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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยท่ีศึกษาพระไตรปฎกและวิชา
ชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูวา จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม ลวนแลวแตเปนไปตามพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 
5 พระองคผูทรงสถาปนาแหงนี้  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อยูบนรากฐานของปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น ดังจะเห็นไดชัดเจนวาทุกหลักสูตร
และกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนจะตองนําหลักพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตรตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาจิตใจและสังคม  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 เรื่อง
นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0 โดยมีนายเทวัญ ลิปต
พัลลภ รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐเก่ียวกับการปกปอง 
และคุมครองพระพุทธศาสนา โดยในงานจัดประชุมวิชาการดังกลาว ยังจัดแบงกลุมการนําเสนอ
บทความ ออก 3 กลุม กลุมนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ กลุมนวัตกรรมทางรัฐประศาสน
ศาสตร กลุมนวัตกรรมทางรัฐศาสตร เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักวิชาการจาก
หลายมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ ท้ังการตีพิมพผลงานทางวิชาการและการจัดประชุมเสวนาทาง
วิชาการ รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการอีกดวย 
 ในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันรัชตภาคย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพท่ีไดใหความรวมมือเปนภาคีรวมจัดงานครั้งนี้ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 หวังวา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๓ เรื่องนวัตกรรมทางการปกครองและ
ทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0 ครั้งนี้ จะเอ้ืออํานวยประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของผูสนใจใฝรูเรื่องดังกลาวไปบูรณาการเขากับศาสตรตาง ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาจิตและสังคม
ใหมีการอยูรวมกันในสังคมอยูมีความสงบสุขท่ียั่งยืนตลอดไป 

                                
                                 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 



3การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

¤íÒªÕéá¨§ 
 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 (MCU Congress I) ภายใตหัวขอ “นวัตกรรม
ทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0” นี้จัดข้ึนดวยวัตถุประสงคท่ีจะ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะดวยการตีพิมพทางวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาบูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหมและจะเปนเวทีสาธารณะเพ่ือการเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยและงานวิชาการหลากหลายสาขาท่ีมีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชเพ่ือ
การพัฒนาท่ีเรียกวา “พุทธบูรณาการ” ในการจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในฐานะเจาภาพการจัดงานไดรับการสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการวิชัยแหงชาติ (วช.) 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันรัชตภาคย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดผลผลิตท่ีเปนองคความรูจากการจัดงาน คณะผูจัดงานจึงไดกําหนดใหมีการ
แสดงทัศนะในการประชุมกลุมยอย จํานวน 3 กลุมประกอบดวย 1) กลุมนวัตกรรมทางการจัดการ
เชิงพุทธ 2) กลุมนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร 3) กลุมนวัตกรรมทางรัฐศาสตร  
 ในขณะเดียวกันไดจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือความหลากหลายในการเสนอองคความรูท่ีเก่ียวกับ
พุทธบูรณาการ ประกอบดวย 1) การแสดงปาฐกถา โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี มาเปนองคปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของรัฐ
เก่ียวกับการปกปอง และคุมครองพระพุทธศาสนา 2) การสัมมนาทางวิชาการโดยมีลักษณะเปนการ
อภิปรายรวม (Panel Discussion) และการประชุมกลุมยอย (Group Discussion) โดยไดรับความ
เมตตาจากนักวิชาการท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถ จากสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ  3) การ
จัดนิทรรศการโดยนําขอมูลจากงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไดทําการศึกษารวมกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยรวมท้ังจากภาคสวนตาง ๆ 
 สําหรับการดําเนินงานเก่ียวกับบทบาททางวิชาการ คณะผูจัดงานไดกําหนดใหมีการเปดรับ
บทความ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) ท้ังท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เม่ือ
ผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองเปนท่ีเรียบรอยแลว ไดจัดสงบทความท่ีสงปรับปรุงคืนกลับให
เจาของบทความไดปรับแก จากนั้นไดแจงผลการพิจารณาบทความและผูท่ีไดรับการคัดเลือกให
นําเสนอบทความในการประชุมกลุมยอยและผู ท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในรูปแบบของ
โปสเตอร ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งนี้มีบทความท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือตีพิมพจํานวน
ท้ังสิ้น 214 เรื่อง   โดยมีบทความท่ีผานการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมกลุมยอย จํานวน     



4 การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

84  เรื่อง นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร จํานวน 35 เรื่อง และเม่ือสําเร็จการประชุมระดับชาติ
ดังกลาวแลว จะไดมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เพ่ือเผยแพรแกสาธารณะ
ตอไป 
 คณะผูจัดงานหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 เรื่อง 
“นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด 4.0” นี้ จะเปนจุดเริ่มตนใน
การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปขององคความรูทางวิชาการไปสูการแกปญหาและพัฒนา
สังคม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีวา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” ตอไป 
 
 
 

รศ.ดร.สุรพล  สยุะพรหม 
รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 

ประธานกรรมการดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 
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ก ำหนดกำร 
กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ มจร ครั้งที ่3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทำงกำรปกครองและทำงกำรบริหำรจัดกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์บี คณะสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วันเสำร ์ที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

เวลำ รำยละเอียด 
ภำคเช้ำ  
เวลา 07.30 น. - ลงทะเบียนรบัของที่ระลึก และเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.00 น. - ชมวิดีทัศน์ประวัติมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เวลา 08.30 น. - พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบด ี

  ประธานในพิธีจุดธปูเทียนและน าบูชาพระรัตนตรัย 
- พระครูปริยัติกิตติธ ำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ 
  ถวายสักการะ 
  กล่าวถวายรายงาน 
- พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีกล่าวเปิดงานและ 
  บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมทำงกำรปกครองและทำงกำรบริหำร    
  จัดกำรในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
  ถวายของที่ระลึกแด่อธิการบดี 

เวลา 10.00 น. - ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  เดนิทางมาถึงลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมโซนบ ีชั้น G 
  เปิดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและหนว่ยงานของมหาวิทยาลัย 
  และเปิดนิทรรศการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  เดนิขึ้นสู่บนเวท ี
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวรายงาน 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
  เปิดการประชุมวชิาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
  เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทย 
  แลนด์ 4.0”   
  มอบโล่และเกียรติบัตรแกภ่าคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ      
  ประกอบด้วย 
    - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

                                       



6 การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3๒ 
 

เวลำ รำยละเอียด 
    - ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ 
    - ส านักงานการวิจัยแหง่ชาต ิ
    - คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
    - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรชัตภ์าคย ์
    - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
    - คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
    - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
- ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
  บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบำยของรัฐเกี่ยวกับกำรปกป้องและ    
  คุ้มครองพระพุทธศำสนำ” 
- พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์มอบของที่ระลึกแก่ 
  ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รฐัมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 

เวลา 11.30 น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
  ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมโซน A ชั้น G 

ภำคบ่ำย  
เวลา 12.30 -16.30 น. น ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย 
 กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ชุดที่ 1 

สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 2 ห้อง B 207 
1. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  
2. ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น           
3. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.  
4. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  
5. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
6. นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด   

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรจัดกำรเชิงพุทธ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 2 ห้อง B 208 
1. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 
2. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์  
3. อ.ดร.อ านาจ บัวศิริ   
4. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.  
5. อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
6. นายสุภัทรชัย สีสะใบ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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เวลำ รำยละเอียด 
กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ชุดที่ 1 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้องเธียเตอร์B 
1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
2. ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน  
3. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
4. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
5. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
6. พระสมนึก ธีรปญฺโ   

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น 1 ห้อง B107-B108 
1. ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
2. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร  
3. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงษ์ 
4. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
5. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
6. พระนุชิต นาคเสโน  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 1 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B508-B509 
1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
2. ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  
3. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 
4. อ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
5. อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  
6. นายพลวัฒน์ สีทา 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 2 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B507 
1. รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล 
2. อ.ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร  
3. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
4. อ.ดร.บวร ขมชุณศรี 
5. อ.ดร.กาญจนา ด าจุติ 
6. นางสาวกาญจนา บุญเรือง  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มนวัตกรรมทำงรัฐศำสตร์ ชุดที่ 3 
สถำนที่ : อำคำรเรียนรวม โซน B ชั้น5 ห้อง B506 
1. ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
2. อ.ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล 
3. รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
4. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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เวลำ รำยละเอียด 

5. อ.ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
6. นางสาวสุมาลี บุญเรือง  

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 น ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์  
กลุ่มนวัตกรรมทำงกำรปกครองและกำรบริหำรในยุคไทยแลนด์ 4.0 
สถำนที่ : ลำนกิจกรรมอำคำรเรียนรวมโซน B ชั้น G 
1. ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ 
2. รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
3. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
4. รศ.ดร.สมาน งามสนิท  
5. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี 
6. อ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว  
7. นายกรกต ชาบัณฑิต 
8. นางสาวพัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ปิดกำรน ำเสนอผลงำนประจ ำห้องและมอบเกียรติบัตร 
พิธีกรประจ ำงำน 
: ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
: อ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์    
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ÊÒÃºÑÞ 
กองบรรณาธิการ (1) 
คณะกรรมการการวิพากษบทความ (2) 
คํานํา (5) 
กําหนดการ (6) 

 
  

การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 อัมพร  เจือจันทร, วรนุช  แบบนา 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียว
อยางย่ังยืน 

 

 สุเทพ สุดเอ่ียม, สุภาภรณ โสภา, สุขอุษา นุนทอง, อําพล ปุญญา,  
ประสิทธิ์ พันธวงษ/ 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีผลมีตอพฤติกรรมการใชโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 

 

 ชัยยุทธ ชิโนกุล, พันธกิจ ทาวทอง 

พุทธรัฐศาสตร : กระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง     

 

 กรกต   ชาบัณฑิต 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

 

 ปยนุช ชมบุญ, พรนภา  เตียสุธิกุล 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 

 นครินศร จับจิตต, สุวรรณา โชติสุกานต, อรสา จรูญธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคอยางย่ังยืน ขององคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย 
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 

 มนัชญา มีช,ู วิชชาญ จุลหริก 

การบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาล ขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 เฟองลดา ชุมนวน, วิชชาญ จุลหริก 

พลวัตภูมิปญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุมแมน้ําโขง จ.หนองคาย                      

 

 วิวัฒน ทองวาด 

ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝา
อุปสรรค 
กับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  สุภาภรณ  เหรียญประดับ 
รูปแบบการพัฒนาสินคาเกษตรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 เกรียงไกร ทรัพยแสนมา, สิริ ลภัสลดา ปนสาน 
 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดหนึ่ง  

 

 สุรินทร นิยมางกูร 
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แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพ่ือพัฒนาใหเปนกลไกในการ
พัฒนาสุขภาวะแบบองครวมในผูสูงอายุ  

 

 บุญทัน ดอกไธสง, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, พระปลัดระพิน 
พุทธิสาโร,พงศพัฒน จิตตานุรักษ, สุภัทรชัย สีสะใบ, มงคล ชัยวุฒิ 

แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสูผูนําในการพัฒนาทองถิ่น 

 

 เกรียงศักดิ์ โชควรกุล 

คุณภาพการตรวจสอบภายในและผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 สุวรรณี  รุงจตุรงค, ฐิตาภรณ  สินจรูญศักดิ์ 

ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

 

 ชัยยุทธ ชิโนกุล 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

 

 ณัฐกร ปงละออ, ปณณวิชญ  แสงหลา 

การบริหารองคกรและการเงินในสมัยพุทธกาล 

 

 ภัทรพล ใจเย็น , พลวัฒน ชุมสุข, ปยวรรณ หอมจันทร 
 

การควบคุมการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเค็มในพ้ืนท่ีน้ําจืดและการเยียวยา
ความเสียหาย 

 

 นรรัตน  พ่ึงอาศัย 



12 การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

Competency development of Sangha Administrator in 
Thailand 4.0 

 

 Phramaha Chaiyaphorn Iddhivaro (Samrit) 

การจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัฒน 

 

 สิงหคํา มณีจันสุข,  พลวัฒน สีทา 

บทบาทภาวะผูนําท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัฒน 

 

 พระสมุหบุญโชค กิตฺติสาโร, พลวัฒน สีทา 

ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 
ศึกษากรณีสัญญาเชาท่ีอยูอาศัย 

 

 ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ,  
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส 

การบริหารทรัพยากรมนุษยและระบบการทํางานในภาครัฐเพ่ือมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ในยุค 4.0 

 

 ยุภดี  แหยมสุขสวัสดิ์ 

การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางครอบครัวสันติสุข 
 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, ณรงคศักดิ ์ชาวคอนไชย, นรารัตน สงวนทรัพย 

ธรรมาภิบาลออนแอ สังคมไทยจึงออนแอ 

 

 นพดล ดีไทยสงค 
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การบริห ารมหาจุฬ าลงกรณ ราช วิทยาลัย เพ่ื อ เป น ศู นย กลาง
พระพุทธศาสนาโลกตามทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี 

 

 สมาน งามสนิท 

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

 

 อภิญญา ฉัตรชอฟา 

การพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทยในโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวหลัก
พุทธธรรม 

 

 ไพรัฐ พานิชยสกุลชัย, สุรินทร  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต 

ปจจัยท่ีสงผลตอการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล 

 

 สาธิต ทิพยมณี, สุรินทร นิยมางกูร 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียน 

 

 ประพันธ คชแกว, สมาน งามสนิท 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

 วิศิษฎสร  เอกกิตตินันท 

การบูรณาการ กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ และวินัย ดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยโดยใชหลักพุทธธรรม 

 

 พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ(ขุมเงิน), รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร 
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การแกปญหาความขัดแยงในการบริหารทองถิ่น: ศึกษากรณี คัดคาน
การกอสรางบอบําบัดน้ําเสียในอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

 ยุทธศาสตร ฤทธิ์ลอย, สรุินทร  นิยมางกูร 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 

 บวร ขมชุณศรี, สุรินทร  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

 

 พระมหาธีรวัฒน  เสสปฺุโญ, สุรินทร  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต 

จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

 ณัชชา อมราภรณ, สุรินทร  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต 

สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคคลากรเชิงรุก 

 

 สุภัทรชัย สีสะใบ, รัตนนที วิโรจนฤทธิ์,  
พระสมุหโอภาส โอภาโส (ศิรกิิตติกุล) 
 

การจัดการซุมรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มจร 

 

 พระคมสัน เจริญวงค, เอนก ใยอินทร,  
พระสมนึก ธีรปฺโ (กลับนอม) 

ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

 ธนะพัฒน  เดชเลิศวรพัฒน, ไพวรรณ ปุริมาตร 
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ภาวะผูนําตามแนวทางการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 

 

 ไพรฐั  พานิชสกุลชัย, พรเศรษฐ ี วุฒิปญญาอิสกุล 

การปรับตัวขององคกรภาครัฐ: การเมืองไทยในทศวรรษหนา 

 

 ณัฏฐชนนจ ภูจอมจิตร, อนุวัต กระสังข 

บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน 

 

 พระมหาอาณัฐ กตปุญโญ 
 
 

ทฤษฎีเกมส : การบริหารเชิงกลยุทธ  

 

 ปยวรรณ หอมจันทร, พระครูพิพัฒนศาสนกิจจาทร 

การบริหารงานบุคคลดวยหลักพุทธธรรม 

 

 พระมหาธงชัย ชาตเมธี, ธิติวุฒิ หม่ันมี 

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(ยาบา)ของเยาวชนโดยการใช
หลักอริยสัจ ๔ กรณีศึกษา : เยาวชนชนในอําเภอทุงเขาหลวง จังหวัด
รอยเอ็ด 

 

 ณัฐภัทร เสมานู, สนธิญาณ รักษาภักดี  
 

การบูรณาการหลักภาวนา ๔  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 

 มนตรี  พรมวัน, สุรินทร  นิยมางกูร 



16 การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

อนาคตประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 

 

 พระสุทธินันท  นามเดช, พระครูธรรมธรบุญเท่ียง ลักษณพลวงค 

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

 พระปลัดพีระพงศ  ฐิตธมฺโม 

การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวเชิงพุทธ 

 

 พระมหาอุทัย ปฺญาปภาโส 

การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนริม
ฝงแมน้ําโขง : กรณีศึกษา อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 

 คิด  วรุณดี 

กาวยางประวัติศาสตรขององคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายของประเทศไทย 

 

 โกเมศ  ขวัญเมือง 

การพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  

 

 สุกานดา  จันทวารีย 

การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 

 

 รัฐพล  เย็นใจมา, สุรพล  สุยพพรหม, พงษพัฒน จิตตานุรักษ 
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คุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหม 

 

 พระครูปลัดอุดร ปริปุณโณ, ประดิสิษฐ  ประคองสาย 

เอตทัคคะ : พุทธวิธใีนการบริหารงานบุคคล 

 

 พระมหาอากาย ฐิตธมฺโม, ธิติวุฒิ หม่ันมี 

วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนท่ี 

 

 พระสิทธินิติธาดา (ชลัช  โชติทตฺโต), พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรม 

 

 พระอนุวัฒน  อนุตฺตโร, ธิติวุฒิ หม่ันมี 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักพละ 4 

 

 อมลวรรณ  อบสิน  

การพัฒนาองคกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ยุคไทยแลนด 
4.0 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, สุทธิพร จินดา, ตุลยวดี หลอตระกูล 

การพัฒนาการบริหารบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 ปญมณิสาธ  องคปรัชญากุล, สุรินทร นิยมางกูร 
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แนวทางการบริหารองคกรดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, พระกรินทร ฐิตธฺมโม 

มุมมองพระพุทธศาสนากับการบริหารงานบุคคล 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, พระสุริยะ ฐานธมฺโม 

วิเคราะหการสรางภาวะผูนํา : มุมมองพระพุทธศาสนา 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, พระเตวิช โชติญาโณ 

ประสิทธิภาพการบริหารองคการดวยหลักอิทธิบาท 4 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, พระปยะ  สิริสุวณฺโณ (มูลวงศ) 

การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, ปนัดดา  รักษาแกว, พระมหาเกียรติพงษ  อภิสิทฺโธ 

ระบบกลไกการพัฒนาสังคมดวยหลักเบญจศีล 

 

 ธิติวุฒิ หม่ันมี, บวร ขมชุณศรี, พระมหานิวัฒน อภิชาโน 

การศึกษาของคณะสงฆไทย: การอนุรักษและการปรับตัว 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวดันครราชสีมา 

THE DEVELOPMENT OF POTENTIALITY AND BUSINESS LEARNING OF  
COMMUNITY ENTERPRISE IN NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 

 

อัมพร  เจือจันทร์    วรนุช  แบบนา 
.Aumporn  Cherchen, Voranuch  Baebna 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา และเพ่ือเสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุ รกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ใช้วิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 44 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1ศึกษาสภาพปัญหาของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ครอบคลุม  32  
อ าเภอ  โดยมีสภาพปัญหาของผู้ประกอบการต่าง ๆ  2) กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจ
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจนั้นต้อง
พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น 
ด้านภาวะผู้น าของผู้ประกอบการกับการท างานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการด าเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตาม
และประเมินผล และ 3) เสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวทางดังนี้ แนวทางขั้นที่  1  แนวทางกาพัฒนาศักยภาพ
และการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนในระดับพ้ืนฐาน (เร่ิมต้น) และแนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาในระดับความก้าวหน้า  
ค าส าคัญ : พัฒนาศักยภาพ, การเรียนรู้เชิงธุรกิจ, นครราชสีมา 

                                                 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. 
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Abstract 
 Objectives of this research are to the Development of potentiality and 
Business learning of Community Enterprise in Nakhonratchasima Province. To study 
the problems of SME entrepreneurs in the province. To study the process of 
learning potential of the business community and province. And to propose ways 
to strengthen the learning potential and business community of the province. Using 
research quality 44 key informants were used in the research included interviews 
the researchers found. 1 Study of Problems of SME entrepreneurs in the province. 
Community Enterprise in the province of entrepreneurs, small and medium 
enterprises (SMEs) in the province, covering 32 districts, with the problems of the 
operators of 2) Process Development Learning business community and province. 
The process of learning potential to develop the business, entrepreneurial 
leadership and the involvement of community groups such as the Leadership of 
entrepreneurs with teamwork. The participation of members of the community. 
Operational aspects of the community. The beneficiaries And the monitoring and 
evaluation, and 3) propose strengthening the potential and learning of community 
enterprise in Nakhon Ratchasima. The guidelines are as follows: The Stage 1 
guidelines and check development of learning communities at the grassroots level 
(default), and approach 2 development and learning potential of the business 
community in the province in progress. 
 

Keywords : Development of potentiality, Business learning, Nakhonratchasima 
 
 
บทน า 

 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติจะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนั้น จะต้องมุ่งเน้น
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ด้านเศรษฐกิจคือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ซึ่งจะสามารถเพ่ิมทรัพย์สินได้ ด้านสังคมคือ การพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ปราศจากความขัดแย้ง มีความสามัคคีกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อประชาคมในสังคมมีเศรษฐกิจที่ดี สังคมมั่นคงอบอุ่นก็จะส่งผลให้
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การเมือง การปกครองมีความมั่นคง มีเสถียรภาพด้วยเช่นกัน ในที่สุดประชาชนก็จะมีความอยู่เย็น
เป็นสุขได้ ดังนั้นรัฐบาลในทุกยุคสมัยต่างให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่เรื้อรังมายาวนาน โดยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ต่างกัน พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนโดยสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะของ “กลุ่ม
อาชีพ” และส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า 
หรือบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินการพัฒนาไปสู่วิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาวัตถุเสพ
บริโภค แทนที่จะพัฒนาสู่ความเป็นอิสระยิ่งขึ้น กลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2540) 
  รัฐบาลได้ออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คือพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มกราคม 2548 และมีผล
บังคับใช้ 19 มกราคม 2548 เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบวิสาหกิจเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้และพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 
   วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise : SMCE) เป็นนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน โดยมีหลักคิดที่ว่า หากประชาชนสามารถน า
ทรัพยากรต่าง ๆ มาท าให้เกิดมูลค่า ก็จะสามารถสร้างรายได้อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนและขจัดปัญหา
ความยากจนได้ในที่สุด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน คือ การให้ประชาชนในชุมชน
มีการรวมตัวกันประกอบกิจการด้านการผลิตสินค้าและบริการ เป็นการสร้างรายได้และการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ตามนโยบายขจัดความยากจนของประเทศ 
(ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร) 
  อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน แต่ก็ยัง
พบว่า วิสาหกิจชุมชนยังมีข้อจ ากัด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการมาก ทั้งในแง่การตลาด 
การบริการจัดการ เงินทุน ทรัพยากร เทคโนโลยี การผลิต เป็นต้น วรกันต์  จารุพพัฒน์, 2548) 
ดังนั้นในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้ก้าวสู่มาตรฐานและมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมี
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ความหลากหลายอาทิ การถ่ายทอดโดยวิธีบอกเล่าความรู้ เรียนรู้บทเรียนประสบการณ์จากพ้ืนที่อ่ืน
โดยการศึกษาดูงาน การสรุปบทเรียนในกลุ่มสนทนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
ท่ามกลางการปฏิบัติ การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และยังมี
การจัดการความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา ยกระดั บ การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ การทบทวนความรู้ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน การจัด/ปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆ การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและผู้น า การสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

  วิสาหกิจชุมชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการสร้างงานและสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน มีการน าเอาทรัพยากร 
วัตถุดิบ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถแก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้อยู่ดีมีสุข ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) จึงยังอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศท่ีสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนในที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) มาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ส าคัญของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจ
ชุมชน เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยการพัฒนาความรู้และในการจัดท า
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ
รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาระบบและการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ การเพ่ิมทักษะ
ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการควบคู่กับการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนทั้งระดับชุมชนและ
ระดับชาติ ที่รวมทั้งการสร้างกลไกให้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมต่าง  ๆ เป็นแหล่งทุนที่ส าคัญ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554)    ทักษะด้านการจัดการ 
การตลาด องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น การพัฒนามาตรฐานสินค้า 
การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลายชนิดอยู่
กระจายทั่วทุกอ าเภอ และยังมีราษฎรท่ีมีความรู้ ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ที่สามารถช่วย
ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะภูมิปัญญา วิถีชีวิต ที่ได้สั่งสม  อีกทั้งการ
เรียนรู้เชิงธุรกิจซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การฝึกฝน และประสบการณ์  การด าเนิน
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้า  การซื้อขายแลกเปลี่ยน หากได้รับการพัฒนาไป
ในแนวทางที่ถูกต้อง ผนวกกับน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประกอบจัดท าเป็นแนวทางในการส่งเสริมก็
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรในจังหวัดได้เป็นอย่างดี  และผู้บริหารของจังหวัดทั้งส่วน
ราชการ และภาคเอกชนให้ความสนใจก าหนดแผนงานสนับสนุน ทั้งทางด้านวิชาการและ
งบประมาณด าเนินการ และผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งมีตลาดจ าหน่ายที่แน่นอนท าให้วิสาหกิจในบางกลุ่ม
สามารถผลิตสินค้า จ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี สินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด  ดังนั้นเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการจัดการ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของชุดการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา                                      
 2.  เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 
 3.  เพ่ือเสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  เพ่ือทราบถึงแนวคิด  หลักการ  มุ่งเน้นการเสริมสร้างการพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรู้ เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม ขั้นตอนใน
การด าเนินโครงการวิจัย ประกอบด้วย     
 1. การศึกษาวิเคราะห์เอกสารควบคู่กับการส ารวจภาคสนามเครือข่ายทางธุรกิจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  
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 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   
 3. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  ( In–depth Interviews)  สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  พัฒนากรอ าเภอ  ผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาสังคมของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา    
 4. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
ดังนี้ 
 5. สรุปและน าผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดย
น ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเป็นมา การพัฒนาศักยภาพและการ
เรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มุ่งเน้นการน าผลการศึกษาวิจัยมา
เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
 5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมน  จ านวน  4 คน  และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม
ละ 10 คน จ านวน  4  กลุ่ม รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลจ านวน  44 คน   
 พื้นที่ในการวิจัย 
 มุ่งศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ศึกษา  ได้แก่  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  จ านวน  4  กลุ่ม  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีในการรวม
เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ Cluster  ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการไหมปัก
ธงชัย ต าบลเมืองปัก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นหมี่ตราดอก
จิก ต าบลพะงาด อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร  
ต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  สภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การด าเนิน
ธุรกิจใช้เงินลงทุนจ านวนไม่สูงและมีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นปัจจัยการผลิต มีความ
คล่องตัวในการบริหาร ท าให้เกิดการจ้างงานสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการ



7การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ภายในประเทศได้  ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนที่และรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  จัดท าเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดี 
หรือที่มีขนาดใหญ่ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าได้ลดลง
ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่และปัญหาหนี้สินในกลุ่มผู้ประกอบการ  สภาพปัญหาของ
ผู้ประกอบการสรุปได้โดยสังเขป  ดังนี้ (1)  สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หนี้  (2) สภาพ
ปัญหาด้านการจัดการ  (3) สภาพปัญหาด้านสถานที่จัดจ าหน่าย   (4)  สภาพปัญหาด้าน
เงินทุน   และการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  เกิดจาก
หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาเป็นแกนกลางในการเชื่อมเครือข่ายโดยจัดท าฐานข้อมูลและ
สร้างกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของรัฐ  เช่น การเข้ามาร่วมงาน
ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีหรืองานย่าโม  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  หน่วยงานของรัฐจะเชิญ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้ประกอบการ  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน
และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงาน  เป็นต้น  ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนจังหวัด
จะเป็นแกนกลางในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ทางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจและประสานการ
ด าเนินกิจกรรมครอบคลุมทุก 32 อ าเภอ      
 2. กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนถือว่าเป็นเศรษฐกิจระดับชุมชน คือ รากฐานที่
หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนได้พ่ึงพาและใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือการด ารงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การเสริมสร้าง
โอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้น าความรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยสมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการจ าหน่าย
สินค้าและบริการของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  และการส่งเสริมโดยการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  และสนับสนุนด้านเงินทุนพร้อมสิ่งสนับสนุนต่าง 
ๆ ภายใต้การค้ าประกันของหน่วยงานภาครัฐ และกระบวนการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าของ
ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ด้านภาวะผู้น าของผู้ประกอบการ
กับการท างานเป็นทีม มีการประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มในการขับเคลื่อน
กลุ่ม ร่วมกันปรึกษา แก้ไข ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ มีการแบ่งหน้าที่
ชัดเจนและให้ความส าคัญกับหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม  ด้านการด าเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  ด้าน
การรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  และด้านการติดตามและประเมินผล  และ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจด้วยการจัดการที่ดีของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่
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ยั่งยืน เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดการที่ดีนั้น ซึ่งในสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจ (SWOT) และน าจุดอ่อนมาแก้ปัญหา ท าเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่ครอบคลุมระบบการจัดการของวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่คุณภาพการจัดการที่ดีของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
จากการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งเป็น กระบวนการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการหลากหลายมิติ 
 3. เสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา  จากการได้รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สมาชิก 
และผู้น าต่าง ๆ   การเข้าไปมีส่วนร่วมในท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ พบว่า กิจกรรม
ส่วนมากเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ประกอบการมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การแบกรับภาระและพัฒนาตนเองเป็นส่วนมาก  
ดังนั้น  แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือให้เครือข่ายและกิจกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นคงและยั่ งยืน  เพ่ือให้เกิด
การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่การสร้างความม่ันคงของกลุ่มแบบยั่งยืน  วิสาหกิจชุมชนควรเป็น
จุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนแกนและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มแกนซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ  แนวทางขั้น
ที่  1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนในระดับพ้ืนฐาน (เริ่มต้น)  
แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมาในระดับความก้าวหน้า 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขต
จังหวัดนครราชสีมาที่ครอบคลุม  32  อ าเภอ  เนื่องจากการด าเนินธุรกิจใช้เงินลงทุนจ านวนไม่สูง
และมีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นปัจจัยการผลิต มีความคล่องตัวในการบริหาร ท าให้เกิดการ
จ้างงานสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้  ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  จัดท าเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดี หรือที่มีขนาดใหญ่ และมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ สมบูรณ์  ขันธิโชติ และชัชสรัญ  รอดยิ้ม สมบูรณ์  ขันธิโชติ และชัชส
รัญ  รอดยิ้ม,  2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่ม OTOP จังหวัดนนทบุรี : 
กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่ง
ผู้ประกอบการ OTOP ขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบ
รนด์ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด เครือข่าย OTOP ไม่เข้มแข็งขาดความร่วมมือของบุคคล
ในเครือข่าย ขาดเงินทุนในการด าเนินงาน การได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนจากส่วนกลางและภายในจังหวัดยังไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองกับผู้จัดจ าหน่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
OTOP สินค้าของกลุ่มมีลักษณะคล้ายกัน ต้องมีการคัดเลือกสินค้าเด่นของกลุ่มเพ่ือท าการ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่าย   และยังส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าได้
ลดลงส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่และปัญหาหนี้สินในกลุ่มผู้ประกอบการ 

        2. กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนถือว่าเป็นเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน คือ รากฐานที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนได้พ่ึงพาและใช้ประโยชน์จากความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือการด ารงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
การเสริมสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้น าความรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยสมาชิกในชุมชนมีโอกาสใน
การจ าหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  และการส่งเสริมโดยการสร้างองค์ความรู้และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  และสนับสนุนด้านเงินทุนพร้อมสิ่ง
สนับสนุนต่าง ๆ ภายใต้การค้ าประกันของหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับ วิเชียร  ธิมาชัย วิเชียร   
ธิมาชัย, (2549)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของลูกค้า
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้น า การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการด าเนินงานของ
กลุ่ม บทบาทของคณะกรรมการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารจัดการกลุ่ม การบริหาร
ด้านการผลิต การตลาดและด้านเงินทุน และยังสอดคล้องกับ พลอยดี,  (2540)  ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน : เปรียบเทียบ ระหว่างภาพรวมและ
ภาพย่อย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนไว้ 9 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต 
ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านแรงงาน ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ปัจจัยเกี่ยวกับการเป็นผู้น า และ
ปัจจัยเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร  และการจัดให้สถานศึกษาได้เข้าไปท าการวิจัยและ
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พัฒนาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
 3. เสนอแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแนวทางเสริมสร้างการศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  จากการได้รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารและการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ สมาชิก และผู้น าต่าง ๆ   การเข้าไปมีส่วนร่วมในท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้ประกอบการ พบว่า กิจกรรมส่วนมากเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
และประเด็นที่น่าสนใจผู้ประกอบการมีการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ภายใต้การแบกรับภาระและ
พัฒนาตนเองเป็นส่วนมาก  ดังนั้น  แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือให้เครือข่ายและกิจกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความ
มั่นคงและยั่งยืน  ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นส าคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการพัฒนาและปรับทิศ
ทางการสร้างความม่ันคงของกลุ่มให้มากข้ึนแทนการรอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่การสร้างความมั่นคงของกลุ่มแบบยั่งยืน  วิสาหกิจ
ชุมชนควรเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนแกนและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มแกนซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ  แนวทางขั้นที่  1  แนวทางกาพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับพ้ืนฐาน (เริ่มต้น)   แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาในระดับความก้าวหน้า สอดคล้องกับ นงนุช   อ่ิมเรือง, 
(2554)  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม  
พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึมเกิดขึ้นจากการรวมตัวของสตรีที่มีฝีมือในการทอ
ผ้าไหมเพ่ือหารายได้เสริมจากฤดูท านา ประกอบกับชุมชนมีสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท า
เกษตรกรรมเท่าที่ควรส่งผลให้ประชาชนหันมาทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมมากขึ้น การบริหาร
จัดการกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นด้านการด าเนินงาน ด้านการผลิต ด้านการตลาดและด้านเงินทุน เป็นไป
อย่างมีระบบ ส่วนด้านเงินทุนมีข้อจ ากัดของแหล่งเงินทุนที่มีผลต่อปัจจัยการผลิต ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของกลุ่มจะมาจากการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการผลิตที่กลุ่มมีสมาชิกที่มีทักษะฝีมือการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจึงมี
คุณภาพ พร้อมกันนั้นกลุ่มก็มีกระบวนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม  ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการบันทึกลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ลายต่าง ๆ ลงใน
สื่อ เพ่ือเป็นหลักฐานถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาอันล้ าค่าของบรรพบุรุษ 
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ประกอบกับมีการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ในด้านการผลิต การตลาด 
ให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือที่จะพัฒนาและสามารถแข่งขันกับวิสาหกิจกลุ่มอ่ืนได้อย่างยั่งยืน 
 
สรุปผลการวิจัย    
 การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจเป็นกระบวนการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบด้วย การส ารวจพ้ืนที่ของกลุ่ม การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพ การ
จัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การติดตามและประเมินวิสาหกิจชุมชนตามตัวชี้วัด
ก่อน-หลังการพัฒนา การจัดท ายุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท าแผนปฏิบัติการ การ
ติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนภายหลังการพัฒนา 
สอดคล้องกับ  พนิดา  สัตโยภาส , บุญชนิต  วิงวอน และบุญฑวรรณ  วิงวอน , (2551)  ได้ศึกษา
เรื่อง ศักยภาพผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า ศักยภาพผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อความสามารถทางการแข่งขัน รองลงมา
ศักยภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขันล าดับสุดท้ายนวัตกรรม
องค์การ มีอิทธิพลทั้งทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม   โดยที่น าแผนการพัฒนาดังกล่าว ได้ประยุกต์เอาแนวคิดในการบริหารจัดการของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จาการวิจัย 
      1.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ในครัวเรือนให้มากขึ้น โดยให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกัน
ปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ 
  1.2 การส่งเสริมในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารกลุ่มจะยึดหลักการให้
อิสระแก่สมาชิกในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจท าให้สมาชิกยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงทางกลุ่มควรมีการหาแนวทางในการให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจได้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 
      2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร ด้าน
เครื่องปั้นดินเผา  ด้านหมี่และด้านผ้าไหมในเชิงบูรณาการ เพ่ือให้สามารถน ารูปแบบการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ ได้มากข้ึน 
     2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชน
ให้ครอบคลุมทุกประเภทเพ่ือทดสอบและยืนยันในรูปแบบ ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
เจาะลึกในแต่ละประเด็นของวิสาหกิจชุมชนแต่ละประเภท 
     2.3 ควรมีการน ารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชมุชนควรมีแผนการพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้นดินเผา  ด้านสมุนไพร ด้าน
หมี่และด้านผ้าไหมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธ์านเีพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Sustainable Cultural Tourism in Surat Thani province 

 

สุเทพ สุดเอี่ยม สุภาภรณ์ โสภาสุขอุษา นุ่นทอง 
อ าพล ปุญญาประสิทธิ์ พันธวงษ์จ าเริญ ชูชว่ยสุวรรณ 

Suthep Sudiamn, Supaporn Sopa, Sukkusar Nuntong, 
 Amphon Poonya, Prasit Phanthawong 

 

บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี2. ศึกษาการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และ 3 การเสนอเสน้ทาง
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 206 คน และผู้ให้ข้อมลูในการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 คน เครื่องมือที
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 
กกกกกกกกพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือด้านความ
                                                           
  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวทิยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จงัหวัด
สุราษฎร์ธาน ี
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวทิยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนวัดพัฒนาราม 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์และสังคม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ประทับใจ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนด้านการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดระดับมาก ซึ่งการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ ด้านการสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
กกกกกกกกการเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  คือ  
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียว 2. วางแผนการสร้างเส้นทางท่องเท่ียว 3. ส ารวจเส้นทางการ
ท่องเท่ียว และการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว 4. ร่างเส้นทางการท่องเท่ียว 5. การยืนยันเส้นทางการ
ท่องเท่ียว และ 6 ปรับปรุงแก้ไขเส้นทางการท่องเท่ียว ผลจากการน าเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เส้นทางการท่องเท่ียว 4 เส้นทาง คือ เส้นทางนวัตวิถีของดีรอบอ่าวบ้านดอน 
เส้นทางขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เส้นทางคืนชีพศรีวิชัย (อาณาจักรศรีวิชัย) และเส้นทางสายหลุดพ้น ในแต่ละ
เส้นทางการท่องเท่ียวประกอบด้วย แผนท่ีท่องเท่ียว และรายละเอียดของเส้นทางท่องเท่ียว เช่น แหล่ง
ท่องเท่ียว ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว จุดพักรับประทานอาหาร และจุดพักแรมกกกกกกกก
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการท่องเท่ียว, การจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, การน าเสนอเส้นทางการ
 ท่องเท่ียว.   
 

ABSTRACT 

กกกกกกกกThis research used a combined research methodology. They were 
quantitative and qualitative research. The purposes of this research were: 1. to 
study cultural tourism behavior in Surat Thani Province 2. to study the management 
of cultural tourism for sustainability in Surat Thani and 3. present to build cultural 
tourism routes in Surat Thani Province. The sample group consisted of 206 tourists 
visiting the cultural tourism destination and 12 informants of a group discussion. 
Questionnaires were used in the research. The results showed that:   
กกกกกกกกThe overall of cultural tourism behavior in Surat Thani province was at a 
high level. When considering each aspect, it was found that facilities and impression 
at high levels. The average of cultural exchanges was at very lowest level. 
กกกกกกกกThe cultural tourism management in Surat Thani province for sustainable 
tourism consisted of 4 areas: creation of tourist attraction, tourism activities, 
management, and participation of local communities 



17การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

กกกกกกกกPresentation of building cultural tourism routes in Surat Thani Province 
consists of 6 steps: 1. study the basic information of tourist attractions 2. plan the 
building of tourist routes 3. explore travel routes 4. draft travel routes 5. 
confirmation of tourist routes and 6 improve the travel route. The presented result 
of building cultural tourism routes in Surat Thani Province consisted of 4 routes:  a 
path to the good way creation of life around Ban Don Bay, a path to blessing, Si 
Wichai revival route (Srivijaya Kingdom) and a released path of Phutthathat. Each 
route consisted of tourist maps. And details of tourist routes, such as tourist 
attractions, tourist information, tourism activities, dining and resting spots. 

Key words: tourism behavior, management of cultural tourism for sustainability,  
 presentation of  building cultural tourism routes 
 
บทน า 
กกกกกกกกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของโลกซึ่งในปี 2558 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก มีมูลค่ากว่า 7.86 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 9.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก (Gross Domestic Product: GDP) ในส่วนของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของไทยนั้นได้สร้างรายได้กว่า 2.23 ล้านล้านบาท มีมูลค่าอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 
17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอปรกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตาม
สภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตาม
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือรักษา
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560 : 
ออนไลน์) ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในรูปแบบของธุรกิจบริการและสินค้าที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญให้กับประเทศ จะเห็นได้จากรายได้รวม
ของภาคการท่องเที่ยวในปี 2559 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 2.51 ล้านล้านบาท เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่เศรษฐกิจไทยหรือมีความส าคัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) โดยภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายซื้อ  สินค้า/บริการ ของ
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ธุรกิจสถานพักแรม ประมาณ 580,000 ล้านบาท 
ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม ประมาณ 448,000 ล้านบาท ธุรกิจการขนส่งโดยสารทางบก ประมาณ 
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136,000 ล้านบาท ธุรกิจการขนส่งโดยสารทางอากาศ ประมาณ 122,000 ล้านบาท และธุรกิจ
บริการกีฬา/นันทนาการ ประมาณ 100,000 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้ ธุรกิจในภาคการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการและกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ภาคการท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่ง
สร้างการจ้างงานที่ส าคัญกว่า 4,230,000 คน สร้างรายได้ภาษีแก่รัฐ ประมาณ 64,200 ล้านบาท 
และก่อให้มูลค่าการลงทุนในประเทศอีก ประมาณ 93,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังมี
บทบาทส าคัญในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา ภาคการ
ท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพ่ิม (ทั้งตรงและทางอ้อม) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวท้ัง 8 แห่ง รวม
ประมาณ 407,000 ล้านบาท โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวสูงสุด 2 
อันดับแรกเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล/ชายฝั่ง คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมจากการ
ท่องเที่ยวต่อมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดในแต่ละพ้ืนที่ พบว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ภาคการท่องเที่ยวมี
บทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอันดามันซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 43.3 และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
ร้อยละ 10.5 ตามล าดับ สถานการณ์ท่องเที่ยวมกราคม ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทยจ านวน 3.19 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.52 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวจากเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคอเมริกา
และเอเชียใต้ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ 16.87 และ 14.31 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ตามล าดับ ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยุโรป ซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักขยายตัว
เช่นเดียวกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2560 : ออนไลน์) ประเทศไทยมีทรัพยากรท่องเที่ยวจ านวนมากเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามหลากหลายทั้งทะเล ภูเขา น้ าตก แหล่ง
ปะการังตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ 
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เนื่องจากมีปัจจัย
ต่าง ๆ ภายในประเทศที่เอ้ือต่อพัฒนาการท่องเที่ยว ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ ด้านวัตถุดิบของอาหารและการปรุง ด้านอัธยาศัยใจคอของคนในท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสัญลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศแต่ละภูมิภาคมากมาย อีกท้ังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (วรพร ฉายกี,่ 2556 : 2) 
กกกกกกกกภาคใต้นับเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีพ้ืนที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร 
ความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง 
กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และ
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ยะลา ในด้านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานนั้น มีหลักฐานบ่งบอกว่านานกว่า 20,000 ปี มี
วิวัฒนาการทางด้านความเป็นอยู่ รวมถึงวิถีวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานจนกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์
ของชาวใต้ ทั้งภาษา การนับถือศาสนา การแต่งกาย อาหาร ประเพณีต่างๆ โดยการผสมผสานส่วน
ใหญ่นั้นสัมพันธ์แนบแน่นกับชวามลายู รวมทั้งมีวิถีชีวิตของจีนกลมกลืนเข้ามาบ้าง เห็นได้ชัดเจนใน
แถบอันดามัน คือ ระนอง พังงา และภูเก็ต ส าหรับทางด้านกายภาพ บนพ้ืนที่ประมาณ 513,115 
ตารางกิโลเมตรของแผ่นดินไทย ซึ่งมีรูปร่างคล้ายขวานโบราณ หรือที่นักการทหารมองว่าคล้ายหัว
ช้างนั้น ได้รับการแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และ
วิถีทางวัฒนธรรม เพ่ือให้สะดวกต่อการปกครองและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยภาคใต้เปรียบดัง
ด้ามขวาน หรือวงช้างในแผนที่ประเทศไทยนั่นเอง ลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นของภาคใต้ คือ มี
รูปร่างเรียวแหลมและถูกขนาบด้วยทะเล โดยฝั่งตะวันออกติดอ่าวไทย ส่วนฝั่งตะวันตกติดทะเลอัน
ดามัน ทุกจังหวัดในภาคใต้มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลา  ในส่วนของชายหาดฝั่งอ่าว
ไทยนั้นเกิดจากการที่เปลือกโลกยกตัวขึ้นสูง ท าให้เกิดท่ีราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้าง และน้ าตื้น 
ชายหาดสวยงามทางฝ่ังอ่าวไทยมีมากมาย เช่น หาดทุ่งวัว หาดอรุโณทัย จังหวัดชุมพร หาดขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช         แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ฯลฯ ส่วนพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามันเกิด
การยุบตัวของเปลือกโลก ชายฝั่งจึงยุบต่ าลง มีที่ราบน้อยชายหาดเว้าแห่วง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูง 
มีอ่าวและเกาะมากมาย เช่น เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะสมุย ฯลฯ อีกทั้ง
ยังมีชายปุาชายแลนขึ้นอยู่หนาแน่นตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึงจังหวัดสตูล ส่วนพ้ืนที่ที่สองฝั่งทะเลของ
ภาคใต้มีความแตกต่างเช่นนี้ นับเป็นข้อดีที่ท าให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกเดินทางไปเยือนได้ตลอด
ทั้งปี ยกเว้นการลงเรือไปยังหมู่เกาะต่างๆ ต้องดูดินฟูาอากาศเป็นส าคัญ โดยช่วงเดือนพฤษภาคม -
ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ก็ควรเลือกไปเที่ยวทะเลฝั่ง
ตะวันออก คืออ่าวไทย ส่วนช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผัดผ่านประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน - 
มกราคม ก็ควรไปเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตก คือด้านอันดามัน แต่ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวมากมายบนบก
และชายฝั่ง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ส าหรับลักษณะทางกายภาพบนบก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ 
มีเทือกเขาส าคัญ คือเทือกเขาภูเก็ต อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเ ก็ต 
เทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งหมดคือแหล่งต้นน้ าส าคัญของภาคใต้ โดยสายน้ าย่อยๆ ได้ไหลลงไป
รวมกันเป็นแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าตาปี (จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี) แม่น้ าคีรี
รัฐ (สุราษฎร์ธานี) แม่น้ าปากพนัง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) แม่น้ าสายบุรี (จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส) และแม่น้ ากระบุรี (จังหวัดระนอง) นอกจากนี้ ความล้ าค่าของภาคใต้ยังอยู่ที่พรรณ
พืชและสรรพสัตว์มากมาย ทั้งบนบกและใต้ทะเล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่
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ทรงคุณค่า หลายชีวิตนับเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เช่น ดอกบัวผุดแห่งเขาสก ฉลามวาฬ 
กระเบนราหูใต้ทะเลอันดามัน ปลาหมอทะเล และสิ่งมีชีวิตใต้ห้วงน้ าอ่าวไทย ฯลฯ ซึ่งควรดูแลรักษา
ไว้ให้คงอยู่เป็น Amazing Thailand และ Unseen Thailand สืบต่อไป (Dooasia, 2560 : 
ออนไลน์) 
////////จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์
ประมาณ 645 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดส าคัญในภาคใต้ 400 
และ 300 กิโลเมตร ตามล าดับ มีเนื้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,174,758.61 ไร่ มี
เนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศและมีพ้ืนที่มากที่สุดในภาคใต้ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในจังหวัด    สุ
ราษฎร์ธานี มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตรมีเกาะขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ เช่นเกาะส
มุย เกาะพะงัน และหมู่เกาะอ่างทอง มีลักษณะภูมิประเทศประมาณร้อยละ 49 ของพ้ืนที่เป็นภูเขา ภูเขา
ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผ่านเนื้อที่จังหวัด
ใกล้เคียงหลายจังหวัดและทอดเปิดสู่อ่าวไทยเทือกเขาภูเก็ตด้านตะวันตกเป็นต้นก าเนิดลุ่มน้ าใหญ่น้อย
รวม14 ลุ่มน้ า จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งลุ่มน้ าแม่น้ าล าคลองทุกสายล้วนไหลลงสู่อ่าวไทย จากฝั่ง
ตะวันตกพ้ืนที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซ่ึงมีลักษณะคล้ายกระทงหงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยสรุปมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงภูเขาสลับซับซ้อนได้แก่พ้ืนที่ในเขต
อ าเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และวิภาวดี 2. ภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูงด้านตะวันออกได้แก่พ้ืนที่อ าเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เวียงสระ และบ้านนา
สาร 3. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอ พุนพิน    เคียนซาพระแสง พนม บ้าน
นาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 4. ภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลได้แก่พ้ืนที่อ าเภอเมือง และ
พุนพิน 5. ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทยได้แก่พ้ืนท่ีอ าเภอ เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะ
อ่างทอง และเกาะบริวารรวม 42 เกาะ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2558 : 5) 
////////จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีอยู่กระจัดกระจายอยู่ทุกอ าเภอ 
จากการศึกษาด้านศักยภาพของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้จังหวัดต่าง ๆ  
ท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระยะ 5 ปี และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือจังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสอดคล้องกระแส
โลก จากการศึกษาสถิติของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาย้อนหลัง พบว่า อ าเภอต่าง ๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นทางผ่าน ภาพลักษณ์การรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีเพียง เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า อุทยานแห่งชาติ
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เขาศก ทั้ง ๆ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีก
มาก ดังนั้นในแนวคิดในการเขียนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญจึงต้องส่งเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่กล่าวถึงข้างต้น ท าให้อ าเภอต่าง ๆ ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์เท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
////////1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
/////// 2. เพ่ือศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
////////3. เพ่ือเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขอบเขตของการวิจัย 
////////การศึกษาวิจัยครั้งนี้/ผู้วิจัยได้ใช้ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
////////1. ขอบเขตด้านเนื้อหา    

 การวิจัยครั้งนี้/ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา/โดยทบทวนเอกสาร/ต ารา/หนังสือ/
บทความวิชาการ/และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/(documentary research) ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  

 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านความประทับใจ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 2) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างสิ่งดึงดูดใจ ด้านการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วม 

 3) การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบร่างและการ
สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ 
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////////2. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
   การวิจัยเชิงปริมาณ 
   1.  ประชากรในงานวิจัยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวรวมจ านวนทั้งสิ้น 2,573,355 
คน  
   2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane) โดยใช้ความคลาดเคลื่อน 7 % ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน ที่เป็น
นักท่องเที่ยวคนไทย จ านวน 103 คน และคนต่างประเทศ จ านวน 103 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น  206 คน 
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) (สุรพงษ์ โสธนเสถียร, 2549 : 140) 
   การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 4 แห่งๆ ละ 3 คน 
รวม 12 คน โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายแบบเฉพาะเจาะจง 

 
//////// 3. ขอบเขตด้านพื้นที ่

 ขอบเขตด้านสถานที่ 4 อ าเภอ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 4แห่ง  
ประกอบด้วย อ าเภอไชยา, อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอพุนพิน และอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กกกกกกกกงานวิจัยเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2. ศึกษาการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 3. เพ่ือเสนอ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 จ านวนทั้งหมด 206 คน   
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2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์

ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มเฉพะ (Focus Group Discussion) โดยประกอบด้วยตัวแทน ภาคประชาชน ภาครัฐ 
นักวิชาการ และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ แห่งละจ านวน 3 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 12 คน โดยก าหนด
กลุ่มเปูาหมายแบบเฉพาะเจาะจง ส่วนการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งท่องเที่ยว ขั้นที่ 2 วาง
แผนการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว  ขั้นที่ 3 ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว และการศึกษาพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ขั้นที่ 4 การร่างเส้นทางการท่องเที่ยว ขั้นที่ 5 การยืนยันเส้นทางการท่องเที่ยว ขั้นที่ 
6 การปรับปรุงแก้ไขเส้นทางการท่องเที่ยว และการเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
แต่ละเส้นทางประกอบด้วย 1. แผนที่ท่องเที่ยว และ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

ผลการวิจัยพบว่า 
กกกกกกกก1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น ส่วนใหญ่อายุ 25-34 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เดินทางยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเครื่องบิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศส่วน
ใหญ่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่สนใจ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทการละเล่นดนตรีและกีฬา ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วน
ใหญ่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้า
ประเภทอาหารพ้ืนเมือง ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก รองลงมาคือด้านความประทับใจ ส่วนด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 3 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยภาพรวมมี
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ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 3 มีการบันทึกภาพเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไว้เป็นที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ด้านความประทับใจ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 1 ความสวยงามของศิลปะ และสถาปัตยกรรม 
ประจ าถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก รองลงมาคือประเด็นที่ 1 แผนที่หรือข้อมูลการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก ส่วนประเด็นที่ 4 ที่พัก ห้องน้ า สะอาดถูกหลักอนามัย มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดระดับมาก ตามล าดับ 

กกกกกกกก2. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย
ตัวแทน ภาคประชาชน ภาครัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 4 แห่งๆ ละ 3 คน รวม
ทั้งสิ้น 12 คน โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่าการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี้ 
    2.1 ด้านการสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้ 
   1. การค้นหาคุณค่าและอัตลักษณ์ของศิลปะในแต่ละชุมชน การค้นหาคุณค่า
และอัตลักษณ์ของชุมชน ก็จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนนั้น เช่น ท าให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมน ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน 
   2. การพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่า คือ เมื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาแล้ว 
หลังจากนั้นจะต้องพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่สร้างข้ึน เช่น เป็นสิ่งที่ไม่มีที่ไหน ยิ่งใหญ่
ที่สุด เล็กที่สุด มหัศจรรย์ที่สุด เป็นสิ่งส าคัญที่สุด งดงามที่สุด แล้วน าสิ่งนั้นมาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้าง
มูลค่า 
   3. การอนุรักษ์และการสืบสาน คือ การสืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง เมื่อรุ่นพ่อรุ่น
แม่หมดไปจะต้องมีการสืบทอดไปสู่ลูกหลานเพื่อไม่ให้สูญหายไป 
  2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 ประการดังนี้ 
   1. กิจกรรมการท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  
   2. มีการจัดการที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างเพียงพอ  มีที่พักภายใน
ชุมชนและนอกชุมชน     
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 11 ประการดังนี้ 

 1. มีคณะกรรมการ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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 2. คนในชุมชน ท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 3. มีข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ชัดเจนและครอบคลุม 
 4. มีการน าทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 5. มีแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว  และมีการด าเนินงานตามแผน 
 6. มีการจัดระเบียบ  สิ่งแวดล้อมชุมชน ภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ รวมถึงเส้นทาง

คมนาคม  ให้มีความสะอาด  สวยงาม  สะดวกและปลอดภัย 
 7. มีการประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมการตลาดได้อย่างน่าสนใจ   
 8. มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่ 
 9. มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การท่องเที่ยว   
 10. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมือง

หลักและเมืองรอง 
 11.  มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  Special Event  ส่งเสริมการตลาดในลักษณะ 

แปลก ใหม ่ใหญ่ ดัง เช่น จัดกิจกรรม ในวันส าคัญต่างๆ วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ วันแม่ 
 2.4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ประการดังนี้ 
   1. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

   1.1 ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การน า
เที่ยว การให้บริการต่าง ๆ 

   1.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
ตน 

   1.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ โดยการจัดตั้ง
องค์กรในท้องถิ่นเพ่ือให้มีบทบาทในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 2. ชุมชนมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจจากกิจกรรมการท่องเที่ยว  
   2.1 ชุมชนมีรายได้จากการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
   2.2 ชุมชนมีรายได้จากการเป็นผู้น าเที่ยว หรือให้บริการในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว 
   2.3 ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร ของที่ระลึก หรือสินค้าพื้นเมือง 
   2.4 ชุมชนมีรายได้จากการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 326

กกกกกกกก3. การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย
พบว่า การสร้างเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากแหล่งท่องเที่ยว ขั้นที่ 2 วางแผนการสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ขั้นที่ 3 ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว/การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ขั้นที่ 4 การร่าง
เส้นทางการท่องเที่ยว ขั้นที่ 5 การยืนยันเส้นทางการท่องเที่ยว และขั้นที่ 6 การปรับปรุงแก้ไขเส้นทาง
การท่องเที่ยว เพ่ือเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 4 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองฯ อ าเภอพุนพิน อ าเภอไชยา และอ าเภอเกาะสมุย ประกอบด้วย 4 เส้นทางมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. เส้นทางท่องเที่ยว “นวัตวิถีของดีรอบอ่าวบ้านดอน” ประกอบด้วย 9 แหล่งท่องเที่ยว 
    1) ชุมชนจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก 
 2)ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) 
 3) ตลาดน้ าประชารัฐบ้านดอน 
 4) ประเพณีชักพระ 
 5) ตลาดศาสเจ้า 
 6) วัดไทร 
 7) ชุมชนบางใบไม้ 
 8) กลุ่มไช่เค็มอาสาสมัครชุมชน (อสม.) อ าเภอไชยา 
 9) หมู่บ้านทอผ้าพุมเรียง 
 2. เส้นทางท่องเที่ยว “ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์” มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 
และเส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 เส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ประกอบด้วย 8 แหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
 1)  หลวงพ่อพัฒน์ นารโท วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง)  
 2) เจ้าแม่กวนอิมสุราษฎร์ธานี 
 3) มูลนิธิกุศลศรัทธา 
 4) ศาลเจ้าปึงเถากง 
 5) ศาลเจ้าฮกเก้ียน 
 6) ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี 
 7) หลวงพ่อกล่อม นันทะ วัดโพธาวาส 
 8) พระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร) 
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 2.2 เส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 ประกอบด้วย 7 แหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
   1) วัดพระใหญ่ 
   2) วัดปลายแหลมสุวรรณาราม 
   3) วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู) 
   4) ศาลเจ้าพ่อกวนอ ู
   5) เจดีย์แหลมสอ 
   6) วัดส าเร็จ 
   7) วัดคุณาราม (หลวงพ่อแดง ปิยะสีโล) 

 3. เส้นทาง “คืนชีพศรีวิชัย (อาณาจักรศรีวิชัย)” ประกอบด้วย 8 แหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
 1) วัดทุ่งเซียด 
 2) เขาพระอานนท์ 
 3) เขาศรีวิชัย (เขาพระนารายณ์) 
 4) วัดพระบรมธาตุไชยา 
 5) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา 
 6) โบราณสถานวัดรัตนาราม (วัดแก้ว) 
 7) โบราณสถานวัดหลง 
 8) แหลมโพธิ์ 
 4 เส้นทาง “สายหลุดพ้น” ประกอบด้วย 5 แหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 
 1) สวนโมกขพลาราม 
 2) วัดพุมเรียง 
 3) บ้านท่านพุทธทาส (ตลาดพุมเรียง) 
 4) วัดโพธาราม (วัดเหนือ) 
 5) วัดตระพังจิก (สวนโมกขพลารามแห่งแรก)  

อภิปรายผลการวิจัย 
กกกกกกกก1. การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอยู่
ในระดับมาก โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือด้านความ
ประทับใจ ส่วนด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดระดับมาก ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า 
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ความสะดวกสบายคือปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นได้ว่ามีโรงแรมที่พักที่
เกิดข้ึนมากมายในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว มีทั้งราคาหลักหมื่นจนถึง
หลักพัน ที่ไหนมีการอ านวยความสะดวกได้ดีนักท่องเที่ยวก็พร้อมจะไปที่นั่น ยกตัวอย่างเช่น 
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาสกแต่นักท่องเที่ยวไปพักค้างคืนที่เกาะสมุยหรือที่เกาะภู
เกต สาเหตุส าคัญคือที่เกาะสมุยและที่เกาะภูเก็ตมีที่พักที่สะดวกสบาย นอกจากน้ีจากผลการวิจัย
พบว่าด้านความประทับใจมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ความประทับใจจากสถานที่ท่องเที่ยว ความประทับใจ
จากคนในชุมชนต้องท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี คือ สมาชิกในชุมชน ให้การต้อนรับ และบริการ
นักท่องเที่ยว ด้วยความเต็มใจ มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจรักการบริการ มี
ความอดทนอดกลั้น ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลที่ดีในการท่องเที่ยว ส่วนการเรียนรู้วัฒนธรรมและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าสองด้านที่กล่าวมาเนื่องจากการเรียนรู้และ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่ลึกซึ้งและต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าง
แท้จริงซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวริศรา บุญสมเกียรติ (2555 : 103) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุ
น้อย และโบราณสถานวัดโมคัลลาน ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้งสามแหล่งมีศักยภาพมาก
ที่สุดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวและด้านสิ่งดึงดูดใจ  
กกกกกกกก2. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน  ผลการวิจัยพบว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือด้านการสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น มี
รายละเอียดการอภิปรายผลดังนี้  
    ด้านการสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว พบว่าการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะต้องสร้างสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
3  ขั้นตอนคือ 1. การค้นหาคุณค่าและอัตลักษณ์ของศิลปะในแต่ละชุมชน 2. การพัฒนาต่อยอดเพื่อ
สร้างมูลค่า และ 3. การอนุรักษ์และการสืบสาน สาเหตุที่ต้องสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 3 ขั้นตอน 
เนื่องมาจาก ในแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิต ที่เหมือนกันและแตกต่างกันการค้นหาคุณค่าและอัตลักษณ์ของ
ตนเองเจอ ก็จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนนั้น เช่น ท าให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน ามาซึ่ ง
รายได้สู่ชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มาฐานะดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประเทศก็
พัฒนาขึ้น คุณค่าและอัตลักษณ์ของศิลปะในแต่ละชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่น ดนตรี และ
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กีฬา และ วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องประดับ อาหาร ฯลฯ เมื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาแล้ว หลังจากนั้น
จะต้องพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่สร้างข้ึน การพัฒนาและต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าในใน
คุณค่าและอัตลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ค าว่าการดึงดูดใจในที่นี้คือสิ่งดึงดูดใจที่เป็นวัฒนธรรม 
เช่น เป็นสิ่งที่ไม่มีที่ไหน ยิ่งใหญ่ที่สุด เล็กท่ีสุด มหัศจรรย์ที่สุด เป็นสิ่งส าคัญที่สุด งดงามท่ีสุด หรือ 
แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง แล้วน าสิ่งนั้นมาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่า  การอนุรักษ์และการสืบสาน คือการ
สืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง เมื่อรุ่นพ่อรุ่นแม่หมดไปจะต้องมีการสืบทอดไปสู่ลูกหลาน สอดคล้องกับค า
กล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” จะเห็นได้ว่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจะลบหายไปจาก
แผ่นดินหากไม่มีการอนุรักษ์สืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบางอย่างอยู่ในที่ที่ไม่มี
คนเห็นค่าสุดท้ายก็หายไปดังนั้นการอนุรักษ์ย่อมดีกว่าการฟ้ืนฟูและซ่อมแซมเพราะมันจะไม่เหมือนเดิม 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา สุคัณธศิริกุล (2556 : ข) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ในงานประเพณีส่วนใหญ่เป็นทางพุทธ
ศาสนา การประกอบพิธีกรรมสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดความ
สนุกสนานและน่าสนใจ และความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นการแสดงและการละเล่น 2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีข้อจ ากัดบาง
ประการในการพัฒนาต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ การวางผังเมืองและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ไม่สามารถขยายได้   
  ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรบริหารการ 2  ประการ คือ 1. กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 2. มีการจัดการที่พัก และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้าน
การท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ สาเหตุที่ต้องจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 2 ประการที่กล่าวมาเนื่องมาจาก 
การมีกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนที่น่าสนใจ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสเสน่ห์
ชุมชนด้วยการลงมือปฏิบัติ หรือมีโปรแกรมการท่องเที่ยว เช่น “พาเที่ยวบ้านฉัน” สามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ หากสร้างกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจะท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีชื่อเสียงจนสามารถเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติมศักดิ์ คุ้มวงษ์ (2554 : 20) ได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนวัดบางหัวเสือมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญได้แก่ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
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ตลาดน้ า สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของโบสถ์วัดบางหัวเสือ มีการฟ้ืนฟูแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบรรลุศักยภาพสูงสุด ขนบธรรมเนียมประเพณี และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาคือควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรมีมัคคุเทศก์น าชม ควรเพ่ิมแสงสว่างใน
ตู้เก็บวัตถโุบราณ ควรส่งเสริมมารยาทที่ดีแก่พ่อค้าแม่ค้า และควรควบคุมราคาสินค้า   
  ด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว    
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรมีคณะกรรมการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คนในชุมชน ท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ชัดเจนและครอบคลุม มีการน าทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม มาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม      มีแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว และมีการด าเนินงานตามแผน มีการจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมชุมชน       ภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ รวมถึงเส้นทางคมนาคม มีการประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการตลาด มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนและเผยแพร่ มีการเชื่อมโยง
เครือข่าย การท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมือง
หลักและเมืองรอง มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  Special Event  ส่งเสริมการตลาดในลักษณะ แปลก 
ใหม่ ใหญ่ ดัง สาเหตุที่ต้องบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องมาจากการมีคณะกรรมการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะท าให้การท างานอยู่ภายใต้การวางแผนการด าเนินงานท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพ เพราะว่าแต่ละงานต้องมีผู้รับผิดชอบ เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว คนใน
ชุมชนต้องท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี คือ สมาชิกในชุมชน ให้การต้อนรับ และบริการนักท่องเที่ยว 
ด้วยความเต็มใจ มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจรักการบริการ มีความอดทนอด
กลั้น ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลที่ดี ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว สาเหตุที่ต้องท าเช่นนี้เพราะว่าการเป็นเจ้า
บ้านที่ดีจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจน าไปสู่การการกลับมาเที่ยวอีกครั้งในอนาคต 
หลังจากนั้นชุมชนจะต้องมีข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ชัดเจนและครอบคลุม มีการ
จัดท าข้อมูล ของชุมชนเป็นเอกสาร หรือเป็นคู่มือ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
ข้อมูลภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน มีการน าข้อมูล
ชุมชน มาใช้ในการเผยแพร่ และเป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ ของคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการดึงดูด
คน เข้ามาศึกษาชุมชนและวิถีชีวิต ของคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัท
รา แจ้งใจเจริญ (2558 : 106) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา ชุมชน
โอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาว่าโก จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุุน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนโอหงิมาจินั้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องมาจากทางชุมชนโอหงิมาจิมีระบบสังคมตามประเพณีท่ีมีความเข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุน



31การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

จากหน่วยงานภายนอก ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานไม่แสวงหากาไรในด้านวิชาการในการเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การสร้างระบบจัดการมรดกวัฒนธรรมและการเงิน เป็นต้น ทรัพยากรส่วนใหญ่ในชุมชนถูกจัดการ
โดยเริ่มจากการชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลังจากท่ีชุมชนโอหงิมาจิได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลกนั้น ชุมชนได้รับความสนใจจาก
กลุ่มนักวิชาการ สื่อ และหน่วยงานเพ่ือการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ชุมชนรับฟังข้อเสนอแนะจาก
หลายฝุายและหาแนวทางเพ่ือรักษามรดกวัฒนธรรมของชุมชนให้สมกับเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยมีแรงจูงใจเพ่ือรักษาชื่อเสียงของชุมชนในการเป็นแหล่งมรดกโลกและต้องการรักษา
ความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว   

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ควรประกอบด้วย  2 ประการ คือ 1. ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2. ชุมชนมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจจากกิจกรรม
การท่องเที่ยว สาเหตุชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเนื่องมาจากประเด็นส าคัญที่
จะท าให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนจะต้องให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล ชุมชน
ควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ควรมีส่วน
ร่วมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ โดยการจัดตั้งองค์กรในท้องถิ่นเพ่ือให้มีบทบาทในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว หลังจากที่ชุมชนได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวมาระยะหนึ่งจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
ทุกคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นผู้ เช่น น าเที่ยว หรือให้บริการใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว จากการขายอาหาร ของที่ระลึก หรือสินค้าพ้ืนเมืองหรือรายได้จากการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง หากไม่มีส่วนร่วมและไม่ได้รับความเป็นธรรมในรายอาจจะเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณี จุฑานนท์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านนาทะเล หมู่ 5 ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชน
บ้านนาทะเล มีศักยภาพที่สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยพบว่าปัจจัยที่มีผล
ในการท าให้ชุมขนเกิดศักยภาพคือ การมีส่วนร่วมชองชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจาก
เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจประกอบกับมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน มี
ผลให้คนในชุมชนภายใต้การน าของผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความกระตือรือร้น
และพร้อมให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนในด้านการท่องเที่ยว  
กกกกกกกก3. การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
4 เส้นทาง คือ เส้นทางนวัตวิถีของดีรอบอ่าวบ้านดอน เส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางคืนชีพศรี
วิชัย และเส้นทางสายหลุดพ้น สาเหตุที่ผู้วิจัยสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ
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ราษฎร์ธานี 4 เส้นทาง เนื่องมาจากผู้วิจัยน าผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
หัวข้อประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว
สนใจประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียงล าดับจากสนใจมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การละเล่นดนตรีและกีฬา ประวัติศาสตร์โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ 
ศิลปกรรมและหัตถกรรม และวิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องประดับ และอาหาร ตามล าดับ แล้วน า
ผลการวิจัยมาวิเคราะห์เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามความสนใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวในอนาคตซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความเป็นเรื่องราว
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร และคณะ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ 5 อันดับ แรก คือ ท าบุญ/ไหว้พระ 
ถ่ายรูป ชมโบราณสถาน ชมวิวและธรรมชาติ และการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ โดยสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสนใจ
ไปเยี่ยมชม ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ วัด และอุทยาน แห่งชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวจากความสนใจของนักท่องเที่ยวมี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง 
“เมืองน่าถีบ...จักรยาน” เส้นทาง “ถ่ายดอกหมอก” และเส้นทาง “หลงอตีตา” 
 

สรุปผลการวิจัย 
กกกกกกกก1. การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือด้านความประทับใจ ส่วนด้านการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
กกกกกกกก2. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  ประกอบด้วย 4 ด้าน คือด้านการสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น มีรายละเอียดการอภิปรายผลดังนี้  
กกกกกกกก3. การเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 4 
เส้นทาง คือ 1. เส้นทางนวัตวิถีของดีรอบอ่าวบ้านดอน 2. เส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. เส้นทางคืน
ชีพศรีวิชัย (อาณาจักรศรีวิชัย) และ 4. เส้นทางสายหลุดพ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกกข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีรายละเอียดดังนี้ 

กกกกกกกก1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) กรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายในการส่งเสริมการสร้างภาคี
กับภาคประชาชนและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
 2) กรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายให้หน่วยงานในก ากับ
ติดตามการท างานเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3) กรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตว่าจะเพ่ิมรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างไร 
 4) กรมการท่องเที่ยวควรมีนโยบายในการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมชองตนเอง 
 5) หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระยะยาว 
เนื่องจากการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งกว่าจะส าเร็จต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
 6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรมี
นโยบายในการส่งเสริมให้อาณาจักรศรีวิชัยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 7) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและภาคเอกชนควรมีนโยบายใน
การสร้างสถานที่และกิจกรรมเพ่ือดึงเงินจากนักท่องเที่ยว เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ในสนามบินหรือ
เส้นทางท่ีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่าน 
  8) หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีนโยบายในการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 2) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3) การศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุุน ประเทศเกาหลีใต้  

กิตติกรรมประกาศ 
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กกกกกกกกขอขอบคุณพระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการ โครงการขยายห้องเรียนสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ดร จ าเริญ ชูช่วยสุวรรณ        
ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ประกอบด้วย  พระครูจิระเจติยาทร  รองศาสตราจารย์ดร. จ าเริญ ชูช่วยสุวรรณ นายทศพล 
งานไพโรจน์  นางยุพาพรรณ คงชนะ  นายกิตติ  ชิน เจริญธรรม นายเทพศิลป์  ผ่องแก้ว             
อาจารย์จารุ ทิพย์ศักดิ์ นางจรัญญา ศรีรักษ์ นายเศรษฐพงศ์ โพธิ์โพ้น นายสมชาย สินมา นายพรชัย มาลาสกุลชัย 
และนายธวัชชัย กลิ่นนาค ที่ได้ช่วยให้การวิจัยสมบูรณ์ท าให้เกิดผลงานวิจัยอันเป็นคุณูปการที่จะ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่ผลมีตอพฤตกิรรม 
การใชโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 

THE STUDY OF MARKETING MIX AFFECTING  
HOSTEL CONSUMING BEHAVIOR IN CHIANG MAI 

 

ชัยยุทธ ชิโนกุล∗   พันธกิจ ทาวทอง∗∗ 
 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรท่ีสงผลตอการใชบริการโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคของการใชบริการและศึกษา
ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลการใชบริการ การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพซ่ึงใชการวิจัยเชิงสํารวจ โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรนักทองเท่ียวท่ีเคยเขาพักโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม โดยใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คนในการตอบแบบสอบถาม 
และทําการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางหลักความนาจะเปน (โดยใชรูปแบบการสุมตัวอยาง
อยางงายอยางสุม กลุมตัวอยางปจจัยสวนบุคคลใชสถิติพรรณาในการวิเคราะหขอมูล เพ่ืออธิบาย
คุณลักษณะของ รวมท้ังมีการใช t-test และ f-test เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ
ของตัวแปรในการวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหครั้งนี้ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบวาศึกษา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีชวงอายุ 25-30 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สถานภาพโสด ระดับรายไดมากกวา 46,500 
บาท (1,500 เหรียญสหัฐอเมริกา) สวนใหญมาจากทวีปยุโรป ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอ
การใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการโรงแรมราคา
ประหยัด 1-2 ครั้ง ระยะเวลาเขาพัก 1-3 คืน วัตถุประสงคในการเขามาพักเพ่ือการทองเท่ียว 
ผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดมีคิดเห็นตอความพึงพอใจในการบริการภาพรวมและความคิดเห็น
ตอการตัดสินใจภาพรวม อยูในระดับ “มาก” ระดับอายุ การศึกษาและรายไดมีความคิดเห็นตอ
พฤติกรรมการใชบริการท่ี “แตกตางกัน” ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการ
ใชโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน และปจจัยกลยุทธทางการตลาด อยางนอย 
1 ดาน สงผลตอความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 

                                                      
 ∗ อาจารยประจําคณะพัฒนาทรัพยากรยมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร 

 ∗∗ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาตร 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการใหความสําคัญกับกลยุทธ
การตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ถึงแมวา
ในมุมมองของผูประกอบการไมไดเนนกลยุทธดานราคาแตผูบริโภคก็ใหความสําคัญท่ีอยูในระดับ
มาก และราคาเปนปจจัยอันดับแรกในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น กลยุทธดานราคา
เปนเครื่องมือชวยดึงดูดความสนใจ และเปนเหตุผลในอันดับตนของการตัดสินใจในการเขาใชบริการ 
คําสําคัญ 1) สวนประสมทางการตลาด  2) โรงแรมราคาประหยัด 
 
 
 
The Study of Marketing Mix Affecting Hostel Consuming Behavior in Chiang Mai 
 The research is aim to study classification factor affects to consuming hostel 
in Chiang Mai; to study behavior factor of consuming the hostel and study 
marketing strategy affect to consuming the hostel. This research is a quantitative 
research study. (Quantitative Research) and qualitative (Qualitative Research) which 
uses survey research The researcher used the questionnaire as a tool to collect 
data. The sample group used in this research is the population of tourists who have 
stayed in a budget hotel in Chiang Mai. By using the sample size of 400 people to 
answer the questionnaire and interviewed 3 sample groups. Probability Sampling 
was conducted by using a simple random sampling model which is a sampling that 
every sample unit has properties in The information needed to study is no 
different. Statistics used in data analysis include frequency and percentage, to 
describe the characteristics of demographic samples. Which consists of gender, age, 
education level Income level and social status Mean (Mean) to analyze the average 
value of the sample group Standard deviation to find the deviation of data 
Including the use of t-test and f-test to test hypotheses about the relationship of 
variables in statistical analysis By determining the level of statistical significance 
used in this analysis At a significant level of 0.05 The results of the study showed 
that the demographic factors affecting the use of budget hotels in Chiang Mai Most 
of the users are female, with the age range of 25-30 years, education level lower 
than bachelor's degree, single status, income level more than 1,500 US dollars. 
Come from Europe, age, education and income, have opinions on the behavior of 
using services that are "different" 
 The suggestion from this research is Entrepreneurs pay more attention to 
marketing strategies. Products and services in terms of price, staff, distribution 
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channels Although in the view of entrepreneurs not focusing on the price strategy, 
consumers pay more attention to the high level. And the price is the first factor in 
determining the decision, so the price strategy may be a tool to attract attention. 
And is the top reason for decision to use the service. 
Keywords   Marketing Mix, Hostel 

 
ท่ีมาและความสําคัญ 
 ความสําคัญของการทองเท่ียวสงผลอยางมากตอเศรษฐกิจระดับมหภาคในระดับโลกและ
ระดับประเทศ จํานวนนักทองเท่ียวท่ัวโลกในป พ.ศ. 2558 มีมากถึง 810 ลานคน สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจถึง 7.8 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ นับเปนรอยละ 3.5 ผลิตภัณฑมวลรวมของท้ังโลก และยัง
ทําให เกิดการจางงาน 284 ลานคน (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558: 6) อัตราของ
นักทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกขยายตัวมากทีสุด การเติบโตทางเศรษฐกิจการทองเท่ียวใน
ภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสู งถึงรอยละ 7 (The World Travel & Tourism Council 
(WTTC),  2015 อางใน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558: 6) โดยรายไดจากการทองเท่ียวใน
ป พ.ศ.2557 มีมูลคาถึง 1,172.798 ลานบาท โดยมีผูท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยถึง 
24.81 ลานคน (กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558)  เนื่องจากเกิดการใช
จายและในการซ้ือผลิตภัณฑและบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจใน
ระหวางการทองเท่ียว ทําใหเกิดการพัฒนาการจําหนายสินคาและบริการ จนกลายเปนอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว (Tourism Industry) (วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ, 2535: 5-6)  โดย ผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ (GDP) ในป พ.ศ. 2557  มาจากภาคการทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 19.3  ถือเปน
อุตสาหกรรมใน 4 อันดับแรกท่ีสรางรายไดใหประเทศรองจากธุรกิจยานยนต ภาคเกเกษตรกรรม 
และธุรกิจคาปลีก (The World Travel & Tourism Council (WTTC), 2015: 1) เปนท่ีประจักษ
วาเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการสรางรายไดใหกับประเทศ เพราะอุตสาหกรรมนี้
ความสัมพันธและเก่ียวโยงกับธุรกิจหลายประเภท เชน ธุรกิจท่ีพัก โรงแรม ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจ
อาหาร (มาลี โชคเจริญเลิศ, มปป: 1) รวมถึงกอใหเกิดการจางงานถึง 5.4 ลานต่ําแหนงในป พ.ศ. 
2557 คิดเปนรอยละ 14.1 ของการจางงานในปนั้นอีกดวย การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเติบโตถึงรอยละ 187 และเศรษฐกิจท้ังหมดขยายตัวรอย
ละ 6 ตั้งแตป 2538 – 2557 จึงคาดการณวาแตละปในอีก 10 ปขางหนาอุตสาหกรรมนี้ยังคงจะ
เติบโตประมาณรอยละ 6.2 ตอปโดยเฉลี่ย (WTTC,2015: 2)  ธุรกิจโรงแรมเปนหนึ่งในองคประกอบ
ของการทองเท่ียว ซ่ึงสรางรายไดใหกับประเทศและเพ่ิมการลงทุนของภาคเอกชนโดยสงผลตอการ
ขยายตัวของธุรกิจในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว รัฐบาลจึงวางนโยบายมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ใหความสําคัญกับธุรกิจโรงแรมและตองการยกระดับมาตรฐานของการ
บริการ ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ ปจจุบันมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก 
นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
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ผลิตและใหบริการตองการยกระดับมาตรฐานของการบริการท้ังในอุตสาหกรรมการบริการเดิมท่ีมี
อยูแลวและฐานบริการใหม เพ่ือใหเศรษฐกิจประเทศขับเคลื่อนและเติบโตอยางเขมแข็ง โดยความ
สะดวกในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ ปจจุบันมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก ใน
ขณะเดียวกันนักทองเท่ียวเขาใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหมไดใชกลยุทธทาง
การตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑหรือบริการ ราคา การสงเสริมการตลาด ชองทางการตลาด การ
สื่อสารทางการตลาดแบบองครวม บุคคลผู ใหบริการ กระบวนการใหบริการ และปจจัย
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Booms and Bitner, 1981) ในการเลือกใชบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษากลยุทธดานการตลาดของการใชบริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับผู
ประกอบธุรกิจการบริการดานท่ีพัก สามารถนําขอมูลพัฒนากลยุทธทางการตลาดท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคของการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน

จังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน

จังหวัดเชียงใหม 
3) เพ่ือศึกษาปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน

จังหวัดเชียงใหม 

คําถามวิจัย 

1) ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคของการใชโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหมมี
ลักษณะอยางไร 

2) ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใชบริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหมเปนอยางไร 

3) ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใชบริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหมเปนอยางไร 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
1) ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

1) ตัวแปรอิสระไดแก 
- ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบไปดวยเพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา ระดับรายได ภูมิลําเนา และสถานภาพการสมรส 
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- ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมทางการตลาด ดาน
กระบวนการ ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ 

2) ตัวแปรตามคือ ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงประกอบไปดวย ความถ่ีในการ
ใชบริการของผูบริโภค ระยะเวลาในการเขาพักของผูบริโภค วัตถุประสงคในการเขาพัก ความพึง
พอใจ และการตัดสินใจใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวดัเชียงใหม 

2) ขอบเขตดานเนื้อหา 
ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมทางการตลาด ดานกระบวนการ ดานพนักงาน ดาน
ลักษณะทางกายภาพ 

3) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิจัยจากประชากรท่ีเปนผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน

จังหวัดเชียงใหม 
4) ขอบเขตดานเวลา  

ดําเนินการศึกษานักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักราคาประหยัดตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1) ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน 

2) ปจจัยกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการ 
และดานลักษณะทางกายภาพ อยางนอย 1 ดาน สงผลตอความคิดเห็นตอพฤติกรรมการ
ใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ผูสนใจทราบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการใชบริการหองพักราคาประหยัด 
2) ผูประกอบการทราบและเขาใจในกลยุทธการตลาดท่ีมีผลการใชบริการหองพักราคา

ประหยัด 
5. นิยามศัพทเฉพาะ  

นักทองเท่ียว หมายถึง บุคคลท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนั้น แตเดิน
ทางเขามาดวยวัตถุประสงคใดก็ตามท่ีไมเปนการประกอบอาชีพหรือหารายได  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง องคประกอบของปจจัยทางการตลาด 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้งและชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานพนักงาน ดานการบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ท่ีมีผลในการตอบสนองความ
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ตองการของลูกคา ชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหกับนักทองเท่ียวในการตัดสินใจเลือกพักหองพักราคา
ประหยัด 

ท่ีพักราคาประหยัด หมายถึง อาคารบานพักท่ีดัดแปลงหรือสรางข้ึนและมีการแบงหองพัก
เปนท่ีพักแรม มีลักษณะเปนท้ังหองพักรวมและหองพักเดี่ยว มีหองน้ํารวมหรือหองน้ําในตัว การเก็บ
อัตราเขาพักมีราคาถูกกวาโรงแรม อาจจะเก็บคาเชา เปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการ โดยมูลคาท่ี
รับรูไดมากกวาสิ่งท่ีคาดหวัง 
6. การทบทวนวรรณกรรม 

Armstrong and Kotler (2016: 32) กลาวถึงกลยุทธทางการตลาด หมายถึง การใชสวน
ประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมตอลูกคากลุมเปาหมาย และตลาดเปาหมาย เพ่ือบรรลุถึง
วัตถุประสงคทางการตลาดท่ีทางกิจการไดกําหนดไว กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) 
หมายถึง การวางแผนทางการตลาด โดยคํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมของลูกคา
กลุมเปาหมาย แลวใชเครื่องมือสวนประสมทางการตลาดในการกําหนดตลาดเปาหมาย การวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑ  เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค  สรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

McCarthy (อางถึงใน Muhammad, 2014: 95-96) ไดกลาวถึง สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 4Ps วาเปนเครื่องมือท่ีใชในการวางแผนการตลาด แบงออกเปน 4 ดาน คือ 
ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริม
การขาย (Promotion) ซ่ึง Armstrong and Kotler (2016: 24) ก็ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา สวน
ประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได โดยกิจการจะผสมผสาน
เครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคา
เปาหมาย สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนม
นาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ  

ตอมาภายหลังเนื่องจากความกาวหนาของสารสนเทศ ธุรกิจบริการมีการขยายตัว 
Zeithaml and Bitner (1981: 20) จึงไดเพ่ิมสวนประสมทางการตลาดข้ึนมาอีก 3 ดาน เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ไดแก ดานบุคคลหรือบุคลากร 
(People) ดานกายภาพ (Physical Evidence) และดานกระบวนการ (Process) ซ่ึงธีรกิติ นวรัตน 
ณ อยุธยา (2557:35) ไดอางอิงไววา สวนประสมทางการตลาด หรือท่ีรูจักกันในชื่อ 4Ps ท่ีได
พัฒนาข้ึนในชวงทศวรรษ 1960 เปนมุมมองท่ีคอนขางแคบเกินไป และไมเหมาะสมท่ีจะใชกับการ
บริการท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางจากสินคาโดยท่ัวไป 

Kotler and Keller (2006: 344) ใหความหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Product) วาเปนสิ่งท่ี
นําเสนอตอตลาดซ่ึงสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูซ้ือ โดยมีลักษณะจับตองได เชน การบริการ 
ประสบการณ บุคคล สถานท่ี เปนตน ราคา (Price) คือ เปนองคประกอบสําคัญของสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสรางรายไดใหกับองคการ ราคาเปนสิ่งท่ีปรับเปลี่ยนไดงาย หากเปรียบเทียบกับ



43การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

องคประกอบอ่ืนของสวนประสมทางการตลาด ราคาสามารถสื่อสารการวางตําแหนงของคุณคาของ
สินคาหรือตราสินคาขององคการได การจัดการจําหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
ท่ีองคการใชในการพ่ึงพาอาศัย ตั้งแตกระบวนการการผลิต เพ่ือการใช จนนําไปสูการบริโภคข้ัน
สุดทาย การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดวย
ชองทางในการสื่อสารทางการตลาด 6 ชองทาง ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริม
การขาย การขายโดยใชพนักงานขาย และการสรางกิจกรรมและประสบการณ บุคคล (People) 
หมายถึง บุคคลท่ีมีสวนรวมกับการนําเสนอสินคาหรือบริการ หรือชวยอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูถึงคุณภาพการใหบรกิารของลูกคา กระบวนการ (Process) 
หมายถึง ข้ันตอนของการดําเนินงาน หรือกระบวนการใหบริการท่ีดําเนินงานโดยบุคลากรในองคกร 
เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา และตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังในใจลูกคา 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง สภาพแวดลอม หรือสิ่งท่ีเปนรูปธรรมท่ี
สามารถมองเห็นหรือจับตองได ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกตอบุคลากรในการดําเนินงาน การ
ใหบริการกับลูกคา และยังเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของการบริการ 

 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยผสมเปนท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณโดยท่ี 
1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ภูมิลําเนา 

สถานภาพสมรส และขอมูลพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 
ความถ่ีในการใชบริการของผูบริโภค ระยะเวลาในการใชบริการของผูบริโภค วัตถุประสงคในการใช
บริการ ใชวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ดวยคาสถิติรอยละ 
(Percentages) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ซ่ึงเปนสถิติท่ีใชสําหรับอธิบาย ตัวแปรท่ีไม
ตอเนื่อง (Nominal และ Ordinal)  

2) ขอมูลความคิดเห็นปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดและความคิดเห็นตอการใชบริการ
โรงแรมราคาประหยัด ประกอดวยดานความพึงพอใจและดานการตัดสินใจ ถูกวิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซ่ึงเปนสถิติท่ีใช
สําหรับการเปรียบเทียบตัวแปรท่ีตอเนื่อง (Interval และ Ratio)  

3) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชสถิติวิเคราะห  
t-test (Independent sample t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

4) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป ใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) จะทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช One-way ANOVA F-test และเปรียบเทียบเชิงซอนรายคูโดย วิธีผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

5) ทดสอบตัวแปรปจจัยกลยุทธทางการตลาด ท่ีสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคา
ประหยัดในจังหวัดเชียงใหม โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
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Analysis) โดยวธิีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) หลังจากนั้นจึงสราง
สมการถดถอยเพ่ือทดสอบตามสมมติฐานวิจัยท่ี 2 
8. ผลการวิจัย 

1) สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
8.1.1. พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม สวน

ใหญเขาใชบริการ 1-2 ครั้ง ตองการพักในบริเวรคูเมือง เวลาในการเขาใชบริการ 1-3 คืน เขาใช
บริการในชวงวันลาพักรอนและหยุดนักขัตฤกษ มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว พักรวมกับคูพัก
เปนสามี-ภรรยา เขาพัก 2 คนตอหอง ประเภทหองพักแบบคู การตัดสินใชบริการดวยตัวเอง เต็ม
ใจจายคาบริการหองพัก ต่ํากวา 1,000 บาทตอคืน โดยจองผานตัวแทนจองหองพักออนไลน จอง
ผาน Booking.com เหตุผลสําคัญอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกเขาใชบริการ คือ ดานราคา 
ความคิดเห็นตอการตัดสินใจดานอิทธิพลความคิดเห็นออนไลนตอการตัดสินใจในระดับมาก ระดับ
ความเห็นตอความพึงพอใจในระดับมาก 

8.1.2. การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหมพบวา มีระดับอายุ การศึกษาและรายไดท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรม
การใชบริการท่ีแตกตางกัน แตในทางตรงกันขาม เพศ ภูมิลําเนา สถานภาพการสมรสท่ีตางกันมี
ความเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน 

8.1.3. ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม พบวาการวิเคราะหปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท้ัง 7 ดาน คือ ปจจัยกลยุทธ
ทางตลาดดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดาน
กระบวนการ ดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ นั้น นักทองเท่ียวสวนใหญมีระดับความ
คิดเห็นตอกลยุทธทางการตลาดอยูในระดับ “มาก” และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ ”
ปานกลาง” เม่ือพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นดานพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานกระบวนการ ดาน
ราคา และดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ ตามตารางท่ี 1 การ
วิจัยเชิงคุณภาพ พบวา กลยุทธท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมราคาประหยัด คือ 
ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ โดยเนนท่ีการบริการอยางมีคุณภาพ ท่ีจะสรางความพึงพอใจ 
กอใหเกิดการแนะนําตอผานการแสดงความคิดเห็นเปนออนไลนโดยสวนใหญ ผูบริโภคกลับมาใชซํ้า
เนื่องจากประทับใจตอการบริการและการดูแลเอาใจใส นั้นคือ เรื่องการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา การสื่อสารในยุคปจจุบันเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย และการใหความเห็นยอนกลับตอการ
บริการในโลกออนไลน ผานตัวกลางแอพลิเคชั่นเก่ียวกับการจองท่ีพักหรือการทองเท่ียว 
ตาราง 1 ความคิดเห็นตอกลุยุทธืทางการตลาด 7 ดาน 

กลยุทธทางการตลาด 
คาเฉล่ีย 

(X) 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

แปลผล 
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(SD) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการ    
ชื่อเสียงของโรงแรม 3.19 1.082 ปานกลาง 
สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณครบครัน 3.89 .988 มาก 
พ้ืนท่ีขนาดของหองมีความเหมาะสม 4.06 .862 มาก 
ความสะอาด 4.20 .866 มาก 
ระบบรักษาความปลอดภัย 3.88 .931 มาก 
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตไรสาย 4.21 .879 มาก 
บริการใหขอมูลการทองเท่ียว 4.03 .978 มาก 
รวม 3.92 .607 มาก 
ปจจัยดานราคา    
ระดับราคาหลากหลาย 3.66 .963 มาก 
ราคาเหมาะสม 4.15 .781 มาก 
ราคาถูกกวาท่ีอ่ืน 3.74 .926 มาก 
ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 3.72 .984 มาก 
รวม 3.83 .655 มาก 
ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย    
ใกลสถานท่ีทองเท่ียว 4.13 .884 มาก 
เสียงรบกวนไมดัง 3.81 1.061 มาก 
เขามาติดตอไดสะดวก 4.18 .861 มาก 
มีระบบสํารองหองพักออนไลน 4.37 .869 มาก 
จองผานบริษัทนําเท่ียว 3.93 1.116 มาก 
รวม 4.08 .609 มาก 
ปจจัยทางดนการสงเสริมการตลาด    
มีการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก 3.55 1.037 มาก 
การโฆษณาผานสื่อออนไลน 3.42 1.028 ปานกลาง 
การสงเสริมการตลาดตามฤดูกาล 3.37 1.010 ปานกลาง 
มีการลดราคาในชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว
หลัก (low season) 

3.46 .998 ปานกลาง 

สิทธิพิเศษผานบัตรเคดิตหรือธุรกิจท่ี
เก่ียวของ 

3.42 1.094 ปานกลาง 

รวม 3.44 .834 ปานกลาง 
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กลยุทธทางการตลาด 

คาเฉล่ีย 
(X) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

แปลผล 

ปจจัยดานบุคลากร    
ความเพียงพอของพนักงานใหบริการ 4.13 .882 มาก 
บริการดวยกิริยาสุภาพและเปนมิตร 4.36 .785 มาก 
มีทักษะและความสามารถในงานบริการ 4.20 .819 มาก 
สื่อสารภาษาตางประเทศ 4.23 .828 มาก 
บริการอยางเต็มใจอยางเทาเทียม 4.27 .799 มาก 
จัดการปญหารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 4.04 .868 มาก 
รวม 4.20 .640 มาก 
ปจจัยดานกระบวนการ    
ข้ันตอนเขาพักและคืนหองมีความรวดเร็ว 4.23 .912 มาก 
ข้ันตอนการทํางานสอดคลอง มีมาตรฐาน 3.87 .876 มาก 
การตอนรับดวยน้ําดื่มหรือผาเย็น 3.07 1.304 ปานกลาง 
รวม 3.88 .639 มาก 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ    
หองพักตกแตงสวยงาม 3.74 1.000 มาก 
ท่ีจอดรถมีเพียงพอ 3.30 1.088 ปานกลาง 
สัญลักษณโรงแรมชัดเจน 3.78 .952 มาก 
มีพ้ืนท่ีสวนกลาง 3.99 .996 มาก 
ความสวยงามของตัวอาคาร 3.84 .985 มาก 
รวม 3.73 .682 มาก 

รวมท้ังหมด 3.87 .506 มาก 
 

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลยุทธท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมราคาประหยัด คือ ผลิตภัณฑหรือ
การใหบริการ โดยเนนท่ีการบริการอยางมีคุณภาพ ท่ีจะสรางความพึงพอใจ กอใหเกิดการแนะนําตอ
ผานการแสดงความคิดเห็นเปนออนไลนโดยสวนใหญ ผูบริโภคกลับมาใชซํ้าเนื่องจากประทับใจตอ
การบริการและการดูแลเอาใจใส นั้นคือ เรื่องการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การสื่อสารในยุค
ปจจุบันเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย และการใหความเห็นยอนกลับตอการบริการในโลกออนไลน 
ผานตัวกลางแอพลิเคชั่นเก่ียวกับการจองท่ีพักหรือการทองเท่ียว โดยสรุปผลการสัมภาษณ ดังนี้ 
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1) กลุยุทธทางการตลาดท่ีผูประกอบการใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม คือ ดานผลิตภัณฑหรือการบริการเปนหลัก 

“...กลยุทธท่ีจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันระยะยาว คือการพัฒนาคุณภาพดาน
การบริการ คุณภาพการบริการ ความสะอาดเปนสิ่งท่ีเราใหความสําคัญ...” 

สัมภาษณ, นางธีรมล เดอการิช, วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
“...เจาของกิจการควรเนนการดูแลเอาใจใสดานการบริการและความสะอาด...” 

สัมภาษณ, นายณกฤช ศรีสุขคํา, วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
“...ไมไดกลยุทธทางดานราคามาดึงดูดลูกคา แตใชกลยุทธคุณภาพเนนเรื่องความปลอดภัย 

คุณภาพวัสดุอุปกรณท่ีใช...” 
สัมภาษณ, นายรุจิพัฑน สุวรรณชัย, วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

2) การบริหารความสัมพันธกับลูกคาโดยการดูแลเอาใจใส 
“...สรางบรรยากาศใหเหมือนการอยูบาน การดูแลเอาใจใส การชวยเหลือกับลูกคาเวลา

เกิดสถานการณไมคาดคิด...” 
สัมภาษณ, นางธีรมล เดอการิช, วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

“...ผูใชบริการไดรับการดูแลท้ังความสะดวกสบาย และมีความสุขเหมือนไดอยูบานท่ี
อบอุน...” 

สัมภาษณ, นายณกฤช ศรีสุขคํา, วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 

อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 
 การวิเคราะหดานพฤติกรรมตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 

พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค อันประกอบดวย ความถ่ีในการใชบริการของผูบริโภค 
ระยะเวลาในการใชบริการของผูบริโภค วัตถุประสงคในการใชบริการ ความพึงพอใจและการตัดสิน 
ซ่ึงในดานความถ่ีในการใชบริการ ผูใชบริการสวนใหญโรงแรมราคาประหยัดไดใชบริการ 1-2 ครั้ง 
ระยะเวลาเขาพัก 1-3 คืน วัตถุประสงคในการเขามาพักเพ่ือการทองเท่ียว มีคิดเห็นตอความพึง
พอใจในการบริการอยูในระดับ “มาก” และความคิดเห็นตอการตัดสินใจดานอิทธิพลความคิดเห็น
ออนไลนตอการตัดสินใจในระดับ “มาก” สอดคลองกับ คุณปวีณวัช สุภานุสร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเท่ียวนานาชาติ ท่ีพบวาท่ีวา โดยมีวัตถุประสงคเดินทางมาทองเท่ียวมากท่ีสุดในชวงวันหยุด
เทศกาล และเดินทางมากับครอบครัว คาท่ีพักเฉลี่ยตอคืน 50 - 100 ดอลลาร รูจักโรงแรมผานทาง
อินเตอรเน็ต และวางแผนท่ีจะกลับมาพักอีก และผลการวิจัยเชิงปริมาณดานระยะเวลาการเขาพัก 
ไมสอดคลองกับพฤติกรรมการเขาพักเปนระยะยาว 8 - 14 วัน 
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 ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม ระดับอายุ การศึกษาและรายไดท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการท่ี
แตกตางกัน ในทางตรงกันขาม เพศ ภูมิลําเนา สถานภาพการสมรสท่ีตางกัน มีความเห็นตอ
พฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน สอดคลองกับท่ีการะเกด แกวมรกต ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัด
กระบี่ ผลท่ีวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี
ตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกระบี่ท่ีแตกตางกัน  

ดานกลยุทธการตลาดท่ีสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 
พบวาปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานพนักงาน ดาน
ชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความคิดเห็นการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 
สอดคลองท่ีปวีณวัช สุภานุสร วิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงแรม
ประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวนานาชาติ พบวาสวนประสมทางการตลาดมีผลตอ
การตัดสินใจของนักทองเท่ียวในทุกสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
พนักงาน และชองทางจัดจําหนาย แตผลวิจัยของปวีณวัช สุภานุสร ไมสอดคลองกับผลวิจัยท่ีวาดาน
การสงเสริมการตลาด กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพท่ีไมสงผลตอการใชบริการโรงแรม
ราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม  

สําหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพสอดกับ ราดิชและบรันกา เบริซ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การตลาดในการขายผลิตภัณฑบริการในโรงแรมไมเลนนิจ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การออกแบบสวน
ประสมทางการตลาดจะชวยพัฒนาสินคาและบริการของโรงแรม โดยมีผลตอความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว เกินกวาท่ีนักทองเท่ียวคาดหวัง โรงแรมตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสวนประสมทาง
การตลาดเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขัน ทางโรงแรมตองมุงเนนท่ีพฤติกรรมของนักทองเท่ียว เติม
เต็มและสนองความตองการและความจําเปน โดยประยุกตสวนประสมทางการตลาดใหมๆ โดย
พ้ืนฐานตองดูแลพนักงานใหบริการมีความพึงพอใจในการทํางาน มีผลใหโรงแรมประสบความสําเร็จ 
ดานพนักงาน การจางงานถือเปนกุญแจสําคัญของโรงแรม มีความสัมพันธกับลูกคาโดยตรง เปน
การตลาดในการดึงดูดลูกคาจากภายใน พนักงานจะเปนตัวนําเสนอภาพลักษณของโรงแรม จึงตองมี
ความรู ผานการฝกอบรม มีแรงจูงใจ สรางพลังในการใหบริการจนเปนวัฒนธรรม 
 

สรุปตามวัตถุประสงค 
 ดานพฤติกรรมผูบริโภคของการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม อัน
ประกอบดวย ความถ่ีในการใชบริการของผูบริโภค ระยะเวลาในการใชบริการของผูบริโภค 
วัตถุประสงคในการใชบริการ ความพึงพอใจและการตัดสิน ซ่ึงในดานความถ่ีในการใชบริการ พบวา
พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเขาใชบริการ 
1-2 ครั้ง ตองการพักในบริเวรคูเมือง เวลาในการเขาใชบริการ 1-3 คืน เขาใชบริการในชวงวันลาพัก
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รอนและหยุดนักขัตฤกษ มีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือการทองเท่ียว คูพักเปนสามี-ภรรยา เขาพัก 2 
คนตอหอง ประเภทหองพักแบบคู การตัดสินใชบริการดวยตัวเอง เต็มใจจายคาบริการหองพัก ต่ํา
กวา 1,000 บาทตอคืน โดยจองผานตัวแทนจองหองพักออนไลน จองผาน Booking.com เหตุผลสําคัญ
อันดับแรกในการตัดสินใจเลือกเขาใชบริการ คือ ดานราคา ความคิดเห็นตอการตัดสินใจดาน
อิทธิพลความคิดเห็นออนไลนตอการตัดสินใจในระดับมาก ระดับความเห็นตอความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

 การใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหมพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีชวงอายุ 25-30 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สถานภาพโสด ระดับรายไดมากกวา 
48,001 บาท ผูใชบริการสวนใหญมาจากทวีปยุโรป ระดับอายุ การศึกษาและรายไดท่ีตางกันมีความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการท่ีแตกตางกัน แตในทางตรงกันขาม เพศ ภูมิลําเนา สถานภาพ
การสมรสท่ีตางกันมีความเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน 

 ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม พบวาการวิเคราะหปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท้ัง 7 ดาน คือ ปจจัยกลยุทธทางตลาด
ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานกระบวนการ ดาน
ราคา และดานลักษณะทางกายภาพ นั้น สงผลตอความคิดเห็นการใชบริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในทุกสวน
ประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานพนักงาน ชองทางจัดจําหนาย 

 
ขอเสนอแนะ 

 ผูประกอบการควรใหขอมูลหองพัก ดานราคา หรือลักษณะทางกายภาพ ภาพประกอบให
ชัดเจน เพราะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และใหความสําคัญกับผลตอบกลับหลังการใช
บริการในสื่อสังคม หรือแอพพลิเคชั่นกับการจองหองพักเพราะมีผลตอการพิจารณาตัดสินใจเขาใช
บริการ 
 ผูประกอบการกิจการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหมควรปรับธุรกิจท่ีรองรับผูเขา
ใชบริการท่ีมาทองเท่ียวโดยสวนใหญมาจากยุโรป หรือมุงไปท่ีกลุมนักทองเท่ียวจากประเทศจีน โดย
เลือกอยางใดอยางหนึ่ง การต้ังราคาหองพักไมควรตั้งสูงมากกวา 1,000 บาทตอคืน ลักษณะหอง
ควรเปนหองพักสําหรับแขก 2 ทาน จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสอดคลองกับชวงอายุ และ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเขาใชบริการท่ีสวนใหญเปนเพศหญิง 
 ผูประกอบการใหความสําคัญกับกลยุทธการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา 
ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ถึงแมวาในมุมมองของผูประกอบการไมไดเนนกลยุทธ
ดานราคาแตผูบริโภคก็ใหความสําคัญท่ีอยูในระดับมาก และราคาเปนปจจัยอันดับแรกในการ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น กลยุทธดานราคาอาจจะเปนเครื่องมือชวยดึงดูดความสนใจ 
และเปนเหตุผลในอันดับตนของการตัดสินใจในการเขาใชบริการ นอกจากนี้ ผูประกอบการสามารถ
ใชราคาเปนตัวกําหนดลักษณะ คุณภาพของลูกคาท่ีเขาพักไดในระดับหนึ่ง การวางตําแหนงทางการ
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ตลาดท่ีชัดเจน ควรสอดคลองกับระดับราคา ใหการบริการท่ีเหมาะสมกับระดับราคา ในระยะยาว
ตองการลูกคากลับมาใชบริการซํ้า ควรเนนท่ีการพัฒนาคุณภาพของการบริการ และชองทาง
ทางการตลาดในการประชาสัมพันธเขาถึงลูกคา 

 

การวิจัยในอนาคต 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลใหกับผูประกอบการธุรกิจ 
สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชในการพัฒนาดานกลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหพฤติกรรมกลุมผูใชบริการท่ีเปนนักทองเท่ียวเนน
การมาทองเท่ียว วิเคราะหหาลักษณะหารูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวในเชียงใหม เพ่ือออกแบบ
การบริการสอดคลองกับพฤติกรรม นอกจากนี้ วิเคราะหหาพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเปนมาจาก
เอเซียท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต 
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พุทธรัฐศาสตร์ : กระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคดิทางการเมือง     
BUDDHISM IN POLITICAL SCIENCE (BUDDHARATHSAT):  
PARADINGM AND DYNAMIC OF POLITICAL THOUGHT. 

  
กรกต   ชาบัณฑิต 

Korakoth  Chabandit 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองใน

สมัยโบราณจนถึงของแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่ (รัฐศาสตร์) 2) เพ่ือศึกษาพุทธทัศนะด้าน
กระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร์) 3) เพ่ือน าเสนอตัวแบบพุทธ
รัฐศาสตร์ในกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
จากเอกสาร (Documentary Research) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ หลักการปกครอง 
และแนวคิดทางการเมืองจากคัมภีร์พระไตรปิฎก เอกสาร ต าราที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองในสมัยโบราณจนถึงของแนวคิดทาง
การเมืองสมัยใหม่ (รัฐศาสตร์) แนวคิดทางการเมืองแบ่งเป็น 2 ยุค คือ ยุคแรก เป็นการเมืองยุค
พฤติกรรมศาสตร์ ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจิตนาการความเป็นไปได้ของการเมืองที่
ดีที่สุด มากกว่าเรื่องความรู้เชิงประจักษ์หรือสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการเมือง ยุคที่สอง เป็น
การเมืองยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องความเชื่อเชิงประจักษ์ เป็นการเมืองที่เกี่ยวพันกับ
วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์, การท าสถิติ และการสร้างตัวแบบทางการเมือง และเชื่อว่าองค์
ความรู้ที่ได้ดังกล่าวนั้นสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และทางการเมืองได้อย่างแท้จริง 
จะเก่ียวพันอยู่กับปัจจัยทางการเมือง 3 สิ่งนั่นคือ อุดมการณ์, มโนทัศน์ และค่านิยม  
 2) พุทธทัศนะด้านกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร์)  
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองในสมัยพุทธกาล เป็นการสร้างสังคมใหม่ขึ้นมา อันได้แก่
สังคมสงฆ์ ซึ่งเป็นสังคมของผู้มุ่งสู่พระนิพพาน ในมุมมองทางการเมือง มีพุทธทัศนะว่าด้วยการ
ก าเนิดรัฐตามแนวคิดอัคคัญญสูตร  ปฏิจจสมุปบาท และมหาโควินทสูตร  พุทธทัศนะว่าหลักการ
บริหารปกครองรัฐตามหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย และหลักสามัคคีธรรม พุทธทัศนะ

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ว่าด้วยหลักการปฏิบัติเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนตามหลักส่วนบุคคล หลักส่วนสังคม 
หลักส่วนประเทศชาติ และหลักส่วนรวมสากลโลก 
 3) ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ในกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง   
ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ เป็นการสังเคราะห์แนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาน ามาประยุกต์ให้เข้า
กับบริบททางสังคมรัฐ ซึ่งจะท าให้สังคมรัฐเป็นสังคมที่สมบูรณ์ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยได้
สรุปตัวแบบพุทธรัฐไว้ 3 แบบ คือ 1) ตัวแบบว่าด้วยพุทธจริยศาสตร์  ประกอบด้วย พุทธจริย
ศาสตร์กับการเมืองการปกครอง ได้แก่  ทศพิธราชธรรม 10 หลักจักรวรรดิวัตร 12  
หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น  2) ตัวแบบว่าด้วยอุดมคติแนวพุทธ 
ประกอบด้วย อุดมคติตามแนวตะวันออก ได้แก่ หลักสุขนิยม หลักอสุขนิยม หลักอัตถิภาวนิยม 
หลักมนุษย์นิยม เป็นต้น และอุดมคติแนวพุทธ ได้แก่ หลักประโยชน์นิยม หลักความสุขนิยม และ
หลักวิมุตตินิยม เป็นต้น และตัวแบบที่ 3 คือตัวแบบว่าด้วยธัมมิกสังคม ประกอบด้วย โครงสร้าง
ของธัมมิกสังคม ได้แก่ หลักเบญจศีล – เบญจธรรม หลักสัปปายธรรม หลักจักรธรรม เป็นต้น 
และเป้าหมายสูงสุดของธัมมิกสังคม ประกอบด้วย เป้าหมายแบบโลกิยะ และเป้าหมาย  
แบบโลกุตตระ 
ค าส าคัญ : พุทธรัฐศาสตร์,กระบวนทัศน์และพลวัต,แนวคิดทางการเมือง 

 
ABSTRACT 
 This research aims to: 1) study the development of political concepts 
in antiquity to modern political concepts; 2) study Buddhist views on paradigms 
and dynamics of political concepts; 3) To present the Buddhist model of 
political science in the paradigm and dynamics of political concepts. Follow the 
research methodology of the document (Documentary Research) collected 
information about the format. Principles of Parenting And the political concepts 
of the Tipitaka. 

The findings of this research were as follows:  
1) The development of political concepts from the ancient to the 

modern political concepts (political science). Political concepts are divided into 
two periods: first, political, behavioral science. With the concept and theories of 
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the mind, the possibility of the best political. More than empirical knowledge or 
actual circumstances of Second Politics is postmodern politics. With regard to 
empirical belief It is a political science that deals with scientific methods, 
statistics and political modeling. And believe that such knowledge can explain 
the social phenomenon. And politically true It is related to three political 
factors: ideology, concept and values. 

2) Buddhist views on the paradigm and dynamics of political concepts 
(Buddhist) Changes in political concepts in the modern era. Create a new society. 
The Buddhist Society. This is the society of nirvana. In political view There is a 
Buddhist view on the origin of the state, according to the concept of the Akha. 
The view that the principles of state administration based on democracy. Dictate 
And the fellowship Buddhist views on the principles of personal abundance for 
the people. Social section The main part of the nation And universal world. 

3) The Buddhist political paradigm and dynamics of political 
concepts.The Buddhist Political Science A synthesis of ideas based on Buddhist 
principles applied to the context of the social state. This will give the state a 
social utopia based on Buddhism. He was a Buddhist state into three types: 1) a 
model that incorporates Buddhism, Buddhist ethics include virtues or duties of 
the king 10, duties of a universal king 12   acts of doing favors, bases of 
sympathy 4 and virtues of a gentleman 7   2) Models with the Buddhist ideals of 
its ideals, including along the East  include  Hedonism, Non-Hedonism, 
Existentialism and Humanism. Buddhist ideals include Utilitarianism, Hedonism, 
and skepticism. 3) The socialist model include Structure of the Thymic Society  
such as  the Five Precepts - the five ennobling virtues, suitable things,  virtues 
wheeling one to prosperity. The  ultimate goal of socialist model include 
Mundane and Supramundane. 
Keywords: Buddhism In Political, Paradingm and Dynamic, Political Thought. 
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 บทน า 
 กระบวนการทางการเมืองนับว่าเป็นบทบาทส าคัญ เนื่องจากเป็นวิธีการใช้อ านาจทาง
การเมืองในการก าหนดกฎเกณฑ์ของข้อบังคับและกฎหมายเพ่ือใช้ในสังคม ฉะนั้นกระบวนการ
ทางการเมืองจึงเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อน เพราะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วย  
แต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ (ณรงค์ เส็งประชา,2541) ซึ่งผู้มีอ านาจหรือผู้น าองค์กร
ทางการเมืองในการปกครองสังคมนั้นๆ มีรูปแบบการปกครองที่หลากหลายในประวัติศาสตร์
รูปแบบการปกครองของผู้ก าหนดอ านาจทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่ พระมหากษัตริย์และ
ข้าราชการ (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2524) 
 พระพุทธเจ้าทรงใช้ระบบการปกครองโดยใช้อ านาจแบบพุทธอาณาที่เกิดจากการตรัส
รู้ของพระองค์เอง ในการด าเนินกิจกรรมาของสงฆ์ทุกอย่างทั้งในการตัดสินปัญหาต่างๆ หรือการ
บวชก็ทรงใช้วิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาว่า “ เอหิภิกขุ” เธอจงเป็นภิกษุมาเกิด (วิ.ม. 
(ไทย) 4/28/26)  ซึ่งหมายความว่าการกล่าวเช่นนี้วุฒิภาวะความเป็นภิกษุก็เกิดขึ้นด้วยอ านาจ
ของพระองค์นั้น แต่ในระยะต่อมาก็ได้ทรงผ่อนปรนการให้อ านาจการปกครองโดยทรงมอบ
อ านาจการบรรพชาอุปสมบทให้กับพระสาวกบางรูปท่ีมีความรู้ความสามารถ ต่อมาเมื่อมีคณะ
สงฆ์มากขึ้น พระองค์มอบอ านาจให้กับสงฆ์ท าหน้าที่แทน (จ านงค์ ทองประเสริฐ ,2520) 
นอกจากนั้นยังพบว่าในด้านแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้ให้กรอบแนวคิดทางด้านการเมืองการ
ปกครองไว้หลายๆประการ เช่น แนวคิดเร่ืองอธิไตยหรือรูปแบบการปกครองที่สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทคือ รูปแบบการปกครองแบบอัตตาธิปไตย แบบโลกาธิปไตย และแบบธรรมาธิ
ไตย (พิทุร มลิวัลย์,2528)  ในแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองนั้น พระพุทธศาสนาถือได้ว่าสามารถ
ประยุกต์แนวคิดให้เข้ากับการบริหารบ้านเมืองในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีโดยใช้รูปแบบ
ธรรมาธิปไตยในลักษณะการยึดอ านาจหลักธรรมเป็นเกณฑ์ในการปกครอง หากรัฐใดใช้รูปแบบนี้
บ้านเมืองก็จะเป็นสุด แต่หากรัฐใดไร้ผู้น าที่ขาดคุณธรรมแล้ว บ้านเมืองนั้นก็จะไม่เป็นสุข ดัง
ปรากฏในพุทธพจน์ว่า เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งหลายก็คดเคี้ยวตามกัน ใน
เมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่
เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ใน
ธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน 
ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชน
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ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่
เป็นสุข (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) 21/70/71) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดทางการเมืองในทางพระพุทธศาสนานั้น มุ่งเน้นความเป็น
ผู้น าหรือผู้บริหารบ้านเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการน าหลัก
แนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับแนวคิดทางการเมือง
ตะวันตก โดยศึกษากระทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมืองซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุความ
สมบูรณ์แห่งรัฐหรือพุทธรัฐศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองในสมัยโบราณจนถึงของแนวคิด

ทางการเมืองสมัยใหม่ (รัฐศาสตร์) 
2)  เพ่ือศึกษาพุทธทัศนะด้านกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง  

(พุทธศาสตร์). 
3) เพ่ือน าเสนอตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ในกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทาง

การเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : กระบวนทัศน์และ
พลวัตของแนวคิดทางการเมือง” มุ่งศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองในยุคดั่งเดิมและยุค
ใหม่ พุทธทัศนะด้านกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง และน าเสนอตัวแบบพุทธ
รัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) มีขั้นตอนดังนี้ (1) เก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ หลักการปกครอง และแนวคิดทางการเมือง จากคัมภีร์
พระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยมีข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary 
Sources) เช่น พระไตรปิฎกและอรรถกถา ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) เช่น หนังสือ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา หนังสือ ต ารา เกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง ทั้งปรัชญาตะวันออก 
และปรัชญาตะวันตก เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย  (2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความข้อมูลที่รวบรวมได้ (3) เรียบเรียงข้อมูลที่
สังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอผลการวิจัย 
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 2) ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย  
 - ตัวแปรต้น  การพัฒนาการของแนวคิดทางการเมือง สมัยโบราณ – สมัยใหม่ 
(รัฐศาสตร์) และพุทธทัศนะด้านกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร์)   
 - ตัวแปรตาม พุทธรัฐศาสตร์ : กระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง 
 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา  12 เดือน โดยศึกษาเอกสารต ารา  5  เดือน วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล  3  เดือน  สรุปผลการวิจัย 3 เดือน และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1 
เดือน 
 4) ขอบเขตด้านสถานที่  ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
สรุปผลการวิจัย 

1) การพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองในสมัยโบราณจนถึงของแนวคิดทางการเมือง
สมัยใหม่ (รัฐศาสตร์) แนวคิดทางการเมืองแบ่งเป็น 2 ยุค คือ ยุคแรก เป็นการเมืองยุคพฤติกรรม
ศาสตร์ ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจิตนาการความเป็นไปได้ของการเมืองที่ดีที่สุด 
มากกว่าเรื่องความรู้เชิงประจักษ์หรือสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการเมือง ยุคที่สอง เป็น
การเมืองยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องความเชื่อเชิงประจักษ์ เป็นการเมืองที่เกี่ยวพันกับ
วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์, การท าสถิติ และการสร้างตัวแบบทางการเมือง และเชื่อว่าองค์
ความรู้ที่ได้ดังกล่าวนั้นสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และทางการเมืองได้อย่างแท้จริง 
จะเก่ียวพันอยู่กับปัจจัยทางการเมือง 3 สิ่งนั่นคือ อุดมการณ์, มโนทัศน์ และค่านิยม  
 2) พุทธทัศนะด้านกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร์)  
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองในสมัยพุทธกาล เป็นการสร้างสังคมใหม่ขึ้นมา อันได้แก่
สังคมสงฆ์ ซึ่งเป็นสังคมของผู้มุ่งสู่พระนิพพาน ในมุมมองทางการเมือง มีพุทธทัศนะว่าด้วยการ
ก าเนิดรัฐตามแนวคิดอัคคัญญสูตร  ปฏิจจสมุปบาท และมหาโควินทสูตร  พุทธทัศนะว่าหลักการ
บริหารปกครองรัฐตามหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย และหลักสามัคคีธรรม พุทธทัศนะ
ว่าด้วยหลักการปฏิบัติเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนตามหลักส่วนบุคคล  หลักส่วนสังคม 
หลักส่วนประเทศชาติ  และหลักส่วนรวมสากลโลก 

 3) ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ในกระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง   
ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์  
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 3.1) ตัวแบบว่าด้วย จริยศาสตร์แนวพุทธ จริยศาสตร์แนวพุทธมีการวางรากฐานอยู่

บนหลักความประพฤติธรรม ซึ่งไม่สามารถประเมินคุณค่าทางศีลธรรมที่กระท าได้ จริยศาสตร์
คุณธรรมเป็นจริยศาสตร์ที่วางรากฐานอยู่บนลักษณะนิสัยปฎิเสธการประเมินคุณค่าทางศีลธรรม
ที่การกระท า  ยอมรับการประเมินคุณค่าทางศีลธรรมที่บุคคลผู้กระท า  ลักษณะนิสัยที่มีอยู่
ภายในบุคคลและคุณธรรมที่บุคคลครอบครองในตน จริยศาสตร์คุณธรรมเสนอว่า  คุณธรรมที่มี
อยู่ในตัวบุคคลหรือที่บุคคลมีเป็นพ้ืนฐานทางการประเมินคุณค่าทางศีลธรรมได้มากกว่าการ
กระท าท่ีบุคคลกระท า  หรือมุ่งเอาเพียงการดูเฉพาะ”เจตนาดี” อย่างค้าน   ฉะนั้นเมื่อบุคคลจะ
ประเมินคุณค่าทางศีลธรรมควรจะมุ่ งประเมินไปที่บุคคลผู้มีศักยภาพที่จะมีศีลธรรม  โดย
ประเมินบุคคลผู้มีศักยภาพที่จะมีศีลธรรมในฐานะภาพรวม  ของชีวิตของแต่บุคคล  ไม่ใช่แยก
พิจารณาแต่ละการกระท า  

3.2) ตัวแบบว่าด้วย อุดมคติแนวพุทธ มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความสุข ไม่
อยากพบกับความทุกข์  มนุษย์ล้วนมีแรงปรารถนา มีความต้องการเพ่ือความเจริญของตน ตาม
ธรรมชาติ หากแต่มนุษย์มีปัญญาในการพิจารณา มีสติในการวิเคราะห์ความเหมาะสม การ
เดินทางไปสู่เป้าหมายให้ถึงที่สุดคือความส าเร็จของชีวิตนั้น ต้องอุดมไปด้วยความสุขกาย สุขใจ 
รักษาตนให้พ้นจาก โรคภัย ทุกภัยทั้งปวง ดังนั้น มนุษย์จ าเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยก ากับการ
เดินทาง นั่นคือ อุดมคติ หรือสิ่งที่มีค่าอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต 
 3.3) ตัวแบบว่า ธัมมิกสังคม ในปัจจุบันสังคมเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายท าให้
มนุษย์แสวงหาความดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดในสังคม ปัจจัยที่ส าคัญของปัญหาสังคมประการหนึ่ง
ที่มนุษย์ในปัจจุบันต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือปัญหาเทคโนโลยี  แม้ว่าเทคโนโลยีจะน า
ความเจริญมาให้แก่มนุษย์ชาติมากเพียงใดก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สร้างปัญหาให้
เกิดแก่มนุษย์ชาติเช่นกัน ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ จึงมีผลต่อสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์ทุกคนในสังคมควรตระหนักถึงการสร้างสังคมอุคมรัฐ
และหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมการเป็นอยู่ของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางแห่งการสร้างสรรค์
สังคมท่ีพ่ึงประสงค์และยั่งยืนให้เหมาะสมแก่การด ารงชีพของมนุษย์ชาติ 
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 องค์ความรูพุ้ทธรัฐศาสตร์ : กระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1 ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ 

ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ เป็นการสังเคราะห์แนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาน ามา
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมรัฐ ซึ่งจะท าให้สังคมรัฐเป็นสังคมที่สมบูรณ์ตามแนว
พระพุทธศาสนา โดยได้สรุปตัวแบบพุทธรัฐไว้ 3 แบบ คือ 1) ตัวแบบว่าด้วยจริยศาสตร์แนวพุทธ  
ประกอบด้วย จริยศาสตร์แนวพุทธกับการเมืองการปกครอง ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 10 หลัก
จักรวรรดิวัตร 12 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น  2) ตัวแบบว่าด้วยอุดมคติ
แนวพุทธ ประกอบด้วย อุดมคติตามแนวตะวันออก ได้แก่ หลักสุขนิยม หลักอสุขนิยม หลักอัตถิ
ภาวนิยม หลักมนุษย์นิยม เป็นต้น และอุดมคติแนวพุทธ ได้แก่ หลักประโยชน์นิยม หลักความสุข
นิยม และหลักวิมุตตินิยม เป็นต้น และตัวแบบที่ 3 คือตัวแบบว่าด้วยธัมมิกสังคม ประกอบด้วย 
โครงสร้างของธัมมิกสังคม ได้แก่ หลักเบญจศีล – เบญจธรรม หลักสัปปายธรรม หลักจักรธรรม 

จริยศาสตร์แนวพุทธ
พุทธ 

อุดมคติแนวพุทธ ธัมมิกสังคม 

 

ตัวแบบ 
พุทธรัฐศาสตร ์

สันติภาพ 

เมตตา 

ปัญญา 
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เป็นต้น และเป้าหมายสูงสุดของธัมมิกสังคม ประกอบด้วย เป้าหมายแบบโลกิยะ และเป้าหมาย
แบบโลกุตตระ ดังได้อธิบายไว้เบื้องต้นแล้ว 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1) ก าหนดนโยบายของรัฐด้วยหลักบัญญัติทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลัก
ทศพิธราชธรรม หลักจักรวรรดิวัตร และหลักสังคหวัตถุ เป็นต้น อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
  1.2) สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักทศพิธราชธรรม หลัก
จักรวรรดิวัตร และหลักสังคหวัตถุ เป็นต้น ในกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการบริหาร
กิจการบ้านเมือง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1) ตั้งองค์กรอิสระในการตรวจสอบ ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
  2.2) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ต้องให้ความรู้แก่องค์กรทางการเมือง 
และหน่วยราชการ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1) ควรมีการวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองจากพระสูตรอ่ืน นอกจาก อัคคัญญ
สูตร มหาโควินทสูตร เพ่ือความแตกต่างและหลากหลายในองค์ความรู้ 
  3.2) ควรมีการศึกษาเปรียบแนวคิดทางการเมืองทางพระพุทธศาสนากับหลักค า
สอนของศาสนาอ่ืน ได้แก่ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เป็นต้น  
  3.3) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร์ : กระบวนทัศน์และพลวัตของ
แนวคิดทางการเมืองมีท่ีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองในปัจจุบัน 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR THAILAND 4.0  
POLICY IN PATHUMTHANI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION 
 

ปิยนุช ชมบุญ  พรนภา  เตียสุธิกุล  

Piyanuch  Chomoon, Pornnapa Tiasuthiku 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และ3) เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 224 คน ใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการหา
ค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.923 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืนจ านวน 224 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และวิธีวิเคราะห์พหุคูณการถดถอย         มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่า  

                                                           
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และทุกด้านมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดเป็น
ล าดับสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาการจัดการ, ด้านการฝึกอบรม 
และด้านที่มีระดับความคิดเห็นล าดับน้อยสุด คือ ด้านการสัมมนา/การศึกษาตลอดชีวิต ตามล าดับ 
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้แก่ (1) ลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย บุคคลที่รอบรู้ 
รูปแบบความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดเชิงระบบ (2) การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ 
วัฒนธรรมองค์การ พบว่า ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกด้าน 
  3. ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คือ ผู้บริหารองค์กรควรก าหนดเป็นนโยบายและ
แผนงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะหรือความ
ช านาญ ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา และการ
ธ ารงรักษาบุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานให้แก่บุคลากรใน
องค์กร ซึ่งจะน ามาสู่ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้า และความยั่งยืนขององค์กร 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์,  นโยบายประเทศไทย 4.0  

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are 1) to study human resource 
development according to Thailand 4.0 policy of Pathum Thani Provincial 
Administration Organization 2) to study factors affecting human resource 
development according to Thailand 4.0 policy of Pathum Thani Provincial 
Administration Organization and 3) To propose guidelines for human resource 
development in accordance with Thailand 4.0 policy of the Pathum Thani Provincial 
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Administration Organization This research uses quantitative research methods. The 
population and the sample group are personnel working within the Pathum Thani 
Provincial Administration Organization, consisting of civil servants, employees and 
employees of Pathum Thani Provincial Administration Organization. By using a 
sample of 224 people in this research Using questionnaires that have been 
evaluated at the level of 0.923 as a tool for data collection Which received 224 
complete questionnaires, representing 100 percent of the sample group Statistics 
used in data analysis were percentage, mean, variance. And multiple regression 
analysis methods with statistical significance level of 0.05 
          The research found that 
          1. Human resource development according to the Thailand 4.0 policy of the 
Pathum Thani Provincial Administration Organization found that the development 
of human resources in accordance with Thailand 4.0 policy of Pathum Thani 
Provincial Administration Organization as a whole, in 4 aspects, opinions were at a 
high level And every aspect has a high level of opinion                   as well When 
considering each aspect The highest level of opinion is the career development, 
followed by the development of management, training. And the least level of 
opinion is the seminar / education for life, respectively 
          2. Factors affecting human resource development according to Thailand 4.0 
policy of Pathum Thani Provincial Administrative Organization, which              are 
(1) desirable characteristics consisting of people who are well-versed Conceptual 
style Having a shared vision Team learning And system thinking (2) change 
management consists of leadership, organizational structure Information 
technology, digital age and organizational culture, found that the factors mentioned 
above Is a factor that affects personnel development according to Thailand 4.0 
policy of the Pathum Thani Provincial Administration Organization in all aspects 
          3. Important suggestions for human resource development in accordance 
with Thailand 4.0 policy of the Pathum Thani Provincial Administration Organization 
is that the organization administrators should formulate a policy and a continuous 
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plan on personnel training at all levels. Encourage personnel to be educated and 
continue to receive training to improve their performance. Increase skills or 
expertise, knowledge and good attitude towards work And should focus on 
development And maintaining personnel To enhance motivation Advancement in 
job positions for personnel in the organization Which will lead to success in the 
work, progress and sustainability of the organization 
  
Keywords :Development, Human Resources, Thailand Policy 4.0 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพและ
นวัตกรรม ซึ่งกลไกส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนา
บุคลากรในมิติต่างๆให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภาพ ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ให้เข้ากับประชาชนทุกคน เพ่ือท าให้เป็นประเทศไทย 4.0 สิ่งแรกที่ควรด าเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึง
บุคลากรเอกชนและรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องไปด้วย เพื่อให้คนเหล่านี้ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติและ
ประชาชนมากที่สุด  
 ในการพัฒนาองค์กรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งแนวโน้มในการพัฒนา
บุคลากรและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การพัฒนาภาวะผู้น า , การปรับโครงสร้าง
องค์การ, รูปแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม, การบริหารจัดการ, การคัดเลือก, พัฒนาและรักษา
บุคลากร, ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน , องค์การแห่งการเรียนรู้สู่
การสร้างนวัตกรรมใหม่, การก าหนดวันเวลาท างานให้เหมาะสมกับคนหลาย และความส าคัญ 
ประโยชน์ของบุคลากร ดังนั้น พ้ืนฐานส าคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ ความคิดของ
บุคลากรต้องพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปองค์กร ซึ่งองค์กรเองก็ต้องสร้างบรรยากาศให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้        มีทีมงานที่ช่วยในการผลักดันและส่งเสริม ท าให้คนในองค์กรสามารถ
ผสมผสานทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็น
พ้ืนฐานส าคัญและเป็นแรงผลักดันให้บุคลากร ทุกระดับมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนา



67การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ตนเองและก้าวไปข้าวหน้าพร้อม ๆ กับองค์กรในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 7 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาด
หลุมแก้วอ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด 
ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้งานซ้ าซ้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 507 คน ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร พบว่า บุคลากรบางคนไม่พัฒนาตนเองตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะไม่สามารถพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงาน เช่น การน าเทคโนโลยีการส่ือสารแบบใหม่เข้ามาปรับใช้ นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาว่า การพัฒนาผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามแผน ความรู้ความสามารถบางคนมีไม่เพียงพอใน
การท างานที่ซับซ้อนหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใหม่ ๆ ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
รวมทั้งยังปฏิบัติงานแบบไม่กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับผู้ร่วมงาน การปฏิบัติงานผู้ที่เป็น
หัวหน้ามักจะเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก บางครั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนขาด
ความสามัคคี เป็นต้น ดังนั้น      ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้ 
ทักษะและความช านาญ สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนได้ดี มีศักยภาพสูงขึ้น และ
สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้โอกาสในการศึกษาต่อ การเข้ารับการฝึกอบรม การเข้า
ร่วมสัมมนา การให้โอกาสเปลี่ยนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การโอนย้ายบุคลากรให้ตรงตาม
ความสามารถ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาทั้งด้านความคิด ความสามารถ ความรู้ความ
ช านาญ เกิดผลผลิตทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคม บุคลากรที่ท างานที่ตนเองรัก จะเกิดความ
กระตือรือร้นในการท างานไม่    เฉื่อยชา ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งและก้าวสู่ความเป็น
เลิศในทุกด้าน 
       จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ควรเป็นอย่างไร มีปัจจัยใน
ด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพ่ือน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด าเนินการวิจัยโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้กลุ่มตัวอย่างใน
การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 โดยใช้การค านวณของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 224 คน โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงรายข้อค าถามอยู่ในช่วง 0.60-
1.00 และได้ท าการทดสอบจ านวน 30 ชุด เพ่ือหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามหรือค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984 อ้างถึงใน Creswell, 2011: 161) ของแบบสอบถามทั้งฉบับซึ่ง
อยู่ทีร่ะดับ 0.923    
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาน าข้อมูลมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
คอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และวิธีวิเคราะห์
พหุคูณการถดถอย  
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 224 คน จ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.3 และเป็น
เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.9 มีสถานภาพโสด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 144  
คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประเภททั่วไป จ านวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 
 และจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2  
 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า ลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับแรก คือ ด้านบุคคลที่รอบรู้ รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม, ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน, ด้านการคิดเชิงระบบ และด้านรูปแบบความคิด 
 3. ผลการวิเคราะห์การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมา คือ 
ด้านภาวะผู้น า, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และด้านโครงสร้างองค์การ    
 4. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และทุก
ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ  ด้านการพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ        
ด้านการพัฒนาการจัดการ, ด้านการฝึกอบรม และด้านการสัมมนา/การศึกษาตลอดชีวิต   
  5. ผลการวิเคราะห์ลักษณะที่พึงประสงค์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า ลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 
5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านบุคคลที่รอบรู้ (2) ด้านรูปแบบความคิด (3) ด้านการมีวิสัยทัศน์
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ร่วมกัน (4) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และ (5) ด้านการคิดเชิงระบบ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
บุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกด้าน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (β= 0.055) มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคิดเชิงระบบ (β=0.020), ด้านการเรียนรู้
เป็นทีม (β= -0.012),  ด้านบุคคลที่รอบรู้ (β= -0.015) และด้านรูปแบบความคิด (β= -0.019) มี
ผลต่อการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 น้อยที่สุด 
 6. ผลการวิเคราะห์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  พบว่า การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านภาวะผู้น า (2) ด้านโครงสร้างองค์การ (3) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ (4) ด้านวัฒนธรรมองค์การ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
บุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกด้าน ซึ่ งเป็นไป
ตามสมมตติฐานที่ตั้งไว้ โดยด้านภาวะผู้น า (β= 0.059) มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล (β=0.058), ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (β= -0.057) และด้านโครงสร้างองค์การ (β= -0.026) มีผลต่อการพัฒนา
บุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 น้อยที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผู้ศึกษาขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้   

ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดเป็นล าดับสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ ด้าน
การพัฒนาการจัดการ, ด้านการฝึกอบรม และด้านที่มีระดับความคิดเห็นล าดับน้อยสุด คือ ด้านการ
สัมมนา/การศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจาก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทักษะความรู้ความสามารถ และมีความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ
อยู่ไม่ว่าจะเป็นผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือการเลื่อนขั้นปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น ถือเป็นขวัญ



71การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

และก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าบุคลากรจึงเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กร
ก้าว     สู่ทันยุค 4.0 ได้ แต่ต้องได้รับการพัฒนาและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ดนัย เทียนพุฒ (2545) ที่กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะครอบคลุมใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ การ
พัฒนา (Development) การฝึกอบรม (Training) และการศึกษา (Education) เป็นการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาที่ครอบคุลมจนมีความความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรมิได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความช านาญใน
งานปัจจุบันเท่านั้น แต่มีความมุ่งหมายเพ่ือให้บุคลากรได้ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ   นิตย์รดี  ใจอาษา  (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
กระบวนการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อกระบวนการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  องค์กร
มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนบุคลากรให้มีก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระเอก
ราช กิตฺติธโร (สมเผ่า) (2557)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด  ศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการพัฒนาอยู่ในระดับมาก   
 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ (1) ลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย บุคคลที่รอบรู้ 
รูปแบบความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดเชิงระบบ (2) การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ 
วัฒนธรรมองค์การ พบว่า ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกด้าน เนื่องจากปัจจัยที่สองข้อ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับ (1) ลักษณะที่พึงประสงค์ และ (2) การจัดการการเปลี่ยนแปลง                    
เป็นส่วนประกอบส าคัญในการพัฒนาคน และเมื่อน าไปปรับใช้ปฏิบัติในทุกต าแหน่งงาน ผลสัมฤทธิ์   
ความเข้มแข็ง ความก้าวหน้า ตลอดจนความเป็นเลิศในทุกด้านที่เกี่ยวกับองค์กรก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้า
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในการท างาน ผู้บริหารองค์กรสามารถเผชิญปัญหา           
น าแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้แก้ปัญหาในการท างาน ร่วมทั้งมีความใส่ใจความคืบหน้าในการท างาน ซึ่งแสดง
ถึงลักษณะการเป็นผู้น าที่ดี ส่วนในด้านของโครงสร้างองค์การนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มี
การกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรที่สอดรับกับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ มีการวางแนวทางการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นทางการ มีการปรับโครงสร้างก าลังคนทางด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบใน
ลักษณะของการบูรณาการ  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านก าลังคนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ ทุกภาคส่วน เพ่ือให้การบริการงานนั้น
บรรลุเปูาหมาย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีการก าหนดกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์กรในภาพรวมให้มีศักยภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  เปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน  ผู้บริหารมีหน้าที่ในการวางแผนการจัดองค์กร  
การน าและการควบคุมซึ่งผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน าแผนงานที่ก าหนดไว้แล้วไปด าเนินการ
ร่วมกับทรัพยากรขององค์กร  ซึ่งงานวิจัยของพระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (2561) พบว่า ภาวะผู้น าในการ
บริหารองค์กรยุค 4.0 ผู้น าจะต้องมีความสามารถชักจูงชี้น าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธ
กิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาวิวัฒน์ ต่าง
มุ่งเน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาภายนอก จนลืมพัฒนาทางด้านจิตใจ 
ดังนั้นผู้บริหารองค์กรควรเริ่มปรับระบบความคิด ค าพูด และการกระท าเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
องค์กรโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ควรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาพัฒนา
บุคลากรควบคู่กันไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 ควรให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายและแผนงานอย่างชัดเจน
และต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ และควรประเมินผลด้วยว่า พนักงานที่เข้า
รับการฝึกอบรมได้น าความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้มากน้อยเพียงใด และควรจัดการฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความช านาญเพ่ิมศักยภาพของพนักงานทุก
สายงานให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   1.2  ควรให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายรวมทั้งแผนงานที่ชัดเจน
และต่อเนื่องเกี่ยวกับการสัมมนาหรือการศึกษาต่อ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้มาก
และเพียงพอ  เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการให้การศึกษาต่อหรือส่งไปสัมมนา ล้วน
เป็นการส่งไปเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจให้เป็นบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ทักษะหรือความช านาญ ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
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  1.3 มีการจัดโครงสร้างการบริหารไว้อย่างชัดเจน และมีสายงานครบถ้วนตาม
ภารกิจขององค์กร มีการก าหนดขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง และมีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การจัดสรรปันส่วนงบประมาณในการด าเนินงาน
พัฒนาให้กับทุกกองงานและโครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
  1.4 ควรจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดและการจัด
ให้มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้แก่บุคลากรทุกฝุาย  ด้วยการจัดฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน และการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้ง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยประเมินจากข้อตกลงในการปฏิบัติราชการที่ได้
จัดท าไว้ 
 2. ข้อเสนอแนะการบริหาร 
  2.1 ควรมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีวุฒิการศึกษา ความช านาญ
เฉพาะด้านสาขาอาชีพ เข้ามาปฏิบัติงานให้ตรงกับสายงาน ซึ่งจะส่งผลด้านการพัฒนาความก้าวหน้า      
ในอาชีพ  
  2.2 ควรติดตั้งระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารลดขั้นตอนการ
สื่อสาร และการเข้าถึงได้ของประชาชน 
  2.3 ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมิน ผลที่บุคลากรจะได้รับ ผู้บริหารต้อง
ประเมินด้วยความยุติธรรมเน้นผลงานเป็นส าคัญ  
  2.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารควรรวบรวมองค์
ความรู้จากสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ ที่ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ควรได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี ที่มาจากข้อมูลพื้นฐานความต้องการที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรแต่ละบุคคล
อย่างแท้จริง และนอกจากนี้ควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในองค์กร
เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลหลังจากการปฏิบัติแล้ว 
  3.2 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ควรก าหนดนโยบายในการให้
ความส าคัญกับการพัฒนา และการธ ารงรักษาบุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ พัฒนา
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ความก้าวหน้าในการต าแหน่งงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพราะ บุคลากร ถือเป็นปัจจัยทางการ
บริหารที่ส าคัญที่สุด หากองค์กรไหนมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็ย่อมที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในการ
ท างาน ความก้าวหน้า และความยั่งยืนขององค์กร 
 4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  4.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้น าในการบริหารงานของภาครัฐแนวใหม่
ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
  4.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือน าผลที่ได้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประชากร
ที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน
1,710 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 324 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ตามขนาดสถานศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า 

1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้
อ านาจและสร้างความสามารถให้กับบุคลากรและด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ และ ด้าน
การจัดการความรู้  

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการจูงใจ และ ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และ ด้านบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามี 6 ด้าน คือ ด้านการ
เสริมแรง ด้านความผูกผัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการจูงใจ ด้านกลยุทธ์ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร โดยปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ.921 มีประสิทธิภาพในการ
ท านายสามารถร่วมกันท านายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 84.5 ซึ่งสามารถเขียน
สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 

        Y  = .509 + .212 X17 + .189 X18 +  .127 X14 + .125 X16 + .124 X13 + .105 X12 
           Z = .257 Z17 + .241 Z18   + .134 Z14 + .155 Z16 + .149 Z13 + .122 Z12 

ค าส าคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้ / ไมเคิล เจ มาร์ควอร์ท  
 
Abstract 

The purposes of this research were to study: 1) study organization of 
learning in school primary educational 2) study the factors affecting learning 
organization of the Office of primary educational 3) an analysis of factors affecting 
of the office of primary educational. The population used is the administrators of 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1,710 people. 
There were 324 samples in this research. Selected-by-sample-group stratified 
sampling methods. Define the sample by according to the school. The tools used 
for-research was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression 
analysis. The results of the research were as follows: 

1. The level of being as learning organizations of schools, as a whole and 
each aspect were at a high level. The people empowerment and organization 
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transformation-.was-at-the-highest-mean, followed by the technology application, 
learning dynamic and knowledge management. 

2. The factors that affect to learning organization, as a whole and each 
aspect were at a high level. The motivation and technology was at the highest 
mean, followed by the communication and-the-atmosphere-that-supports learning 
was-at-the-lowest-mean.  

3. There were three factors affecting schools as learning organizations: 6 
sides is reinforcement, diversion, communication, motivation, strategic, the 
participation in management. With these 6 factors. The multiple correlation 
coefficient was .921 and predictive efficiency was 84.5 percent. These prediction 
regression equation in the form of raw score and standard score as follows: 

        Y  = .509 + .212 X17 + .189 X18 +  .127 X14 + .125 X16 + .124 X13 + .105 X12 
           Z = .257 Z17 + .241 Z18   + .134 Z14 + .155 Z16 + .149 Z13 + .122 Z12 

Key Words: Learning Organization / Michael J. Marquardt 
 
บทน า 

องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้สามารถอยู่รอดในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันได้โดยองค์กรต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้     
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความเจริญงอกงามด้วยตนเอง เป็นการ
เพ่ิมพูน ทกัษะและความสามารถด้านต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (วีรวุธ มาฆะ
ศิรานนท,์ 2542: 69) 

สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งภายนอกและภายใน ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพ่ือให้ทราบบริบทของการจัดการศึกษาว่าเป็นอย่างไร พบว่าปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อนที่ส่งผลกระทบ และควรพัฒนาตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors Analysis) ด้านจุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ 1. สถาบันการศึกษาในเขตเมืองกับ
เขตนอกเมืองมีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยกระบวนการ และผลผลิตทางการศึกษา ส่งผลต่อ
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ภาพรวมในการบริหารจัดการศึกษา  2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมากที่มีทรัพยากรทาง
การศึกษาไม่เพียงพอส่งผลต่อการ บริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการศึกษา 3. สถานศึกษาส่วน
หนึ่งยังไม่สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว      
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด ยังไม่ครอบคลุมและไม่ครบถ้วน 5. 
ครูผู้สอนส่วนหนึ่งสอนไม่ตรงกับสาชาวิชาเอก และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวนมากเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบชั้น 6. การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังไม่คุ้มค่า ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 7. นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาด้าน
การอ่าน การเขียนและขาดทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  8. คุณภาพการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 9. อัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 10. จ านวน
ผู้เรียนสายอาชีพต่ ากว่าเป้าหมาย 11. การผลิตก าลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (ส านักงานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2560 :21) 

ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่สถานศึกษาควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่า
องค์กรประเภทใดๆ จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพ่ือจะไดน าผลการวิจัยมาเป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
3. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
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    1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานสถานศึกษา     
4 ฝ่าย 1. ด้านบริหารงานวิชาการ 2. ด้านบริหารงานงบประมาณ 3. ด้านบริหารงานบุคคล 4. ด้าน
บริหารงานบริหารทั่วไป สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
1,710 คน จาก 342 สถานศึกษา  

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 324 คน   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ   

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2 และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างให้สะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

   3.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

   3.3 ท าการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสอบด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามไป
จ านวน แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบบสอบถามคืนมาและสมบูรณ์จ านวน 324 ฉบับ 
จากแบบสอบถามท้ัง 324 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
    4.1 ตรวจนับแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่

ได้รับกลับคืนมา 
    4.2 จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัสในแบบสอบถาม 
    4.3 น าแบบสอบถามดังกล่าวไปค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

สังคมศาสตร์ 
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    4.4 สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
สรุปผลการศึกษา 
            จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
            1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยการปรับเปลี่ยนองค์กร  และ การให้อ านาจและสร้าง
ความสามารถให้กับบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการความรู้ พลวัตแห่งการเรียนรู้ 
และ การเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ ของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา จ าแนกตามด้านต่างๆปรากฏผลในภาพรวมและรายด้านดังนี้ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา      SD ระดับ 
1. พลวัตแห่งการเรียนรู้ 4.19 .72 มาก 
2. การปรับเปลี่ยนองค์กร 4.22 .73 มาก 

3. การให้อ านาจและสร้างความสามารถให้กับ 
    บุคลากร 

4.22 .74 มาก 

4. การจัดการความรู้ 4.19 .71 มาก 
5. การเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4.19 .73 มาก 

รวม 4.20 .73 มาก 
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านด้านการเทคโนโลยีและจูงใจอยู่ในอันดับสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการติดต่อส่ือสาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านบรรยากาศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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                ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้     SD ระดับ 

1. ด้านเทคโนโลยี 4.23 .72 มาก 
2. ด้านโครงสร้างองค์กร 4.21 .71 มาก 
3. ด้านภาวะผู้น า 
4. ด้านบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ด้านการบริหารจัดการความรู้ 
6. ด้านการท างานเป็นทีม 
7. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
8. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
9. ด้านกลยุทธ์ 
10. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
11. ด้านวิสัยทัศน์ 
12. ด้านการจูงใจ 
13. ด้านการเสริมแรง 
14. ด้านความผูกพัน 

4.19 
4.15 
4.19 
4.18 
4.20 
4.18 
4.18 
4.22 
4.17 
4.23 
4.16 
4.17 

.78 

.78 

.72 

.74 

.72 

.74 

.74 

.74 

.74 

.73 

.74 

.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.19 .74 มาก 
 3. ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
โดยปัจจัยทั้ง 6 ได้แก่ การเสริมแรง ความผูกผัน การติดต่อสื่อสาร การจูงใจ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วม
ในการบริหาร สามารถร่วมกันท านาย การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 84.5 (Adjusted R 
Square = .845) ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวท านายมาเขียนเป็นสมการท านายการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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  สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
       Y     = .509 + .212 X17 + .189 X18 +  .127 X14 + .125 X16 + .124 X13 + .105 X12 

  สมการการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
          Z     = .257 Z17 + .241 Z18   + .134 Z14 + .155 Z16 + .149 Z13 + .122 Z12 

  ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 12 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ 
ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา เทคโนโลยี  โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้น า บรรยากาศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ การบริหารจัดการความรู้ การท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์ 

  ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์พหุคูณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Linear Regression Analysis) 
  

 
ตัวแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) .509 .092  5.523 .000 
ด้านความผูกพัน (X18) .189 .030 .241 6.260 .000 
ด้านการเสริมแรง (X17) .212 .030 .257 7.019 .000 
ด้านการติดต่อสื่อสาร (X14) .127 .037 .134 3.458 .001 
ด้านการจูงใจ (X16) .125 .029 .155 4.292 .000 
ด้านกลยุทธ์ (X13) .124 .030 .149 4.083 .000 
ด้านการมีส่วนร่วม (X12) .105 .035 .122 3.050 .002 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ด้านการให้อ านาจและสร้างความสามารถให้กับบุคลากร ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร 
รองลงมา ได้แก่ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ และ ด้านการเพ่ิมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  สอดคล้องกับงานวิจัย งานวิจัยของ ขวัญรุ่ง อยู่ใจเย็น (2556: 96) ที่ได้ศึกษา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
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จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร รองลงมา คือ ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้ การให้อ านาจและสร้างความสามารถ
ให้กับบุคลากรและการเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านการจัดการความรู้ 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา ปัจจัยด้านการบริหาร  11 
ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้น า บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการความรู้ การท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการบริหาร กลยุทธ์ การ
ติดต่อสื่อสาร วิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านจิตวิทยา 3 ด้าน ได้แก่ การจูงใจ การเสริมแรง ความผูกพัน 
โดยรวมค่าเฉลี่ยปัจจัย ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยด้านจิตวิทยา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัย  รูสนานี ยาโม (2555: 150) ซึ่งได้ศึกษา ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  สภาพการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน มีสภาพการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์กรแห่ง
เรียนรู้ 11 ปัจจัย ได้แก่ 1. ด้านภาวะนา 2. ด้านความมีประสิทธิผล 3. ด้านบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์การ 4. ด้านแรงจูงใจ 5. ด้านกระบวนการบริหาร 6. ด้านการท างานเป็นทีม 7. ด้าน
โครงสร้างขององค์การ 8. ด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 9. ด้านการสร้างสรรค์และถ่ายโอนความรู้ 10. 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 11. และด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

    3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 6 ด้าน  คือ การเสริมแรง ความผูกผัน การ
ติดต่อสื่อสาร การจูงใจ กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมในการบริหาร อภิปรายผลได้ดังนี้ 

  ด้านการเสริมแรง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหาร พิจารณาขึ้นเงินเดือนตามระเบียบ
ทางราชการ ด้วยความเป็นธรรมอยู่ มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติที่ท้าทายความสามารถท าให้มี
โอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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มอบใบประกาศนียบัตรหรือเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคลากร ที่ท าผลงานได้รับการยกย่อง มีระเบียบ
วิธีการในการพิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรม  
 ด้านความผูกผัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรัก
และความสามัคคีร่วมกันภายในสถานศึกษาอยู่ไว้วางใจบุคลากรทุกคนและท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความรู้สึกว่าบุคลากรทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษามีความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษานี้ ผู้บริหารให้ก าลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
     ด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการประชุมคณะท างาน/
คณะท างานเฉพาะกิจ/ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/ครูทั้งสถานศึกษามีค าสั่งที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร
มีลายเซ็น ผู้บริหารหรือผู้ที่รับหมอบหมายอย่างเป็นทางการเซ็นก ากับไว้ แจ้งข่าวสารแก่บุคลากรใน
สถานศึกษาพร้อมแสดงเอกสารต้นฉบับหรือส าเนาต้นฉบับของข่าวสารให้เห็นด้วย มีการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่าน Application Line อีกทั้งใช้วิธีการสื่อสารข่าวส าคัญๆหลายวิธีกับบุคลากรใน
สถานศึกษา ได้แก่ หนังสือเวียน ประชุม และผู้บริหารติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับบุคคลกร
ในสถานศึกษาตามโอกาสหรือสถานการณ์ 
   ด้านการจูงใจ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้ท าการประเมิน
วิทยฐานะหรือสอบเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทุกระดับให้ก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง  ผู้บริหารได้
มอบหมายงานที่ท้าทายตรงตามความสามารถและปฏิบัติได้ให้บุคลากร ผู้บริหารยกย่องชมเชย
บุคลากรให้เป็นบุคคลตัวอย่างของสถานศึกษา ผู้บริหารชมเชยครูว่ามีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา  
 ด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร น าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้บริหารสถานศึกษา
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ น าผลงานความส าเร็จที่เกิดจากครูและ
ทีมงานมาเป็นแนวทางพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้รางวัลแก่บุคลากร
และทีมงานที่สามารถเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จัดเวลาแก่บุคลากรและทีมงาน เพ่ือการเรียนรู้
สิ่งใหม่  และผู้บริหารมีความพร้อมที่จะบริหารสถานศึกษาในทุกสถานการณ์  

  ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหาร จัดประชุมบุคลากร
ทุกคนหรือกลุ่มงานร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือระบุจุดเด่น 
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จุดด้อย โอกาส และสิ่งที่เป็นอุปสรรคของสถานศึกษา และน าผลที่ได้มาปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
บริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตัดสินใจในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและ 
จัดให้ครูทุกคนร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ผู้บริหารมอบหน้าที่และความ
รับผิดชอบไปยังบุคลากรฝ่ายต่างๆ ให้มีโอกาสตัดสินใจในงานอย่างมีอิสระ และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนส่วนเกี่ยวข้องร่วมประเมินผลงานตามความเหมาะสม            

  3.2 ปัจจัยที่ไมส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 12 คือ เพศ อายุประสบการณ์ท างาน ระดับ
การศึกษา เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้น า บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการความรู้ การท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
        ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านระดับการศึกษา  ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย ไพลิน บุญนา  (2559: 84) ได้ศึกษาลักษณะความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
การเปรียบเทียบลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเพราะในปัจจุบันเป็นยุคที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารใน
การแสวงหาความรู้เพื่อความอยู่รอดขององค์กรไม่ว่าบุคลากรจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยย่อมมี
ความรู้ความสามารถต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนรับผิดชอบ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในยุคของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง 
สามารถที่จะเรียนรู้การได้อย่างรวดเร็วและสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ ในการท างานร่วม
กบผู้อ่ืนและปฏิบัติงานนั้นจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเช่นกัน  

 ด้านเทคโนโลยี สถานศึกษาควรมีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วสถานศึกษา มีการ
แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบในการด าเนินการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และสถานศึกษา
ควรมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถบริหารงานในสถานศึกษาและด้านการเรียนการสอน   

    ด้านโครงสร้างองค์กร สถานศึกษาควรมีระเบียบปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่นช่วยให้งาน
คล่องตัว มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรประสานงานภายในโดยการเชื่อมโยงทั้งระบบมีการ
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แบ่งสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละฝ่ายงาน
อย่างชัดเจน  

    ด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีความม่ันใจในศักยภาพและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารปฏิบัติตนให้บุคลากรเกิดความไว้วางใจในการ
บริหารงาน และผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคลากรโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถของแต่ละ
คน        

       ด้านบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก
ให้บุคลากรมีความรักและความภาคภูมิใจในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีห้องส าหรับท างานด้าน
บริหารงานในสถานศึกษา 4 ฝ่าย และมีเครื่องใช้ส านักงานที่อ านวยความสะดวกเพียงพอ ผู้บริหาร
ควรมีบุคลากรพร้อมร่วมมือร่วมใจกันท างานและให้ความช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจ และ
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร และค้นคว้าหาความรู้เพียงพอกับครูทุกคนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยง่าย 

       ด้านการบริหารจัดการความรู้ สถานศึกษาควรมีการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรทั้ง
ภายในและมีการภายนอกสถานศึกษาและการแบ่งปันความรู้กับผู้อ่ืนครูและทีมงานของผู้บริหารน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆมาใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสถานศึกษาควรมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สนับสนุนบุคลากรไปศึกษาดูงานเรียนรู้ความส าเร็จของบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา และสถานศึกษาควรมีการใช้วิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลายในการถ่ายโอนและใช้
ประโยชน์จากความรู้ 

       ด้านการท างานเป็นทีม ผู้บริหารควรมีทีมบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันกล้าที่จะ
เผชิญหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและประสบความส าเร็จ โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ครู มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันอยู่เป็นประจ า และ
สถานศึกษาควรชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้บุคคลกรแต่ละคนและทีมงานมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน  
                ด้านการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร อีกทั้งสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ศึกษาต่อใน
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สถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ  
        ด้านวิสัยทัศน์ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สถานศึกษาผู้บริหารควรมีความสนใจถึงวิธีการที่จะท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จในทุกด้าน
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้คณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารควรก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของบุคลากร
และผู้บริหารควรล าดับความคิดเกี่ยวกับพัฒนาสถานศึกษาไว้อย่างเป็นลายลักษณ์เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             1.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมปัจจัยด้านบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ และ ปัจจัยด้านการ
เสริมแรง เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าในด้านดังกล่าว ค่าเฉลี่ย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่นๆ 
             1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 6 ด้าน คือ ด้ านการ
เสริมแรง ด้านความผูกผัน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการจูงใจ ด้านกลยุทธ์ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร ส่งผลให้สถานศึกษาก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ 
         2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
            2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
            2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัญหาของ
การพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
            2.3 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 3 กลุ่ม 18 ด้าน และ แนวคิด การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวคิดของ ไมเคิล เจ 
มาร์ควอร์ท 5 ด้าน เท่านั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปผู้สนใจอาจศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และ
แนวคิด การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อ่ืนๆ เพ่ือจะได้ผลของข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภค  
บริโภคอย่างยั่งยืน  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัด

ตรัง 
PUBLIC PARTICIPATION IN WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR 

CONSUMPTION SUSTAINABLE CONSUMPTION  OF TAMBON NA KHAO 
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NA YONG DISTRICT, 

Trang 
 

มนัชญา มีชู  วิชชาญ  จุลหรกิ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า  การอนุรักษ์แหล่งน้้าในท้องถิ่น และปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของ
น้้าเพื่อให้มีน้้าไว้ใช้ในอนาคต 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการขาดแคลนน้้าในท้องถิ่น เพ่ือน้าไปสู่การ
เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าประปาในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย 
จ้านวน 379 คน จากการค้านวณตามสูตรของ Taro Yamane วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส้าหรับค่านัยส้าคัญทางสถิติ 
ครั้งนี้ก้าหนดไว้ที่ระดับ .05      

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือการอุปโภค และ
บริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล้าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่้าได้ดังนี้ คือ ด้าน
                                                           
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 (S.D=0.422) และรองลงมาคือ ด้านความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 (S.D=0.431) และน้อยที่สุดคือ ด้านความยั่งยืนด้านสังคม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 (S.D.=0.478) ตามล้าดับ ส้าหรับข้อเสนอแนะ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ควรปรับปรุงคุณภาพของน้้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม และควรบริหารจัดการน้้าให้มีความเพียงพอในช่วงฤดู
น้้าแล้ง 
ค้าส้าคัญ: การมีส่วนร่วม ประชาชน การบริหารจัดการน้้า 
 
Abstract   This research aims to 1.To study public participation in water resource 
management Conservation of local water resources And instilling the public to 
realize the value of water in order to have water for use in the future.  2. To study 
the condition of local water shortage to lead the way to improve the local water 
supply system to be more efficient.The simple population is 379 people who have 
the right to vote in Tambon Na Khao Subdistrict administrative organization. Based 
on the formula of Taro Yamane. Data analysis with computer program. Statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test 
and one-way analysis of variance. Statistical significance this time is set at the level 
of .05. 
 The research found that Public participation in water management for 
consumption and sustainable consumption of Tambon Na Khao Subdistrict 
administrative organization.When considering each aspect, it was found that. All 
aspects are at a moderate level. By sorting from the side that has a high average to 
low, as follows: economic sustainability with an average of 3.48 (S.D.=0.422) and 
followed by Environmental sustainability with an average of 3.34 (S.D.=0.431) and 
the least is Social sustainability with an average of 2.68 (S.D.=0.478).respectively. For 
suggestions that the Tambon Administrative Organization should improve the 
quality of the water better And should manage the water to be adequate during 
the dry season 
Keywords: public participation, water management 
บทน้า 
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 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายให้สภาต้าบลด้าเนินการจัดให้มีน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร  องค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย ได้ด้าเนินการตามบทบาทและหน้าที่ๆได้ก้าหนดไว้ 
โดยได้มีการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และได้ให้
ความส้าคัญกับการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนโดยได้มีการก้าหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการน้้าไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานองค์องค์การบริหารส่วนต้าบล  
 องค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย ได้จัดท้าบริการสาธารณะลงสู่หมู่บ้านต่างๆอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทั่วทั้งต้าบลและให้ความส้าคัญกับการจัดสรรน้้าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
น้ามาใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยปริมาณน้้าที่ใช้ในแต่ละวันจะมีปริมาณมาก 
ประกอบกับประชากรในหมู่บ้านใช้น้้าอย่างสิ้นเปลืองไม่ค้านึงถึงการรักษาไว้ใช้ในระยะยาว ส่งผลให้
ในช่วงหน้าแล้งเกิดปัญหาน้้าไม่พอใช้ ท้าให้บางหมู่บ้านจ้าเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยการงดจ่ายน้้า
ให้แก่ครัวเรือน ส่งผลให้มีน้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปัญหาเรื่องน้้าจึงเป็นปัญหา
ส้าคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสียเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจ้าวัน และสุขอนามัย  
 จากปัญหาได้เห็นความส้าคัญของการบริหารจัดการน้้า และได้ทราบถึงปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การอนุรักษ์แหล่งน้้าในท้องถิ่น และปลูกฝังให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้้าเพ่ือให้มีน้้าไว้ใช้ในอนาคต และเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการขาด
แคลนน้้าในท้องถิ่น เพ่ือน้าไปสู่การเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าประปาในท้องถิ่นให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การอนุรักษ์
แหล่งน้้าในท้องถิ่น และปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้้าเพ่ือให้มีน้้าไว้ใช้ในอนาคต  
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการขาดแคลนน้้าในท้องถิ่น เพ่ือน้าไปสู่การเสนอแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบน้้าประปาในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย   
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อ้าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
 1. ขอบเขตการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
เพ่ือการอุปโภค และบริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง ได้ท้าการศึกษาใน 3 ด้านดังนี้  
        1.1 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
        1.2 ความยั่งยืนด้านสังคม 
        1.3 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ   (อ้างอิงจาก มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) 
 2. ขอบเขตของประชากรเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าเพ่ือการอุปโภค และบริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย  อ้าเภอนาโยง  
จังหวัดตรังมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด10หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด  9,264 คน กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
นาข้าวเสีย จ้านวน 7,026 คนโดยใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรตามสูตร
ของ  TaroYamane. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนคิดเป็นร้อยละ 5% ได้
จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 379 คน  
 3. ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย ตั้งอยู่เลขที่ 243 หมู่ที่ 4 
ต้าบลนาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยทั่วไป  
มีหลายลักษณะทั้งที่ราบและที่ลุ่มโดยทางตอนเหนือและทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนทาง
ตอนใต้และทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ปลูกยางพารา 
ปลูกข้าว  ผลไม้และพืชผัก มีทรัพยากรแหล่งน้้าที่ส้าคัญไหลผ่าน 
 4. ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย อันประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้  
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 1. การสุ่มตัวอย่าง ส้าหรับการสุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่าง แบบไม่ได้ยึดตามหลักเกณฑ์ เพียงแต่ตั้งเป้าหมาย
ของกลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับ วัตถุประสงค์การวิจัย และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท้าการสุ่มจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย อ้าเภอนา
โยง จังหวัดตรัง โดยไม่ระบุเจาะจงลักษณะ เมื่อพบบุคลากรกลุ่มตัวอย่างสามารถสอบถามความ
คิดเห็นได้ทันทีให้ครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท้าการก้าหนดไว้ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยที่ข้อค้าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
และแบ่งข้อค้าถาม ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

ส่วนที่ 2 : เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบช่วงหรืออันตรภาค (rating scale) เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้เกิดความยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยงโดยใช้ค้าถามแบบปลายปิด (close-ended)  

ส่วนที่ 3   : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะค้าถามเป็น
ปลายเปิด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยการศึกษาจากทฤษฎี 
แนวคิด ข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยน้า
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 379 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาด้าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา

ทุกฉบับ น้าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามน้้าหนักของแต่ละข้อตามที่ก้าหนด และน้าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

2. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ(Percentage)    

3. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D) โดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การ
แปล ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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     คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับมากที่สุด 
                  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับมาก  
                  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับปาน

กลาง   
                  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก้าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับน้อยที่สุด 

4. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชน จ้าแนกตามอายุและ วุฒิการศึกษาโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test for Independent Sample )   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

1. สถิติพ้ืนฐานได้แก่ (X)     
   1.1 ร้อยละ (Percentage)     
   1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     
   1.3 ค่าร้อยละ    
2. สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือได้แก่     
   2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective  Congruence : IOC)     
3.  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่   
   3.1  การทดสอบค่าที่  (t-test for Independent Sample) 

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล้าดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่้าได้ดังนี้ คือ ด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้านความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านความยั่งยืนด้านสังคม  ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 ตารางท่ี1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนของ องค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าว

เสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
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ประเด็น x̄  S.D ระดับ 
1. ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านความยั่งยืนด้านสังคม 
3. ด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

ค่าเฉลี่ยรวม 

3.34 
2.68 
3.48 
3.17 

0.431 
0.478 
0.422 
0.334 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 1 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนมากที่สุดคือ ด้านความยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.48 (S.D=0.422) และรองลงมาคือ ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 (S.D=0.431) และน้อยที่สุดคือ ด้านความยั่งยืนด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.68 
(S.D=0.478) 
 ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
นาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

ด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 

1. ด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

1.1. ท่านมีส่วนร่วมในการประหยัดน้้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
1.2. ท่านมีส่วนร่วมในการใช้น้้าเพื่อการเกษตร เช่น ปลูกผัก เล้ียงสัตว์ เพื่อการจ้าหน่าย 
1.3. ท่านคิดว่าน้้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในด้านการเกษตร 
1.4. ท่านคิดว่าน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
1.5. ท่านคิดว่าน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน และสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
รวม 

3.73 
2.99 
2.54 
4.09 
4.27 

 
3.48 

0.554 
1.026 
0.780 
0.614 
0.665 

 
0.422 

มาก 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
มาก 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 396

จากตารางที่ 2 แสดงตารางด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ พบว่า ประเด็นที่ประชาชนมี
ระดับการมีส่วนร่วมมาก คือประเด็น ท่านคิดว่าน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ใน
ครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (S.D=0.665)  
รองลงมาคือประเด็น ท่านคิดว่าน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 (S.D=0.614) และต่้าท่ีสุดคือประเด็น ท่านคิดว่าน้้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในด้านการเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 (S.D=0.780) 

 
 ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
นาข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรังด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 
ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 

2. ด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1. ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้้าในท้องถิ่น 
2.2. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา ป้องกันไม่ให้แหล่งน้้าถูกท้าลาย  
       หรือท้าให้เกิดน้้าเน่าเสีย 
2.3. ท่านมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งน้้าท่ีทรุดโทรมให้สามารถกลบัมารองรับน้้า 
       เพื่อใช้ในการอุปโภคได ้
2.4. ท่านคิดว่าน้้าในแหล่งน้้าต่างๆในท้องถิ่นสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
       เมื่อเกิดปัญหาน้้าไม่เพียงพอ 
2.5. ท่านคิดว่าการพัฒนาแหล่งน้า้ต่างๆจะช่วยให้ท้องถิ่นมีระบบนิเวศท่ีอุดม
สมบูรณ ์
รวม 

3.09 
3.00 

 
3.06 

 
3.70 

 
3.95 
3.34 

0.524 
0.657 

 
0.750 

 
0.848 

 
0.823 
0.431 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่3 แสดงตารางด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเด็นที่ประชาชนมี

ระดับการมีส่วนร่วมมาก คือประเด็น ท่านคิดว่าการพัฒนาแหล่งน้้าต่างๆจะช่วยให้ท้องถิ่นมีระบบ
นิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (S.D=0.823)  รองลงมาคือประเด็น ท่านคิดว่าน้้าใน
แหล่งน้้าต่างๆในท้องถิ่นสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้เมื่อเกิดปัญหาน้้าไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 (S.D=0.848) และต่้าท่ีสุดคือประเด็น ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา ป้องกันไม่ให้แหล่งน้้า
ถูกท้าลาย หรือท้าให้เกิดน้้าเน่าเสียมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D=0.657) 
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ตารางท่ี4 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนา

ข้าวเสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรังด้านความยั่งยืนด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 

3. ด้านความย่ังยืนด้านสังคม 
3.1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์น้้า 
3.2. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาระบบ 
       น้้าประปาในท้องถิ่น 
3.3. ท่านมีส่วนร่วมในการร่วมประชุมและการเข้าท้าประชาพิจารณ์
เกี่ยวกับการบริหาร 
       จัดการน้้า 
3.4. ท่านคิดว่าน้้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค  
ของคนในท้องถิ่น  
3.5. ท่านคิดว่าน้้ามีคุณภาพเหมาะสมกับการน้ามาใช้ในการอุปโภค 
บริโภค  
       และการเกษตร 
รวม 

2.92 
2.89 

 
2.85 

 
2.68 
2.77 

 
2.68 

0.681 
0.678 

 
0.682 

 
0.966 
0.951 

 
0.478 

ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงตารางด้านความยั่งยืนด้านสังคม พบว่า ประเด็นที่ประชาชนมีระดับ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด คือประเด็น ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สถานการณ์น้้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D.= 0.681) รองลงมาคือประเด็น ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบน้้าประปาในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 
(S.D= 0.678) และต่้าที่สุดคือ ประเด็น ท่านคิดว่าน้้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค 
บริโภค ของคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 (S.D=0.966) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าประปาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าว
เสีย อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบว่าข้อเสนอแนะที่ประชาชนมี
ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบน้้าประปาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสีย ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลนาข้าวเสียควรปรับปรุงคุณภาพของน้้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
เนื่องจากน้้ามีสีขุ่นและมีตะกอนท้าให้ไม่เหมาะสมแก่การน้ามาใช้ประโยชน์ และควรบริหารจัดการ
น้้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูน้้าแล้ง 
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 อย่างยั่งยืนของ  ชุมชนในลุ่มน้้าล้าเชียงไกร. 
ธานี  ไชยรักษ์.  (2538).  เจตคติท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน น้้า ป่าไม้ ของประชาชนในเขตชนบท 
 จังหวัดอุบลราชธานี. 
อรัญชยา  จรุงกิตติกุล.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
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 กันเคย ต้าบลตันหยงโป อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล. 
วัชรินทร์  อินทพรหม.  (2557).  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน. 
ฐกร กาญจน์จิรเดช และคนอ่ืนๆ.  (2561).  รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
 น้้าอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 
ศรสีุวรรณ เกษมสวัสดิ์.  (2555).  คุณภาพน้้า เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ
 บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.  
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การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ADMINISTRATION OF PUBLIC AFFAIRS UNDER THE GOOD GOVERNANCE 
PRINCIPLES OF KHLONG NOI SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION, PAK PHANANG DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT 
PROVINCE 

 

เฟ่ืองลดา ชุ่มนวน  วิชชาญ จุลหริก 
 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยจ านวน 372คนโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่ามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วมมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่าเฉลี่ยต่ าได้ดังนี้ คือ ด้านหลักความคุ้มค่า  ̅ = 3.56 (S.D .526) ด้านหลักความ
รับผิดชอบ  ̅ = 3.54 (S.D .499) ด้านหลักคุณธรรม  ̅ =3.37 (S.D .768) ด้านหลักความโปร่งใส
 ̅ = 3.32 (S.D .496) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ̅ = 3.05 (S.D .688) และด้านหลักนิติธรรม  ̅ = 
3.03 (S.D .525) ตามล าดับ ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้แก่ การบริหารงานในองค์การประชาชน
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ ประชาชนสามารถติดตาม และประเมินผลการบริหารกิจการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ในครั้งต่อไป และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารกิจการ
สาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

                                                           
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 


 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ค าส าคัญ : ประชาชน การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมินผล กิจการสาธารณะ 
   
Abstract  

The objective of this research is to (1) study administration according to 
good governance principles of Khlong Noi Subdistrict Administration Organization, 
Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province. The sample group used in this 
research is the people who have the right to vote in the Khlong Noi Subdistrict 
Administration Organization. 372 people using the formula of Taro Yamane. The 
instrument used for data collection is a questionnaire. The statistics used in data 
analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test at the statistical 
significance level .05.  When considering each aspect, it was found that 
Responsibility And the value of the main aspects is very high. For the rule of law 
Moral principles Transparency And the principle of participation has a moderate 
level By sorting from the side that has a high average to find the average low value 
as follows: value principle x̄   = 3.56 (SD. 526) on the principle of responsibility x̄   = 
3.54 (SD .499) moral aspects x̄   = 3.37 (SD. 768) On the principle of transparency  
x̄  = 3.32 (SD. 496) on the principle of participation x̄  = 3.05 (SD. 688) and the rule 
of law rule x̄   = 3.03 (SD. 525) respectively  for other suggestions, such as 
administration in public organizations, can monitor operations. People can follow 
And evaluate the management of public affairs of the Subdistrict Administration 
Organization next time And increasing the efficiency of public affairs management 
under the principle of good governance for greater efficiency 
Keywords: public participation, monitoring operations Estimate the results. Public 
      Affairs 
 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คลองน้อยได้รับการ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2539 ต าบลคลองน้อยมีจ านวน 19หมู่บ้านจะมีผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน1 คนและมีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ละ 2คน  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือที่จะน าผล
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านศักยภาพของผู้น าในการบริหารกิจการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของการศึกษา เรื่องการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าการศึกษา ด้าน 
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542  6ประการ ได้แก่  

1.1หลักนิติธรรม 
1.2หลักคุณธรรม 
1.3หลักความโปร่งใส 
1.4หลักการมีส่วนร่วม 

1.5หลักความรับผิดชอบ 
1.6หลักความคุ้มค่า (อ้างอิงจาก พระไพฑูรย์ 
รตนิโก 2556) 

 
2. ขอบเขตของประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีจ านวนประชากรท้ังหมด 11,436คน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้จ านวน
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อยจ านวน 5,232คนโดยใช้สูตร
ของ ทาโร ยามาเน่ (TaroYamane) ในการค านวณหาประชากรจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 372คน
 3. ขอบเขตของพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4. ขอบเขตระยะเวลาของการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม จนถึง 30 พฤษภาคม 2562 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย อันประกอบไปด้วย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  การทดสอบเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1.การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) 
เป็นการเลือกตัวอย่าง แบบไม่ได้ยึดตามหลักเกณฑ์ เพียงแต่ตั้งเป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย เมื่อพบบุคลากรกลุ่มตัวอย่างสามารถน า
แบบสอบถามไปสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการก าหนดไว้จ านวน372 คน 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่สร้างข้ึน โดยที่ข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเป็นปัจจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ  และรายได้  

ส่วนที่ 2 : เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบช่วงหรืออันตรภาค (rating scale) เกี่ยวกับการ
บริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (close-ended) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่  1.ด้านหลักนิติธรรม 2.ด้านหลักคุณธรรม 3. ด้านหลักความโปร่งใส 4. ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 6. ด้านหลักความคุ้มค่า 

ส่วนที่ 3 : เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากทฤษฎี 

แนวคิดข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยน า
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 372 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาด าเนินการดังนี้         
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1. ผู้ศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ แบบสอบถาม
ทุกฉบับ น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามน้ าหนักของแต่ละข้อตามที่ก าหนด และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป     

2. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองน้อยโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)         

3. วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน โดยการหาค่าเฉลี่ย (X)และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปล ความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ดังนี้  
            คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ความคาดหวังระดับน้อยที่สุด 

4. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชน จ าแนกตามอายุและ วุฒิการศึกษาโดย
การทดสอบค่าที (t-test for Independent Sample )  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สถิติพ้ืนฐานได้แก่ (X)   
 1.1 ร้อยละ (Percentage)    
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
1.3 ค่าร้อยละ   
2. สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือได้แก่   
 2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index fo Item Objective  

Congruence : IOC)    
 3.  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่    
3.1 การทดสอบค่าท่ี  (t-test for Independent Sample)    
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ผลการทดลอง 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่ามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วมมีภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยรวมและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 
1. ด้านหลักนิติธรรม 
2. ด้านหลักคุณธรรม 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
           ค่าเฉลี่ยรวม 

3.03 
3.37 
3.32 
3.05 
3.54 
3.56 
3.31 

.525 

.768 

.496 

.688 

.499 

.526 

.353 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 1  ประเด็นที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบริหาร

กิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มากคือ ด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.56  (S.D 526) รองลงมาคือด้าน
หลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.54 (S.D .499)  รองลงมาคือด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ3.37  (S.D .768) รองลงมาคือด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.32  (S.D .496)  
รองลงมาคือด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.05 (S.D .688) และต่ าที่สุดคือด้านหลักนิติ
ธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.03 (S.D .525) 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  



105การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 

1. ด้านหลักนิติธรรม 
1.1 ท่านคิดว่าการบริหารกิจการสาธารณะของอบต.มีการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 
1.2 ท่านคิดว่าผู้น ามีการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค 
1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้น ามีความถูกต้องตามหลักกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
1.4 กฎระเบียบ ข้อบังคับของอบต. มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา 
1.5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆอย่างเป็น
ธรรม 
รวม 

3.24 
 

3.28 
2.94 
2.77 

 
2.90 

 
3.03 

.767 
 

.731 

.764 

.697 
 

.936 
 

.525 

ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจด้านหลักนิติธรรม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.03  (S.D .525) 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าน
หลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 

2.ด้านหลักคุณธรรม 
2.1 ผู้น าขององค์กรยึดหลักคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
เสมอ 
2.2 ผู้น ามีจิตส านึก ภาคภูมิใจต่อการบริหารกิจการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
2.3  ผู้น ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและพร้อมให้บริการประชาชน 
2.4  ผู้น ามีความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม 
2.5 ผู้น ายึดหลักความถูกต้องและความเสมอภาคในการบริหารกิจการ
สาธารณะรวม 

3.53 
 

3.43 
 

2.87 
3.39 
3.62 
3.37 

.629 
 

.687 
 

.769 

.728 

.992 

.768 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจด้านหลักคุณธรรมมาก คือประเด็นผู้น ายึดหลักความถูกต้อง
และความเสมอภาคในการบริหารกิจการสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.62 (S.D .992) รองลงมาคือ
ผู้น าขององค์กรยึดหลักคุณธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.53 
(S.D .629) และต่ าที่สุดคือผู้น ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและพร้อมให้บริการประชาชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.87 (S.D .769) 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าน
หลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 
3.ด้านหลักความโปร่งใส 
3.1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 
3.2. การบริหารกิจการสาธารณะมีความโปร่งใสต่อสาธารณชน 
3.3 การบริหารกิจสาธารณะประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
อบต.ได้ 
3.4 การจัดเก็บภาษีและการจัดงบประมาณกระท าอย่างเปิดเผยเสมอ 
3.5 การบริหารกิจการสาธารณะมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นเป็นหลัก 
รวม 

3.04 
3.07 
2.92 
 
3.83 
3.71 
3.32 

.757 

.675 

.755 
   
 .807 

.775 

.496 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4พบว่า ประชาชนขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจด้านหลักความโปร่งใสมาก คือประเด็นการจัดเก็บภาษีและ
การจัดงบประมาณกระท าอย่างเปิดเผยเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 (S.D .807)รองลงมาคือการ
บริหารกิจการสาธารณะมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (S.D .775) 
และต่ าที่สุดคือการบริหารกิจสาธารณะประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของอบต.ได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.92 (S.D .755) 

 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 
4.ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของผู้น าในการบริหารกิจการ
สาธารณะ 
4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมหรือรับฟังข้อมูลข่าวสารของการบริหาร
กิจการสาธารณะ 
4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าไปด าเนินงานการบริหารกิจการสาธารณะ 
4.5 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมิณผลการด าเนินงานการบริหาร
กิจการสาธารณะ 
รวม 

2.90 
 

3.31 
 

3.23 
3.13 
2.66 

 
3.05 

.930 
 

.831 
 

.815 

.851 

.858 
 

.688 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 5 จากตารางข้างต้นพบว่า ประชาชนขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจด้านหลักการมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.05 (S.D .688) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 
5.ด้านหลักความรับผิดชอบ 
5.1. อบต.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร
อย่างชัดเจน 
5.2.การบริหารกิจการสาธารณะที่ด าเนินการไปเห็นเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน 
5.3 ผู้น าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 
5.4 การบริหารกิจการสาธารณะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
5.5 ผู้น ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
รวม 

3.36 
3.58 
3.54 
3.63 

 
3.58 
3.54 

.730 

.709 

.670 

.743 
 

.724 
  .499 

ปานกลาง 
มาก 

   มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 6 จากตารางข้างต้นพบว่า ประชาชนขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจด้านหลักความโปร่งใสมาก คือประเด็นการ
บริหารกิจการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.63 
(S.D .743) รองลงมาคือผู้น ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.58 (S.D .724)  
และการบริหารกิจการสาธารณะที่ด าเนินการไปเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
(S.D .709) และต่ าที่สุดคืออบต.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรอย่าง
ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 (S.D .730) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ประเด็น  ̅ S.D ระดับ 
6.ด้านหลักความคุ้มค่า 
6.1 การบริหารงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
6.2 งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารกิจการสาธารณะมีความคุ้มค่า 
6.3 การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น 
6.4การบริหารกิจการสาธารณะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก 
6.5 การจัดสรรต าแหน่งในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
รวม 

3.41 
3.45 
3.69 
3.73 

 
3.51 
3.56 

.742 

.801 

.681 

.740 
 

.679 

.526 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

    
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ 7 จากตารางข้างต้นพบว่า ประชาชนขององค์การส่วนต าบลคลองน้อย อ าเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจด้านหลักความคุ้มค่ามาก คือประเด็นการ
บริหารกิจการสาธารณะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.73 
(S.D .740)  และต่ าที่สุดคือการบริหารงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
(S.D .742) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ดังนี้ 
   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบว่าข้อเสนอแนะที่ประชาชน

มีต่อการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การบริหารงาน
ในองค์การประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ ประชาชนสามารถติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ในครั้ งต่อไป และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้มีวิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
ดังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการออก 
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กฎ ระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ในครั้งต่อไปเพ่ือที่จะให้การ
บริหารงานในองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
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พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จ.หนองคาย                      

THE DYNAMIC OF COMMUNITIES WISDOM DIALECT THE MEKONG RIVER 
 IN NONGKHAI PROVINCE 

 
วิวัฒน์  ทองวาด* 

Wiwat Thongwad 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการด้านภาษาถิ่น ของชุมชนลุ่ม
แม่น้้าโขง จังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือศึกษาพลวัตภูมิปัญญาภาษาท้องถิ่นกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มี
ต่อภาษาถิ่น  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกต การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ประกอบด้วย 
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาหรือชาวบ้านที่เข้าใจโครงสร้างของภาษาที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ในเขตชุมชนลุ่มแม่น้้าโขงในจังหวัดหนองคาย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  จ้านวน 15-20 รูป/คน แล้วน้าผลการสัมภาษณ์ได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้างข้อสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลจากการวิจัย พบว่า  
 อักษรถิ่นอีสานก้าลังเริ่มมีการฟ้ืนฟูด้วยระบบของรัฐบาล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า อักษรถิ่น
อีสานเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนอีสาน ได้แก่ อักษรไทยน้อย และอักษรธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากในปี 
พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีพิธีประกาศข้ึนทะเบียนมรดก ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช 2555 จ้านวน 6 รายการด้วยกัน คือ 1) อักษรธรรม
ล้านนา  2) อักษรไทยน้อย 3) อักษรธรรมอีสาน 4) ภาษาชอง  5) ภาษาญัฮกุร และ 6) ภาษาก๋อง 
ซึ่งในรายการขึ้นทะเบียนมรดกดังกล่าวได้มี อักษรอีสานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเรียบร้อยด้วยเช่นกัน คือ อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ ก็เพราะว่า ภาษาและอักษรเป็นมดรกทาง

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ภูมิปัญญาของชุมชน เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเผชิญกับภัยคุกคาม  ดังนั้น สถาบันครอบครัวเป็นสิ่ง
แรกที่ควรปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าภาษาถิ่นมี ความส้าคัญอย่างไร และปลูกฝังให้เด็ก ไม่อายกล้าที่จะ
พูดภาษาถิ่นในสังคม หรือในครอบครัว  ส่วนสถาบันที่สองคือคนในสั งคม ที่ไม่ควรท้ารังเกียจหรือ
เห็นว่าคนพูดภาษาถ่ินเป็นสิ่งแปลกประหลาด เราควรยกย่องด้วยซ้้า เพราะภาษาถิ่นมีคุณค่าควรแก่
การรักษาไว้  

ตารางแสดงการวิเคราะห์พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จังหวัดหนองคาย 
ดังต่อไปนี้       

      
ช่วงเวลา 
 
อิทธิพล
ผลักดัน 

 
ยุคเดิม/ประวัติศาสตร์ 

 
ช่วงเปลี่ยนแปลง 

(พลวัตร) 

 
ปัจจุบัน 

ภาษาท่ีใช้ สืบทอดกันมาปากต่อปาก 
(มุกขปาฐะ) ได้แก่ อักษรไท
น้อยและอักษรธรรม 

วรรณกรรมสมดุข่อ
,วรรณกรรมใบลาน
และศลิาจารึก 

เทศน์แหล่อีสาน,การแสดงหมอล้า
และเพลงลูกทุ่งอีสาน 

วัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรือง
ท้าให้อักษรธรรมที่ใช้จดจ้า
เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
แพร่หลายไปด้วยวรรณกรรม
อีสาน เช่น จ้าปาสีต่้น สินไซย 
 เป็นต้น  

วรรณกรรม,ค้าทวย
,ผญา,เพลงกล่อมลูก, 
ล้า,เซิ้ง,สรภณัญ ์

นิยมใช้โชเชี่ยวเน็ตเวิร์คเพ่ือการ
ติดต่อรวดเร็วในการสื่อสารและ
ความยากล้าบากในการพิมพ์
ตัวอักษรท้าให้ค้าเหล่านั้นสั้นลง
จนกลายเป็นภาษาวิบัติ ผันอักษร
และเสียงไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์ 
เช่น ชะมะ,ชิมิ หมายถึง ใช่ไหม 

สังคม นิคมพูดภาษาถิ่นกันในการ
สื่อสารและการเรียนหนังสือ
อยู่ในวัด 

ภาษากลาง(ไทย) เข้า
มาแทรกในการ
สื่อสารและการศึกษา
เล่าเรียนได้แยกออก
จากวัด  

เด็กและวัยรุ่นไม่กล้าพูดภาษาถิ่น
รู้สึกอายและไม่มีสอนในโรงเรียน 

ภาษาอังกฤษ ๑.ด้านเสียง                
๒.ด้านคา้ศัพท์                   
๓.ด้านไวยากรณ์  
๔.ด้านความหมาย 

 ๑.การสูญเสียง –การ
เพิ่มเสยีง –การ
เปลี่ยนเสียง –การ
รวมเสียง และการ

จาก                 จาก 
Anglo-Saxxon   Anglo-
Norman 
Cow               beef 
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แยกเสียง 
๒.การสูญศัพท์และ
การเพิ่มศัพท ์
๓.การเปลี่ยนแปลง
หน้าท่ีของค้า 
ระเบียบของถ้อยค้า
และการเปลีย่นแปลง
ทางโครงสร้าง 
๔. ความหมายแคบ
เข้า -ความหมาย
กว้างออกและ
ความหมายย้ายที ่

Shut               close 
Wish               desire 
Answer           reply 
Year               annual 
Smell             odour 

  
ค้าส้าคัญ :  พลวัตภูมิปัญญาภาษาถ่ินชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จ. หนองคาย  
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) To study dialect for development Of 
the Mekong River Basin community at Nongkhai Province. 2) To study the dynamic 
of wisdom dialect, social and cultural changes and 3) To study and analyzing  social 
influences Culture and English language towards dialects. Data collection tools are 
interview forms and observation, data collection by interview and participatory 
observation the groups was given the data consist of local wisdom philosopher and 
language experts or villagers who understand the structure of the language that 
lives in the Mekong Basin community in Nongkhai province. Acquired by purposive 
selection method of 15-20 person after that, take the interview results to analyze 
and synthesize the data by interpreting and creating conclusions in accordance with 
the objectives. 

The results showed that:  
Isan dialect Alphabet is beginning to be restored by the government system 

otherwise, probably because Isan dialect Alphabet is the original wisdom of the Isan 
people such as Thai Noi Alphabet and Dharma Alphabet which can be seen from 
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the year 2555 B.C. under The Department of Culture Promotion, Ministry of Culture. 
Have a legacy registration ceremony National cultural wisdom 2012 B.C.  amount 6 
people are 1) Dhamma Lanna Alphabet 2) Thai Noi Alphabet 3) Isan Dialect 
Alphabet 4) Chong Dialect 5) Nyah-kur Dialect and 6) Kong Dialect in which, the 
registration of such heritage has Isan alphabet is registered as a heritage. Successful 
cultural wisdom as well. Is the Thai Noi alphabet and the Thai Dhamma Isan 
alphabet which is very proud which the purpose of this registration is because 
language and Alphabet are the wisdom of the community risk of loss or face 
threats. Therefore, the family institution is the first thing that should be instilled in 
children to see that the local language has How important? And instill in children 
not embarrassed to speak the local language in society or in the family. The second 
institution is people in society that should not be disgusted or seeing that people 
speak the local language is strange. We should even praise because the local 
language is worth keeping. 

 
 

The table shown analysis of the Dynamic of Communities Wisdom Dialect at 
the Mekong River in Nongkhai Province as the following below: 
    
Duration 
Influence 

Old Age/History Change period 
(Dynamic) 

Present 

Language 
Used 

Inherited from mouth 
to mouth 
(Mukkhapatha) 
Including  Tai Noi 
alphabet and 
Dharma alphabet 

Literature Koi book, 
Literature Bailan 
leaf  and stone 
inscription 

Isan - Sermon, The 
performances of Isan flok 
Song  and Northeastern 
country music 

Cultural Buddhism Prosperity 
was made the 

Literature, Kham 
Thua (Clue), Phaya 

Popular with social 
network for quick 
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Dharma alphabet to 
be used to memorize 
the Buddhist story, 
spread in Isan 
literature, such as 
Champasiton, Sinsai, 
etc. 

(Wisdom), Lullaby, 
Isan Song, Isan 
Dance, Pray for 
praise Buddhism 
(Sorapanya) 

communication and the 
difficulty of typing letters 
makes these words 
shorter and become a 
language of disaster, 
converting and sound 
does not match the tone 
of the tone for example  
chama, chimi  means 
right ? 

Social The people are 
speaks the Isan 
Dialect for 
communication and 
studying in the 
temple. 

Thai government 
language is inserted 
in communication 
and education was 
separated from the 
temple. 

The children and 
teenagers do not dare to 
speak the Isan dialect. 
They were embarrassed 
and did not teach in the 
school. 

English 1. Sound  
2. Vocabulary 
3. Grammar 
4. Meaning 

 

  
  
  
  
  

 

1. Loss of sound - 
Adding sound - 
Voice changer – 
Sound integration 
and Sound 
separation 
2. Loss of 
vocabulary and 
adding of 
vocabulary 
3. Changing the 
function of words, 
regulation of 

From              From 
Anglo-Saxxon Anglo-
Norman 
Cow               beef 
Shut               close 
Wish               desire 
Answer           reply 
Year               annual 
Smell             odour 
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words,and 
structural changes 
4.Narrow meaning - 
wide meaning and 
move meaning  

 
Keywords: The Dynamic of Communities Wisdom Dialect Communities at the 
Mekong River in Nongkhai Province 
 
 
บทน้า 
 จากเทือกเขาเหน็บหนาวบนเขตที่ราบสูงทิเบต หยดน้้าหยดแล้วหยดเล่าละลายจากหิมะมา
ผสมกับสายน้้าจากฟากฟูาและผืนแผ่นดินรวบรวมกันจนกลายเป็นต้นก้าเนิดสายนทีอันยิ่งใหญ่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “แม่น้้าโขง”แม่น้้าโขงไหลผ่านหรือเป็นเส้นกั้นพรหมแดนประเทศ
น้อยใหญ่มากถึง 6 ประเทศ ตั้งแต่ จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา ก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศ
เวียดนาม บริเวณปากแม่น้้าโขงตรงนั้นมีสามเหลี่ยมดินดอนยักษ์อันได้รับการยกย่องจากนานาชาติ
ว่ามีความหลากหลายทางชีววิทยาและธรณีวิทยาอย่างยิ่ง อีกทั้งตลอดเส้นทางของแม่น้้าโขงยังมี
พันธ์ปลานับพันชนิด โดยเฉพาะปลาบึกซึ่งพบได้เพียงเฉพาะแม่น้้าสายนี้เท่านั้น จึงเป็นแม่น้้าที่
ส้าคัญอย่างยิ่งในระดับโลก ความยาวของแม่น้้าโขงวัดแล้วยาวตั้งราว 4,900 กิโลเมตร ติดอันดับ 10 
ของแม่น้้าที่ยาวที่สุดในโลกพอดิบพอดี อยู่ในเขตประเทศจีนประมาณ 2,000 กิโลเมตร ส้าหรับ
ประเทศไทยแม่น้้าโขงไหลมาหาเราจุดแรกที่สามเหลี่ยมทองค้าอันลือลั่นในจังหวัดเชียงราย บริเวณ
ดังกล่าวแม่น้้าโขงเป็นจุดแบ่งแยกประเทศถึง 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และลาว นับจากอ้าเภอเชียง
คาน แม่น้้าโขงกลายเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับลาวยาวต่อเนื่องมากว่า 800 กิโลเมตร แม่น้้า
แห่งพญานาคไหลผ่านทั้งเขตปุาเขียวขจี ภูเขาหินทรายสูงตระหง่านผ่านแหล่งชุมชนซึ่งยังคง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้เหนียวแน่น ผ่านเมืองใหญ่ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค ไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคาย กับ บึงกาฬ ที่แม่น้้าไหลจากทิศตะวันตกไป
ตะวันออก เข้าสู่ นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่ไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ 
โดยจุดสุดท้ายซึ่งแม่น้้าโขงอ้าลาประเทศไทยคือบ้านเวินบึก อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
อ้าเภอริมขอบแดนไทย-ลาว ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่พูดกันในท้องถิ่นต่างๆ ตามปกติ เป็นภาษาที่คน
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ในถิ่นนั้นๆ ยังคงพูดและใช้อยู่จ้านวนมาก ค้าบางค้าในภาษากลางได้เลิกใช้ไปแล้ว แต่ในภาษาถิ่น
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมไว้เป็นอย่างดี ในการศึกษาภาษาถิ่นย่อมจะศึกษาท้องถิ่นในด้านที่อยู่
อาศัย ความเป็นอยู่ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมได้ เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม ภาษาถิ่นจะรักษาค้าเดิมได้ดีกว่าภาษามาตรฐาน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษาและวัฒนธรรมน้อยกว่า นอกจากนี้การศึกษาในท้องถิ่นมีประโยชน์ในการศึกษาด้านวรรณคดี
อีกด้วย เพราะวรรณคดีเก่าๆ นั้น ใช้ภาษาโบราณ ซึ่งเป็นภาษาถิ่นจ้านวนมาก เช่น วรรณคดีสุโขทัย 
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถ้าเราไม่เข้าใจภาษาถิ่นที่ใช้ ก็จะตีความไม่ออกและยาก
ต่อการศึกษาวรรณคดีนั้นๆ ได้ ฉะนั้นเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาภาษาถิ่นทุกถิ่น จึงจะมี
ความรู้กว้างขวาง เช่นในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค้าแหงหลักที่ 1 ว่า  “เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า” 
ค้าว่า “เข้า” แปลว่า ปี สิบเก้าเข้า คือ อายุเต็ม 18 ย่าง 19 “ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมือง
แพ้ขุนสามขนพ่ายหนี” ค้าว่า แพ้ ในที่นี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ แปลว่าชนะ ค้าว่า พ่าย จึงแปลว่า แพ้ 
ถ้าเป็นภาษากลาง ค้าว่า พ่าย หรือค้าว่าแพ้ แปลเหมือนกันคือไม่ชนะ ข้อความนี้หมายถึงพ่อขุน
รามค้าแหงทรงไสช้างเข้าชนกับช้างของขุนสามชนตัวที่ชื่อมาสเมือง และพระองค์ทรงสามารถรบ
ชนะขุนสามขนจนขุนสามชนแพ้แล้วไสช้างหนีไป  (ระวีวรรณ อินทร์แหยม, 2542, หน้า 10)  
 นอกจากนี้ ฉันทัส ทองช่วย  (2534, หน้า 13-15) กล่าวว่า ภาษาถิ่น เป็นภาษาของกลุ่ม
ชาติที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิ่นเป็นภาษาของกลุ่มชาวไทย ซึ่งอาศัยกระจัด
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ภาษาถ่ินของชนกลุ่มใดย่อมเป็นภาษาท่ีมีความส้าคัญต่อชนกลุ่มนั้นมากที่สุด 
เพราะเป็นภาษาที่ใช้พูดติดต่อสื่อสารร่วมกันมาตั้งแต่เกิด โดยสามารถพิจารณาจากเจ้าของภาษา
และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับภาษาได้ดังนั้นเป็นภาษาประจ้าถิ่นของกลุ่มชนที่ 1 ภาษาถิ่นอาศัยอยู่
ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นภาษาท่ีต้องใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ้าวัน เป็นภาษาที่ใช้มาตั้งแต่แรกเกิด 
ได้เรียนรู้ จดจ้า สืบทอดและร่วมรับในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เป็นภาษาที่มีความส้าคัญในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ภาษาถ่ินจึงมีความส้าคัญต่อกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ มากที่สุด  

1. ภาษาถ่ินเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ควรศึกษา เพราะการศึกษาภาษาถ่ินจะช่วยให้เข้าใจ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนได้ทางหนึ่ง ภูมิปัญญาของชาวบ้านด้านต่างๆ เช่น เพลง
กล่อมเด็ก นิทาน ปริศนาค้าทาย ชื่อบุคคล ชื่อพืชและชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ชื่ออาหาร
เครื่องดื่ม บทสวดในพิธีกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
สื่อสารถ่ายทอดทั้งสิ้น   

2. ภาษาถ่ินเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน เราอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มระดับ
ชาวบ้านที่ใช้ภาษาเดียวกันในชีวิตประจ้าวันสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนจะต้องมีประวัติความ
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เป็นมาร่วมกัน เช่นชาวไทยถิ่นตากใบกับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในอ้าเภอตุมปัตรัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษาไทยถิ่นตากใบในชีวิตประจ้าวันอยู่ในขณะนี้ จะต้องมีประวัติศาสตร์
ของกลุ่มชนร่วมกันมาในอดีต ปัจจุบันก็ต้องเกี่ยวข้องกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี แสดงว่าเรา
สามารถใช้ภาษาถ่ินเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนได้  

3. ภาษาถ่ินเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่น ผลการส้ารวจวรรณกรรมท้องถิ่น ที่สืบทอด
กันด้วยวาจา หรือเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาปากต่อปาก (มุขปาฐะ) และวรรณกรรมที่ได้มีผู้บันทึก
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น วรรณกรรมสมุดข่อย วรรณกรรมใบลานและ ศิลาจารึก พบว่ามีจ้านวน
มหาศาล วรรณกรรมเหล่านี้มีหลายประเภท เช่น วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ นิทาน
ประโลมโลก ต้านาน เป็นต้น วรรณกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน
แต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และที่ส้าคัญคือ เป็นวรรณกรรมที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นสื่อในการถ่ายทอด 
ดังนั้นถ้าไม่มีภาษาถ่ินวรรณกรรมท้องถิ่นเหล่านี้จะเกิดข้ึนได้อย่างไร 

ดังนั้น ภาษาถิ่นจึงมีความส้าคัญคือ เป็นภาษาประจ้าถิ่นของกลุ่มชนที่บรรพบุรุษได้
สร้างสรรค์และสืบทอดต่อเนื่องมายังลูกหลาน โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษาที่เป็นรากฐานทาง
ประวัติศาสตร์และเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่นปัจจัยใหญ่ที่สุดที่คุกคามภาษาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในลุ่มน้้าโขงคือการแพร่กระจายของภาษาหลัก เช่น ภาษาประจ้าชาติและภาษาราชการ 
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับที่สนับสนุนหรือบังคับใช้ภาษาหลัก ขณะที่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์มี
ความจ้าเป็นและมีสิทธิในการเรียนภาษาประจ้าชาติและภาษาราชการ  แต่ครูหรือพ่อแม่เอง
พยายามจ้ากัดการใช้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งโดยตรงและทางอ้อม ท้าให้เด็กตั้งค้าถามถึงคุณค่าของ
การเกิดและการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ภาษากลุ่มชาติพันธุ์จึงไม่ได้มีการใช้ใน
โรงเรียนหรือแม้แต่ในบ้านและไม่อาจส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ภาษาหลักยังขยายตัวผ่าน
ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ และการสื่อสารอื่นๆ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมปฺอบในหนังและดนตรี อีกทั้งการ
เปิดประชาคมอาเซียน AEC (Association of Southeast Asian Nations) ในปี 2558 (2015) 
ของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นช่องทางการสื่อสาร ท้าให้ยากที่จะให้
ความสนใจความส้าคัญในคุณค่าของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ความขัดแย้งและสงครามกลางเมือง  ภัย
ธรรมชาติ โรคระบาด และการ(บังคับ)ย้ายถิ่นฐานจากการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน
ก้าลังคุกคามต่อภาษากลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนที่พูดภาษามอแกนซึ่งเป็นคนพ้ืนถิ่นอาศัยอยู่ทางตอนใต้
ของพม่าและไทย ซึ่งก่อนนั้นก็โดนเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้ว ได้ประสบภัย
แผ่นดินไหวและซึนามิในเดือนธันวาคม 2547 (2004) โดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง 
นอกจากสูญเสียเรือและบ้านไปกับซินามิแล้ว ยังพบกับวิกฤตดังกล่าวด้วย (Skehan 2012)  และ
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กลุ่มคนที่พูดภาษาอุก๊อง---ภาษาในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต - อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกของไทยถูก
บังคับให้ย้ายถิ่นฐาน เพราะการสร้างเขื่อนของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ด้วยเหตุ
นี้ความเป็นบึกแผ่นเหนียวแน่นของชุมชนท้องถิ่นจึงอ่อนแอลง เกิดอุปสรรคในการรักษาภาษา
และอัตลักษณ์ (Bradley 1989) ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเต็มไปด้วยภูมิปัญญาและความรู้สะสม
ผ่านประเพณีวีถีชีวิต และการอยู่รอดในธรรมชาติของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า นักวิจัยท่านหนึ่งกล่าวว่า 
คนเราเกิดมาพร้อมสิทธิในการพูดภาษาและวัฒนธรรม (McCarty et al. 2007) เท่ากับว่าการหาย
สาบสูญของภาษาก็ท้าให้ภูมิปัญญาหายไปด้วย และยังมีอันตรายจากการถูกปฏิเสธสิทธิทาง
วัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มน้ันๆ อีก เราไม่ได้ก้าลังประสบวิกฤตในแง่ความหลากหลายทางชีววิทยา
เท่านั้น แต่เป็นวิกฤตในแง่ความหลากหลายทางภาษาด้วย 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  และภูมิปัญญา
ภาษาถิ่นของไทยจะแปรเปลี่ยนไปตามกระแสการไหลเวียนของประชากรในภูมิภาคที่เข้ามาติดต่อ
ท้าธุรกิจกันมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือธ้ารงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญาภาษาถิ่นของไทย จ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันพัฒนาและสืบสานมรดกทางภูมิปัญญา โดยอาศัยบุคคลที่มีประสบการณ์ 
ทักษะ ความรู้ และจิตวิญญาณทางภูมิปัญญาภาษาถ่ิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่คนรุ่นใหม่
ที่สนใจเรียนรู้และสืบสานงานด้านภูมิปัญญาภาษาถิ่นของไทย น้าไปศึกษาเพ่ิมเติม ทดลองฝึกปฏิบัติ
จนมีความรู้ ความช้านาญ และถ่ายทอดภูมิปัญญาภาถิ่นให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป  ปัจจุบันประชาชน  
องค์กรภาครัฐ และเอกชน ต่างตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีแนวทางการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งหากมีการบูรณาการร่วมกัน
อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอา เซียน ใน
ปลายปี พ.ศ. 2558จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มีลักษณะเด่นเป็นจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นเวลาอันยาวนานนับได้หลาย
พันปี จนถึงปัจจุบัน และท่ีเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของจังหวัดหนองคายก็คือ ภูมิปัญญาภาษาถิ่นในจังหวัด
หนองคาย ชาวบ้านมีการใช้ภาษาถิ่นที่ยังคงไว้และสืบต่อไปที่เด่นชัดเจน เป็นต้น ประกอบกับ
จังหวัดหนองคาย เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเป็น
ประตูการค้าสู่ประเทศอินโดจีน ท้าให้การพัฒนาจึงต้องค้านึงปัจจัยด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
เป็นส้าคัญ  ดังนั้น ผลผลิตที่เกิดจากภูมิปัญญาภาษาถิ่นของคนหนองคาย จ้าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ช่วยกันพัฒนาและสืบสานมรดกทางปัญญา เห็นควรให้คนรุ่นหลังซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาภาษาถิ่นที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานแก่คนรุ่นใหม่ เป็นการด้ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป เป็นกระบวน การ
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ส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมพร้อมส้าหรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการด้านภาษาถ่ิน ของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จ. หนองคาย 
2)  เพ่ือศึกษาพลวัตภูมิปัญญาภาษาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
3)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มีต่อภาษาถิ่น 

 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีการด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1) พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตชุมชนลุ่มแม่น้้าโขงใน จ. หนองคาย 
2) ประชากร คือ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาหรือชาวบ้านที่เข้าใจ

โครงสร้างของภาษา จ้านวน 15-20 คน 
3) เครื่องมือ คือ แบบการสัมภาษณ์ 

          ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
             โดยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
             1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น แนวคิดการพัฒนาภูมิปัญญาภาษาถ่ิน 
จังหวัดหนองคาย    ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดหนองคาย  เอกสารเกี่ยวภูมิปัญญาภาษาถิ่น เป็นต้น โดย
การศึกษาจากเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 
              2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ภาคสนาม 
                         2.2.1  ขัน้เตรียมการ 
                              2.2.1.1  เตรียมค้าถามวิจัย เป็นขั้นที่มีความส้าคัญท่ีสุดในการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนามซึ่งค้าถามหลักประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ค้าถามเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
และค้าถามที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษา ค้าถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เป็น
ต้น 
                              2.2.2.2 เตรียมอุปกรณ์ในการลงพ้ืนที่ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
บันทึกภาพ 
                          2.2.2 ขัน้ลงพ้ืนที่ 
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                              2.2.2.1   เก็บข้อมูลตามท่ีนัดหมายโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาต
บันทึกเสียง บันทึกภาพประกอบ รูปแบบวิธีการสัมภาษณ์จะใช้วิธีการเบื้องต้นถามตามประเด็น
ค้าถามที่เตรียมไว้ ทั้งข้อมูลส่วนตัว ค้าถามหลักเก่ียวกับการวิจัย และข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับวิถีชีวิต
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษา และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
ต้น 
                             2.2.2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                
                   2.2.2.3.1 บุคคลทั่วไปที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาภาษาถิ่นในท้องถิ่น 
เช่น   ปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นต้น 
   3) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและตีความ น้าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ และตีความโดยเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ  วัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้วน้ามาเสนอโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์“พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จังหวัดหนองคาย” มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ  เพ่ือศึกษาการพัฒนาการด้านภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง 
จังหวัดหนองคาย  ศึกษาพลวัตภูมิปัญญาภาษาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
และศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มีต่อภาษาถิ่น  เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์
และสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส้าคัญ ประกอบด้วย ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาหรือชาวบ้านที่เข้าใจโครงสร้างของภาษาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ในเขตชุมชนลุ่ม
แม่น้้าโขงในจังหวัดหนองคาย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ้านวน 
15-20 รูป/คน แล้วน้าผลการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้าง
ข้อสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาภาษาถิ่นอีสานทั้งประวัติความเป็นมา และอักษรที่เป็นต้นตอของ
อีสาน ก็ยิ่งท้าให้ทราบว่า  อักษรถิ่นอีสานก้าลังเริ่มมีการฟ้ืนฟูด้วยระบบของรัฐบาล ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า อักษรถิ่นอีสานเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนอีสาน ได้แก่ อักษรไทยน้อย และอักษรธรรม 
ซึ่งจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีพิธีประกาศขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ้าปีพุทธศักราช 2555 จ้านวน 6 รายการ
ด้วยกัน คือ 1) อักษรธรรมล้านนา 2) อักษรไทยน้อย 3) อักษรธรรมอีสาน 4) ภาษาชอง  5) 
ภาษาญัฮกุร และ 6) ภาษาก๋อง ซึ่งในรายการขึ้นทะเบียนมรดกดังกล่าวได้มี อักษรอีสานได้ขึ้น
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ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรียบร้อยด้วยเช่นกัน คือ อักษรไทยน้อย และอักษร
ธรรมอีสาน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ ก็
เพราะว่า ภาษาและอักษรเป็นมดรกทางภูมิปัญญาของชุมชน เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเผชิญกับภัย
คุกคาม   เป็นต้น   
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากข้อมูลที่ได้ มีประเด็นส้าคัญที่น่าสนใจคือ  ภาษาและอักษรเป็นมดรกทางภูมิปัญญาของ
ชุมชน เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเผชิญกับภัยคุกคาม  ดังนั้น สถาบันครอบครัวเป็นสิ่งแรกที่ควร
ปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าภาษาถ่ินมี ความส้าคัญอย่างไร และปลูกฝังให้เด็ก ไม่อายกล้าที่จะพูดภาษาถิ่น
ในสังคม หรือในครอบครัว  ส่วนสถาบันที่สองคือคนในสังคม ที่ไม่ควรท้ารังเกียจหรือเห็นว่าคนพูด
ภาษาถ่ินเป็นสิ่งแปลกประหลาด เราควรยกย่องด้วยซ้้า เพราะภาษาถ่ินมีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้ 
  โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษ์และแนวทางการฟ้ืนฟู
ภาษาถ่ินไว้ดังนี้ 
  แนวทางในการอนุรักษ์ภาษาถิ่น  ดังนี้ 
                1)  ควรน้าภาษาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียนให้เข้ากับแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมภาษาถิ่น
ในด้านการเรียนการสอนโดยการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ท่าทาง ส้านวน หรือแม้กระทั่ง 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ก็จะช่วยปลูกฝังให้เด็กสามารถเรียนรู้ รับรู้ การมีอยู่ คุณค่าและความส้าคัญของ
ภาษาถ่ิน 
                2)  ควรการปลูกฝังความความรู้ ความเข้าใจภาษาถิ่นตั้งแต่เด็กโดยการน้าภาษาถิ่นไป
ใช้ในการเรียนการสอน 
                3)  ควรการปลูกฝังให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงออก ในการพูดภาษาถิ่น 
                4)  ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ภาษาถ่ิน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 
                5)   ควรมีการรณรงค์ และ ส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินอย่างแพร่หลาย 
แนวทางในการฟ้ืนฟูภาษาถ่ิน  ดังนี้ 
                1)  ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริมให้ เด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน เห็นว่าภาษาท้องถิ่นมี
ความส้าคัญ และมีคุณค่า เป็นภาษาที่สวยงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและมนุษยชาติ ที่เราทุกคน
ต้องช่วยกันดูแลรักษาเพ่ือให้ภาษาถิ่นคงอยู่ต่อไป โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพราะเด็กบางคน
พูดภาษาถิ่นแต่ในบ้านหรือในครอบครัว แต่พอออกไปนอกบ้านไปอยู่ในสังคมเมือง สังคมใหญ่ๆ ก็
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จะพูดภาษากลาง จนในที่สุดก็จะลืมและละเลยภาษาถิ่นไป เพราะพูดภาษากลางจนเคยชิน จะ
หลงเหลือก็แค่ส้าเนียงเล็กๆน้อยๆ 
                2) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายอย่างเร่งด่วนให้มีการบรรจุหลักสูตรภาษาถ่ิน
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ อนุบาล 
ประถม มัธยม จนถึง มหาลัย ซึ่งเมื่อโตแล้ว เด็กสามารถคิดเองเป็นและ สามารถรับรู้ได้ว่า ควรดูแล
รักษา ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพ่ือไม่ให้ภาษาถิ่นของเราหายไป อย่างไร้ค่า ไร้ความหมาย 
               3) นักวิชาการควรมีการศึกษาวิจัยภาษาถิ่นอย่างจริงจังเพื่อน้ามาใช้ในสังคมอย่าง
เร่งด่วน เพราะภาษาถิ่นเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาภาษาถ่ิน
จะช่วยให้เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนได้ทางหนึ่ง ภูมิปัญญาของชาวบ้านด้านต่างๆ 
เช่น เพลงกล่อมเด็ก นิทาน ปริศนาค้าทาย ชื่อบุคคล ชื่อพืชและชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ชื่อ
อาหารเครื่องดื่ม บทสวดในพิธีกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือสื่อสารถ่ายทอดทั้งสิ้น 
                ถึงแม้ว่าอักษรอีสานได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาแล้วก็ตาม ถ้าหากยังไม่น้ามาปฏิบัติ
ใช้กันให้แพร่หลาย ประโยชน์ที่เกิดข้ึนก็คงอาจจะไม่เต็มที่ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ควรเพิ่มบทบาทด้านอักษรประจ้าท้องถิ่นอีสาน คือ อักษรไทยน้อย และอักษรธรรมอีสาน ให้ยอมรับ
กันได้แบบสากล เช่น มีการบรรจุลงในหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ให้เป็นวิชาบังคับเรียน เพียงเท่านี้ภาษาไทยน้อย และภาษาธรรมอีสาน ก็จะยังคงอยู่และยั่งยืนสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง  “พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จังหวัดหนองคาย” 
ท้าให้มีข้อเสนอแนะโดยสรุปในภาพรวมดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้การศึกษาวิเคราะห์ 
      จากการศึกษาวิเคราะห์“พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง จังหวัด
หนองคาย” จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นไปอย่างมากมายตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองและการปกครอง แต่ยังคงมีแนวทางในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาถิ่นให้เป็นที่นิยมและ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป 

2.  ข้อเสนอแนะในการท้าศึกษาค้นคว้าต่อไป  
       - ควรศึกษาพัฒนาการด้านภาษาถ่ินของชุมชนลุ่มแม่น้้าโขงในจังหวัดอ่ืนของภาคอีสาน 
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   - ควรศึกษาเกี่ยวกับพลวัตภูมิปัญญาภาษาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อน้ามาใช้ในการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน 
  -  ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นแม้
ในปัจจุบันจะได้รับอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มีต่อภาษาถิ่นมากน้อยเพียงใดก็
ตาม 
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         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 304 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟัน
ฝ่าอุปสรรค ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นค าถามลักษณะแบบ
ให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีความเท่ียงของแบบสอบถามซึ่ง
ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้ (Try out) ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
         ผลการศึกษาพบว่า 
                                           
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้า  พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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         1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 85.20 อายุ 42 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
40.80 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.71  เงินเดือนระหว่าง 25,001 - 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 36.52 ประสบการณ์ในการท างาน 3 ปี – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ56.58 และมี
รูปแบบครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 59.87 
         2. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก  
         3. สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่าสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง    
         4. สัมพันธภาพในครอบครัวและความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค 
พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปัญหา
โดยรวม อยู่ในระดับน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .26, p <.01)  
ค าส าคัญ:  การเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค, สัมพันธภาพในครอบครัว,  
              บุคลากรสายสนับสนุน  
 
Abstract 
         The purposes of this descriptive research were to investigate Adversity 
Quotient level, Family Relationship level and the relationship between Adversity 
Quotient and Family Relationship of Academic Support in King Mongkut's University 
of Technology North Bangkok. The sample consisted of Academic Support in King 
Mongkut's University of Technology North Bangkok, 304 subjects.Three 
questionnaires were used in this study: the demographic characteristic scale, the 
adversity quotient scale, and the family relationship scale.The reliability coefficients 
of the relationship between Adversity Quotient and Family Relationship of 
Academic Support in King Mongkut's University of Technology North Bangkok Scale 
were .891, respectively. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, 
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standard deviation, range of the total score and the relational statistic i.e. Pearson's 
Product Moment Correlation Coefficient. 
        The results of this study:  
        1. The general information of the relationship between Adversity Quotient 
and Family Relationship of Academic Support in King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok are the Personals. The most of the sample are, Sex: 
female 85.20%, Age: 42 years old and above 40.80%, Education: undergraduate, 
47.71%. Working experience: 3 years - 5 years 56.58%.  
         2. Adversity Quotient of Academic Support in King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok: it was found that the overall scores were at a high 
level, and it was found that the each side score was at the most level and high 
level. 
         3. Family Relationship of Academic Support in King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok: it was found that the overall scores were at a high 
level, and it was found that the each side score was at high level and moderate 
level. 
         4. The relationship between Adversity Quotient and Family Relationship of 
Academic Support in King Mongkut's University of Technology North Bangkok: 
overall, positive relationship; low level, at the statistical significance level 0.01. (r = 
.26, p <.01)  
 
Keywords: Adversity Quotient, Family Relationship, Academic Support  
 
บทน า 
         กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เป็นหนึ่งในหกกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งความม่ันคงถือเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคสมัย ซึ่ง
กรอบแนวคิดความมั่นคงให้น้ าหนักความส าคัญกับมิติที่เกี่ยวข้องทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การทหาร ฯลฯ แตกต่างกันไปตามบริบทของสภาวะแวดล้อม ในแต่ละห้วงเวลา โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญคือการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมี
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ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ เป้าหมายหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คือประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข และก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จเป็นดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) (ฉัตรชัย ศรีเมือง
กาญจนา, 2561:1) ผลจากการส ารวจกลุ่มประชาชนวัยท างานของกรมสุขภาพจิต พบว่า ประชาชน
ในวัยท างานมีความเครียดในปัจจุบัน 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คือด้านเศรษฐกิจร้อยละ 30.82 
โดยเพศชายและหญิงมีความเครียดใกล้เคียงกัน รองลงมาคือด้านสังคม ร้อยละ 20 และอันดับที่ 3 
คือด้านครอบครัว ร้อยละ 14.52 สาเหตุที่ท าให้เครียดอันดับแรกคือ ปัญหาการเงิน รายได้ไม่พอ
ร้อยละ 17.92 อันดับที่ 2 เป็นความวิตกกังวล ร้อยละ 14.23 อันดับที่ 3 เป็นปัญหาค่าครองชีพ 
ร้อยละ 12.97 และอันดับที่ 4 คือปัญหาครอบครัวร้อยละ 9.08 นอกจากนี้ยังมีความเครียดมาจาก
การเสพข่าวมากเกินไปและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยอีกร้อยละ 13.21 ซึ่งผลของความเครียด
ท าให้กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 4 มีปัญหาการนอนเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและเป็นประจ า เช่น นอนไม่หลับหรือ
นอนมาก หงุดหงิด ว้าวุ่นใจ เบื่อเซ็ง ตลอดจนท าให้มีสมาธิน้อยลง มีความรู้สึกไม่อยากพบผู้คน 
(ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2561) 

     บุคลากรในองค์การถือว่าเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ 
บริหารองค์การและความส าเร็จขององค์การ เนื่องจากบุคลากรนั้นสามารถน าทรัพยากรอ่ืน ๆ ใน
องค์การมาบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ ดังนั้นหากองค์การใดมีบุคลากรที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการท างานก็จะส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานหรือ
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามไปด้วย โดยพฤติกรรมการที่เหมาะสมเหล่านี้เรียกว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากนี้ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคเป็น
คุณลักษณะหนึ่งทีผู่้ปฏิบัติงานสามารถอดทนต่อความยากล าบากและอุปสรรคได้ดี มีก าลังใจในการ
ต่อสู้กับปัญหา สามารถที่จะเอาชนะวิกฤติได้ คุณลักษณะเช่นนี้จะส่งผลต่อการท างานโดยบุคลากร
สามารถดูแลงานของตนเองและสามารถให้ความช่วยเหลือเพ่ือร่วมงานได้อีกด้วย จึงนับได้ว่า การที่
บุคลากรมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคสูง เป็นส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้วย โดย Rhoades & Eisenberger (2002: 
698-714) ได้กล่าวไว้ว่า ความสุขในการท างานมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ผู้ที่มีความสุขจะสนใจ กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ การสนับสนุนจากองค์การกับ
พนักงาน ท าให้พนักงานมีความพอใจในการท างานส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และมีส่วน
ช่วยลดปฏิกิริยาที่ไม่ดีทางด้านจิตใจและร่างกาย ความเหนื่อยล้า ความวิตกกังวล และอาการปวด
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ศีรษะ นั้น วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และพัชรี ถุงแก้ว (2559 :บทคัดย่อ) ได้สรุปผลการศึกษาตัว
พยากรณ์ที่ดีและสามารถพยากรณ์ความสุขของบุคลากรสายสนันสนุนคือต้นทุนจิตวิทยาเชิงบวก
ด้านความมุ่งมุ่นในความสามารถตนเอง สมดุลในชีวิตและการท างานด้านการท างานและสังคม นั้น  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนความส าเร็จ เป็นกลไกในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุได้นั้น เพ่ือน ามาซึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อม
ที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
กับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ซ่ึงบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งต่อการ
บริหารองค์กรและความส าเร็จขององค์กร จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนอีกทั้งเป็นการพัฒนาให้บุคลกรตื่นตัวในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  ของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
         2. เพ่ือศึกษาระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
         3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
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         สมมติฐานการวิจัย 
          ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ที่ปฏิบัติงานประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะอุตสาหกรรมกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักพัฒนาเทคนิค
ศึกษา ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม ส านักหอสมุดกลาง  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส และส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,270 คน ใช้สูตรค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐานตามแนวคิดของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973)  n = N / (1 + N (e2)) ที่มีค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน ± 
5 % (α= 0.05)   ได้กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) จ านวน 
304 คน  
  วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือแล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบใช้   (Try-
out) กับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ฉบับ ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α = Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.891 และน าแบบสอบถามไป
แจกให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และได้รับกลับคืน จ านวน 304 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
ตรวจสอบความสมบูรณ์และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป 
ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และข้อมูลเกี่ยวกับสัมพันธภาพใน
ครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน ใช้ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
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deviation) และทดสอบความสัมพันธ์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product-moment correlation coefficient) ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05  
         เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดการแปลผล (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2553) ระดับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค แบ่งระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค  
ออกได้เป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
         คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 
         คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ อยู่ในระดับมาก 
         คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
         คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ อยู่ในระดับน้อย 
         คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
สรุปผลการศึกษา 
         การศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ระดับสัมพันธภาพใน
ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มีดังนี ้
         1. ระดับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.82) และรายด้านพบว่า ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของของบุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ระดับมาก พบว่า ด้านความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.36, S.D. = 0.80) ในขณะท่ี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของของบุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบมีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 3.99, S.D. = 
0.76) ด้านที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึงมีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 3.99, S.D. = 0.85) และด้าน
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 3.89, S.D. = 0.86) ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่า 
              อุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน  จ าแนกตามความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ  
              โดยรวมและรายด้าน (n = 304 คน) 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค ฯ X  S.D. ระดับ 
ด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรค 3.89 0.86 มาก 
ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ 3.99 0.76 มาก 
ด้านที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึง 3.99 0.85 มาก 
ด้านความอดทน 4.36 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.06 0.82 มาก 
          
         2. ระดับความสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 3.43, S.D. = 1.19) และรายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสาย
สนับสนุน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.19, S.D. = 1.02) และด้านสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึ่งความรัก
และความเอ้ืออาทรต่อกัน ( X = 3.57, S.D. = 1.32)  
          ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ด้านการใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ( X = 3.21, S.D. = 1.18) 
และด้านสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ( X = 2.75, 
S.D. = 1.23)  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมพันธภาพในครอบครัว ของบุคลากรสายสนับสนุน  
              จ าแนกตามสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมและรายด้าน (n = 304 คน) 
 

สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน ฯ X  S.D. ระดับ 
ด้านการใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 3.21 1.18 ปานกลาง 
ด้านสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจใน
เรื่องส าคัญต่างๆ 

2.75 1.23 ปานกลาง 

ด้านสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซ่ึงความรักและความเอ้ืออาทร
ต่อกัน 

3.57 1.32 มาก 

ด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 4.19 1.02 มาก 
รวม 3.43 1.19 มาก 

 

           3. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคและสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .26, p <.01)  
         ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วยด้านการใช้เวลาในการท า
กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ด้านสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความ
เอ้ืออาทรต่อกัน ด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และด้านสมาชิกใน
ครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ (r = .69, r = .63, r = .55 
และr = .42, p <.01) ตามล าดับ  
          ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมกับความสามารถในการเผชิญปัญหา
และการฟันฝ่าอุปสรรครายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วยด้านต้นเหตุและความ
รับผิดชอบด้านที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึงด้านความอดทน และด้านความสามารถในการควบคุม
อุปสรรค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .40,r = .37, r = .37 และr = .34, p <.01) ตามล าดับ  
          ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรครายด้านกับ
สัมพันธภาพในครอบครัวรายด้าน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพ
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ในครอบครัว ด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวกับความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรค ด้านความอดทน อยู่ในระดับปานกลาง (r = .38, p <.01)  
         ในขณะที่ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคด้านความอดทน
กับสัมพันธภาพในครอบครัวด้านสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม อยู่ในระดับน้อย (-r = .07) ซึ่ง 93% (1- r2 = 
1-.07=.93) ความแปรปรวนในความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคด้านความ
อดทนไม่สามารถอธิบายหรือท านายได้ด้วยสัมพันธภาพในครอบครัวด้านสมาชิกในครอบครัวมีการ
พูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟัน 
               ฝ่าอุปสรรคและสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวมและราย 
               ด้าน (n = 304 คน) 

    ** p<.01  
     * P<.05 

 
ตัวแปร 

 

ความสามารถใน
การเผชิญปัญหา
และการฟันฝ่า

อุปสรรคโดยรวม 

ด้านความ 
สามารถใน
การควบคุม
อุปสรรค 

ด้านต้นเหตุ
และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่แสดง
ถึง

ผลกระทบที่
จะมาถึง 

ด้านความ
อดทน 

สัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวม 

0.26** 0.34** 0.40** 0.37** 0.37** 

ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมร่วมกันของสมาชิก
ในครอบครัว 

0.69** 0.07 0.09 0.12 0.09 

สมาชิกในครอบครัวมีการ
พูดคุยปรึ กษาหารื อและ
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ 

0.42** 0.05 0.06 0.05 -0.07 

ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว
แสดงออกซึ่งความรักและ
ความเอื้ออาทรต่อกัน 

0.63** 0.29** 0.21** 0.06 0.20** 

กา รปฏิ บั ติ ต าม หน้ าที่ ที่
เหมาะสมของสมาชิกใน
ครอบครัว 

0.55** 0.20** 0.17* 0.15* 0.38** 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 1) ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และรายด้าน ซึ่งความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก คือ ด้านความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  ในขณะที่
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ ด้านที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึง และด้านความสามารถใน
การควบคุมอุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราธร โหมดสุวรรณ และจันทนา แสนสุข (2560: 
278) พบว่าบุคลากรท างานได้ส าเร็จย่อมมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคได้มากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans et.al. (2007) ซึ่งได้กล่าวถึงทุนทางจิตใจเชิงบวกที่เสมือน
เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตเพ่ือให้บุคคลฟันฝ่าวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตไปได้  
 2)  สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง  ซึ่งค่าเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และด้านสมาชิกใน
ครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความเอ้ืออาทรต่อกัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสัมพันธภาพใน
ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครัว และด้านสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่า ง ๆ 
นั้นสอดคล้องกับ Skinner, Steinhauer, and Santa – Barbara,  1995; Friendman, 1992 
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ครอบครัวกระท าต่อกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นความสามารถของครอบครัวท าให้ครอบครัว
ด าเนินไปได้อย่างมีความสุขและปรับตัวได้ดี 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคกับ
สัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม อยู่ในระดับน้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมกับสัมพันธภาพใน
ครอบครัวรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิก
ในครอบครัว ด้านสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความเอ้ืออาทรต่อกัน ด้านการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และด้านสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย
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ปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว
โดยรวมกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฟันฝ่าอุปสรรครายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบด้านที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึงด้านความอดทน และด้าน
ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค ซ่ึงสอดคล้องกับขวัญฤทัย ม่วงกลิ้งและอริสา ส ารอง (2560) 
พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ไม่มีความสันพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และความสุขในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้เช่นกัน  Edward, 
J.R. & Rothbard, N.P. (2000)  ได้สรุปไว้ว่าสมดุลชีวิตการท างาน คือการไม่มีความขัดแย้งในชีวิต
ท างาน (Work-life conflict) โดยความไม่สมดุลหรือความขัดแย้งระหว่างชีวิตกับงานก็จะรับรู้ได้
ง่าย และ Stoltz (1997) ยังได้กล่าวไว้ว่า คนที่มีความสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคสูงจะมีจิตที่
เขม้แข็ง อดทน ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา พยายามหาวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอ เป็นความมั่นคงทางอารมณ์ที่
จ าเป็นต้องปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนประสบความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วยโดยศึกษาประสบการณ์ของความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในแต่ละด้านซึงได้แก่ ด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรค ด้าน
ต้นเหตุและความรับผิดชอบ ด้านที่แสดงออกถึงผลกระทบที่จะมาถึง และ ด้านความอดทน เพ่ือช่วย
ให้เข้าใจถึงปรากฏการณข์องความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพ 
 2) ศึกษาถึงตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง ที่สามารถท านายถึงสัมพันธภาพในครอบครัวและ
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของประชากรในกลุ่มอ่ืน ๆ 
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รูปแบบการพัฒนาสินค้าเกษตรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด 

MODEL OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF PRACHARATH 
RAKSAMAKEE SOCIAL ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD.  

 
เกรียงไกร ทรัพย์แสนมา สิร ิลภัสลดา ปันสาน 
Kreangkrai Supsanma, Siri Lapaslade Pansan 

บทคัดย่อ 
 ผู้วิจัยในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสินค้าเกษตรของบริษัทประชารัฐ
สามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่
ท าให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาสินค้าเกษตรชองบริษัทประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม(ประเทศไทย) จ ากัด ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธีส าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสอบถามความคิดเห็นจากกรรมการ
หรือตัวแทนบริษัทประชารัฐจ านวน 15 ท่าน นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม
ในการยืนยันรูปแบบแห่งความส าเร็จในการพ ฒนาสินเค้าเกษตรของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่วนส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มที่สองเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม และกลุ่มสุดท้าย
ประชาชนหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมจาก
จังหวัดที่มีการจดทะเบียนตั้งบริษัทประชารัฐในระยะที่ 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ อุดรธานี 
บุรีรัมย์ เพชรบุรีและภูเก็ต  

                                                           
 Doctorial’s Degree Program, Doctor of Philosophy Burapha University. 
 Faculty of Public of Management, Burapha University. 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส าคัญอันดับ 1 คือการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคลกร ต่อมาอันดับ 2 คือการสนับสนุนจากหัวหน้าชุมชม ปัจจัยที่ส าคัญอันดับ
ที่ 3 คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและปัจจัยส าคัญอันดับสุดท้ายการคือการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ค าส าคัญ : 1. รูปแบบการพัฒนาสินค้าเกษตร 
 2. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด    

ABSTRACT 
 In the study of model of agricultural development of 
PRACHARATH RAKSAMAKEE SOCIAL ENTERPRISE (THAILAND) Co., Ltd, the 
objective is to study the model of success of agricultural development. The 
researcher used the survey from three sample groups of five provinces in 
Thailand that were established as companies in the early stages. Provinces 
in Thailand established as a company in the early stages are Chiang Mai, 
Udon Thani, Buriram, Phetchaburi and Phuket. The researcher collected 
data from three sample groups of 450 samples. Three sample groups were 
the farmers who joined the company, the civil servants related to the 
company and the company officials. The researcher used the in-depth 
interviews to find relevant factors. Then use statistical analysis is multiple 
linear regression analysis method. The research found that the most 
important factor is human resource management. The second most 
important factor is Support from local leaders; the third most important 
factor is the participation of people in the community and the last most 
important factor is the environmental management. 
Keywords  1. Model of agricultural development  
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    2. PRACHARATHRAKSAMAKEE SOCIAL ENTERPRISE (THAILAND) Co., 
Ltd   
 
บทน า 
 ในปัจจุบันการช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักและ
เป็นหน้าที่ส าคัญที่รัฐบาลต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาล
มีความพยายามในการแก้ปัญหาความยากจนในระดับฐานรากโดยใช้นโยบายกึ่งการคลัง
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่านโยบายประชานิยม เช่น โครงการจ าน าข้าว โครงการธนาคาร
ประชาชน โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการพักช าระหนี้เกษตรกร โครงการโคล้านตัว และ
การปล่อยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและสินเชื่อรายบุคคล 
เป็นต้น (Kosittanurith Boontree, 2012) โครงการประชานิยมที่หลายรัฐบาลที่ผ่านมา
เลือกมาใช้นั้นท าให้เกิดผลที่ตามมาโดยมีทั้งผลดีและผลเสียตามมา กล่าวคือนโยบายประชา
นิยมมีผลดีคือจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เนื่องจากนโยบายทางการคลังที่มี
ขั้นตอนในการเสนอของบประมาณรายจ่ายที่ใช้เวลานาน ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที (Pholjarern, V, 2017) แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้
เกิดผลเสียอย่างมากเนื่องจากเป็นภาระการคลังแบบต่อเนื่อง ผลกระทบของนโยบาย
ประชานิยมต่อสถานการณ์การคลังมีมากมาย เช่น การไม่สามารถสะท้อนถึงสถานะที่
แท้จริงของฐานะการคลังของรัฐบาล สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (State 
enterprise) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  (Specialized financial institutions: SFIs) 
ถูกบ่ันทอน การผลักภาระงบประมาณไปในอนาคต การบิดเบือนกลไกราคาของตลาดและ
การเพ่ิมข้ึนของหนี้สาธารณะ เป็นต้น (Santiprapob, V, 2014) รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้มี
การด าเนินนโยบายประชานิยมผ่านรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และธนาคารกลาง 
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายในการ
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ด าเนินนโยบายประชานิยมได้ แม้จะดูเหมือนว่ารัฐบาลจะสามารถผลักภาระดังกล่าวให้แก่
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แต่ก็เป็นเพียงการประวิงเวลาในการรับภาระ
ดังกล่าวของรัฐบาลออกไปในอนาคตเท่านั้น หากแต่ในระยะยาวแล้ว รัฐบาลก็ยังต้องเป็นผู้
รับภาระอยู่ดี โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการให้เงินอุดหนุน (Subsidies) หรือชดเชยผลการ
ขาดทุนจากการด าเนินของโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากนโยบายประชานิยม 
 จากความส าคัญข้างต้น ท าให้รัฐบาลปัจจุบันได้สนับสนุนการจัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด โดยหน่วยงานของรัฐอย่าง
กระทรวง มหาดไทยและภาคประชาสังคม มาจับมือกันเป็นภาคีตั้งบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคี จ ากัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่จะจัดตั้งให้ครบภายในสิ้นปี 2559 โดยมีการ
ระดมทุนจากภาคเอกชนมาผลักดันให้เกิดขึ้น โดยบริษัทประชารัฐจะมีภาระหน้าที่เข้าไป
ช่วยเหลือให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการขายในตลาดและคอย
ช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการอบรมพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
เพ่ิมราคาสินค้าเกษตรพร้อมทั้งหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรแบบใหม่ เมื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการเข้าไปสนับสนุนสิ่งต่างๆของบริษัทประชารัฐ บริษัทก็
จะได้รายได้จากร้อยละที่เพ่ิมขึ้นแล้วน ามาขยายงานต่อโดยไม่มีการปันผลซึ่งเป็นไปตาม
รูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social enterprise : SE) บริษัทเข้าช่วยเหลือเกษตรกรซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มสินค้าเกษตร 2) กลุ่มแปรรูป 3)กลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้วิจัยได้สนใจท าการวิจัยในส่วนของการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตร  
 โดยหลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) 
จ ากัด คือการรวมตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระรายจ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน
และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีความพยายามช่วยสร้างรายได้ให้
ประชาชนสูงขึ้นผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อม
ล้ า เพ่ิมความสุขและพัฒนาคุณภาพคนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมถึงมี
เป้าหมายในการขจัดความยากจนและช่วยกันแก้ปัญหาการติดกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle-Income Trap) โดยมียุทธศาสตร์ที่แน่นอนและหนึ่งในนั้นคือคณะท างาน
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สานพลังประชารัฐซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุขและมีรายได้เพ่ิมข้ึน (Pracharath raksamakee (Thailand) co., Ltd., 2017) 
บทน า : ความเป็นมาและการจดทะเบียนบริษัทประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจเพื่อ
สังคม (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสานพลังประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดตั้ง “บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีประเทศไทย จ ากัด” โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก 
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด นายธาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าคณะและคณะท างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน
เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว (ไทยรัฐ, 2558) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
คณะท างานสานพลังประชารัฐเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้กล่าวรายงานสรุป
เกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินงานสานพลังประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากว่า คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท างานภายใต้เป้าหมายการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข และเพ่ือประชาชนที่ยังขาดโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ด้านองค์ความรู้  สนับสนุนด้านการค้าเพ่ือความสุขที่ยั่ งยืนและมั่นคง โดยมีวิธีการ
ด าเนินงาน 1 เป้าหมาย กลุ่มงาน 5 กระบวนการ 76 จังหวัด และอีก 1 ส่วนกลาง คือเน้น
การสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
หลักกคิดการท างานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเศรษฐกิจฐานราก 

รัฐบาลและคณะท างานด้านเศรษฐกิจฐานรากโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้น้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี
การด าเนินการหลายมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย 
โดยอาศัยหลักการท างานร่วมกันทั้ง 5 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ภาคนักวิชาการและภาคประชาสังคม โดยแนวคิดประชารัฐ เป็นการเอาจุดเด่น



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3146

ของแต่ละภาคส่วนมารวมกัน 5 ภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ จุดเด่น คือ มีคนมากกระจาย
อยู่เต็มพ้ืนที่ มีองค์ความรู้ มีงบประมาณและบทบาทหน้าที่ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
ภาคเอกชน จุดเด่น คือ ทันสมัย บริหารจัดการเก่ง มีทุนที่คล่องตัว ภาคประชาชน จุดเด่น 
คือ มีฝีมือ มีความสามารถผลิตสินค้า รักบ้านเกิด ภาควิชาการ จุดเด่น คือ มีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยเพ่ือต่อยอด ภาคประชาสังคม จุดเด่น คือ ท างานเชิงลึก การ
ติดตามและมีเครือข่ายมาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาเสินค้าเกษตรของ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
สินค้าเกษตรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม. 

2.การพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทางของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัดในด้านต่าง ๆ มีผลต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม (ประเทศไทย) จ ากัดมีแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1.การศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและการด าเนินงานของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมประเทศไทย จ ากัด  

2.การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise) 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social 
relation : CSR) ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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3.การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทาน 
(Value chain management and supply chain management) 

รูปแบบการท างานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเข้าไป
ช่วยเหลือเกษตรกรนั้น จะเกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่มูลค่าโลกของโซ่อุปธาน (Value 
chain management and supply chain management)ของการพัฒนาสินค้าเกษตร 
(Agricultural Product development)ตั้งแต่การจัดการต้นน้ าโดยช่วยปรับปรุงพ้ืนที่
เกษตรและการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาและการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการเกษตร 

จากนั้นจะมีการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ การช่วยสร้าง
มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรรวมถึงการช่วยวิจัยการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร และต่อมาคือ
เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสะดวกสบายในการขนส่ง การสร้างเอกลักษณ์
ภาพลักษณ์สินค้า การพัฒนาคุณยุทธ์การตลาด  

ADB social development (2013) โดย i-genius A world community of 
social entrepreneurs ได้ท าการส ารวจโครงการกิจการเพ่ือสังคมในเอเชีย Asia survey 
report พบว่า ประชาชนในประเทศต่าง ๆ ที่ธนาคารเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งเอเชียที่เข้า
ไปให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น กัมพูชา ลาว จะเข้าใจงานกิจการเพ่ือสังคมร้อยละ 76.92 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลืองานโครงการกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือ
การแก้ปัญหาความยากจน คือ ให้โอกาสประชาชนเข้าถึงปัจจัยที่ส าคัญในการประกอบการ
งาน เข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้ความรู้ที่เพียงพอ และการ ให้ประชาชนรู้จักการพัฒนาที่
ยั่งยืน นอกจากนี้การที่รัฐบาลจะช่วยให้องค์กรเอกชนที่คิดจะมาท ากิจการเพ่ือสังคมโดย
สร้างมาตรการจุงใจต่าง ๆ ที่จ าเป็น อาทิ การออกกฏหมายที่เอ้ืออ านวยหรือเพ่ิมความ
สะดวกให้กับภาคเอกชนในการเข้ามาท างานกิจการเพ่ือสังคม (Social enterprise: SE) ซึ่ง
จะท าให้สามารถเข้าถึงชาวชุมชนรวมถึงเครือข่ายเดิมในท้องถิ่นได้ง่าย และช่วยให้เข้าถึง
ประชาชนที่ยากจน และเป็นการช่วยส ารวจความต้องการและความสามารถของคนยากจน
เหล่านั้นได้ การช่วยสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมมือแก้ปัญหา และ
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รัฐบาลควรมีกฎหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับงานกิจการเพ่ือสังคมซึ่งมีส่วนส าคัญในการ
ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกันสร้างกิจการเพ่ือสังคม ส่วน
ผู้บริหารกิจการเพ่ือสังคมควรต้องเน้นกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาท างานร่วมกัน
ซึ่งต้องใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในงานกิจการเพ่ือสังคมมีความเสียสละเพ่ือชุมชนรวมถึง
มีทักษะในการพัฒนาชุมชน และอีกประเด็นที่ส าคัญคือ การให้อ านาจแก่ท้องถิ่นให้สามารถ
ตัดสินใจด้วยตัวเองตามความความถนัดของท้องถิ่นโดยการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ปัญหาที่พบในแต่ละประเทศ คือ การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างแท้จริง
และต่อเน่ืองในการสร้างบรรยากาศท่ีง่ายต่อการสร้างองค์กรกิจการเพ่ือสังคม โครงสร้าง
ทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรค์ รัฐบาลขาดการช่วยให้เข้าถึงแรงงานที่ยากจนและการขาดการ
ส ารวจความต้องการอย่างแท้จริง และการขาดการให้ความรู้การศึกษาในเรื่องกิจการเพ่ือ
สังคมแก่องค์กรที่คิดจะมาท างานกิจการเพ่ือสังคมอย่างถูกต้อง ผลการส ารวจยังพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจว่า นโยบายกิจการเพ่ือสังคม จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนได้  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และการ
พัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทางของบริษัทประชารัฐวิสากิจเพื่อสังคม 
 ตัวแปรตามได้แก่ความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่รายได้ต่อหัวของประชากรและจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมจังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีบุรีรัมย์เพชรบุรีและภูเก็ตจ านวน 15 
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ท่านซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อ่ิมตัว โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามจ านวน 450 ตัวอย่างซึ่ง
ประกอบด้วย3 กลุ่มได้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานกับบริษัทประชารัญ ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดสัดส่วน (Quota sampling) โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตาม
จังหวัดที่มีการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจ ากัด ในระยะที่ 1 ที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริษัทฯใน 5 จังหวัดนี้ได้ผ่านการด าเนินงานครบ 1 ปี และได้มีการ
ปิดงบดุลบริษัท จึงท าให้ได้ผลการด าเนินงานบริษัทอย่างชัดเจน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้พบว่า ระยะเวลาในการับราชกา ที่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยข้าราชการรุ่นใหม่จะให้ความส าคัญมากกว่า 
   
สรุปผลการวิจัย 
  สรุปสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ท าให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) ในการพัฒนาสินค้าเกษตรประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลผลการปฏิบัติของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัดและศูนย์
ประสานงานสานพลังประชารัฐรักสามัคคี กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากการส ารวจความคิด เห็นและข้อมูลจากการวิเคราะห์
สมมติฐาน ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1).ปัจจัยด้านการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ การช่วย
ปรับปรุงพื้นท่ีแกษตรเดิม การช่วยพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรใหม่ การจัดหาเงินทุนในการ
เพาะปลูก ซื้อปุ๋ย วัสดุหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร การจัดอบรมพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิม
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คุณภาพและเพ่ิมคุณค่าสินค้าเกษตร การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาทางการ
เพาะปลูก และการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเกษตร อาทิการช่วยหาอุปกรณ์ทาง
การเกษตรมูลค่าสูง  
 2).ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (นวัตกรรมทางการเกษตร) การช่วยสร้างมาตรฐานคุณภาพและการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การช่วยวิจัย การช่วยขึ้นทะเบียนหรือการจดสิทธิบัตรกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต
สินค้าเกษตร การให้สิทธิพิเศษกับเกษตรกรอาทิให้บัตรสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยในการซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ทางการเกษตร และการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ การไปดูงานที่
ประสบความส าเร็จ 
 3).ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดสินค้าเกษตร ได้แกก่ารออกแบบบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์สินค้าเกษตร การพัฒนากล
ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนเกษตรกร
การเกษตร และการส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนเกษตรกรการเกษตร 
 4).ปัจจัยด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกษตร การสร้างจิตส านึกในชุมชนเกษตร การน้อมน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน และ
การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
 5).ปัจจัยด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ได้แก่ การช่วยสร้างแผนทางการเงินให้เกษตรกร อาทิ บัญชีครัวเรือน การเปลี่ยนเป็น
บริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) การบริหารจัดการภายใน อาทิการคัดเลือก
เพ่ือให้บุคลากรที่เหมาะสม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการช่วยสร้างแผนธุรกิจ 

 สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มี
ลักษณะดังนี้ จากลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามต่างกันมี
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ผลต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างกันหรือไม่ จะ
พบว่าระยะเวลาในการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ตอบแบบสอบถามท่ีต่างกัน 
มีผลต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่าง โดยที่
ข้าราชการควรเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่รับราชการมาน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากมีคุณสมบัติ
การปรับตัวเข้ากับงานดี นอกจากนีก้ารพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทางของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด มีผลต่อความส าเร็จของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างกันหรือไม่ จะพบข้อมูลว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตร
สมัยใหม่ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดสินค้าเกษตร ปัจจัยด้านการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการตาม
หลักการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจเพ่ือสังคม มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความส าเร็จของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

อภิปรายผลการวิจัย 
 สาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ท าให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาสินค้าเกษตร ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลผลการปฏิบัติของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัดและศูนย์
ประสานงานสานพลังประชารัฐรักสามัคคี กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นและข้อมูลจากการวิเคราะห์
สมมติฐาน ท าให้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญ อันดับ 1 โดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด โดยกรรมการ
ผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯที่ต้องท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ประสานงาน
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ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ โดยควรเป็นบุคลากรในพ้ืนที่หรือคนในชุมชน 
นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในส่วนกรรมการผู้จัดการ
บริษัทของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตามจังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีในจังหวัดนั้น ๆ ควรเป็นคนที่
ทุ่มเทและกระตือรือร้นการท างานและเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างแท้จริง 
 ส าหรับประเด็นด้านการคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบทั้งต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ประสานงานธุรกิจและต าแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐประจ าจังหวัดนั้นเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่มีผลต่อความประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Juijaingam J. And Teppaya P. (2014) ได้ท าการศึกษา เรื่องกิจการเพ่ือ
สังคม แนวโน้มระบอบทุนนิยมสมัยใหม่กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ และกรณีศึกษาที่
ประสบความส าเร็จจากภายในประเทศไทยและต่างประเทศ   
 2). ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของ
กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการมี
ส่วนรวมของคนในพ้ืนที่หรือชุมชนเกษตรกรและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
อย่างต่อเนื่อง โดยจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันใน
ประเด็นนี้คือ การที่นโยบายภาครัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย เปลี่ยนแปลงไวและไม่ต่อเนื่อง 
อาทิ โครงการเก่ายังไม่เสร็จ โครงการใหม่ก็เข้ามา ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯไม่
สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งสอดคล้อง NISE Research Center. (2014). ที่กล่าวถึงปัจจัยที่
ส าคัญที่มีผลต่อการท าโครงการเพื่อสังคมคือการการมีส่วนรวมของชุมชนและการสนับสนุน
ของผู้น าชุมชนอย่างจริงจังและการสนับสนุนรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและให้ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการอย่างเหมาะสม  
  3). ด้านการสื่อสารการตลาดสินค้าเกษตรตามหลักการของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยจากการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของกรรมการผู้จัดการ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ต่าง
แสดงความคิดเห็นว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญสูงมาก เนื่องจากบริษัทประชารัฐฯมีความช านาญ
ทางด้านการตลาด อาทิ การสร้างความต้องการซื้อ การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจใน
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สินค้าเกษตร รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการตลาด ดังนั้นสิ่งที่ต้องการให้บริษัทฯเข้ามา
ช่วยให้มากคือเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน รูปแบบที่ทันสมัย มี
ความชัดเจนเรียบง่ายเหมาะสมกับสินค้าเกษตรชุมชน มองดูแลสะดุดตามีความหลากหลาย
ในรูปแบบต่าง ๆ และใช้งานง่าย  เนื่องจากในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันอย่างมากในตลาด
สินค้าเกษตร (Agricultural market competition) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรการการกีดกันสินค้าเกษตร ( Barriers of International Trade) ของแต่ละประเทศ
ท าให้สินค้าเกษตรท้องถิ่นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับโลกาภิวัฒน์ (Adjustment under 
Globalization) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nitayakasetwat A. (2012). ได้
ท าการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม:กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ
ในต่างประเทศ และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย พบว่า ในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยพบว่า
บทบาทผู้บริหารงานกิจการเพ่ือสังคมว่าควรต้องรู้ทันสถานการณ์ด้านการตลาดของ
ผู้บริโภคท่ีมีเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังนั้นผู้บริหารกิจการเพ่ือสังคมควรมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการตลาดอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถใช้หลักการสื่อสารการตลาดได้ดีรวมถึงการรู้สร้าง
ความต้องการของสินค้าในตลาดรวมถึงการสร้างสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของสินค้า
เกษตรนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า กิจกรรมทางการตลาดของงานกิจการเพ่ือสังคมไม่ได้มีความ
แตกต่างจากงานการตลาดของภาคเอกชนแต่อย่างใด 
  4). ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) พบว่าการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเกษตร อาทิการช่วยหาอุปกรณ์
ทางการเกษตรมูลค่าสูง เช่นเครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องสีข้าว ได้รับการให้ความส าคัญเป็น
อันดับ 1 เนื่องจากการท าการเกษตรในหลายพ้ืนที่ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตร
ที่ส าคัญ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีราคาสูง นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรยังต้องการให้บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้กระบวนการทางสถิติ พบว่าการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตสินค้า
เกษตร อาทิ การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการเกษตร อาทิ การช่วยหาอุปกรณ์ทาง
การเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งภายในหัวข้อนี้มีผลอย่างเป็นนัยส าคัญต่อความส าเร็จของ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัดอีกด้วย สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ Fraser Valley Centre for Social Enterprise. (2008). ได้บรรยายรายงาน
วิจัยเรื่อง Nurturing Social enterprise for poverty reduction ซึ่งได้พบว่าปัจจัยที่จะมี
ผลต่อความส าเร็จของงานด้านกิจการเพ่ือสังคม อาทิการช่วยท าให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยที่
ส าคัญที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบความสนใจได้อย่างชัดเจน 
  5). ด้านการสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่จากการให้สัมภาษณ์เชิง
ลึกของกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จ ากัด 
รวมถึงการเก็บส ารวจความคิดเห็นโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัยพบว่าปัจจัยนี้
ได้รับความส าคัญไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยภายในปัจจัยหลักตัวนี้คือการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมทางการเกษตร (Agricultural innovations) อาทิ การ
ออกแบบพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วยการปลูกพืชหลากหลายชนิดได้จ านวนมากขึ้น ระบบ
เกษตรกรรมที่มาจากเป้าหมายหลักคือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามต่างกันมีผลต่อความส าเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในการพัฒนาสินค้าเกษตร ผู้วิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด ที่จะเข้ามารับหน้าที่
ประสานงาน ท างานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายหน่วยงานราชการต่าง ๆ และฝ่ายบริษัทเอกชน 
ควรต้องมีลักษณะเป็นคนในท้องถิ่นหรือในชุมชนที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท หากเป็นข้าราชการ
ควรเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่รับราชการมาน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากมีคุณสมบัติการปรับตัว
เข้ากับงานได้ดี  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดหนึ่ง 

FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF 
PERSONNEL IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN A 

PROVINCE 
 
      สุรินทร์ นิยมางกูร* 
                                              Surin Niyamangkoon 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์การ 
แรงจูงใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนี้ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ และ (3) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน
ตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 288 คน ท าการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จ านวน  1,022 คน 
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน (proportional 
stratified random sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและการวิเคราะห์แบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่เป็นตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงานโดยรวม
เฉลี่ยและความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศขององค์การโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง และความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ส่วนความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลกา รทดสอบ

                                                 
 * Department of Political Science, Faculty of Social Science, MCU 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3158

สมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า คุณลักษณะงาน, บรรยากาศของ
องค์การและแรงจูงใจในการท างานต่างก็มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และผล
การทดสอบปัจจัยที่อิทธิพลร่วมโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน พบว่า บรรยากาศของ
องค์การและแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยมี
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.627 และ 0.191 ตามล าดับ ข้อเสนอแนะจากการ
วิจัยคือควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้มากขึ้นและสร้างบรรยากาศ
ขององค์การให้เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้พนักงานมีความความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากข้ึน 
ค าส าคัญ  ความผูกพันต่อองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน 
 

 
Abstract 

The objectives of this research were (1) to study job characteristics, 
organizational climate, working motivation, and organizational commitment of 
personnel in local administrative organizations in a province, (2) to study the factors 
affecting organizational commitment of personnel in local administrative 
organizations in a province, and (3) to propose the guideline for promotion of 
organizational commitment of personnel in local administrative organizations in a 
province. The research methodology was quantitative research using survey 
research. The data was collected from a sample of 288 personnel computed by 
applying Taro Yamane’s formula from a population of 1,022 personnel of local 
administrative organizations in a province. The data was collected by using 
questionnaire. The statistical methods for data analyses were descriptive statistics 
with frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics 
with simple linear regression and stepwise regression.  

The research findings were as following: From descriptive statistics it was 
found that the opinion of sampled personnel on overall average of job 
characteristics and on overall average of organizational climate were appropriated 
at the moderate level, while opinion on overall average of working motivation was 
appropriated at the high level. The opinion of sampled personnel on overall 
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average of organizational commitment was appropriated at the high level. For the 
hypothesis testing by simple linear regression, it was found that individual factor 
(job characteristic, organizational climate, and working motivation) had significant 
affected on organizational commitment of personnel of local administrative 
organizations. When applying stepwise regression for testing of common effect of 
the factors, it was found that the organizational climate and working motivation had 
significant common affected on organizational commitment of personnel of local 
administrative organizations with standardized regression coefficients (β) of 0.627 
and 0.191 respectively. For the recommendation form this research,  the local 
administrative organizations should improve working motivation and organizational 
climate in order to promote the organizational commitment of personnel of local 
administrative organizations  
Keywords: organizational commitment, local administrative organization,     
 organizational personnel  
 
บทน า 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบริหารองค์การโดยทั่วไป เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการบริหารองค์การ หากองค์การใดขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการท างาน การบริหารองค์การก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วาง
ไว้ได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนก็ตาม หลักส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ ความพยายามที่จะดึงดูดบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถให้เข้ามาท างานในองค์การให้ได้ และเมื่อได้บุคลากรเข้ามาท างานแล้วก็ต้อง
พยายามรักษาทรัพยากรบุคลากรเหล่านี้ให้คงท างานอยู่ในองค์การ พร้อมทั้งการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรเหล่านี้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในองค์การให้ลุล่วงตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้  

ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่ที่การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินควบคู่ไปด้วยคือ
การปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรขององค์การเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ 
และจงรักภักดีท่ีจะร่วมมือปฏิบัติงานให้กับองค์การตลอดไป ในการนี้องค์การจะต้องคอยดูแลเอาใจ
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ใส่ในความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานและสร้างความส าเร็จให้กับองค์การโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและความยากล าบาก 
ดังนั้นองค์การจะต้องคอยกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ เพราะถ้าหาก
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรแล้วก็จะส่งผลการปฏิบัติงานขององค์การประสบผลส าเร็จในเป็น
อย่างดี 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดของประเทศ มีบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นจ านวน
มาก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุลากรเหล่านี้ รวมทั้งการศึกษาหาปัจจัย
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน  

 
การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน 
 นักวิชาการหลายท่าน เช่น Hackman and Oldham (1980), Nelson and Quick (1997),  
Nelson and Quick (1997), Greenberg and Baron, (2000)  และอีกหลายท่าน ได้ให้ความหมายว่า 
คุณลักษณะงานเป็นการออกแบบงานซึ่งมุ่งเน้นคุณลักษณะงานหลักของงานที่จะก่อให้เกิดการจูงใจใน
การท างาน พร้อมทั้งเกิดความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะของงานเป็นกรอบความคิด
เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจความเหมาะสมระหว่างคนกับงานผ่านทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติหลักของ
งานกับล าดับขั้นทางจิตวิทยาที่ส าคัญภายในตัวบุคคล คุณลักษณะของงานเป็นรูปแบบวิธีที่จะเพิ่มคุณค่า
งานซึ่งเน้นมิติงาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความโดดเด่นของงาน ความส าคัญของงาน ความ
อิสระในงาน และข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดล าดับขั้นทางจิตวิทยาอันน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่มีคุณประโยชน์ส าหรับแต่ละบุคคล เช่น ความพึงพอใจในงาน ส าหรับองค์การทั่วไปการก าหนด
คุณลักษณะของงานที่ชัดเจนจะเป็นการรับรู้รูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยู่ โดยพิจารณาว่าเป็นงานที่
เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ โดยมีการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันท างานและมีการตอบสนอง 
คุณลักษณะของงานคือ การสร้างการรับรู้ การระบุคุณค่าในงานที่ท าให้สามารถสนองตอบความ
ต้องการบรรลุผลการปฏิบัติงานเป็นการตอบสนองความต้องการระดับหนึ่งของพนักงานอันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานและคุณประโยชน์ต่อองค์การ 
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 จากการศึกษาความหมายและแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า คุณลักษณะของงาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านคือ 1) ด้านความหลากหลายของทักษะ 2) ด้านเอกลักษณ์ของ
งาน 3) ด้านความส าคัญของงาน 4) ด้านความมีเอกสิทธิ์ในงาน และ 5) ด้านผลย้อนกลับของงาน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ  

ส าหรับบรรยากาศองค์การ นักวิชาการ เช่น Litwin & Stringer (1968), Brown & 
Moberg (1980), Steer (1991), ฯลฯ ได้ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง 
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งรับรู้โดยบุคคลในองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์การ บรรยากาศองค์การ คือ กลุ่มของลักษณะ
ต่าง ๆ ภายในองค์การ ซึ่งรับรู้โดยสมาชิกในองค์การ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะบรรยายถึงสภาพ
ขององค์การ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์การต่างๆ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน
ในองค์การ บรรยากาศองค์การขึ้นอยู่กับความเชื่อของสมาชิกในองค์การที่เชื่อว่าควรจะเป็น 
บรรยากาศองค์การมีลักษณะเฉพาะแต่ละองค์การไม่ซ้ าแบบกัน บรรยากาศองค์การที่แสดงออกมา
ให้เห็นภายในองค์การจะเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมที่ส าคัญๆ ของบุคคลในองค์การ บรรยากาศ
องค์การเป็นการรับรู้หรือความเข้าใจของสมาชิกในองค์การที่เขาท างานอยู่   

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า บรรยากาศขององค์การ  
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านคือ 1) ด้านโครงสร้างขององค์การ 2) ด้านความท้าทายและความ
รับผิดชอบ 3) ด้านความอบอุ่น 4) ด้านการสนับสนุน 5) ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ 6) ด้าน
ความขัดแย้ง และ 7) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 
 นักวิชาการ เช่น Daft (1988), Hodgetts (1982), Plunket (1995), Specter  (1996),   
ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่
ต้องการและเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้  แรงจูงใจในการท างาน คือ สิ่งที่ทาง
จิตวิทยาเรียกว่าแรงขับดัน ซึ่งเป็นตัวก าหนดทิศทางของการกระท าให้ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของบุคคลนั้น แรงจูงใจในการท างาน คือ แรงผลักดันภายในตัวบุคคลที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย เป็นกระบวนการภายในที่เกิดกับมนุษย์ทุกคน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับการได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายนอก บุคคลจะถูก
กระตุ้นจากสาเหตุต่างๆ มากมายที่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขา แรงจูงใจในการท างาน 
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คือ สิ่งชักจูงซึ่งเป็นสถานการณ์ภายในบุคคลซึ่งช่วยกระตุ้นและริเริ่มเรื่องของกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวแล้วน าไปสู่การปฏิบัติตามช่องทางอย่างตั้งใจและมุ่งม่ัน 
 กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจในการท างาน  หมายถึงภาวะอินทรีย์ภายในร่างกายของบุคคล
ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการอันจะน าไปสู่แรงขับภายในที่แสดงพฤติกรรมการ
ท างานที่มีคุณค่าในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นการจูงใจจึงเป็นการกระท า
ทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นให้พนักงานในองค์การประพฤติปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายของ
องค์การ ซึ่งพื้นฐานส าคัญในการกระตุ้นให้พนักงานดังกล่าวแสดงพฤติกรรมที่องค์การคาดหวังไว้ก็
ด้วยการสร้างอินทรีย์ของพนักงานเหล่านั้นให้เกิดความต้องการขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น
บุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือการเกิดแรงขับขึ้นภายใน หากมี
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่างให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จอันเป็นเป้าหมายสูงสุด  

จากแนวคิดท่ีได้จาการตรวจเอกสาร สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการท างาน ประกอบ
องค์ประกอบ 6 ด้านคือ 1) ด้านความส าเร็จของงาน 2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้าน
ความก้าวหน้า 4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 5) ด้านสภาพการท างาน และ 6) ด้านความ
มั่นคงในการท างาน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

ส าหรับความผูกพันต่อองค์การ นักวิชาการ เช่น Buchanan (1974), Mowday & Steers 
(1982),  Northcraft & Neale (1990), Allen & Meyer (1993), และ Schalk & Freese (1997)  ได้ให้
ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์กรซึ่งจะเป็นสิ่งเหนี่ยว
รั้ง ให้พนักงานยังคงอยู่ในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การคือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันของ
พนักงานที่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การเป็นความเต็มใจของพนักงาน
ที่จะท างานให้กับองค์กรโดยให้ผลงานได้ระดับมาตรฐานตามข้อก าหนดที่ได้ตกลงกันไว้กับองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกของพนักงาน เนื่องมาจากความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การ  
ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์การอย่างเหนียวแน่น โดยความรู้สึกที่
ดีจะท าให้บุคคลแสดงออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ และมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
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จากแนวคิดของ Kanter (1968), Buchanan (1974), Steer (1991), และ Allen & Meyer 
(1993) สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อองค์การ และ 3) ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกในองค์การ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการตรวจสอบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้คือ 

สุนิสา นพรัตน์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.96) และความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย 4.11) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการต ารวจโดยรวม (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01)
 วุฒิพงษ์ สองสี (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานเทศบาล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12), ความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศขององค์กรโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.93) และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.94) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร(ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01) และบรรยากาศขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01) เช่นเดียวกัน 

ปาริชาต ฤทธิ์ทรงเมือง (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับวามผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของข้าราชการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมของข้าราชการ (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) 
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3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีคัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ คือ 
 3.1 ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ 
                 (1) คุณลักษณะงาน ประกอบด้วย 1) ด้านความหลากหลายของทักษะ 2) ด้าน
เอกลักษณ์ของงาน 3) ด้านความส าคัญของงาน 4) ด้านความมีเอกสิทธิ์ในงาน และ 5) ด้านผล
ย้อนกลับของงาน 

      (2) บรรยากาศขององค์การ ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างขององค์การ 2) ด้าน
ความท้าทายและความรับผิดชอบ 3) ด้านความอบอุ่น 4) ด้านการสนับสนุน 5) ด้านการให้รางวัล
และการลงโทษ 6) ด้านความขัดแย้ง และ 7) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      (3) แรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย 1) ด้านความส าเร็จของงาน 2) ด้านการ
ยอมรับนับถือ 3) ด้านความก้าวหน้า 4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 5) ด้านสภาพการ
ท างาน และ 6) ด้านความม่ันคงในการท างาน 

3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามเพื่อองค์การ และ 3) ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกในองค์การ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้คือ 
 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
         สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศขององค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
             สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
             สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์การ และแรงจูงใจในการท างาน มี
อิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ 
(survey research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 288 คน ท าการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จ านวน 1,022 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิชั้นภูมิอย่างง่ายชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน (proportional stratified random sampling) 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ตอน คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.818, 
(3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.856, (4) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.838, และ (5) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.907 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติอนุมาน ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple linear 
regression) และการวิเคราะห์แบบขั้นตอน (stepwise regression)  
 
 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามพนักงานตัวอย่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวน 288 คน ปรากฏว่า พนักงานที่เป็นตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน
โดยรวมเฉลี่ยทีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.63), ความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
ขององค์การโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย  3.63), และความเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67), ส่วน
ความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 (1) สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
         ผลการทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะงาน (X1) ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple 
linear regression) ได้สมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ 
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Y = 56.000 + 0.306 (X1) 
โดยมี F = 16.135, p-value = 0.000 และ R-square = 0.053 (5.3%) 
แสดงว่า คุณลักษณะงาน (X1) มีอิทธิพลของต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และคุณลักษณะงาน (X1) สามารถ
อธิบายความผันแปรของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ได้
ร้อยละ 5.3 
 (2) สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศขององค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
           ผลการทดสอบอิทธิพลของบรรยากาศขององค์การ (X2) ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple 
linear regression) ได้สมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ 

Y = 16.015 + 0.672 (X2) 
โดยมี F = 264.983, p-value = 0.000 และ R-square = 0.481 (48.1%) 
แสดงว่า บรรยากาศขององค์การ (X2) มีอิทธิพลของต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และบรรยากาศของ
องค์การ (X2) สามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ได้รอ้ยละ 48.1 
 (3) สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 
              

ผลการทดสอบอิทธิพลของแรงจูงใจในการท างาน (X3) ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple 
linear regression) ได้สมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ 

Y = 33.567 + 0.383 (X3) 
โดยมี F = 57.881, p-value = 0.000 และ R-square = 0.168 (16.8%) 
แสดงว่า แรงจูงใจในการท างาน (X3) มีอิทธิพลของต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และแรงจูงใจในการท างาน (X3) 
สามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Y) ได้ร้อยละ 16.8 
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 (4) สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์การ และแรงจูงใจในการท างาน 
มีอิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนี้ 

ผลการทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (stepwise regression) ได้
สมการการถดถอย คือ 

Y = 5.283 + 0.607 (X2) + 0.178 (X3) 
โดยมี F = 150.023, p-value = 0.000 และ R-square = 0.513 (51.3%) 
แสดงว่า บรรยากาศขององค์การ (X2) และแรงจูงใจในการท างาน (X3) มีอิทธิพลร่วมกัน

ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 โดยที่บรรยากาศขององค์การ (X2) และแรงจูงใจในการท างาน (X3) สามารถร่วมกันอธิบาย
ความผันแปรของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) ได้ร้อยละ 
51.3 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรายปัจจัย ปรากฏว่า บรรยากาศขององค์การ (X2) มีสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.627 และแรงจูงใจในการท างาน (X3) มีสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.191 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน
โดยรวมเฉลี่ยทีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.63), ความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
ขององค์การโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.63), ความเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการท างานโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) และความเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) แสดงว่า ตามความ
คิดเห็นของพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คุณลักษณะงานและบรรยากาศขององค์การควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่วนความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันขององค์การนั้น มี
ความเหมาะสมดีแล้ว 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบวา่ ทั้ง 3 ปัจจัยคือ คุณลักษณะงาน บรรยากาศของ
องค์การ และแรงจูงใจในการท างานตา่งก็มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์การ (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01) และเมื่อพิจารณาคา่สัมประสิทธิ์แห่งการก าหนด พบว่า บรรยากาศขององค์การมี
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อิทธิพลสูงสุดต่อความผูกพันขององค์การ (R2 เท่ากับ 0.461) รองลงมาคือแรงจูงใจในการท างาน
และคุณลักษณะงาน(R2 เท่ากับ 0.168 และ 0.053 ตามล าดับ) 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันขององค์การโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบขั้นตอน พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัย คือบรรยากาศขององค์การ และแรงจูงใจในการท างาน 
ที่มี อิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันขององค์การ (ที่ระดับนั ยส าคัญทางสถิติ 0.01) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.627 และ 0.191 ตามล าดับ แสดงว่า บรรยากาศ
ขององค์การ ที่มีอิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันขององค์การ  มากกว่าแรงจูงใจในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายคือ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศขององค์การ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลร่วมกันต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรเน้น
ที่การสร้างบรรยากาศขององค์การและแรงจูงใจในกาท างานให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะจากผลการวิจัย
พบว่า พนักงานความคิดเห็นว่าบรรยากาศองค์การยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเน้นการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศขององค์การให้ดีขึ้น
กว่านี้ โดยการพิจารณาส่งเสริมด้านต่างของบรรยากาศขององค์การ ซึ่งได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างของ
องค์การ 2) ด้านความท้าทายและความรับผิดชอบ 3) ด้านความอบอุ่น 4) ด้านการสนับสนุน 5) 
ด้านการให้รางวัลและการลงโทษ 6) ด้านความขัดแย้ง และ 7) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ส าหรับแรงจูงใจในการท างาน ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 
ก็ตาม ผู้บริหารควรพยายามปรับปรุงและส่งเสริมแรงจูงใจในด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสมให้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนท าให้พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่นมีความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้พนักงานยังคงอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดไป 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้ศึกษาถึงหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม
และพัฒนาผูสูงอายุตามแนวพุทธ ใชการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดท่ีปรากฏใน
การศึกษา  
 ผลท่ีพบมีหลักธรรมคําสอนจํานวนมากท่ีสงเสริมใหเกิดเปนหลักคิด แนวปฏิบัติ สําหรับดูแล
ผูสูงอายุใหเกิดหลักคิดในการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา และกรณีศึกษา ตัวอยางเพ่ือการ
ปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานหรือองคกรท่ีนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังกรณีพระพุทธเจาโปรดพุทธบิดา พระสารีบุตรไปโปรดมารดาท่ีอยูในฐานะผูสูงอายุ 
หรือการท่ีพระพุทธเจาและพระสารีบุตรจัดใหมีการสงเคราะหบวชผูสูงอายุอยางพระราธะ รวมไปถึง
หลักธรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือการจัดการสงเสริมผูสูงอายุอยางหลักสัปปายะ หลักอิทธิบาทธรรม หลัก
อุตุนิยาม หลักกตัญูกตเวทิตา เปนตน ซ่ึงท้ังหมดเปนหลักท่ีมีเปาหมายเพ่ือการสงเสริมการจัดการ 
และพัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาวะท้ังทางกาย จิตใจ ชีวิต ความคิด และปญญาใหมีผลเปนความสุข 
อยูอยางมีคา ชราอยางเปนสุข ตามคติหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน  
คําสําคัญ : หลักธรรม, กลไกการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม, ผูสูงอายุ  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
This article explores the doctrines in Buddhism. This article is the outcome 

from develop the elderly according to the Buddhist style. Research paper and 
concepts from the research study. 

The results findings found that there are many doctrinal principles that 
promote the idea, Guideline of how the caring of the elderly should be manage the 
principles of Buddhism as for the case of study. Examples to practice Including 
organizations that apply Buddhism concepts to apply as a guidance as the case of 
the Buddha preaching for his father while Phra Saributr has preached his mother 
who live as seniors. The Buddha and Phra Saributr have ordained the elderly 
people to prove the elderly was not abandoned and give peace to there mind to 
be happy in life. Such as Phra Ratha. Including principles that aim to manage and 
promote the elderly by mental and physical soundness. The principle of Suitable 
manners and bless for success to line happy in both. All of saying are primarily 
aimed promote management and develop the elderly to have physical and mental 
health good life, thoughts and their wisdom to be happy in the period.   The 
valuable life and happiness of the living life elderly according to Buddhist principles 
are the path of elderly to live in this world. 
Keywords: Disciple in Buddhism, Mechanism for the development of holistic health, 
Elderly 

 
1.บทนํา 
 การสูงวัยของประชากรเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ใน พ.ศ. 2559 
โลกของเรามีประชากรท้ังหมดประมาณ 7,433 ลานคน ในจํานวนนี้เปนประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ 60 
ปข้ึนไป 929 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ 12.5 ของประชากรท้ังหมด สวนในประชาคมอาเซียน 10 
ประเทศ ประชากรของอาเซียนก็กําลัง มีอายุสูงข้ึนเชนเดียวกัน ใน พ.ศ. 2559 มีประเทศสมาชิก 3 
ประเทศไดกลายเปน สังคมสูงอายุแลว ไดแก สิงคโปร (ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 18.7) 
ประเทศไทย (รอยละ 16.5) และเวียดนาม (รอยละ 10.7) ประเทศท่ีกําลังจะ เขาสูสังคมสูงอายุใน
อีก 2-3 ปขางหนานี้ ไดแก มาเลเซีย (รอยละ 9.5) เมียนมา (รอยละ 9.2) สวนประเทศไทย พบ
ขอมูลวา ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยูท้ังหมดประมาณ 68.9 ลานคน ในจํานวน
นี้เปนประชากรไทย 65.9 ลานคน และเปนแรงงานขามชาติอีกประมาณ 3 ลานคน ในจํานวน
ประชากรไทยท้ังหมด 65.9 ลานคน มีผูสูงอายุท่ีอายุ 60 ปข้ึนไปประมาณ 11 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 16.5  จากขอมูลท่ีปรากฏยอนหลังพบวา ประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนจาก 4 ลานคน (รอยละ 
6.8) ในป 2537 เปน 10 ลานคน (รอยละ 14.9) ในป 2557 และคาดวาจะเพ่ิมเปน 20.5 ลานคน 
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(รอยละ 32.1) ในป 2583 และจากขอมูลในป 2558 กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการประเมินคัด
กรองสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 6,394,022 คน พบวา เปนกลุมติดสังคมประมาณ 5 ลานคน หรือ
รอยละ 79 และเปนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กลุมติดบาน ติดเตียง จําเปนตองสนับสนุนดานสุขภาพ
และสังคม ประมาณ 1.3 ลานคน หรือรอยละ 21 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2561) 
และขอมูลเชิงประจักษยืนยันวา ในป 2562 มีผูสูงอายุอายุเกินกวา 100 ปท่ัวประเทศ ซ่ึงสวนใหญ
เปนภาวะติดบานและไมสามารถพ่ึงพาตัวเองไดยอดรวมท่ี 20,287 คน (สํานักบริการทะเบียน 
กรมการปกครอง, 2562) และสถิติผูสูงอายุ ท่ีมีอายุเกินกวา 60 ป ณ เดือนกุมภาพันธ 2562 ท่ัว
ประเทศท่ี 11,030,287 คน (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) ดังนั้นสถานการณสังคมผูสูงวัยในประเทศ
ไทย มีแนวโนมจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังมีการคาดการณวาเม่ือ ถึง พ.ศ.
2578 จํานวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปน  16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เทาตัวใน
เวลาราวๆ 30 ปเทานั้น (ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล, 2549)  ดังนั้นสภาพ
ปญหาโดยรวมจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ครอบคลุมท้ังมิติ ดาน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือใหผูสูงวัยดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพศักดิ์ศรี ลดภาระการเลี้ยงดู
ของครอบครัว เพ่ือเปนพลังของสังคมในภาพรวม  
 ในทุกภาพสวนตระหนักถึงปญหาท่ีมาพรอมกับภาวะของความสูงอายุ จากการสํารวจมี
ผลงานวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษา พรอมสะทอนผลการศึกษา ถึงแนวทาง มาตรการ และกลไกเพ่ือ
นําไปสูการขับเคลื่อนผูสูงอายุใหเปนผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพท้ังกาย ใจ เปนกลไกขับเคลื่อนท่ีเนื่อง
ดวยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพ “แกอยางมีคา ชราอยางเปนสุข” 
และลดการพ่ึงพิงจากรัฐใหไดมากท่ีสุด ดังท่ีสํารวจพบงานวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีปรากฏในวารสาร 
TCI (Thai Citation Index) มีจํานวนกวา 2,574 เรื่อง อาทิ สถานการณ ผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560 
(ปราโมทย ประสาทกุล, 2561) ประชากรไทยในอนาคต (ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย 
ประสาทกุล, 2549) การใชยาในผูสูงอายุ  (ทิพวัลย สุวรรณรักษ และอัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล, 
2557) การพัฒนารายการโทรทัศนเพ่ือผูสูงอายุ (จารุวรรณ นิธิไพบูลยและคณะ, 2559) พฤฒพลัง: 
บทบาทของกลุมผูสูงอายุและ “ทุน” ท่ีใชในการขับเคลื่อนงานดานผูสูงวัย (ปณิธี บราวน, 2557) 
สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย (สุดารัตน สุดสมบูรณ, 2557) การออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพในผูสูงอายุ (ศิริมา เขมะเพชร, 2559) ผูสูงอายุกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมาน ลอยฟา
,2554 : 53-64) ผลของการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยผานกลุมผูนําชุมชน (ดวงใจ เปลี่ยนบํารุง, 
2557) การพัฒนาแผนยุทธศาสตรสวัสดิการผูสูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก (ศราวุฒิ 
บัณฑิตเมธาพงศ, 2557)  การสงเสริมการใชมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ
สิทธิผูสูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับพ้ืนท่ี (ศิริวรรณ 
อรุณทิพยไพฑูรย , 2559) โครงการเสริมสรางโครงขายการคุมครองทางสังคมของผูสูงอาย ุ
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559)  กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผูสูงอายุ
โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม, (บุญทัน ดอกไธสง และคณะ, 2562 : 26-32) เปนตน  
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ในสวนพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย  โดยมีหลักคําสอน และ
หลักธรรมท่ีใชเพ่ือเปนกลไกการปฏิบัติเพ่ือสงเสริม พัฒนา ใหผูสูงอายุมีสุขภาวะท่ีดีได ดังนั้นใน
บทความนี้จะไดนําแนวคิด หลักธรรม หลักปฏิบัติท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา มานําเสนอเพ่ือเปน
กลไกเสริมแรงใหกับผูสูงอายุ ในการดําเนินชีวิต เพ่ือตอบโจทยเปนหลักคิด แนวปฏิบัติผสมรวมกับ
แนวทางอ่ืน ๆ ในภาคสวนอ่ืน ๆ ของสังคมไทย ท่ีจะเปนสังคมผูสูงอายุในอีก 10-20 ปขางหนา วามี
หลักการ ผสมรวมกับแนวทางใด หรือมาตรการใดท่ีจะขับเคลื่อนใหเกิดเปนพลังในการดูแล สงเสริม
และสรางพัฒนาการในการดูแล สงเสริม ผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังทางบวกในการดําเนินชีวิตใหแก
อยางมีคาชรากอยางเปนสุขได   
 
2.พระพุทธศาสนากับแนวคิด หลักปฏิบัติตอผูสูงอายุ  
 แนวคิดเรื่องรัตตัญู ผูรูราตรีนาน หรือการท่ีพระพุทธศาสนายกยองบุคคลท่ีเกิดมานานวา
มีประสบการณ “รัตตัญู” ดังท่ียกยองพระมหากัสสปะ รวมไปถึงการท่ีสมาชิกในศาสนามีสุขภาวะ
และอายุท่ียืนยาวดังกรณีพระพุทธเจาปรินิพพานในขณะท่ีอายุ 80 ป หรือมีพระภิกษุอีกจํานวน
หลายรูป อาทิ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระมหากัสปะ พระอานนท  ลวนมีอายุยืนยาวดังท่ี
ปรากฏเปนหลักฐานวามีอายุยืนยาวถึง 120 ป   ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลท่ีสํารวจได รวมไปถึงการท่ี
พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับผูสูงอายุ โดยยังมองวาผูสูงอายุยังเปนบุคลากรท่ีสามารถพัฒนา 
สงเสริมได ดังกรณีเปดโอกาสใหพระราธะ ท่ีเปน “ผูสูงอายุ” มาบวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนา
จิต ยกใจ จนกระท่ังเปนผูไปถึงเปาหมายในพระพุทธศาสนาได หรือเหตุการณท่ีพระพุทธเจาให
ความสําคัญกับผูสูงอายุท่ีเปนผูปวยติดเตียงดังกรณีท่ีพระพุทธเจาในฐานะบุตรพระเจาสุทโธทนะ 
พรอมสงฆสาวกไปเยี่ยม ซ่ึงในขณะนั้นถือวาพระเจาสุทโธทนะ เปนผูสูงอายุ เปนผูปวยติดเตียง 
รวมท้ังพระพุทธศาสนามีแนวคิดในเรื่อง “กตัญุตา” ท่ีเปดโอกาสใหแสดงคําวา “อุปการะคุณ” ท่ี
จะพึงแสดงตอผูคนท่ีเคยมีอุปการคุณในการสงเสริมคุณธรรมภายในเพ่ือสงเสริมการมีชีวิตรวมกับบุ
คลท่ีเคยอยูมากอน ดังปรากฏเปนแนวคิดตอนท่ี  นางจูฬสุภัททา บุตรสาวของอนาถปณฑิกเศรษฐี 
จะเดินทางไปอยูกับครอบครัวของสามี เศรษฐีจึงเรียกลูกสาวเขามาอบรมสั่งสอนดวยหลักคําสอน 
10 ประการ โดยมีขอ 1 ท่ีสะทอนถึงการใหความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัวท่ีเนื่องดวยผูมีอุป
การณคุณท่ีวา “จงใหแกคนท่ีใหและไมให หมายถึง ญาติมิตรแมยืมของไปแลวจะคืนหรือไมคืนก็
ตาม ก็ควรใหยืมอีก” ในความหมายก็คือการใหแกบุคคลใกลชิด อาจเปนพอแม พ่ีนอง แตในแนวคิด
นี้สะทอนใหเห็นวาผูมีอุปการคุณควรไดรับการดูแลคืนกลับและใหความสําคัญแกเขาอยางเหมาะสม
และเปนประโยชนในองครวม รวมท้ังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังมีอีกหลายหลัก ท่ีจะใชเปน
ฐานและเปนแนวคิดในการปฏิบัติ รวมไปถึงเปนแนวทางสงเสริมใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดดวย
เชนกัน  

ดังนั้น เม่ือพิจารณาในองครวมเก่ียวกับแนวคิด หลักปฏิบัติ ท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาให
ความสําคัญกับผูสูงอายุท้ังมีกลไกและแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาผูสูงอายุใหเกิดข้ึน  
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ภาพท่ี 1 พระพุทธเจาในบทบาท “ญาตัตถจริย” สงเคราะหญาติ ซ่ึงเปนพระเจาสุทโธทนะ (บิดา) ท่ี

เปนท้ังผูสูงอายุและผูปวย  นํามาเปนแนวคิดในเรื่องหลักธรรมเพ่ือผูสูงอายุ (ภาพ : ออนไลน)  
 
3.หลักธรรม หลักคิดในเรื่องสถานท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุตามแนวคิดสัปปายะ 7 
 แนวคิดทางการจัดการผานหลักธรรมวาดวยเรื่องสัปปายะ มีผูทําวิจัย ไวในหลาย ๆ 
เรื่อง ซ่ึงสะทอนถึงแนวคิดในการนําสัปปายะมาเปนกลไกรวมในการบริหารสถานท่ีเพ่ือเอ้ือตอการ
อยูอาศัย และปฏิบัติธรรมรวมท้ังการดําเนินชีวิต ดังปรากฏในงานของ พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม 
(สุวรรณวงศ) เรื่อง วิแนวทางการจัดการวัดสันติสุขตามหลักสัปปายะ 7 : กรณีศึกษาวัดธารน้ําไหล 
(สวน โมกขพลาราม ) ตํ าบล เล ม็ด  อําเภอไชยา จั งหวัดสุ ราษฎรธานี -The Ways of the 
Management  in Buddhist Temples for Peace According to the Seven ‘SAPPĀYA’ : 
The Case Study of Wat Thannamlai (Suanmokkhaphalarama) in Lamet Sub-District, 
Chaiya District, Suratthani Province” หรือในงานของ ธีรโชติ เกิดแลว (2547, หนา 80-92)  
ในงานเรื่อง “สัปปายะ 7 : หลักคิดการจัดระเบียบเพ่ือความสมดุลของครอบครัว/สังคม หรือในงาน
ของพระครูสังฆรักษวิสิทธิ์ ธมฺมวโร (วัฒนคู) (2559)  การบริหารสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชิง
พุทธบูรณาการ-The Buddhist Administration Province Dhamma Practice Centers โดยใน
งานวิจัยท่ีพบจะยกกรณีของสัปปายะมาเปนกรอบในการบริหาร  
 โดยในงานวิจัยท้ังหมดใหความหมายของสัปปายะไววา สัปปายะ หมายถึง มีประโยชน
กอใหเกิดความเจริญ เปนธรรมท่ีมีอุปการะตอการศึกษาและปฏิบัติ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) 3/38/179) 
หมายถึง ธรรมอันเปนท่ีสบาย 7 อยาง (พระพุทธโฆสเถระ, 2548, หนา 220) สิ่งท่ีสบาย สภาพเอ้ือ 
สิ่งท่ีเก้ือกูล ตอการอยูดีและจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งท่ีเหมาะสมกัน อันเก้ือหนุนในการเจริญ
ภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งม่ัน ไมเสื่อมถอย (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต,  2551,หนา 
209–210) ความสะดวก ความเหมาะสม ความเก้ือกูล ความสาราญ ในคําไทย ใชวา สบาย คําวัด
ใชสัปปายะ หมายถึง สิ่งท่ีเหมาะสม สิ่งท่ีสนับสนุนเก้ือกูล สงเสริมหรืออํานวยใหเกิดความ
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สะดวกสบายเกิดความคลองตัวในการเปนอยูในการทําความดี เชน ในการบําเพ็ญเพียรหรือทํา
กรรมฐาน (พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 1090) โดยมี 7 อยาง คือ 1) อาวาสสัป
ปายะ (ท่ีอยูอาศัยเปนท่ีสบาย) 2) โคจรสัปปายะ (แหลงอาหารเปนท่ีสบาย) 3) ภัสสสัปปายะ 
(ถอยคําเปนท่ีสบาย) 4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเปนท่ีสบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเปนท่ีสบาย) 
6) อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเปนท่ีสบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเปนท่ีสบาย) (พระ
ธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช),2548,หนา 1090) 

สัปปายะ เปนสถานท่ีหรือบุคคล ซ่ึงเปนท่ีสบาย เหมาะกัน เก้ือกูล หรือเอ้ืออํานวย โดย
เฉพาะท่ีชวยเก้ือกูลแกการบําเพ็ญ และประคับประคองรักษาสมาธิทานแสดงไว 7 ขอ คือ 1) อาวาส 
(ท่ีอยู) 2) โคจร (ท่ีบิณฑบาตหรือแหลงอาหาร) 3) ภัสสะ (เรื่องพูดคุยท่ีเสริมการปฏิบัติ) 4) บุคคล 
(ผูท่ีเก่ียวของดวยแลวชวยใหจิตผองใสสงบม่ันคง) 5) โภชนะ (อาหาร) 6) อุตุ (สภาพแวดลอมและ
อุณหภูมิ) และ 7) อิริยาบถ ท้ังหมดนี้เหมาะสมกันเปนสัปปายะ ไมเหมาะสมกันเปนอสัปปายะ (พระ
ธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2548, หนา 274. และ องฺ. ทสก. (ไทย) 24/11/18-19) โดยสิ่งท่ีเก้ือกูล 
สิ่งท่ีเหมาะสม เปนประโยชน มีสภาพท่ีเอ้ือ อันเก้ือหนุนในการเจริญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิ
ตั้งม่ัน ไมเสื่อมถอย มี 7 สิ่ง ดังนี้ 

(1) อาวาสสัปปายะ (Suitable Abode) ท่ีอยูอาศัย หรือ วัด ราวปา โคนตนไม 
สํานักปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ อาราม เรือนวางอันเปนท่ีสบาย สงบ ปราศจากผูคนสัญจรไปมา ไมใกล
หนองน้ํา บอน้ํา หรือแหลงชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความรําคาญจากการไปมาของผูคน มีรั้ว
รอบขอบชิด ปลอดภัยตอความเปนอยู สถานท่ีนั่นมีท่ีเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรม การเดินจงกรม
เปลี่ยนอิริยาบถ ท่ีอยูอาศัยเปนท่ีสบาย เหมาะกัน ปลอดภัย ไมพลุกพลาน จอแจ  พระพุทธเจา
แนะนําใหภิกษุท้ังหลาย ไปเลือกปลีกวิเวกปฏิบัติอยูคนเดียวท่ี เรือนวางบางโคนไมบาง ในปาบาง ใน
ถํ้าบาง บนเขาบาง หรือถาอยูในวัด ควรปลูกกุฏิหางกัน พอประมาณ ไมควรมองเห็นกัน เพ่ือไม
รบกวนกัน มีทางเดินเขาและออก ท่ีสะดวกพอประมาณ มีทางสําหรับเดินจงกรมในท่ีสงบ แมพระ
พุทธองคก็ทรงตรัสสรรเสริญถึงแหลงท่ีเปนสัปปายะ เหมาะในการบําเพ็ญภาวนา โดยยกตัวอยาง 
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในแควนมคธวา ภูมิประเทศเปนท่ีนารื่นรมย มีราวปานาเพลิดเพลินใจ มี
แมน้ําไหลรินไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดดี นารื่นรมย มีโคจรคามอยูโดยรอบ เหมาะแกการบําเพ็ญ
เพียรของกุลบุตรผูปรารถนาจะบําเพ็ญเพียร  (ม.ม. (ไทย) 13/329/398; ม.ม. (ไทย) 13/477/604; 
ม.มู. (ไทย) 12/279/303-304; ม.มู. (ไทย) 12/373/409)  นิมิตท่ียงัไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็
ตั้งม่ันอยูไดไมหายไป สติท่ียังไมปรากฏก็ปรากฏข้ึน จิตใจท่ียังไมสงบ ยังไมตั้งม่ัน ก็มีความสงบต้ัง
ม่ันข้ึนได (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, 2539, หนา 55) 

 (2) โคจรสัปปายะ (Suitable Resort) สถานท่ีแหงนั้นตองมีทางโคจร หรือ ทางเดิน 
ถนนหนทางไปมาไดสะดวก ไมใกลนัก ไมไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไมลําบากนัก เหมาะแก
การจาริก อีกท้ังภายในสถานท่ีก็ควรมีทางเดินจงกรมท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม มีเสนทางท่ี
พอใชเดินไดไมเสี่ยงอันตราย ไมลําบากเกินไป พนจากแสงอาทิตยข้ึนสองหนาในเวลาไปหรือกลับ
จากบิณฑบาต และภิกษุรูจักเสนทางนั้นดีซ่ึง อยูไมไกลเกินไป ประมาณ หนึ่งโกสะ ถึงหนึ่งโกสะครึ่ง 
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(1-5 กิโลเมตร) พอท่ีจะเดินไป และเดินกลับไดในเวลาพอสมควร (พระพุทธโฆสเถระ, อางแลว, 
หนา 221.) และขอสําคัญ ท่ีโคจรไปนั้นตองไมเปนแหลงยั่วยวนกวนกิเลสซ่ึงจะเปนอันตรายตอการ
ประพฤติ และปฏิบัติกรรมฐาน เชนแหลงอบายมุข หรือแหลงของหญิงแพศยา (วิ.ม.อ. (ไทย) 
4/139; ขุ.ธ.อ. (บาลี) 25/168-169/85) เปนตน ซ่ึงเปนแดนอโคจร เพราะเสี่ยงตอการเกิดกามคุณ 
5 (สํ.ม. (ไทย) 19/372/218-219) คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ท่ีรูแจง (จิตเห็น) ทางตา หู จมูก 
ลิ้น และกาย วานาปรารถนา นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจใหกําหนัด 

(3) ภัสสสัปปายะ (Suitable Speech) การสนทนา พูดคุย  การฟง คือ การสนทนา 
พูดคุยกันแตสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติ ไดฟงสิ่งท่ีจะทําใหจิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความ
สงบระงับในการท่ีจะทําความเพียร หรือมีผูรู พหูสูต ครูบาอาจารยท่ีอบรมสั่งสอนกรรมฐานใหไดรับ
ความรู และเปนอุปการคุณแกการเจริญกรรมฐานใหกาวหนา ใหเวนการสนทนา พูดคุยในสิ่งท่ีไม
กอใหเกิดประโยชนไมเปนสัปปายะนั้นเสีย การพูดคุยท่ีเหมาะกันเปนท่ีสบาย พูดคุยเลาขานกันแต
ในกถาวัตถุ 10 และพูดแตพอประมาณ เฉพาะขาวสารและสื่อสารท่ีเอ้ือปญญา 

(4) ปุคคลสัปปายะ (Suitable Person) สถานท่ีนั้น ๆ มีบุคลากรและสมาชิกเอ้ือตอ
การอยูอาศัย บุคคลท่ีอยูรวมกัน บุคคลท่ีติดตอคบหา ควรเปนผูตั้งม่ันในศีลธรรม มีความสันโดษ มัก
นอย ชักจูงแนะนําไปในทางท่ีจะเปนประโยชนตอการทําความเพียร ความสงบ และถาเปนครูบา
อาจารย หรือบุคคลท่ีเคยเจริญกรรมฐานมาแลว ก็จะยิ่งเปนประโยชนมาก  ใหพึงเวนการคบหา
สมาคมกับบุคคลท่ีมีจิตฟุงซาน บุคคลท่ีมากไปดวยกามารมณในทางโลกีย หมายถึง  บุคคลท่ีถูกกัน
เหมาะกัน เชน ไมเปนคนราย เปนผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนท่ีปรึกษาท่ีเหมาะใจ เปนผู
เก้ือกูล อํานวยประโยชนให และมีอุปนิสัยเขากันไดดีท้ังผูเปนศิษยและอาจารย ดังตัวอยางตอไปนี ้ 
พระจูฬปนถก ในสมัยท่ีพระภิกษุพ่ีชายคือพระมหาปนถกไลออกจากวัด ก็คิดนอยใจวาพ่ีชาย คง
หมดเยื่อใยในตัวทานแลวอยางไมตองสงสัย วันรุงข้ึนแตเชาตรู จึงเดินออกจากวัดไปตั้งใจจะสึก 
ขณะเวลาใกลรุงนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูโลก (คือหมูสัตว) ทรงเห็นเหตุนี้แลว จึงเสด็จลวงหนาไป
กอน ไดทรงหยุดจงกรมอยูท่ีซุมประตูใกลทางท่ีพระจูฬปนถกไป พระจูฬปนถกเม่ือเดินไปพบพระ
ศาสดา จึงเขาไปเฝาถวายบังคม พระพุทธองคทรงลูบศีรษะดวยความเมตตา กรุณา ทรงจับแขน พา
เขาไปสูสังฆาราม ใหนั่งท่ีหนามุขพระคันธกุฎี แลวสอนดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการ
เรียนรูของพระจูฬปนถก โดยพระศาสดาไดประทานผาสําหรับเช็ดเทาใหพระจูฬปนถก แลวทรงตรัส
วา เธอจงอธิษฐานผาสะอาดนี้ เม่ือพระจูฬปนถก ลูบไลผาผืนนั้นและ ยกผาข้ึนอธิษฐาน หันหนาไป
ทางทิศตะวันออกแลวบริกรรมวา “รโชหรณํ รโชหรณํ” จากผาท่ีขาวสะอาด เม่ือถูกลูบไลนานเขา
จึงเปอนเหง่ือจากมือของจูฬปนถก ผาผืนนั้นกลายเปนผาหมองคลา จิตเริ่มเห็นความไมเท่ียงของ
สังขาร พระศาสดาทรงทราบวา จิตของพระจูฬปนถกข้ึนสูวิปสสนาแลว จึงสงกระแสจิตถึงจูฬปนถก 
วาเธออยาทําความหมายเฉพาะทอนผานั้นวา เศราหมองแลว ติดธุลี, ก็ธุลีท้ังหลายมีธุลีคือราคะเปน
ตน มีอยูในภายในของเธอ, เธอจงนํา (คือกําจัด) มันออกเสีย แลว ทรงเปลงพระรัศมี เปนผูมีพระรูป
ปรากฏดุจประทับนั่งตรงหนาจูฬปนถก พรอมท้ังไดทรงภาษิตคาถาเหลานี้วา 
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ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อวาธุล ีแตเรณู (ละออง) ทานหาเรียกวา (ธุลี) ไม คํา
วา ธุลีนั่นเปนชื่อของราคะ โทสะ  และโมหะเม่ือภิกษุท้ังหลายละธุลีเหลานั้นได
ขาดแลวยอมอยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลีได (ขุ.เถร. (ไทย) 
26/557-566/437) 

 
เม่ือทรงจบคาถา พระจูฬปนถก ซ่ึงเคยสะสมบารมีมาแตปางกอน ไดบรรลุพระอรหัต 

พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย 
(5) โภชนสัปปายะ (Suitable Food) ไดแกอาหารท่ีบริโภค ควรเปนอาหารท่ีสบาย

ตอความเปนอยูในอัตตภาพแหงตน เม่ือบริโภคเขาไปแลว ไมทําใหเกิดทุกขเวทนา เชน ทองอืด 
ทองรวง ทองเดิน เปนอาหารท่ีจะเปนคุณประโยชนแกรางกายโดยประมาณ โดยไมตองคํานึงถึงรส
ของอาหารแมรสจะดีแตเม่ือทําใหรางกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย อาหารท่ีเหมาะกับรางกาย 
อาหารนั้นถูกยอยไปเลี้ยงรางกายไดงาย เก้ือกูลตอสุขภาพ และฉันไมยาก ดังมีเรื่องท่ี พระศาสดา
ตรัสเลา เม่ือประทับอยูท่ีเชตวนาราม เมืองสาวัตถี วามีบานอยูหมูบานหนึ่ง ชื่อมาติกคาม ใกลเชิง
เขาแหงแควนโกศล วันหนึ่งภิกษุประมาณ 60 รูปเรียนกรรมฐานจากสํานักพระศาสดาแลวไปสูมาติก
คามนั้น ไดมารดาของผูใหญบานเปนผูอุปถัมภใหบําเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวก ครั้งหนึ่งอุบาสิกา
หรือมาติกมาตา ไดถามพระท้ังหลายวา สมณธรรมนั้นคืออะไร พระตอบวา พวกอาตมาทําการ
สาธยายอาการ 32 มีผม ขน เล็บ ฟน หนังเปนตนวา โดยความเปนของปฏิกูลคือไมสะอาด และ 
พิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู นางจึงขอใหภิกษุไดบอกอาการ 32 นั้นแกนางเพ่ือ
ปฏิบัติบาง 

เม่ือภิกษุบอกแลวนางก็จากไป สาธยายอยู ไมนานนักก็ไดบรรลุอนาคามิมรรค 
อนาคามิผล กอนภิกษุเหลานั้นเสียอีก นอกจากนี้ นางยังไดปฏิสัมภิทา 4 และโลกียอภิญญา 5 อีก
ดวย (เวนอาสวักขยญาณ นอกนั้นเปนโลกียอภิญญามีอิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ไดและทิพจักษุตาทิพย เปน
ตน) นางไดออกจากสุขอันเกิดแตมรรคและผลแลว ตรวจดูดวยทิพจักษุ ใครครวญอยูวา “เม่ือไร
หนอพระคุณเจาท้ังหลาย จักบรรลุธรรมนี้” จึงรูวา “พระคุณเจาท้ังหมดยังมี ราคะ โทสะและโมหะ 
ยังไมไดแมแตฌานและวิปสสนา” จึงตรวจดูดวยทิพยจักษุวา “อุปนิสัยแหงอรหัตตมรรค-ผล ของ
พระคุณเจามีอยูหรือไมหนอ” ไดเห็นวามีอยู จึงรําพึงตอไปวา “พระคุณเจาท้ังหลายยังขาดอะไรอยู 
ท่ีอยูหรือเสนาสนสัปปายะ เพียงพอสบายดี บุคคลสัปปายะ ก็มิไดขาด อาหารสัปปายะ อาหารอัน
เปนท่ีสบาย มีอยูหรือไมหนอ นางไดเห็นวา พระคุณเจาท้ังหลายยังขาดอาหารอันเปนท่ีสบาย หรือ
อาหารอันสมควรแกการทําความเพียร” 

นับแตนั้น นางสั่งใหจัดอาหารอันประณีตหลายอยางไปถวายแลวแตจะเลือกฉันให
เหมาะกับความตองการของรางกายและจิตใจ เม่ือภิกษุไดอาหารอันเปน ท่ีสบาย สรีระก็
กระปรี้กระเปรา จิตก็ดิ่งลงสูอารมณเดียว เจริญวิปสสนาไมนานนักไดบรรลุอรหัตตผล พรอมดวย
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย เธอเหลานั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาวา การแทงตลอดมรรคครั้งนี้ เปน
เพราะไดอาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกา 
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เม่ือออกพรรษา ปวารณาแลว ภิกษุเหลานั้นไดลาอุบาสิกาเพ่ือไปเฝาพระผูมีพระภาค ท่ี
พระเชตวันมหาวิหาร อุบาสิกาไดตามมาสงในสถานท่ีควร กลาวคําอันเปนเหตุใหระลึกถึงและขอรอง
ใหภิกษุเหลานั้นมาเยี่ยมอีก แลวกลับสูเรือนของตน ฝายภิกษุเหลานั้นเขาเฝาพระศาสดา เม่ือพระ
พุทธองคทรงตรัสถามถึงเรื่องตางๆ มีเรื่องอาหารบิณฑบาต เปนตน ภิกษุเหลานั้นทูลเลาถึงอุปการะ
ของอุบาสิกา ผูเปนมารดาของนายมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกานั้นเปนอเนกประการ เชนเปนผู
ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีต และสามารถรูวารจิตของพวกตนวาตองการอะไร ไมตองการอะไร 
เปนตน (วศิน อินทสระ,2559) 

นอกจากอาหารตามปรกติแลว คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็เปนสิ่งสัปปายะ คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร คือ เภสัช 5 ชนิด ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย (วิ.อ. (บาลี) 2/290/40; 
สารตฺถ.ฎีกา. (ไทย) 2/290/393) โดย (1) เปนสิ่งสัปปายะสําหรับภิกษุผูเจ็บไข จัดวาเปนบริขารคือ
บริวารของชีวิต ดุจกําแพงลอมพระนครเพราะคอยปองกันรักษาไมใหอาพาธท่ีจะบั่นทอนชีวิต ได
ชองเกิดข้ึนและเปนสัมภาระของชีวิต คือคอยประคับประคองชีวิตใหดํารงอยูนาน (2) เปนเครื่อง
ปองกันโรค บําบัดโรคท่ีใหเกิดทุกขเวทนา เนื่องจากธาตุกําเริบใหหายไป 

(6) อุตุ สัปปายะ (Suitable Climate) อากาศเปน ท่ีสบาย คือ ดินฟ าอากาศ 
ธรรมชาติท่ีแวดลอมท่ีเหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกินไป เปนตน ดังตัวอยางภูมิประเทศ
ของแควนกุรุซ่ึงอยูในบริเวณท่ีมีอากาศดี อากาศเหมาะสมทุกฤดูกาล กอใหเกิดความสบาย ดังนั้น
ประชาชนชาวกุรุจึงมีสุขภาพแข็งแรง กําลังกายดี  และสุขภาพจิตของชาวกุรุ ก็สมบูรณ ดี 
พระพุทธเจาทรงทราบขอนี้ดี พระพุทธองคทรงพิจารณาแลวเห็นวา ชาวแควนกุรุมีความเหมาะสม 
สามารถรับเทศนาท่ีลึกซ้ึงของพระองคได ดังนั้นพระพุทธองค จึงทรงตรัสสอนมหาสติปฏฐานสูตร 
ซ่ึงมีเนื้อหาลึกซ้ึงอยางยิ่ง แลวทรงตรัสสอนคัมภีรอ่ืนท่ีมีความลึกซ้ึงอีก คือ มหานิทานสูตรในคัมภีร
ทีฆนิกาย สติปฎฐานสูตร มหาสาโรปมสูตร รุกโขปมสูตร รัฏฐปาลสูตร มาคัณฑิยสูตร อาเนญชสัป
ปายสูตร ซ่ึงพระสูตรเหลานี้อยูในคัมภีรมัชฌิมนิกาย จากขอมูลในคัมภีร แสดงใหเห็นวาชาวกุรุเปน
ชาวเมืองท่ีสนใจในการปฏิบัติสติปฎฐาน อาจจะทําใหสุขภาพดีก็ได 

(7) อิริยาบถสัปปายะ (Suitable Posture)  ไดแกอิริยาบถอันเปนท่ีสบาย หมายถึง
อิริยาบถท้ัง 4 หรือ การเคลื่อนไหว  ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดทีทําใหจิตไมสงบระงับ ก็แสดงวา
อิริยาบถนั้นไมสบายไมเหมาะสม จึงเวนเสียจากการใชอิริยาบถนั้น หากเม่ือจําเปนก็ใชแตนอย  
อริยาบถท่ีเหมาะสมเอ้ือตอการสรางสุขภาวะทางกายใหเกิดข้ึนสําหรับผูสูงอายุโดยในทาง
พระพุทธศาสนา อาจหมายถึง การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ หรือการเคลื่อนไหวตางๆ  สามารถ
เปนสื่อใหจิตเกิดความตั้งม่ันไดเชนกัน แนวทางในการปฏิบัติเบื้องตน คือ ความตั้งใจในการเดินไป
และกลับในจังหวะตางๆ ตามระยะทางท่ีกําหนดไว (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), 
2532, หนา 314-315) โดยในการปฏิบัติผูปฏิบัติจะตองมีสติตามกําหนดรูใหทันกับอิริยาบถ อยาให
ชาหรือเร็วเกินไป ขณะท่ีเดินถามีสิ่งใดมากระทบ หรือเกิดเวทนาเกิดธรรมใดๆ ข้ึนมา ใหมีสติตาม
กําหนดรูใหทัน แลวจึงกําหนดเดินตอไป ผูปฏิบัติวิปสสนาจะตองเริ่มจากเดินจงกลมทุกครั้งๆ ละ
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ประมาณ 15-30 นาที กอนท่ีจะนั่งสมาธิ ในการทําอิริยาบถท่ีเหมาะสมนั้น แตละคนก็จะมีอัธยาศัย
แตกตางกัน เชน บางคนถูกกับการเดินจงกรม บางคนถูกกับนั่งสมาธิ เปนตน 

โดยสรุปหลักสัปปายะ 7 เปนแนวคิดท่ีประยุกตเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงสถานท่ีให
เอ้ือตอการอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ หรือบุคคลท่ีอยูอาศัยและบุคคลท่ีเขามาใชประโยชน 7 
ดาน คือ 1) อาวาสสัปปายะ เนนพัฒนา ออกแบบ วางระบบใหท่ีอยูอาศัยนั้นเปนท่ีสบายเหมาะแก
การดําเนินชีวิตอันวาดวยเรื่องสถานท่ี 2) โคจรสัปปายะ (แหลงอาหารเปนท่ีสบาย) 3) ภัสสสัปปายะ 
(ถอยคําเปนท่ีสบาย) 4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเปนท่ีสบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเปนท่ีสบาย) 
6) อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเปนท่ีสบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเปนท่ีสบาย)  
 
4.หลักธรรม หลักคิดในเรื่องเพ่ือการพัฒนาจิต ยกความคิด และยกใจสําหรับผูสูงอายุ  

คําวา “วัย” หรือ “วย” ในภาษาบาลี หมายถึง การกาวเขาสูความเสื่อมไป ในทาง
พระพุทธศาสนาจัดความแกหรือความชราเปนสภาวทุกขอยางหนึ่ง รวมท้ังคําวา ผูสูงอายุ มี
ความหมายวา ชรา คือ ความแก ความเสื่อม ดังนั้นพุทธศาสนาจัดความแก ความชราเปนทุกขอยาง
หนึ่ง หลีกเลี่ยงไมได ดังปรากฏในทุกข 11 ประการ และ ชรา ท่ีจัดอยูในปฏิจจสมุปบาท 12 แมใน
พุทธประวัติก็ไดกลาวถึงสาเหตุการออกผนวช ปรากฏในมหาปทานสูตร (ที.มหา. 10/1/1) วา สิทธัต
ถะเสด็จประพาสพระอุทยานทรงพบเทวทูต 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ตามลําดับ ใน
การประพาสแตละครั้ง การพบเทวทูตหรือความทุกขของชีวิต ทําใหทรงตระหนักถึงความไมเท่ียงแท
และไรแกนสารของชีวิต ลดความมัวเมาในความเปนหนุม ความมีสุขภาพดีและความมัวเมาในชีวิต 
ทรงเตือนพระองคเองวา พระองคหนีความแก ความเจ็บและความตายไมพน แตยังมีทางหลุดพน
เหลืออยูสายหนึ่งนั่นคือ การเลือกใชชีวิตแบบสมณะนักบวชอันปลอดจากภารกิจท่ีเปนเครื่องถวง
ไมใหคนพบความดับทุกขท่ีแทจริง เชนเดียวกับพระประวัติของพระพุทธเจานามวิปสสี ซ่ึงไดพบกับ
เ ท ว ทู ต  4  
(ที.มหา. 10/32/20) กอนออกผนวช 

พระไตรปฎกกลาวถึงความชราในฐานะชราทุกข เพ่ือชี้ใหเห็นถึงความเสื่อมไปของสังขาร 
รางกายตามธรรมชาติ เพ่ือเตือนมนุษยใหปรับวิธีคิด ละความยึดม่ันถือม่ันในตัวตน เปนตามความเปน
จริงของสังขารรางกาย (ขันธ 5) พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง “ชราเปนทุกข” ไมใชการกลาววา ความ
แกชราไมดี แตเพ่ือแสวงหาวิธีการดับทุกข  เพราะในความเปนจริงความแกชรา เปนธรรมชาติท่ีไม
อาจหลีกหนี แตพระพุทธศาสนาสอนใหปรับทาที รูเทาทัน เพ่ือสรางปจจัยเก้ือหนุน เปนการกระทําดี 
ตามคติในทางพระพุทธศาสนา ดังท่ีกลาวไวในชนสูตร  1 วา 

 “ดูกรพราหมณ ท่ีแท พวกทานเปนคนชรา แกเฒา ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มี
อายุได 120 ป แตมิไดสรางความดี มิไดทํากุศล มิไดทํากรรมอันเปนท่ีตานทานความ
ขลาดไว ดูกรพราหมณ โลกนี้ถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยู เม่ือโลกถูกชรา พยาธิ 
มรณะ นําเขาไปอยู เม่ือโลกถูกชรา พยาธิ มรณะ นําเขาไปอยูเชนนี้ ความสํารวมทาง
กาย ความสํารวมทางวาจา ความสํารวมทางใจในโลกนี้ ยอมเปนท่ีตานทาน เปนท่ีเรน 
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เปนเกาะ เปนท่ีพ่ึง เปนท่ียึดหนวงของเขาผูละไปแลว ชีวิตถูกชรานําเขาไปใกลความมี
อายุสั้น ผูท่ีถูกชรานําเขาไปใกลแลว ยอมไมมีท่ีตานทาน เม่ือบุคคลเล็งเห็นภัยในความ
ตายนี้ ควรทําบุญท้ังหลาย   อันนําความสุขมาให ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ในโลกนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความสุขแกผูท่ีละโลกนี้ไปแลว ผูซ่ึงสรางสมบุญไวแต
เม่ือยังมีชีวิตอยู” (องฺ.เอก-ทุก-ติก. 20/491/174) 

 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตโต) กลาววา อายุนั้นตามความหมายท่ัวไป ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน แปลวา เวลาท่ีดํารงชีวิตอยู เวลาชั่วชีวิต ชวงเวลานับตั้งแตเกิด
หรือมีมาจนถึงเวลาท่ีกลาวถึง พูดสั้น ๆ วา ชวงเวลาแหงชีวิต หรือ ชวงชีวิตนับแตเกิดมา  อายุเปน
คําเดิมในภาษาบาลีมีความหมายลึกลงไปอีก หมายถึงเนื้อตัวของชีวิต หรือพลังชีวิตท่ีเปนแกนของ
ชีวิต ก็ได คือหมายถึงพลังท่ีทําใหชีวิตสืบตอดําเนินไป หรือพลังท่ีชวยใหองคประกอบตาง ๆ ของ
ชีวิตเจริญงอกงามข้ึนได  นั้นคือสิ่งท่ีเรียกวา พร คือ สิ่งนาปรารถนาท่ีบุคคลหนึ่งอํานวยใหหรือแสดง
ความประสงคดวยความปรารถนาดีใหเกิดมีข้ึนแกบุคคลอ่ืน พรท่ีเปนชุดมีจํานวน 5 ขอบาง 6 ขอ
บาง พรท่ีรูจักกันมากไดแก ชุดท่ีมีจํานวน 4 ขอ ซ่ึงเรียกกันวา จตุรพิธพร หรือ พร 4 ประการ คือ 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ (ขุ.ธ. 25/18/29; องฺ.จตุกฺก. 21/58/83) และท่ีจะกลาวถึงก็คือ พร 5 คือ 
อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ (ที.ปา. 11/50/85; สํ.ม. 19/709/198) ไดใหความหมายไววา 

 1. อาย ุคือ พลังท่ีหลอเลี้ยงทรงชีวิตใหสืบตออยูไดยาวนาน ไดแก อิทธิบาท 4  
 2. วรรณะ คือ ความงามเอิบอ่ิมผองใสนาเจริญตาเจริญใจ ไดแก ศีล 
 3. สุขะ คือความสุข ไดแก ฌาน 4  
 4. โภคะ คือ ความพรั่งพรอมดวยทรัพยสินและอุปกรณตางๆ อันอํานวยความสุขความ

สะดวกสบาย ไดแก อัปปมัญญา หรือพรหมวิหาร 4  
 5. พละ คือ กําลังแรงความเขมแข็งท่ีทําใหขมขจัดไดแมแตกําลังแหงมาร ทําใหสามารถ

ดําเนินชีวิตท่ีดีงามปลอดโปรงเปนสุข บําเพ็ญกิจดวยบริสุทธิ์และเต็มท่ี ไมมีกิเลสหรือความทุกขใดใด
จะสามารถบีบค้ันครอบงํา ไดแก วิมุตติ ความหลุดพน หมดสิ้นอาสวะ หรืออรหัตตผล 

 ดวยเหตุนี้ ในบาลีมากมายหลายแหง อายุจึงหมายถึงความมีชีวิตยืนยาว หรือการเปนผู
สืบตอไปไดยาวนาน อยางท่ีเรียกกันท่ัวไปวา "อายุยืน" ใน พร 6 คือ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ เกียรติ 
สัคคะหรือสวรรค พรอมท้ัง อุจจากุลีนตาคือความมีตระกูลสูง (องฺ.ปฺจก. 22/43/51) พระพุทธองค
ทรงตรัสไววา  

 "ธรรม 5 ประการนี้ เปนสิ่งท่ีคนปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนของหาไดยากในโลก 
กลาวคือ อายุ วรรณะ สขุ ยศ สวรรค  

 "ธรรม 5 ประการนี ้เราไมกลาววาจะพึงไดมาดวยการออนวอน หรือดวยความปรารถนา 
ถาไดธรรม 5 ประการนี้ จะมีไดดวยการออนวอนหรือเพียงดวยปรารถนาเอาแลวไซร ใคร ๆ ในโลก
นี้จะพึงพลาดขาดอะไร  

 "อริยสาวกผูปรารถนาอายุ ไมควรออนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุ เพราะเห็นแกอายุ
นั้นเลย แตอริยสาวกผูปรารถนาอายุ พึงดําเนินตามขอปฏิบัติท่ีเปนไปเพ่ืออายุ เพราะขอปฏิบัติอัน
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เปนไปเพ่ืออายุ ท่ีดําเนินตามแลวนั่นแหละ จึงจะเปนไปเพ่ือการไดอายุ อริยสาวกนั้นจึงจะเปนผูได
อายุไมวาจะเปนของทิพยหรือของมนุษย  

 "อริยสาวกผูปรารถนา วรรณะ สุข ยศ สวรรค ก็ไมควรออนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับ
วรรณะ สุข ยศ สวรรค เพราะเห็นแกวรรณะ สุข ยศ สวรรคนั้นเลย แตอริยสาวกผูปรารถนาวรรณะ 
สุข ยศ สวรรค พึงดําเนินขอปฏิบัติท่ีเปนไปเพ่ือวรรณะ สุข ยศ สวรรค" 

 อายุเปนตัวนํา เปนแกนเปนพ้ืนฐานรองรับคุณสมบัติอยางอ่ืน ๆ ท้ังหมด เพราะเหตุวา 
ตอเม่ือยังทรงอายุคือมีชีวิตเปนไปอยู คุณสมบัติอยางอ่ืน ๆ เชน วรรณะ สุข ยศ และความไรโรค 
เปนตน จึงจะมีไดและจึงจะบังเกิดประโยชนแกผูนั้นได ฉะนั้น อายุคือพลังขับเคลื่อนชีวิตและความมี
ชีวิตยืนยาว จึงเปนธรรมสําคัญท่ีคนท่ัวไปปรารถนา นอกจากนี้ ยังมี พร 6 คือ อายุ วรรณะ สุขะ 
พละ ปฏิภาณ (องฺ.ปฺจก. 22/37/44) และ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขะ พละ (องฺ.จตุกฺก. 
21/34/45; องฺ.ปฺจก. 22/32/38; ขุ.อิติ. 25/270/299) อายุ วรรณะ ยศ สุข อาธิปจจะ คือ ความ
เปนใหญ (องฺ.จตุกฺก. 21/34/45; องฺ.ปฺจก. 22/32/38; ขุ.อิติ. 25/270/299) อยางไรก็ดี พึงทราบ
วา คําวา พร ในท่ีนี้  เปนการใชโดยอนุโลมตามความหมายในภาษาไทย ซ่ึงเพ้ียนไปแลวจาก
ความหมายเดิมในภาษาบาลี ในภาษาบาลีแตเดิม พร หมายถึง ผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษท่ี
อนุญาตหรืออํานวยใหตามท่ีขอ พรท่ีกลาวถึง ณ ท่ีนี้ท้ังหมด ในบาลีไมได เรียกวา พร แตเรียกวา 
ฐานะ หรือธรรมท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 

 ขอปฏิบัติท่ีจะทําใหมีอายุยืน หรือปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือการไดอายุนั้น แยกไดเปน 2 
ดานคือ ดานกายกับดานจิตใจ  

 ดานกาย อายุยอมอาศัยความมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีสุขภาพดี ไมมีโรคราย
เบียดเบียน หรือมีโรคเบาบาง การรูจักบํารุงรางกายอยางมิใชปรนเปรอ การระวังรักษาสุขภาพ การ
ปองกันและบําบัดโรค การรูจักบริโภคปจจัยสี่และปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมดวยใชปญญาอยางท่ีเรียกวา
มี "โยนิโสมนสิการ" ในทางพระศาสนา ทานมองเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพทางกายเพ่ือ
ดํารงอายุไว โดยถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของชีวิตท่ีดีในระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน
ปจจุบัน ดังตัวอยางพุทธโอวาทท่ีประทานแกพระเจาแผนดินแควนโกศล  

 "คนท่ีมีสติอยูตลอดเวลา รูจักประมาณในการบริโภค ยอมมีเวทนาเบาบาง แกชา ครอง
อายุอยูไดนาน"  

 พระเจาโกศล ทรงใหเด็กหนุมคนหนึ่งจําคาถานั้นไว และคอยกลาวในเวลาเสวยทุกครั้ง 
เปนเครื่องเตือนพระสติใหทรงยับยั้งไมเสวยเกินประมาณ ตอมาทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรง
สามารถวิ่งขับจับมาจับกวางได มีพระดํารัสชื่นชมพระมหากรุณาของพระพุทธเจาวา ไดทรง
อนุเคราะหพระองค ท้ังดวยประโยชนท่ีมองเห็น และดวยประโยชนท่ีเลยสายตา ดังท่ีทรงตรัสถึง
สิ่งแวดลอมซ่ึงสงผลตอโภชนาการไวในธัมมิกสูตร วา 

 “....เม่ือฝนตกตองตามฤดูกาล ขาวกลาก็สุกเสมอกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนุษยผูบริโภค
ขาวกลาท่ีสุกเสมอกัน ยอมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี มีกําลัง และมีอาพาธนอย” (องฺ. จตุกฺก. 
21/70/82) 
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 ในมุณิกชาดก ตรัสเลาถึงพระชาติท่ีกําเนิดในสัตวเดรัจฉาน โดยตรัสถึงลักษณะของผูมี
อายุยืนวา 

 “ทานอยาริษยาหมูมุณิกะเลย มันกินอาหารอันเปนเหตุใหเดือดรอน ทานจงเปนผูมี
ความขวนขวายนอย กินแตแกลบเถิด นี่เปนลักษณะแหงความเปนผูมีอายุยืน” (ขุ. ชา. 27/30/8) 

 ในสาลุกชาดกตรัสเลาถึงอุบายไมใหถูกฆา วา 
 “ทานอยาปรารถนาอาหารอยางหมูชื่อสาลุกะเลย เพราะวา หมูชื่อวาสาลุกะนี้ บริโภค

อาหารเปนเครื่องเดือดรอน ทานจงเปนผูมีความขวนขวายนอย เค้ียวกินแตขาวลีบนี้เถิด นี้เปน
ลักษณะแหงความอายุยืน” (ขุ. ชา. 27/458/96) 

 โดยสรุปก็คือ ทรงสรรเสริฐการบริโภคอาหารแตพอประมาณ เรียกวา โภชเนมัญตัุตา 
และมีสติพิจารณาบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนเหมาะสมกับสภาพรางกาย  

 ดังนั้น พุทธดํารัสท่ีตรัสย้ําอยูเสมอก็คือ คําแนะนําใหบริโภคสิ่งตาง ๆ ดวยโยนิโส
มนสิการ คือ รูจักพิจารณากินใชดวยคํานึงถึงคุณคาท่ีแทจริงของสิ่งนั้น ๆ เพ่ือใหพอดีท่ีจะไมเกิด
โทษ แตใหเปนคุณประโยชน เปนเครื่องสงเสริมชีวิตท่ีดีงาม เชน กินอาหารมิใชเพ่ือเห็นแก
สนุกสนานมัวเมา แตเพ่ือหลอเลี้ยงรางกายใหเปนอยูผาสุก สามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามประเสริฐได 
ใชเสื้อผาเครื่องนุงหมท่ีอยูอาศัย เพ่ือปองกันและบรรเทาหนาวรอนลมแดด คุมภัย พักผอน ใชชีวิต
สวนตัว เปนตน มิใชเพ่ือฟุงเฟอแขงขัน หรือเมาเกียรติเมายศอวดขมใคร ๆ ผูใดคุมตนใหปฏิบัติได
ตามท่ีปญญาบอกอยางนี้ เรียกวามี นิสสรณปญญา คือ มีปญญาท่ีทําชีวิตใหเปนอิสระ หรือมีปญญา
พาไปสูความรอด หรือมีปญญาสําหรับปลดปลอยตัวเปนอิสระ ถาสามารถปลดปลอยตัวใหเปนอิสระ
ไดแลว ก็นับวามีความพรอม หรือมีคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีจะไปชวยปลดปลอยผูอ่ืนตอไปไดอยางดี เม่ือ
ชีวิตเปนอิสระปลอดโปรงปราศจากสิ่งบีบค้ันก็ยอมเก้ือกูลแกการท่ีอายุจะดํารงอยูไดยืนนาน ซ่ึง
ธรรมท่ีชวยใหอายุยืน มีพุทธพจนแสดงขอปฏิบัติท่ีเก้ือกูลแกอายุไวหลายแหง  ดังในอนายุสสสูตร
บทท่ี 1 วา 

“ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  5  ประการนี้  เปนเหตุใหอายุสั้น 5  ประการเปนไฉน  
คือ  บุคคลไมเปนผูทําความสบายแกตนเอง  1  ไมรูจักประมาณในสิ่งท่ีสบาย  1  
บริโภคสิ่งท่ียอยยาก  1  เปนผูเท่ียวในกาลไมสมควร  1  ไมประพฤติเพียงดังพรหม  
1  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  5  ประการนี้แล  เปนเหตุใหอายุสั้น  ฯ          

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม  5  ประการนี้  เปนเหตุใหอายุยืน  5  ประการ
เปนไฉน  คือ  บุคคลเปนผูทําความสบายแกตนเอง 1 รูจักประมาณในสิ่งท่ีสบาย 1 
บริโภคสิ่งท่ียอยงาย  1  เปนผูเท่ียวในกาลสมควร  1  เปนผูประพฤติเพียงดังพรหม  
1  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  5  ประการนี้แล  เปนเหตุใหอายุยืน” (อง. ปฺจก-
ฉกฺก. 22/125/150) 

 ในอนายุสสสูตรบทท่ี 2 วา 
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   “ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  5  ประการนี้แล  เปนเหตุใหอายุสั้น 5  ประการเปน
ไฉน  คือ  บุคคลยอมไมกระทําความสบายแกตนเอง  1  ไมรูจักประมาณในสิ่งท่ีสบาย  
1  บริโภคสิ่งท่ียอยยาก  1  เปนคนทุศีล  1  มีมิตรเลวทราม  1   
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ธรรม  5  ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน  5  ประการเปนไฉน  
คือ  บุคคลยอมเปนผูทําความสบายแกตนเอง  1  รูจักประมาณในสิ่งท่ีสบาย  1  
บริโภคสิ่งท่ียอยงาย  1  เปนผูมีศีล  1  มีมิตรดีงาม  1  ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย  ธรรม  5  
ประการนี้แล  เปนเหตุใหอายุยืน” (อง. ปฺจก-ฉกฺก. 22/126/151) 

 อายุวัฒนธรรม ก็คือ ธรรมท่ีชวยใหอายุยืน สรุปได 5 ประการคือ  
  1. สัปปายการี สรางสัปปายะ คือทําอะไร ๆ ใหเปนท่ีสบายเก้ือกูลแกสุขภาพ  
  2. สัปปาเย มัตตัญู แมในสิ่งท่ีสบายนั้น ก็รูจักประมาณทําแตพอดี  
  3. ปริณตโภช ีบริโภคสิ่งท่ียอยงาย (เชน เค้ียวใหละเอียด)  
  4. กาลจารี มีศีล ปฏิบัติตนใหเหมาะสมในเรื่องเวลา เชน รูจักจัดเวลา ทําพอดี

เวลา  
  5. พรหมจารี รูจักถือพรหมจรรยตามควร และมิตรท่ีดี 
 การบริหาร คือ การปฏิบัติตนในดานกายจะเปนสิ่งสําคัญ แตกายก็เปนเพียงสวนหนึ่ง

ของชีวิต ชีวิตนั้นประกอบดวยรูป และนาม ตองมีท้ังกายและจิต จึงจะมีชีวิตอยูได และกายกับจิต
นั้น ยอมสัมพันธตองอาศัยกันสงผลถึงกัน ในการท่ีจะมีอายุยืน นอกจากระวังรักษาและบํารุงกาย
แลว ก็จะตองมีขอปฏิบัติทางจิตใจดวย คือจะตองรูจกัระวังรักษาบํารุงจิตใจ เครื่องรักษาบาํรุงจิตใจ
คือคุณธรรม การฝกอบรมจิตใจและเจริญปญญา  

 ในบรรดากุศลธรรมท่ีเก้ือกูลแกอายุนั้น ขอท่ีมีผลมากโดยตรงไดแก เมตตาและกรุณา 
คือความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี คือชวยเหลือเก้ือกูลปราศจากพยาบาทความคิดรายผูกใจเจ็บ
แคน ดํารงในอหิงสา คือ ปราศจากวิหิงสา ไมขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืน ไมคิดรายมุงทําลาย ดังพุทธ
พจนวา  “การท่ีบุคคลละปาณาติบาต เวนขาดจากการทําลายชีวิต วางทัณฑะ วางศัสตรา มี
ความละอายตอบาป ประกอบดวยเมตตา ใฝใจชวยเหลือเก้ือกูลแกปวงสัตว นี้คือขอปฏิบัติท่ีเปนไป
เพ่ือความมีอายุยืน” ความรัก เมตตา ความมีไมตรี ยอมสงเสริมความมีอายุยืนท้ังแกตนเอง และแก
ผูอ่ืน สําหรับตนเอง เม่ือมีเมตตา จิตใจก็ผองใส สดชื่นเบิกบาน ระบบตาง ๆ ในรางกายก็ไมตึง
เครียดทํางานคลองแคลวเบาสบาย ชวยใหมีสุขภาพดี เม่ือตางคนตางก็รักใคร ไมเบียดเบียน ไมทํา
รายกัน ตางก็มีชีวิตอยูไดยาวนานเทากับชวยเหลือกันใหอายุยืนไปดวยกัน และเม่ือมีเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟอ เผื่อแผอุดหนุนสงเสริมกัน คนท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือ ก็มีคนชวยเหลือ เชนคนท่ีขาด
แคลนก็ไดรบัการแบงปนดวยการใหอาหารและปจจัยยังชีพอยางอ่ืน ๆ เม่ือคนขัดสนยากไร ออนแอ 
ไดรับอาหารและปจจัยยังชีพทําใหเปนอยูได หรือกลายเปนคนแข็งแรง ก็เทากับไดรับการตออายุให
ยืนยาวหรือทําอายุใหม่ันคง  ปรากฏในสุทัตตสูตร พระพุทธองคทรงตรัสวา  
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 “ผูใดยอมใหโภชนะโดยเคารพ ตามกาลอันควร แกทานผูสํารวม บริโภคโภชนะท่ีผูอ่ืนให
เปนอยู ผูนั้นชื่อวาใหฐานะท้ัง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ และพละ นรชนผูมีปรกติ ใหอายุ วรรณะ 
สุขะ พละ ยอมเปนผูมีอายุยืน มีบริวารยศในท่ีท่ีตนเกิดแลว” (องฺ. จตุกฺก. 21/60/71) 

 ในโภชนสูตร พระพุทธเจาไดทรงตรัสถึงการใหโภชนะแกปฏิคาหกผูสํารวมแลว ยอมเปน
ผูมีอายุยืน (องฺ. จตุกฺก. 21/60/71) ดังปรากฏหลักฐานท่ีวา  

 “ปราชญผูมีปญญา ใหอายุยอมไดอายุ ใหกําลังยอมไดกําลัง ใหวรรณะยอมไดวรรณะ 
ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณ ใหสุขยอมไดสุข  ครั้นใหอายุ กําลัง วรรณะ  สุข และปฏิภาณแลวจะเกิด
ในท่ีใด ๆ ยอมเปนผูมีอายุยืน มียศ” (องฺ. ปฺจก-ฉกฺก. 22/38/41) 

 เม่ือบุคคลไดรับการอุดหนุนดวยปจจัยสี่ มีภัตตาหารเปนตน ก็เทากับไดรับการถวายอายุ
ใหสามารถบําเพ็ญกิจของผูดํารงและสืบทอดธรรมอยูไดตอไป สวนทางฝายผูให หรือผูบํารุงอุดหนุน
นั้น  ก็ชื่อวาไดประกอบกุศลธรรม ซ่ึงกอใหเกิดความปติยินดี และความมีจิตใจเบิกบาน ผองใส เปน
พลังสงเสริมอายุ สามารถชวยหนุนใหมีอายุยืนยาวได เม่ือใหอายุแกผูอ่ืนแลว ตนเองก็เปนผูไดอายุ
ดวยเชนเดียวกัน  

เม่ือคนท่ัวไปหรือคนสวนใหญ มีไมตรีจิต รักใคร ปรารถนาดีตอกัน กระแสจิตเมตตาก็
จะแผเอิบอาบซึมซานกระจายไปท่ัวท้ังสังคม บันดาลใหเกิดความสงบสุข รูสึกรมเย็นแผปกคลุมอยู
ท่ัวไป ในสภาพสังคมเชนนี้ ชีวิตดานกายก็ปลอดภัย จิตใจก็มีสุขภาพสมบูรณ นับวาเปนสภาพอุดม
คติของสังคมพุทธท่ีแทจริง ซ่ึงหากเปนไดเชนนี้ คนท้ังหลายก็ยอมจะมีอายุยืนยาวท่ัวกัน และจะยืน
ยาวยิ่งข้ึนไป 

 
ปจจัย 4 
ปจจัย 4 ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุงหม มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) อาหาร อาหารท่ีฉันนั้นตองเปนอาหารท่ีมีคุณประโยชนไมมีโทษ เพ่ือใหสุขภาพ

รางกายแข็งแรงทํางานไดตามปกติ และเพ่ือไปซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ (อาหาร บิณฑบาต) 
ก. การกินอาหารแตพอเหมาะไมมากไมนอยจนเกินไป ดังปรากฏในโทณปากสูตร วา 

ครั้งหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารแลว รูสึกอึดอัด
จึงไดตรัสคาถานี้ในเวลานั้นวา “มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ รูจักประมาณในโภชนะท่ีไดแลว ยอมมี
เวทนาเบาบาง เขายอมแกชา อายุยั่งยืน” (ส .ส. (ไทย) 15/124/145) 

ข. การฉันภัตตาหารอยางรูคุณคาแทคุณคาเทียม หลักในการบริโภคขอนี้เพ่ือใหบริโภค
อาหารอยางรูคุณคาท่ีแทจริง ไมใชเพ่ือความโกหรูหรา ใหรูวาควรจะบริโภคมากนอยแคไหนเพ่ือ
รางกายจะไดไมอึดอัด เพราะอาหารท่ีมากเกินไปจนระบบยอย ทําการยอยไมทัน ดังปรากฏในบท
พิจารณาอาหารของพระภิกษุ ดังปรากฏในอปริหานิยสูตร วา 

ภิกษุรูจักประมาณในการบริโภค เปนอยางไร คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉันอาหาร ไมใชเพ่ือเลน ไมใชเพ่ือมัวเมา  ไมใชเพ่ือ
ประดับ  ไมใชเพ่ือตกแตงแตเพียงเพ่ือความดํารงอยูไดแหงกายนี้  เพ่ือใหกายนี้
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เปนไปได เพ่ือกําจัดความเบียดเบียน    เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  ดวยคิดเห็น
วา เราจักกําจัดเวทนาเกาและจักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน ความดําเนินไปแหงกาย  
ความไมมีโทษ และการอยูผาสุกจักมีแกเรา ภิกษุรูจักประมาณในการบริโภค เปน
อยางนี้แล (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/37/66) 

 
ค. ฉันแตอาหารท่ียอยงาย เชน ขาวตม ดังปรากฏใน ยาคุมธุโคฬกานุชานนา ตอนหนึ่ง

วา “ขาวตมยอมบรรเทาความหิว ความกระหาย ใหลมเดินคลอง ชําระลําไส และชวยยอยอาหาร 
พระสุคตตรัสวาขาวตมเปนยา” (วิ.ม. (ไทย) 5/282/89) 

สรุปไดวา สิ่งแวดลอมเพ่ือการอนุรักษทางกายภาพในฐานะเปนแหลงอาหารนั้น เปน
อาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย นอกจากนี้ผูท่ีรับประทานอาหารนั้นตองรูจักคุณคาของอาหารนั้นๆ 
ไมบริโภคมากจนเกินความจําเปนเพราะอาจกอใหเกิดโทษได และตองเปนอาหารท่ียอยไดงาย 

(2) ยารักษาโรค ในดานยารักษาโรค ก็อาศัยพืชพรรณท่ีพบในธรรมชาติเปนการรักษา
โรคโดยการใชตัวยา เรียกวา รักษาดวยเภสัชโอสถ พืชพรรณ ผลไมอีกหลายชนิดท่ีพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไววาพระภิกษุสามารถท่ีจะฉันไดในยามวิกาล ซ่ึงในพระวินัยไดบัญญัติไว อีก 8 ประเภท คือ 

 
ยามกาลิก ของท่ีภิกษุรับประเคนไวแลวฉันไดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งกอนอรุณ

ของวันใหม คือ น้ําปานะ  ไดแก  น้ําค้ันผลไมท่ีทรงอนุญาต  8  อยาง  คือ (1) อัมพ
ปานะ น้ํามะมวง (2) ชัมพุปานะ น้ําหวา  (3) โจจปานะ น้ํากลวยมีเมล็ด  (4) โมจปานะ 
น้ํากลวยไมมีเมล็ด (5) มธุกปานะ  น้ํามะทราง  (6) มุททิกปานะ  น้ําผลจันทน  หรือน้ํา
องุน (7) สาลูกปานะ น้ําเหงาบัว (8) ผารุสกปานะ น้ําผลมะปรางหรือน้ําลิ้นจี่ และน้ํา
ผลไมทุกชนิด เวนน้ําตม เมล็ดขาวเปลือก น้ําใบไมทุกชนิดเวนน้ําผักดอง น้ําดอกไมทุก
ชนิด เวนน้ําดอกมะทราง น้ําออยสด ฉันได (วิ.มหา.(ไทย) 2/239/396) 

 
ทรงดําริ เภสัช 5 (วิ.ม. (ไทย) 5/260/44) นี้ ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามันน้ําผึ้ง น้ําออย 

เปนท้ังตัวยาและชาวโลกถือกันวาเปนยาท้ังใหประโยชนทางโภชนาการและไมเปนอาหารหยาบ 
 

เนยใส  เนยขน  นั้น   สามารถทําไดจากน้ํานมโคบาง น้ํานมแพะบาง น้ํานม 
กระบือบาง มังสะของสัตวใดเปนกัปปยะ ทําจากน้ํานมสัตวนั้นก็ได  สวนน้ํามันนั้น  
สกัดมาจากเมล็ดงา บาง จากเมล็ดพันธุผักกาดบาง  จากเมล็ดมธุกะ  ท่ีแปลวา  มะซาง
บาง จากเมล็ดละหุงลาง จากเปลวสัตวบาง น้ําผึ้งนั้น คือรสหวานท่ีแมลงผึ้งทํา น้ําออย
นั้น คือรสหวานจากออ เรื่องน้ํามันเหลวท่ีเปนยา‚ เราอนุญาตมันเหลวท่ีเปนยา คือมัน
เหลวหมี  มันเหลวปลา มันเหลวปลาฉลาม มันเหลวหมู มันเหลวเวลาท่ีรับประเคนใน
กาล เจียวในกาลกรองในกาลแลว ฉันอยางน้ํามัน น้ําฝาดท่ีเปนยา‚ เราอนุญาตน้ําฝาดท่ี
เปนยา คือ น้ําฝาดสะเดา  น้ําฝาด โมกมัน น้ําฝาดข้ีกา น้ําฝาดบอระเพ็ด น้ําฝาดกระถิน
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พิมาน หรือน้ําฝาดท่ีเปนยาชนิดอ่ืนท่ีมี อยู ซ่ึงไมใชของเค้ียวของฉัน รับประเคนแลวเก็บ
ไวไดจนตลอดชีพ เม่ือมีเหตุจําเปน ภิกษุจึง ฉันได เม่ือไมมีเหตุจําเปน ภิกษุฉันตองอาบัติ
ทุกกฏ (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรณาณวโรรส, 2552, หนา 106, วิ.ม. 
(ไทย) 5/262/45, วิ.ม. (ไทย) 5/263/47) 
 
สรุปความสําคัญของสิ่งแวดลอมในฐานะเปนแหลงยารักษาโรค พบในธรรมชาติเปนการ

รักษาโรคโดยการใชตัวยา เรียกวา รักษาดวยเภสัชโอสถ ประกอบดวย พืชพรรณตางๆ น้ําค้ันจาก
ผลไม น้ําฝาดท่ีทําเปนยา ผลิตภัณฑท่ีไดจากนม เนย น้ําออย น้ําผึ้ง นอกจากนี้ยังมีในสวนของน้ํามัน
จากสัตวตางๆ ก็สามารถใชเปนยารักษาโรคได เหตุเนื่องจากในสมัยพุทธกาลไมมียารักษาโรคท่ีมา
จากเคมีเฉกเชนปจจุบัน ดังนั้นสมุนไพรหรือสิ่งท่ีพบในธรรมชาติ ก็สามารถนํามาเปนยารักษาโรคได 

 
(3) ท่ีอยูอาศัย (Living Place) แมเม่ือมีวัดเกิดข้ึนแลว พระสงฆก็ยังไมไดอยูประจํา 

ยังคงจาริกเผยแผธรรมไปเรื่อยๆ แมในฤดูฝน ซ่ึงเปนชวงท่ีชาวบานกําลังปลูกพืชผลกันอยู พระสงฆ
ยังคงจาริกโดยไปเหยียบย่ําทําความเสียหายแกพืชผลของชาวบาน พระสงฆท้ังหลายจึงถูกติเตียน 
พระพุทธเจาจึงบัญญัติใหพระสงฆท้ังหลายจําพรรษาในฤดูฝน ครั้นสิ้นฤดูฝนแลวตางก็แยกยายจาริก
ออกไปเผยแผธรรม และแสวงหาท่ีสงบเพ่ือบําเพ็ญธรรม เชน ตามปา เขา ถํ้า เปนตน แลวแตความ
เหมาะสม พระพุทธเจาเองเม่ือออกพรรษาแลว ก็มักเสด็จจาริกไปท่ีตางๆ เพ่ือเผยแผพุทธศาสนา ซ่ึง
แสดงวาทรงสนับสนุนใหพระสงฆจําพรรษาดวยและการจาริกดวย เพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติ
ธรรม เพราะการอยูอาศัยประจํานั้นมีท้ังคุณและโทษเชนเดียวกับการจาริก  อีกท้ังพระพุทธเจาก็ได
แสดงถึงโทษของการจาริกไวเชนกัน ดังปรากฏในพระไตรปฎกดังนี้ คือ  

1. ยอมไมไดฟงในสิ่งท่ีไมเคยฟง   2. ไมเขาใจชัดสิ่งท่ีไดฟงแลว  
3. ไมแกลวกลาในสิ่งท่ีไดฟงบางประการ  4. ไดรับโรคเรื้อรังอยางหนัก  
5. ไมมีมิตร      6. ไมไดบรรลุคุณวิเศษท่ียังไมไดบรรลุ  
7. เสื่อมจากคุณวิเศษท่ีไดบรรลุแลว  8. ยอมไมแกลวกลาดวยคุณวิเศษท่ี

บรรลุแลวบางประการ  
เนื่องจากการจาริกไปเรื่อยๆ ยอมไมมีโอกาสไดฟงธรรมเทศนาจากพระภิกษุผูไดบรรลุ

คุณธรรมชั้นสูงแลว หรือเม่ือเกิดขอสงสัยก็ไมมีโอกาสไดไตถามพระสงฆท่ีมีความรู จึงไมเชี่ยวชาญใน
สิ่งท่ีไดเคยฟง และพลอยทําใหการบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเปนไปไดยากหรือบรรลุแลวก็สามารถเสื่อม
ได อันเนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม บางครั้งการจาริกไปเรื่อยๆ ทําใหเพลิดเพลินจนปลอย
ปะละเลยตอการปฏิบัติธรรม เปนตน สวนคุณของการจาริกพระพุทธเจาก็ไดแสดงไวเชนกันในนัย
ตรงกันขามกับโทษของการจาริก 

นอกจากนั้น พระพุทธเจายังไดแสดงถึงคุณและโทษของการอยูอาศัยไว โดยกลาวถึง
โทษของการอยูอาศัย คือ  

1. ทําใหตระหนี่ท่ีอยู    2. ตระหนี่ตระกูล  
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3. ตระหนี่ลาภ    4. ตระหนี่วรรณะ  
5. ตระหนี่ธรรม    6. มีการสะสมสิ่งของมาก  
7. มีกิจมากทําใหไมฉลาดในกิจท่ีจะตองกระทํา  
8. เกิดการคลุกคลีกับคฤหัสถ ซ่ึงอาจกอใหเกิดเรื่องท่ีไมสมควรข้ึนมาได  
9. เกิดความหวงใยในท่ีอยูอาศัย ไมสามารถจะหลีกไปได 
แตการอยูอาศัยประจําก็ไมไดมีแตโทษอยางเดียว คุณของการอยูอาศัยก็มีเชนกัน ดังท่ี

พระพุทธเจาไดแสดงนัยตรงกันขามกับโทษของการอยูอาศัย 
 
(4) เครื่องนุงหม จีวรหรือเครื่องนุงหมของพระสงฆมีจุดมุงหมายก็เพ่ือปกปดรางกาย

ไมใหอุจาดตาแกผูพบเห็น จึงตองมีทําความสะอาดหรือซักจีวร ตมยอม จีวรใหสะอาด นอกจากนี้ยัง
ปองกันอากาศรอนหนาวเย็นดวย ดังปรากฏใน จีวรรชนกถา วาดวยน้ํายอมจีวร กลาววา ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตน้ํายอม 6 ชนิด คือ น้ํายอมจากรากไม น้ํายอมจากตนไม น้ํายอมจากเปลือกไม 
น้ํายอมจากใบไม น้ํายอมจากดอกไม และน้ํายอมจากผลไม (วิ.ม.(ไทย) 5/344/209) 

นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังมองเห็นความสําคัญของความสะอาดของจีวร ดังพบวามี
การใหใชหมอยอมขนาดเล็กไวตมน้ํายอม เพ่ือกันกลิ่นอับท่ีเกิดจากการยอมผาดวยน้ําเย็น และยัง
แนะวิธีการปองกันน้ําลนจากหมอยอม โดยการใหผูกตระกรอกันน้ําลน (วิ.ม. (ไทย) 5/344/210) 
นอกจากนี้ยังแนะวิธีการตากจีวรเพ่ือปองกันเชื้อราอันเกิดจากการหมักหมมจีวรท่ีเปยกชุมเหง่ือ (วิ.
ม. (ไทย) 4/67/89) 

การดํารงอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนสถานท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของ
มนุษย ไดแก ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง การอยูในประเทศอันสมควร อยูในถ่ินท่ีเหมาะสม หมายถึง
อยูในถ่ินเจริญ มีคนดี มีนักปราชญ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน 
ฉบับประมวลศัพท, หนา 3) รวมท้ัง การอยูในประเทศหรือถ่ินท่ีเหมาะท่ีควร ในภาษาสมัยใหมก็คือ 
การอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี (พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2538, หนา 3) หรือการอยูใน
ประเทศอันควร  (คณะกรรมการแผนกตํารา, 2550, หนา 127.) 

สภาพแวดลอมท่ีดี เรียกอีกอยางวา “ปฏิรูปเทสวาสะ” หมายถึง การอยูในประเทศ
หรือถ่ินท่ีเหมาะท่ีควร ในภาษาสมัยใหมก็คือ การอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี หรือการอยูในประเทศอัน
ควร ชื่อวา ปฏิรูปเทส บริษัท 4 ยอมเท่ียวไป บุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตน ยอมเปนไป คําสอนของ
พระศาสดามีองค 9 ยอมรุงเรืองในประเทศใดประเทศนั้น ชื่อวาประเทศอันควร การอาศัยอยูใน
ประเทศอันสมควรนั้น พระพุทธเจาตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนปจจัยแหงการทําบุญแหงสัตว
ท้ังหลาย (คณะกรรมการแผนกตํารา,2538, หนา 127.) ดังนั้น กลาวไดวาความหมายของสิ่งแวดลอมคือ 
สิ่งท่ีใกลชิดกับชีวิตมนุษย (พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2538, หนา 19) รวมท้ังการอยู
ในถ่ินท่ีเหมาะ (องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) 2/116) แมนิยามและความหมายของคําวาสิ่งแวดลอมใน
พระพุทธศาสนา จะไมมีเดนชัด แตก็สามารถท่ีจะกลาวไดวา ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดปรากฏ
ขอความท่ีแสดงถึงบรรยากาศ ท่ีผูวิจัยสามารถอนุมานไดวาเปนคํานิยามของสิ่งแวดลอม โดยใน



189การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

คัมภีรทางพระพุทธศาสนาจะกลาวถึงสิ่งแวดลอมโดยออมๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นภาพ
สิ่งแวดลอมทางพระพุทธศาสนาชัดเจนข้ึน ผูวิจัยไดประมวลความหมายตามคัมภีรพระพุทธศาสนา 
ดังนี้ 

ขอความจํานวนมากในคัมภีรพระพุทธศาสนา ท่ีกลาวถึงสิ่งแวดลอม ท่ีแสดงถึงความ
เชื่อมโยงกันของวิถีชีวิตมนุษย และธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย ไมวาจะเปนสิ่งท่ีมีชีวิต หรือสิ่งท่ีไมมี
ชีวิต การกลาวถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับการบําเพ็ญเพียร ท่ีมีลักษณะเปนปานารื่นรมย อุดม
สมบูรณมีสายน้ําไหลไปตามซอกหิน มีดอกไมบานสะพรั่ง เปนท่ีเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ และ
เปนท่ี ท่ี เหมาะสมสําหรับการปฏิบั ติธรรม หรือการฝกตนเพ่ือบรรลุ ถึงเปาหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนานั้นคือนิพพาน ดังท่ีปรากฏในภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ ความวา 

 
เราผูเดียวมุงประโยชนเปนสําคัญ จะรีบเขาปาใหญท่ีทําปติใหเกิดแกผูบําเพ็ญ 

เพียร นารื่นรมย   ซ่ึงชางซับมันอาศัยอยู  จะอาบน้ําท่ีซอกภูเขาอันเยือกเย็นในปารมรื่น  
มีดอกไมบานสะพรั่ง จงกรมแตผูเดียว เม่ือไร เราจะไดอยูปาใหญท่ีนารื่นรมยแตผูเดียว  
ไมมีเพ่ือน ไดสําเร็จกิจ   ไมมีอาสวะ   ขอความประสงคของเราผูตองการจะทําอยางนั้น
จงสําเร็จเถิด เราจักทําใหสําเร็จไดเอง ผูอ่ืนไมอาจทําใหผูอ่ืนได เรานี้สวมเกราะคือความ
เพียรอยู จะเขาปาใหญ ยังไมถึงความสิ้นอาสวะ ก็จักไมออกจากปาใหญนั้น เม่ือลมเย็น
พัดเอากลิ่นดอกไมหอมฟุงมา  เราจะนั่งบนยอดเขาทําลายอวิชชา  จักไดรับความสุข
รื่นรมยดวยวิมุตติสุข  ท่ีเง้ือมภูเขามีพ้ืนเย็นในปา ซ่ึงดารดาษดวยดอกโกสุม แนแท (ขุ.
เถร. (ไทย) 26/539-545/434) 

 
ในอีกกรณีศึกษาหนึ่ง มีการกลาวถึงสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะกับการฝกกายฝกใจ ในการ

เขาถึงความจริงอันสูงสุด วาหากจะหาสถานท่ีท่ีเหมาะแกการปฏิบัติเพ่ือแสวงหาความสงบแลว 
นาจะเปนสถานท่ีท่ีมีความสะดวกสบายในดานอาหาร เสนทางสัญจร และใหรมเงาในการนั่งปฏิบัติ
บําเพ็ญเพียร ดังปรากฏขอความในปาสราสิสูต กลาววา 

 
ภิกษุท้ังหลาย  เรานั้นแสวงหาวาอะไรเปนกุศล  ขณะท่ีแสวงหาทางอัน

ประเสริฐ คือความสงบซ่ึงไมมีทางอ่ืนยิ่งกวา  เม่ือเท่ียวจาริกไปในแควนมคธโดยลําดับ
ไดไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไดเห็นภูมิประเทศท่ีนารื่นรมย มีราวปานาเพลิดเพลินใจ 
มีแมน้ําไหลรินไมขาดสาย   มีทาน้ําสะอาดดี  นารื่นรมย มีโคจรคามอยูโดยรอบ  เราจึง
คิดวา ‘ภูมิประเทศเปนท่ีนารื่นรมย   มีราวปานาเพลิดเพลินใจมีแมน้ําไหลรินไมขาดสาย  
มีทาน้ําสะอาดดี  นารื่นรมย  มีโคจรคามอยูโดยรอบ  เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรของ
กุลบุตรผูปรารถนาจะบําเพ็ญเพียร’ เราจึงนั่ง ณ ท่ีนั้นดวยคิดวา ‘ท่ีนี้เหมาะแกการ
บําเพ็ญเพียร’ (ม.มู. (ไทย) 12/279/303) 
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ปรากฏวา มีการกลาวถึงระบบนิเวศ ท่ีเหมาะแกการบําเพ็ญเพียรคือ เปนสถานท่ีท่ีนา
รื่นรมย มีแมน้ําไหลรินไมขาดสาย มีทาน้ําสะอาดดี มีโคจรคามอยูโดยรอบ จากขอความดังกลาว 
สถานท่ีท่ีนารื่นรมย มีทาน้ําสะอาด มีโคจรคามอยูโดยรอบ และมีลักษณะเปนปาใหญ ท่ีเหมาะ
สําหรับการบําเพ็ญเพียร เพ่ือการบรรลุธรรมแลว ตนไมท่ีมีรมเงา ใหความสงบเย็นสบาย แมเพียงตน
เดียวท่ีไมไดมีลักษณะเปนปาก็สามารถเปนสถานท่ีท่ีเหมาะสมแกการบําเพ็ญเพียรได ดังปรากฏใน 
พระสูตรมหาสัจจกสูตร (ม.มู. (ไทย) 12/381/416) ท่ีกลาวถึง การนั่งใตตนหวาท่ีรมเย็น ทําใหบรรลุ
ปฐมญาณได 

นอกจากนี้ ความอุดมสมบูรณของสวน ท่ีมีสัตวนานาชนิดไดอาศัยรมเงา และผลของ
ตนไม เปนอาหารทําให มีสัตวมาอาศัยอยู  ณ  ท่ีนั้ น เปนจํานวนมาก ดังขอความพรรณนา
สภาพแวดลอมในสวนมะมวงแหงหนึ่งท่ีปรากฏในกุมภชาดก ความวา 

 

ขอเดชะพระองคผูทรงขมอริราชศัตรู  สวนมะมวงนั้น  เซ็งแซไปดวยหมูนกท่ี
มัวเมาดวยรสดอกไม ทิพยสกุณปกษี คือ นกกระเรียน นกยูง นกเขา และนกสาลิกาก็มี
อยูในสวนมะมวงนี้ และในสวนนี้ยังมีฝูงหงสสงเสียงรองระงม นกดุเหวาเรารองกึกกอง
ปลุกเหลาสัตวใหตื่นอยู ณ สวนมะมวงนี้ ตนมะมวงท้ังหลายมีปลายก่ิงโนมลง ดวยพวง
ผลดกดื่นเชนรวงขาวสาลี มีท้ังตนคา ตนสน ตนกระทุม และผลตาลสุกหอยยอยอยูเรียง
ราย (ขุ.ชา. (ไทย) 27/26/542) 

 
อีกเรื่องหนึ่ง ท่ีปรากฏใน อารามทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอารามทายก

เถระ ความวา “ขาพเจาไดสรางอารามถวาย แดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ใกลหมูไมมี
เงารมเย็น มีฝูงนกเขาอยูอาศัย” (ขุ.อปทาน. (ไทย) 32/32/468) 

สภาพแวดลอมบางกรณีเปนแหลงของยารักษาโรค เชนท่ีปรากฏในมูลาทิเภสัชชกถา วา
ดวยทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไมเปนตนความวา 

 
สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายผูเปนไข ตองการรากไมท่ีเปนยา ภิกษุท้ังหลายจึงนํา

เรื่องนี้ไปกราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ  พระผู มีพระภาครับสั่งวา  ภิกษุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตรากไมท่ีเปนยา คือ ขม้ินขิงสด วานน้ํา วานเปราะ อุตพิต ขา  แฝก 
แหวหมู หรือรากไมท่ีเปนยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู  ซ่ึงไมใชของเค้ียวของฉันรับประเคนแลวเก็บ
ไวไดจนตลอดชีพเม่ือมีเหตุจําเปนภิกษุจึงฉันได เม่ือไมมีเหตุจําเปนภิกษุฉันตองอาบัติทุก
กฏ (วิ.ม. (ไทย) 5/263/46) 

 
นอกจากนี้พระพุทธเจายังทรงอนุญาตพืชท่ีเปนยาจากธรรมชาติอีกหลายชนิด เชนน้ํา

ฝาดสะเดา น้ําฝาดโมกมัน น้ําฝาดข้ีกา น้ําฝาดบอระเพ็ด น้ําฝาดกระถินพิมาน หรือน้ําฝาดท่ีเปนยา
ชนิดอ่ืนท่ีมีอยู ยังมีผลไมท่ีเปนยา เชน ลูกพิลังคะ ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามปอม ผล
โกฐ หรือผลไมท่ีเปนยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู และยางไมท่ีเปนยา เชน หิงคุยางเค่ียวจากหิงคุ ยางเค่ียวจาก
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เปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ ยางจากใบตันตกะ ยางเค่ียวจากกานตันตกะ กายาน หรือยางท่ี
เปนยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู เปนตน (วิ.ม. (ไทย) 5/263/47) 

สรุปไดวา สภาพแวดลอมในแตละแหง มีความสําคัญท่ีแตกตางกัน เชน สภาพแวดลอม
ท่ีมีลักษณะสงบ เงียบสงัด เหมาะเปนท่ีบําเพ็ญเพียร สภาพแวดลอมท่ีประกอบดวยพืชหลากหลาย
ชนิด ก็เปนแหลงของยารักษาโรค เปนแหลงท่ีอยูท่ีอาศัยท่ีเรียกไดวาเปน ปฏิรูปเทสวาสะ คือมี
ระบบนิเวศท่ีดีสําหรับการอยูอาศัยและใชปฏิบัติธรรม และยังตองประกอบดวยกัลยาณมิตร หรือคน
ดี หากสถานท่ีใดไมเหมาะสมและไมมีคนดีหรือกัลยาณมิตร สถานท่ีนั้นก็ยังไมไดชื่อวา ปฏิรูปเทส  
เพราะปฏิรูปเทสวาสะมีความหมายครอบคุลมถึงถ่ินท่ีอยูท่ีเหมาะสมสําหรับมนุษย และเปนสถานท่ี
ท่ีเก้ือกูลตอการอบรมพัฒนาตนเองดวย 

  
ภาพท่ี 2 พระพุทธเจากับการสงเคราะห “ราธะ” ผูสูงอายุท่ีมาขอบวชในพระพุทธศาสนา และพระ

สารีบุตร กับการพัฒนาจิต ยกใจผูสูงอายุ (แม-นางสารี) ใหเขาใจและรูพระพุทธศาสนา (ภาพ : 
ออนไลน)  

 
5.สุขภาวะทางจิตกับการพัฒนาจิต สงเสริมกําลังใจของผูสูงอายุ  

การดูแลสุขภาพจิตใจผานทางผัสสะตางๆ เนื่องจากผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก
ท้ังหมดสามารถตัดสินท่ีความรูสึกทางใจท้ังสิ้น ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากประสาทสัมผัส 
หรือสภาพแวดลอมท่ีเปนมนุษยก็ตาม ซ่ึงคําวา “ผัสสะ” เปนศัพทท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนไดเปนอยางดี เพราะประสบการณเชิงผัสสะนั้น สามารถครอบคลุมมากกวา คําวา ประสาท
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สัมผัสท่ีวิชาวิทยาศาสตรสมัยใหมไดจํากัดไว แคเพียง 5 ประการ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตในทาง
พระพุทธศาสนานั้น ผัสสะสัมพันธกับคําวา “อายตนะ” คือ อายตนะท้ัง 6 อันมี “ใจ” เปนสวนท่ี
เพ่ิมเติมข้ึนจากวิทยาศาสตร (โกศล จึงเสถียรทรัพย, 2553, หนา 45) ผัสสะ ในทางพระพุทธศาสนา 
หมายถึง ความกระทบ ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ (พระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา 271) อธิบาย
ใหเขาใจงายๆวา ผัสสะหรือสัมผัสทางพระพุทธศาสนามี 6 อยาง คือ (1) จักขุสัมผัส หมายถึง ความ
กระทบทางตา คือ ตา+รูป+จักขุวิญญาณ (2) โสตสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางหู คือ หู+เสียง+
โสตวิญญาณ (3) ฆานสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางจมูก คือ จมูก+กลิ่น+ฆานวิญญาณ (4) 
ชิวหาสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ (5) กายสัมผัส หมายถึง 
ความกระทบทางกาย คือ กาย+โผฏฐัพพะ (เชน รอน เย็น ออน แข็ง)+กายวิญญาณ และ (6) มโน
สัมผัส หมายถึง ความกระทบทางใจ คือ ใจ+ธรรมารมณ(สิ่งท่ีใจนึกคิด)+มโนวิญญาณ (โกศล จึง
เสถียรทรัพย, 2553, หนา 46) 

การท่ีมนุษยมีความรูสึกตอสิ่งตางๆ วาดีหรือไมดีนั้น เปนเพราะเกิดกระบวนการ
เปรียบเทียบสิ่งท่ีรับรูกับชุดขอมูลเกาท่ีเคยมีอยู ในระบบความจํา เรียกวา “สัญญา” ซ่ึงหมายถึง 
การจําไดหมายรู กอนท่ีตาจะไปกระทบกับรูป คนเราโดยท่ัวไปจะมีขอมูลชุดหนึ่งท่ีบันทึกเอาไวใน
จิตใจหรือในสมองของเราอยูกอนแลว เม่ือตากระทบรูป ก็สงสัญญาณไปเปรียบเทียบกับชุดขอมูล
เดิม แลวประมวลผลออกมาเปนความรูสึกท่ีดี ไมดี หรือวาเฉยๆ ซ่ึงก็จะมีชุดขอมูลในทุกๆ ชองทาง
ของการรับรูท้ัง 6 ชองทาง ผลท่ีประมวลออกมาได เรียกวา “เวทนา” ซ่ึงแบงเปนกลุมใหญๆ ได 3 
กลุมคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา หรือ ไมสุขไมทุกข พูดงายๆ คือ เฉยๆ  
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ภาพท่ี 3 วัดในหนวยวิจัย กับบาทบาทในการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปนฐานในการ
พัฒนาผูสูงอายุ อาทิ  จังหวัดสมุทปราการ สมุทรสาคร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช เชียงราย เชียงใหม 
ขอนแกน และอุดรธานี เปนตน (ภาพ : คณะนักวิจัย)  

 

ในพระพุทธศาสนา เปาหมายสูงสุดของของการฝกฝนจิตไดดีก็คือ ผัสสะจะตองไม
เกิดผลกระทบตออารมณของเราได คือฝกใหเกิดความรูสึกเฉยๆ ไมยินดียินรายกับ รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ดังนั้น เม่ือตากระทบรูปท่ีเห็นก็เกิดการปรุงแตงในอารมณข้ึนมา เกิด
ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีกับสิ่งท่ีเห็น และไมสามารถกาวขามไปสูการวางเฉยอยางรูเทาทันได ทําใหเกิด
เวทนา (เวทนา หมายถึง การเสวยอารมณ หรือเสพรับรูในรสชาติของท้ัง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
และธรรมารมณ อันลวนเกิดแตเหตุปจจัยดังขางตนท่ีมากระทบผัสสะกันนั่นเอง) ในรูปแบบตางๆ 
ตามท่ีกลาวมาแลว ซ่ึงก็จะมีความเครียด ความหงุดหงิด และความกังวลเปนอารมณ สงผลตอระบบ
สุขภาพของรางกาย เพราะเม่ือเกิดผัสสะ ก็เกิดกระบวนการประมวลผลจากความรูหรือความทรงจํา
เกาๆในอดีต ท่ีเปนตัวกําหนด ทัศนคติ ความเชื่อ คุณคา และเจตนา ในการกระทําของมนุษยท้ังทาง
กาย วาจา และจิตใจ ท้ังหมดนี้ จัดเปนสภาพแวดลอมภายในจิตใจของมนุษย ดังนั้นจึงตองจัด
สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเอ้ือตอจิตใจของผูอยูอาศัยดวย สภาพแวดลอมท่ีสัมผัสไดดวยจิตใจนั้นสงผลตอ
บุคคลแตกตางกัน บุคคลท่ีมีจิตใจท่ีดี ผานการฝกฝนพอสมควรก็อาจรับรูสภาพแวดลอมไดอยาง
รูเทาทัน จากคําท่ีกลาววา จิตท่ีฝกแลวยอมนําสุขมาให (ขุ.ธ. (ไทย) 25/35/36) การสราง
สภาพแวดลอมในจิตใจใหเปนสภาพแวดลอมท่ีดีหรือ สุขภาวะทางจิตใจนั้น นอกจากจะตองผานการ
ยอมรับและฝกฝนดวยตนเองแลว แรงสนับสนุนทางดานสังคม (Social Support) ก็มีบทบาทมาก
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ในการโนมนาวจิตใจของบุคคลท่ีอาจจะมีภาวะท่ีไมม่ันคง ออนไหว ใหม่ันคงข้ึน เม่ือพิจารณาในแง
ของผัสสะ สามารถแบงออกเปน 6 ดานดวยกัน ดังนี้ 

 (1) รูป หมายถึง สิ่งท่ีเห็น คือ สิ่งท่ีสัมผัสสะดวยตา เชน รูปงาม รูปนาเกลียด รูปท่ีพึง
อารมณ รูปท่ีไมพึงอารมณ เปนตน เชน การเห็นตนไม เห็นแมน้ํา หรือเห็นดอกไมธรรมชาติท่ีสบาย
ตานารื่นรมย ก็สงผลตอจิตใจดี เชน นางเขมาเห็นผูหญิงท่ีสวยกวาตนเองทําใหเกิดความสบายใจ
และเกิดปญญา สวนรูปท่ีนาเกลียดทําใหคนตกใจได  

 (2) เสียง หมายถึง สิ่งท่ีสัมผัสสะดวยหู เชน เสียงดัง เสียงคอย เสียงท่ีพึงอารมณ เสียง
ท่ีไมพึงอารมณ เปนตน ดังนั้น หากเสียงเปนเสียงท่ีไมดังหรือ คอยจนเกินไป ก็นาจะเปนเสียงท่ีมี
ความเหมาะสม เชน เสียงน้ําไหล หรือเสียงสายลมท่ีพัดผานใบไม เสียงนกรองในยามเชา เสียงไกขัน 
ท่ีเปนเสียงท่ีมีตามธรรมชาติ เม่ือพระภิกษุฟงแลวก็เกิดความสบายใจ เกิดความรื่นรมยใจจึงเปน
เสียงท่ีเหมาะแกการฟง หรือกรณีเสียงนั้นไมไดดังแตเปนเสียงท่ีมีความนากลัวสยดสยองก็มีผลตอ
จิตใจ ดังนั้น เสียงท่ีดีจึงเปนเสียงท่ีนาฟง และไมดังไมคอยจนเกินไป 

 (3) กล่ิน หมายถึง สิ่งท่ีสัมผัสสะดวยจมูก เชน กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นท่ีพึงอารมณ 
กลิ่นท่ีไมพึงอารมณ เปนตน ดังนั้น กลิ่นท่ีดี กลิ่นสะอาดก็ทําใหพระจิตใจดี เชน การไดกลิ่นดอกไม 
เครื่องหอมท่ีไดรับการปรุงอยางดี หรือการไดกลิ่นดินกลิ่นปาไมจากธรรมชาติ ก็สงผลตอจิตใจท่ีดี  

 (4) รส หมายถึง สิ่งท่ีสัมผัสสะดวยลิ้น เชน รสหวาน รสขม รสเค็ม เปนตน ดังนั้น การ
ท่ีพระภิกษุไดบริโภคอาหารท่ีมีรสชาติดี ก็ยอมเปนประโยชนเก้ือกูลตอสุขภาพรางกายและจิตใจ 
รวมท้ังเปนคุณูปการตอพระภิกษุผูเปนโยคาวจรผูบําเพ็ญธรรม 

(5) โผฏฐัพพะ หมายถึง สิ่งท่ีสัมผัสดวยกาย เชน ความเย็น ความรอน ออน แข็ง 
(ประเวศ วะสี,2550, หนา 81)  ดังนั้น ท่ีนั่งท่ีอยู หากมีความนุม แตไมนุมจนเกินไป หรือมีความแข็ง 
แตก็ไมแข็งจนเกินไป หรือสถานท่ีนั้นไมรอนและไมเย็น จนเกินไป ก็เปนท่ีสบายของพระภิกษุ  

 (6) ธรรมารมณ หมายถึง สิ่งท่ีถูกใจรับรู เชน ในบางขณะเราไมไดสัมผัสอะไรจาก
ภายนอกเลย ไมวาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แตใจเกิดรับรูข้ึนมา เชน นึกถึงภาพผูหญิงท่ีเคยเห็น 
เรียกวามีผัสสะระหวางใจกับภาพผูหญิงท่ีเคยเห็น (ขณะนั้นไมมีผูหญิงคนนั้น หรือรูปของผูหญิง คน
นั้นใหสัมผัสดวยตา) แตเปนการสัมผัสดวยใจ ภาพของผูหญิงคนนั้นมาจากความทรงจํา สิ่งนี้เรียกวา 
ธรรมารมณ (ประเวศ วะสี,2550, หนา 80) ดังนั้น ในดานของการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกัน 
ไมวาเราจะแสดงเรื่องราวอะไร ก็จะสงผลตอจิตใจผูผูท่ีไดรับฟงเสมอไมทางบวกก็ทางลบ เม่ือเลา
เรื่องหรือแสดงเรื่องราวท่ีดี เรื่องราวท่ีกอใหเกิดความคิดในดานกุศลก็สงผลตอจิตใจของผูฟง 
เรื่องราวท่ีดีมีประโยชน เหมาะแกการเลาใหผูอ่ืนฟง เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับฟงเรื่องราวท่ีดีๆ และมีความ
สบายใจ เชน เรื่องราวของการฟงขอธรรมะท่ีดีมีประโยชน  

ดังนั้น เม่ือตาเห็นรูป หูไดยินเสียง ลิ้นกระทบรส กายไดสัมผัส และใจไดเกิดเปน
ธรรมารมณข้ึน เรียกวาเกิดผัสสะ เปนกระบวนการเริ่มตนการทํางานของจิต ดังนั้นเม่ือมีอะไรมา
กระทบหรือเกิดผัสสะ ก็เกิดความรูสึกสุข ชอบ ไมสุขหรือทุกข ไมชอบ หรือเฉยๆ เรียกวาเกิดเปน
เวทนาข้ึน ดังนั้น การอนุรักษสิ่งแวดลอมนั้น เปนประโยชนเก้ือกูลตอการปฏิบัติธรรมฝกจิตภาวนา 
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โดยมีความสําคัญ 2 ดานคือ (1) ความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และ(2) 
ความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางจิตภาพ  

หลักภาวนา 4 (ประเวศ วะสี, หนา 81) เปนหลักการสําคัญเปน 2 ประการ คือ ประการ
ท่ี 1 การจัดการภายนอก และหลักการท่ี 2 การจัดการภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

ประการท่ี 1 การจัดการภายนอก คือ การดูแลตนเองและสังคมหรือผูอ่ืนท่ีอาศัยอยู
รวมกัน แบงออกเปน 2 ประการ คือ การฝกอบรมตนทางกาย และการฝกอบรมตนเองทางศีล ดังนี้ 

(1) กายภาวนา หรือ ภาวิตกาย (Physical Development) เปนการฝกอบรมกาย คือ 
มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางท่ีเก้ือกูล และไดผลดี เปนคุณ ไมเกิดโทษ เริ่มแต
รูจักบริโภคปจจัย 4 รูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใชสอยวัสดุอุปกรณ 
ตลอดจนเทคโนโลยีท้ังหลาย ในทางท่ีจะเปนการสงเสริมสันติสุข (กินเปน ใชเปน บริโภคเปน ดูเปน 
ฟงเปน) โดยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งไมมีชีวิต ซ่ึง
รวมถึงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ และสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยไดสรางหรือ
ดัดแปลงข้ึน โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี หรือความสามารถทางศิลปะ เชน บานเรือน ถนน
หนทาง โรงงาน วัด โบสถ รูปปน เปนตน 

(2) สีลภาวนา หรือ ภาวิตศีล (Social Development) การฝกอบรมพฤติกรรม
ทางดานกาย วาจาไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอนแกผู อ่ืน มีวินัยในตนเอง และประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะท่ีเก้ือกูล สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข (เสวนา
คบหาเปน สังคมเปน พูดเปน สื่อสารเปน ทําเปน) คือ สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก บุคคลตางๆ ท่ี
อยูรอบตัวเรา  

สองขอธรรมนี้จัดอยูในหลักการฝกอบรมพัฒนาตนในหลักไตรสิกขา กลาวคือ ศีล 
หมายถึง การดูแลรางกายของตนเอง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549, หนา 17)  อัน
หมายถึง การดูแลรางกายใหสามารถดํารงอยูไดดวยอาหาร ซ่ึงตองใชปญญาไตรตรองวาอาหารชนิด
ใดมีโทษตอรางกาย และไมมีโทษตอรางกาย รางกายจะทํางานไดเปนปกติไมเกิดความบกพรอง
เสียหายก็ดวยอาหารท่ีไมมีโทษ (อาหาร) การดูแลตนเองดวยการใสเสื้อผา ไมใหเกิดความรอนหรือ
หนาว และเพ่ือไมใหอุจจาดตาตอผูพบเห็นดวยการสวมใสเสื้อผาอาภรณท่ีเหมาะสมแกฤดูกาล และ
ไมสั้นหรือบางจนเกินไป (จีวร) การดูแลรางกายใหอยูในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ดวยการอยูในอาคาร
สถานท่ี ปลอดภัยจากความรอน ฝน แดด และสัตวราย (ท่ีอยูอาศัย) การดูแลรางกายใหมีสุขภาพท่ีดี 
ดวยยารักษาโรคตางๆ (ยารักษาโรค) นอกจากดูแลเรื่องของยารักษาโรคในยามปวยไขแลว ยังตอง
ดูแลเรื่องของสุขอนามัยตางๆ ดวยดังนี้ การอาบน้ําชําระรางกายทุกวัน การใชไมสีฟน เพ่ือชําระฟน 
การตัดเล็บเสมอเนื้อ การไมไวเล็บยาว ไมไวผมยาวจะไวไดเพียง 2 เดือน หรือ 2 นิ้ว ไมไวหนวด
เครา ไมไวขนจมูก มีการซักจีวรใหมีความสะอาดเสมอ ลางบาตรหลังฉันอาหารเสร็จแลว คว่ํากลาง
แดด การเดินจงกรม ควรฉันน้ําท่ีมีการกรองดวยผากรองน้ํา เปนตน (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชริญาณวโรรส, 2543, หนา 3-30) 
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การทําความสะอาดท่ีอยูอาศัย ดังปรากฏในกัณฑท่ี 14 ไดแก การปดกวาดเสนาสนะท่ี
อยูอาศัยใหมีความสะอาดอยูเสมอ ตั้งน้ําฉันน้ําใช การปูลาดอาสนะไวใหพรอม เหลานี้เปนกิจท่ีทํา
รวมกัน มารยาทในการฉัน การอยูการไปเปนตน สอนใหมีความเกรงใจผูอ่ืน ลางเทากอนเขามา
เสนาสนะท่ีพักอาศัย ใหมีความใสใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดดานอนามัยเชน ไมถมเสมหะ
ลงพ้ืน จะข้ึนท่ีพักใหถอดรองเทา ถาเทาเปอนหรือเปยกก็หามเขาใหเช็ดใหสะอาดเรียบรอย ใหทํา
การกวาดหยากไยอยูเสมอ หากมีการใชกระโถน ก็ตองรักษาความสะอาดดวย จัดใหมีหองสวมท่ี
เหมาะสมและเพียงพอและดูแลรักษาความสะอาดเสมอ 

สรุปความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เรียกวาศีล ดังนั้น เม่ือมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพในลักษณะท่ีดี จะชวยใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีดี เชน การรับประทานอาหารท่ีดี
มีประโยชน ไมเกิดโทษหรือเปนพิษตอรางกาย เสื้อผาท่ีใสใหมีความพอเหมาะพอดีไมคับหรือหลวม
จนเกินไป ถาเสื้อผาคับจนเกินไป ก็เกิดการหายใจไมออก อึดอัด หรืออาจเกิดการกดทับตรงบริเวณ
ซิบ หรือตะเข็บทําใหเกิดแผล หรือถูกกดเปนเวลานานๆ ก็อาจทําใหเกิดเปนซีสได อยูในสถานท่ี
อาศัยท่ีมีความปลอดภัย ดูแลสุขอนามัยของรางกาย และสุขอนามัยแวดลอม 

หลักการท่ี 2 การจัดการภายในตนเอง คือ การฝกอบรมพัฒนาสมาธิและปญญาของ
ตนเองใหเกิดความรูแจงชัดในสัจธรรม แบงออกเปน 2 ประการ คือ การฝกอบรมตนทางสมาธิ และ
การฝกอบรมตนเองทางปญญา ดังนี้ 

(3) ภาวิตจิต หรือจิตตภาวนา (Emotional Development) เปนการฝกอบรมดาน
จิตใจ ใหสมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตท่ีดี (ตั้งจิตเปน วางใจเปน ทําใจ
เปน) ไดแก การมีจิตใจท่ีมีคุณธรรม เมตตา เอ้ืออารี มีความเคารพ ความออนนอม มีความกตัญู
รูคุณ ดานสมรรถภาพจิตได แก การมีจิตใจท่ีเขมแข็ง ม่ันคง เพียรพยายาม อุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบ มีสติและสมาธิ สวนดานสุขภาพจิตท่ีดี ไดแก การมีจิตใจราเริงแจมใส เบิกบานสดชื่น อ่ิม
เอิบ ผองใส และสวบสุข 

2) สมาธิ คือ การดูแลพัฒนาภาวะจิต หรือสมาธินี้ เปนเรื่องท่ีพระพุทธเจาทรงเนนใน
การเสริมสรางจิตใหมีสุขภาวะตองมีการสรางเสริมใหเกิดจิต 3 ลักษณะ คือ (1) จิตมีความเขมแข็ง มี
ความสามารถ (2) จิตมีคุณภาพ และมีคุณธรรม และ (3) จิตมีสุขภาพดีคือโปรงโลง ไมเครียด สงบ 
เย็บ ออนโยน นุมนวล (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, 133) 

หลักในการดูแลใจใหมีสุขภาวะใน 3 ลักษณะ เปนดังนี้ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2539, หนา 16) (1) หลักการดูแลใจใหมีประสิทธิสมรรถภาพ ไดแก การฝกใจใหมีสมาธิเปนอันดับ
แรก นอกจากนี้ ตองฝกสติ และวิริยะใหเกิดกับจิตตลอดเวลา จิตจึงจะมีสมรรถภาพตามท่ีตองการ 
(2) หลักการดูแลใจใหมีคุณภาพ ไดแก หม่ันฝกใชคุณธรรมหรือปลูกธรรมในใจเสมอ โดยเริ่มตั้งแต
คุณธรรมท่ีทําใหจิตใจมีความประณีตงดงาม เชนความมีเมตตา มีศรัทธา มีความกตัญูกตเวที และ 
(3) หลักการดูแลใจใหมีสุขภาพ ไดแก การทําใจใหมีความสุข มีความบาย มีความเบิกบาน มีปติ มี
ความปราโมทย ซ่ึงวิธีการทําใหในเกิดสภาวะท่ีเรียกวา “สุขภาพ” มีหลายวิธีดวยกัน เชน การไดทํา
ในสิ่งท่ีใจรัก และสิ่งท่ีใจรักเปนประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม หรือการนั่งสมาธิเพ่ือใหใจ



197การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

สงบเย็น ก็เปนวิธีหนึ่ง แตวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําใหพระภิกษุใชมากท่ีสุด คือ “อานาปานสติ” 
(ขุ.ปา. (ไทย) 31/152/233) 

การดูแลตนในดานจิตใจ ก็เพ่ือใหบุคคลมีความสบายใจไมคิดมาก ไมมีความกังวลใจ 
โดยในทางพระพุทธศาสนามีวิธีท่ีทําใหจิตใจสงบ เชน การฝกสมาธิ การฟงธรรม การสวดมนต การ
เดินจงกรม การทําบุญ 10 วิธีหรือบุญกิริยาวัตถุ 10 เปนวิธีการแหงความสุขท่ีทําใหจิตใจสงบและมี
ความสุข ดังนั้นในการอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงอยูของชีวิต ก็ตองมีการจัดในมิติดาน
จิตใจของบุคคล กลาวคือเม่ือบุคคลอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอจิตใจไมหดหู การฝกใจใหมี
ความสุข มีความสบายอ่ิมเอิบ แตวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําใหพระภิกษุใชมากท่ีสุดวิธีหนึ่งคือ อา
นาปานสติ การภาวนาหรือกรรมฐานโดยใชสติกําหนดลมหายใจเขาออก โดยไดทรงกลาวถึง
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะแกการกําหนดอารมณกรรมฐานดวยกายหายใจขาออกวามีลักษณะดังนี้ “ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง 
ดํารงสติไวเฉพาะหนา มีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา” (วิ.ม. (ไทย) 1/165/139) 

 (4) ภาวิตปญญา หรือปญญาภาวนา (Wisdom Development) การฝกอบรม
ดานปญญา ไดแก รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ 
ดวยปญญาท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง ไมมีอคติเคลือบ
แฝง เปนอิสระจากการครอบงาของกิเลส เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต (คิด
เปน แกปญหาเปน ดับทุกขเปน) การดูแลสุขภาพทางปญญาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การ
เสริมสรางใหปญญามีความเจริญกาวหนา โดยการพัฒนาปญญาทางพระพุทธศาสนามี 3 ประการ
คือ (1) สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการฟง (2) จินตามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการคิด และ (3) 
ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการอบรม (ที.ปา. (ไทย) 11/305/271) 

การฝกอบรมตนในทางพระพุทธศาสนาก็เพ่ือใหบรรลุมรรคผลข้ันสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังทําใหเห็นใหรูไตรลักษณ ยอมรับกับสิ่งท่ีเปนได คนท่ีปวยแลวมาภาวะ
ของการกลัวตาย เกิดความเครียด หวาดหวั่น วิตกกังวล เกิดความเครียดเหตุเพราะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไมได แตในทางพระพุทธศาสนานั้นทําใหบุคคลสามารถยอมรับสิ่งท่ีเกิดข้ึนได 

สรุปไดวา หลักการของแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมภายในตามหลักภาวนา 4 นั้น 
พบวา มีการกลาวถึงสิ่งแวดลอมไว 2 ขอคือ กายภาวนา เปนเรื่องของความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพซ่ึงหมายถึง สิ่งไมมีชีวิต ซ่ึงรวมถึงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แร
ธาตุ และสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยไดสรางหรือดัดแปลงข้ึน โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี หรือ
ความสามารถทางศิลปะ เชน บานเรือน ถนนหนทาง วัด โรงพยาบาล เปนตน และสีลภาวนา เปน
เรื่องของสิ่งแวดลอมทางสังคม หรือบุคคลตางๆ ท่ีอยูรอบตัว ซ่ึงหลักการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมตาม
หลักภาวนา 4  นี้ เปนการพัฒนากายกับจิตของบุคคลท่ีอยูอาศัยและบุคคลท่ีเขามาใชประโยชน 
โดยใชหลักภาวนา 4  แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ (1) นิเวศวิทยาวัฒนธรรมทางกาย ไดแก กาย
ภาวนา (Physical Development) เปนการฝกอบรมกายใหรูเทาทันกับธรรมชาติ เปนการฝกอบรม
กาย คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองสมดุลกันกับธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ แรธาตุ 
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และสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยไดสรางหรือดัดแปลงข้ึน โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี หรือความสามารถ
ทางศิลปะ เชน บานเรือน ถนนหนทาง สระน้ํา โรงงาน วัด โบสถ เปนตน และสีลภาวนา (Social 
Development) การฝกอบรมพฤติกรรมทางดานกาย วาจาไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอน
แกผูอ่ืน มีวินัยในตนเอง และประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะท่ีเก้ือกูล 
สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข (2) นิเวศวิทยาวัฒนธรรมทางจิต ไดแก จิตตภาวนา (Emotional 
Development) เปนการฝกอบรมดานจิตใจ ใหสมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และ
สุขภาพจิตท่ีดี ไดแก การมีจิตใจท่ีมีคุณธรรม เมตตา เอ้ืออารี มีความเคารพ ความออนนอม มีความ
กตัญูรูคุณ ดานสมรรถภาพจิตได แก การมีจิตใจท่ีเขมแข็ง ม่ันคง เพียรพยายาม อุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบ มีสติและสมาธิ สวนดานสุขภาพจิตท่ีดี ไดแก การมีจิตใจราเริงแจมใส เบิกบานสดชื่น อ่ิม
เอิบ ผองใส และสงบสุข และปญญาภาวนา (Wisdom Development) การฝกอบรมดานปญญา 
ไดแก รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญา
ท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง ไมมีอคติเคลือบแฝง เปน
อิสระจากการครอบงําของกิเลส เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีสนับสนุนดานจิตใจใหผูสูงอายุสามารถมีอายุยืนยาวได
นั้น ปรากฏในหลักอิทธิบาท 4 (ที. ม. 10/1/112; ที.ปา. 11/231/233; อภิ.วิ. 35/505/292) ใน
มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค เรื่องมีวา ครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร ณ  ปา
วาลเจดีย พระพุทธเจาทรงแสดงนิมิตโอภาสแกพระอานนทเพ่ือเปนนัยะบอกวา ผูใดเจริญอิทธิบาท 
4 ประการดีแลว ถาปรารถนาก็อาจมีอายุยืนอยูไดถึงกัปปหรือเกินกัปป (อรรถกถากลาววา กัปป
หนึ่งคือ มีอายุได 100 ป) แตพระอานนทไมไดนึกถึงดวยถูกมารดลใจ จึงไมไดอาราธนานิมนตพระ
พุทธองคไว หลักอิทธิบาท 4 จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งในการบูรณาการเขากับกิจกรรมของ
ผูสูงอายุ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 482) ให
ความหมายไววา 

อิทธิบาท 4 เปนธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบความสําเร็จหรือทางแหงความสําเร็จ คือ หลัก
ความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ อิทธิบาท มาจากคําวา 
อิทธิ หมายถึง การบรรลุผล ความสําเร็จ และคําวา บาท หมายถึง รากฐานท่ีนําไปสูความสําเร็จ  มี
อยู 5 ประการ คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจ เปนกระบวนการเริ่มตนในการทํางานนั้น บนฐานของความพึง
พอใจ เปนความชอบใจ ความยินดี ความตองการ ความรักใครตอสิ่งนั้นในการทํางานใหสําเร็จและ
บรรลุเปาหมาย จุดเริ่มตนของการทํางานข้ึนอยูกับใจ เม่ือใจรักก็อยากทํา เต็มใจทํางานนั้น พระ
พรหมคุณาภรณ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 496) กลาววา บุคคลท่ีทําการดวย
ฉันทะ จะเริ่มตนการกระทําจากความคิดหรือเขาใจเหตุผลและไดประจักษผลท่ีตามมาของการ
กระทําท่ีเปนสาเหตุ จึงไมเกิดทุกข โดยสรุปก็คือ มีใจรัก พอใจจะทําสิ่งนั้น และทําดวยใจรักตองการ
ทําใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานท่ีทํา มิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอยากได
รางวัลหรือผลกําไร (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 487) การปรับประยุกตใชก็คือ 
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สรางความตองการใหผูสูงอายุ มีใจอยากใหงานท่ีทําอยูสําเร็จผลอยางสมบูรณ ความมีใจรักในการ
ทํางานท่ีเหมาะสมกับวัย และพอใจใฝรักในจุดหมายของการทํางานนั้น พูดงายๆ วา มีใจรักงานและ
รักความสําเร็จของงาน ความรักเอาใจใสปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซ่ึงเปนจุดหมาย
ของสิ่งท่ีกระทํา เกิดมีสิ่งท่ีเปนความจริงข้ึน ความอยากท่ีเปนฉันทะนี้ไมใชความอยากท่ีเปนกิเลส 
เพราะเปนความอยากทําในสิ่งท่ีดีงาม กอใหเกิดความสุขสงบทางใจ เกิดความชื่นชม เม่ือเห็นสิ่งนั้น 
ขณะท่ีเม่ือสิ่งนั้นหรืองานนั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดความปติเปนความอ่ิมเอิบใจ ความฟู
ใจ ครั้นเม่ือสิ่งนั้นหรืองานนั้นบรรลุสูจุดมุงหมายก็เกิดความโสมนัสยินดี  

2. วิริยะ คือ ความเพียร ไดแก ความบากบั่น ความพยายามทําหนาท่ีอยางไมทอถอยใน
การทํางาน แมวาจะถูกใจ หากบุคคลใดเกิดวิริยะแลว บุคคลนั้นจะมีความเพียรพยายาม มีความ
เขมแข็ง  ไมหวั่นกลัวหรือทอถอยตออุปสรรคและความยากลําบาก และกลับเห็นวาอุปสรรคหรือ
ความยากลําบากนั้นเปนสิ่งทาทายท่ีตองเอาชนะหรือปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จ และผลสําเร็จของ
งานนั้นเกิดจากความพยายามของตนมิใชผลจากการดลบันดาลจากสิ่งใด โดยสรุปคือ พากเพียรทํา 
ขยันหม่ันเพียร หม่ันกระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง กาวไป
ขางหนาจนกวาจะสําเร็จ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2538, หนา 488) การปรับประยุกตใชก็คือ 
การสรางความอาจหาญ แกลวกลา ใจสู ไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก แม
จะมีอายุมาก แตก็มีความมานะพยายามโดยใชกําลังสติปญญาและจิตใจเปนสําคัญ และรูวาตนมี
คุณคาควรแกการทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย ไมใชความคิดเก่ียวกับอุปสรรคทางกายมาปดก้ันความ
เพียรพยายาม ถึงแมจะใชเวลานานตราบชั่วชีวิต แตก็ไมทอถอยในการสรางแบบอยางท่ีดีแกคนใน
รุนตอไป ดังกรณี พระพุทธเจาก็ทรงตรัสเทศนาสั่งสอนแกพระสาวกองคสุดทายจนบรรลุพระ
อรหันต ถึงแมขณะนั้นจะทรงชราภาพและทุพพลภาพจวนเจียนปรินิพพานแลวก็ตาม ก็ทรงไม
ทอถอยท่ีจะเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว จะเห็นไดวา ทรงเปนแบบอยางของพระสงฆและผูสูงอายุเปน
อยางดียิ่ง 
 3. จิตตะ คือ เอาใจใส เอาใจฝกใฝสิ่งนั้นไมวางธุระ มีความคิดจดจอไมฟุงซาน ในการ
ทํางานตองเอาใจใสกับงานท่ีทําไมปลอยปละละเลย คอยตรวจตรางานอยูเสมอ จะสามารถปรับปรุง
แกไขงานท่ีทําใหประสบผลสําเร็จได เปนการต้ังจิตรับรูในสิ่งท่ีทํา หากบุคคลใดเกิดจิตตะแลว จะ
เปนบุคคลท่ีมีจิตจดจอกับงาน มองเห็นความสําคัญของงาน หากมีความเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง
เกิดข้ึนหรือมีขอบกพรองในการทํางาน บุคคลนั้นจะสามารถแกไขไดอยางทันทวงที ไมปลอยใหเกิด
ความเสียหายรุนแรง โดยสรุปคือ เอาจิตฝกใฝ ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทํา และทําสิ่งนั้นดวยความคิด ไม
ปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใชความคิดในเรื่องนั้นบอย ๆ เสมอ ๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศ
ตัวอุทิศใจ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต),2538, หนา 488) การปรับประยุกตใชก็คือ การสราง
ความคิดจดจอในการงาน ความมีจิตผูกพันเฝาคิดเรื่องนั้นไมหาง ซ่ึงไมใชการคิดหมกมุน แตเปนการ
คิดแบบมีสมาธิและสติสัมปชัญญะคอยกํากับตลอดเวลา ไมใชคิดเรื่องนั้นแลวลืมทุกสิ่งทุกอยางโดย
ขาดสติ ซ่ึงนั่นไมใชความติดแบบจิตตะ  การมีใจจดจอฝกใฝยอมสรางพลังทางความคิดใหแนวแน
ซ่ือตรงตอการงานจนประสบผลสําเร็จได 
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 4. วิมังสา คือ ความสอบสวนไตรตรอง หม่ันตริตรองเหตุผลในสิ่งนั้นในการทํางานโดย
ใชปญญาพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ๆ ริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ เพ่ือชวยใหงานนั้นงายข้ึน การใชปญญา
จึงเปนกุญแจสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน หากบุคคลใดเกิดวิมังสาแลว จะใครครวญ 
ตรวจตรา คิดหาเหตุผลและทดลองแกไขหรือปรับปรุงงานใหประสบความสําเร็จหรือมีคุณภาพดี
ยิ่งข้ึน โดยสรุปคือ ใชปญญาสอบสวน หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองขัดของ เปนตน ในสิ่งท่ีทํานั้น โดยรูจักทดลอง วางแผน 
วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน เพ่ือจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดียิ่งข้ึนไป (พระธรรม
ปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 489) การปรับประยุกตใชก็คือ การสรางความคิดแบบวิเคราะห 
ใชปญญาพิเคราะหปญหาหรือการงานนั้นอยางมีระบบ ใครครวญหาเหตุผล ตรวจสอบขอบกพรอง
หรือกิจการงานท่ีขัดของจากอุปสรรคปญหา รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง มีการ
คาดการณผลสําเร็จและผลกระทบ แยกแยะองคประกอบ และปจจัยท่ีจะทําใหการงานประสบ
ผลสําเร็จ เพราะการงานทุกอยางนั้น ถึงแมจะดําเนินการอยางรอบคอบ ก็อาจไมสําเร็จผลตาม
จุดมุงหมายก็ได ดังนั้น การรูเทาทันวา ปจจัยใดบางท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จ และเหตุปจจัยใดท่ี
จะทําใหการงานลมเหลวหรือสําเร็จกิจเพียงครึ่งหนึ่ง ก็จะทําใหผูทําการงานไมรูจักยอทอตอการงาน 
แตกลับสรางประสบการณการเรียนรูใหมท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจทําการงานตอไป หรือบอกกลาว
แกผูอ่ืนได ซ่ึงผูสูงอายุจะมีวิมังสามาก เนื่องจากเปนผูผานประสบการณและทํางานมาตลอดชั่วชีวิต 
จะเปนท่ีปรึกษาของผูอ่ืนตอไปไดอยางดี 
 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพการจัดการผูสูงอายุโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 

6.สรุป หลักธรรมกับการพัฒนาใหเปนกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมในผูสูงอายุ  
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 แนวคิดท่ียกมาตองการสื่อใหเห็นวาหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาจะเปนฐานใน
การปฏิบัติ หรือมีกรอบคิดในการปฏิบัติในเชิงสังคม ดังกรณีความกตัญู จะเปนตองเปนสวนสําคัญ
ในการปฏิบัติคําสอนในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดประโยชน กรณีท่ีเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา
ท้ังในสวนพระภิกษุในอดีต และภาระงานของพระสงฆในปจจุบัน จะตองเปนกลไกของการเกิดข้ึน
และทําใหเกิดการเรียนรูเพ่ือพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ จนกระท่ังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชีวิต
และการดําเนินชีวิต ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
 ดังนั้นในกระบวนการของการทําใหหลักทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกรวมแบบองครวม
ในการพัฒนาผูสูงอายุตามแนวพุทธ คือการทําใหหลักเปนอุดมคติ หรือกลไกทางความคิด ดังกรณี
หลักกตัญู หลักสัปปายะ ท่ีออกแบบสําหรับผูสูงอายุ หลักอุตุนิยาม ท่ีจะตองเขาไปสรางกลไกให
เกิดการออกแบบและปฏิบัติสําหรับผูสูงอายุ  การสรางตัวแบบท่ีเคยเกิดข้ึนในครั้งพุทธกาล เพ่ือ
สะทอนใหเห็นวาพระพุทธศาสนาแนวคิด หลักปฏิบัติอยางไร รวมท้ังแนวทางอันเปนกลไกการ
ปฏิบัติในปจจุบันสําหรับผูสูงอายุใหเกิดแนวทางรวมของการพัฒนาผูสูงอายุใหเกิดหรือใหเห็น
ความสําคัญท่ีขับเคลื่อนคนเหลานั้นใหเปนพลังหรือพลวัฒนในการพัฒนาตนเองไปสูกลไกของการ
ปฏิบัติในองครวมดวยเชนกัน แนวคิดท่ีสําคัญและกอใหเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาไปจะเปนพลัง
สําคัญในการพัฒนาคนเพ่ือรองรับเปนสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 
 ดังปรากฏในงานของ ทิพวรรณ สุธานนท (Tippawan Sutanont, 2556) ในเรื่อง 
“การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุ-An Application of 
Buddhist Principle for Old Aged People’s Happy Living” หรือในงานของ ฐิติวรรณ แสง
สิงห (Thitiwan Sangsing, 2556) ท่ีทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิตของผูสูงอายุตามหลักพุทธ
ธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบานลือคําหาญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี-The Lifestyle 
Aged People According to Buddhist Doctrines : Case Study Ban Luekhamhan 
Community, Warinchamrab District, Ubonratthani Province”  หรือในงานของพระมงคล
ธรรมวิธาน และประสิทธิ์ สระทอง (Phramongkolthammavithan, Prasit Srathong, 2560) ใน
เรื่อง “ผู สู งอายุ กับการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม -Elderly People with the Practice of 
Buddhist Principles” หรือในงาน ทิพยธัญญา สรณะ และ ประสพชัย พสุนนท (2017) ในเรื่อง 
“หลักธรรมกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา แหลงชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัด
จันทบุรี-Dharmic principle for lifestyle of the elderly : a case of community at Wat Si 
Mueang, Chanthaburi หรือในงาน สมบูรณ  วัฒนะ (Somboon Watana, 2559 : 173-193) 
แนวคิดการดูแลผูสูงอายุ  ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท Concept of Elderly Care in 
Theravāda Buddhism” โดยในงานเหลานี้ ไดกอใหเกิดความแตกตาง ในวิธีการในการดูแล
ผูสูงอายุในแตละพ้ืนท่ี แตในอีกความหมายหนึ่งกลับกลายเปนการจัดการอยางเปนระบบและ
กอใหเกิดการขับเคลื่อนในการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปเปนสวนสําคัญในการบริหาร
พระพุทธศาสนาในองครวม ดังปรากฏในงานวิจัย ดังนั้นแนวคิดท่ีสําคัญ ก็คือการนําหลักคําสอนทาง
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พระพุทธศาสนาไปประยุกตใช และนําไปเปนแนวปฏิบัติท่ีจะเปนเง่ือนไข ทําใหเกิดการปฏิบัติและไม
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ   
 
7.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะนักวิจัยจากพ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ังในสวนนักวิจัยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 
และภาคอีสานอันเปนสวนหนึ่งของการวิจัยนี้ กลุมผูใหขอมูลใน  จํานวน 8 วัด คือ 1. วัดอินทาราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 2. วัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ 3. วัดโพธิ์ จังหวัดขอนแกน 4. วัด
ประสาทดิน จังหวัดชัยภูมิ 5. วัดดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 6. วัดหัวฝาย 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 7. วัดปาเขาหัวชาง จังหวดันครศรีธรรมราช 8. วัดดอนศักดิ์ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี  ท่ีเปนสวนใหเกิดการศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการดูแลผูสูงอายุ  เนื่องดวย
โครงการวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคล่ือนศักยภาพขีดความสามารถของผูสูงอายุโดยบูรณาการ
หลักพุทธธรรม” โดยมี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปนหัวหนาโครงการวิจัย โดยไดรับทุนมุงเปา
ประจําปงบประมาณ 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และไดนําองคความรู
บางสวนมาเผยแผเพ่ือประโยชนตอการเรียนรูและความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการผูสูงอายุ
ตามแนวพุทธ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 

แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสูผูนําในการพัฒนาทองถิ่น 
THE CONCEPT OF ADMINISTRATION INNOVATION  

TO THE LEADERS IN LOCAL DEVELOPMENT 
 

เกรียงศักดิ์ โชควรกุล∗ 
Kreangsak Chokwarakul 

 
บทคัดยอ 

การพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 มีจุดเนนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีมีความทาทาย ผูนํา
ทองถ่ินจึงมีบทบาทท่ีสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน การบริหารท่ีใชนวัตกรรมและการสรางองคกรแหง
นวัตกรรม (Innovative Organization) จะสามารถพัฒนาองคกรใหมีลักษณะเปนองคกรแหง
นวัตกรรม (Innovative Organization) หากมีแนวทางในการบริหารงานเชิงนวัตกรรม มีการ
กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธท่ีชัดเจนท่ีสามารถพัฒนาองคกรใหมุงสูการเปน
องคกรแหงนวัตกรรม เพ่ือนํานวัตกรรมไปพัฒนาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
คําสําคัญ : การบริหารงานเชิงนวัตกรรม / ผูนําในการพัฒนาทองถ่ิน / องคกรแหงนวัตกรรม 

 
Abstract 
 The local development strategy with focus on Thailand country 4.0 to 
reduce inequality and improve the quality of life for the local public. There are 
tasks that are challenging local leaders, therefore, play a major role in local 
development. Management innovation and enterprise creation, innovation will be 
able to develop the enterprise, Enterprise Innovation. If there are any guidelines on 
management innovation. Have the direction, objectives, goals, and strategies that 
can improve the Organization, striving to become the Enterprise Innovation In order 
to develop local innovation properly. 
Keywords: Innovative management, The leader local development, Innovative 
Organizations 
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บทนํา 
การอยูในชุมชนสังคมมีความแตกตางและหลากหลาย ท้ังในดานของความรูสึกนึกคิดความ

ตองการ ทําใหมนุษยมีปฏิสัมพันธระหวางกันและจะทําใหเกิดการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็เกิด
ปญหาระหวางกัน เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ตอบสนองตอความตองการเพ่ือบรรลุ
ประโยชนและความสําเร็จท่ีเปนจุดหมาย ตองอาศัยการรวมแรงรวมใจระหวางกันเปนสิ่งสําคัญ 
สื่อกลางท่ีสําคัญในการชวยประสานคนในชุมชนใหเกิดความรวมแรงรวมใจ คือ “ผูนําชุมชน” ซ่ึง
เปนบุคคลท่ีมาชวยประสานกําลังแรงใจและสมองในการทํางานรวมกันใหเปนไปในทางท่ีดี งานดาน
การพัฒนาชุมชนในทองถ่ินผูนําชุมชนถือไดวาเปนบุคคลท่ีสําคัญ มีความรูความสามารถท่ีจะระดม
ทรัพยากรในดานตางๆ เพ่ือใชในกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือใหงานพัฒนานั้นไปสูจุดหมาย สามารถจะ
นําพาทองถ่ินไปสูการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาในระดับประเทศเขาสู
อาเซียนซ่ึงเก่ียวของกับนโยบายความม่ันคงของชาติ จากสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกในยุคโลกาภิวัตน การรักษาความม่ันคงของรัฐเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดย
ตองสนับสนุนการสรางความรวมมือดานตางประเทศและดานความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ
ลดความหวาดระแวง สรางความไวเนื้อเชื่อใจ สรางสันติภาพและความสงบสุข รวมท้ังสนับสนุน
ภารกิจเพ่ือสันติภาพ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนผูนําชุมชนมีสวนรวมในการสรางความม่ันคงอยาง
ยิ่ง และผูนําชุมชนตองอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัวโดยมีองคประกอบหลายประการ ไดแก ความรู 
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีอยูในชุมชนมีคุณธรรม เชน ความโอบออมอารี เปนท่ียอมรับ
ในชุมชน มีความมุงม่ันในการทํางาน มีความสามารถประสานงานเจรจาตอรองเรื่องตางๆ ไดดี 
ฐานะคอนขางม่ันคงและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี (เอมอร แสนภูวา, 2559) 

แนวความคิดเรื่องนวัตกรรม มีวิวัฒนาการมาอยางนอย 50 ปแลว ในชวงทศวรรษท่ี 1950 
นักวิชาการมองวานวัตกรรมเปนการพัฒนาอยางหนึ่งท่ีแยกออกมาจากการศึกษาวิจัยตาง ๆ ซ่ึง 
แนวคิดดั้ งเดิมของนักเศรษฐี อุตสาหกรรม เชน Schumpeter (1934) ใน The Theory of 
Economic Development โดยจะเนนท่ีการสรางสรรคการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอันจะนําไปสูการไดมาซ่ึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพ่ือ
ประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลัก แตในยุคปจจุบันจะเห็นไดวา นวัตกรรมไมไดหมายความเฉพาะ
การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดมาใชเทานั้นในทางตรงกันขามนวัตกรรมเปนเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพ่ือหาขอสรุป หรือทางแกไขเชิงสรางสรรคภายในองคการมากกวาท่ีจะเปนเรื่อง
ของเทคโนโลยีเพียงประการเดี่ยว ในบริบทดังกลาวนี้ เทคนิคในการจัดการนวัตกรรมจึงเปน
เครื่องมือและวิธีการตาง ๆ ท่ีจะชวยใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางเปนระบบและทันทวงที นวัตกรรมไมไดถูกมองวาเปนเพียงผลลัพธของ
การดําเนินงานของปจเจกบุคคลหากแต เปนผลของกระบวนการ (Process) ไมวาจะเปน
กระบวนการแกไขปญหา (Problem Solving Process) ท่ี เกิดในองคการหรือกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวางองคการกับผูมีบทบาทสําคัญ
อ่ืน ๆ มีท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการผานเครือขายความรวมมือเชิงพาณิชยหรือ
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กระบวนการเรียนรูแบบแปรผัน (Diversified Learning Process) ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเกิดจาก
ปจจัยแตกตางกัน เชน การเรียนรูโดยการใช (Learning by Using) การเรียนรูโดยการลงมือทํา 
(Learning by Doing) การเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยน (Learning by Sharing) ซ่ึงมีได ท้ังองค
ความรูภายในและภายนอกองคการข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการดูดซับความรูขององคการ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา 
 ภาวะความเปนผูนําของบุคคลสามารถไดมาตั้งแตกําเนิดและพัฒนามาจากประสบการณ 
การเรียนรูการฝกอบรม ตลอดจนการฝกวิเคราะหสถานการณตาง ๆ (Hersey, Blanchard and 
Johnson, 1996) สําหรับคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําคือตองเปนผูท่ีไดรับการยอมรับในดานความรู
ความสามารถ ฉลาด ไหวพริบดีมีความสําเร็จในผลงานและการปฏิบัติงาน มีความรูรับผิดชอบ มี
สวนรวมในกิจกรรมกลุมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี (Bass and Stogdill, 1990) 
ตลอดจนมีสถานภาพเปนท่ียอมรับของกลุม นอกจากนี้พฤติกรรมของความเปนผูนําจะเปนตัวบง
บอกการแสดงออกในบทบาทของผูนําวาจะมุงเนนคน มุงเนนงานเปนสําคัญ หรือมุงเนนท้ังสองอยาง 
(Anna and Brown, 1998) ซ่ึงความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการท่ี
เก่ียวของ เชน ตัวผูนําเองลักษณะของผูรวมงานและสถานการณท่ีมากระทบท้ังจากภายในและ
ภายนอกองคการและไมมีผูนําคนใดท่ีจะประสบความสําเร็จไดดวยพฤติกรรมหรือรูปแบบความเปน
ผูนําแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเด่ียว ผูนําตองปรับพฤติกรรม และลักษณะของตนเองใหเหมาะสม
โดยคํานึงถึงลักษณะของผูรวมงาน สถานการณสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมกับ
การพัฒนาของหนวยงาน เชน สภาพความกดดันทางภาวะเศรษฐีกิจ การเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูล
ขาวสารการพัฒนาดานเทคโนโลยีความตองการทางสังคม สภาพโลกไรพรมแดน การแขงขันทาง
ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายทางการเมืองและทิศทางของกระแสสังคม จะเห็นวาพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหารจะสงผลตอประสิทธิผล (Effectiveness) ของการบริหารงาน 

ผูนํา คือ บุคคลท่ีมีสถานภาพและหนาท่ีเปนท่ียอมรับในฐานะท่ีเปนหัวหนาท่ีทุกคนเขารวม
กิจกรรมเดียวกัน ผูท่ีสามารถชักจูงใหคนอ่ืนทํางานใหสําเร็จตามตองการ (House, RobertJ. :1971, 
P.227) เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานในระดับตางๆ ท่ีตองการให
บรรลุ เป าหมายและวัต ถุประสงค ท่ีตั้ งไว  กระบวนการใช อิทธิพล ท่ีหั วหน าพยายามให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการทํางานเพ่ือใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายขององคการ บุคคลท่ีมี
อิทธิพลสูงสุดในกลุมและเปนผูท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีของตําแหนงผูนําท่ีไดรับมอบหมายบุคคลอ่ืนใน
กลุมท่ีเหลือก็คือ ผูตาม แมจะเปนหัวหนากลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ก็ตามบุคคล
ท่ีทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุความสําเร็จโดยเปนผูท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูนําคือ บุคคลท่ีกอใหเกิดความม่ันคงและชวยเหลือบุคคล
ตางๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
 ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการนํา ภาวะผูนําเปนกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลของบุคคลตอผูอ่ืน
ในการใหความรวมมือใหทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจเพ่ือเปาหมายความสําเร็จของ
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กลุม (Stogdill, 1974) เปนกระบวนการท่ีบุคคลใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหบรรลุความตองการของ
กลุม หรือจุดมุงหมายขององคการ เปนเรื่องของศิลปะของการใชอิทธิพลหรือกระบวนการใชอิทธิพล
ตอบุคคลอ่ืน เพ่ือใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของกลุม เปนความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุม เพ่ือใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว (Robbins, 1990 : 302) ภาวะความเปนผูนําของบุคคลสามารถไดมาตั้งแตกําเนิด
และพัฒนามาจากประสบการณการเรียนรูการฝกอบรม ตลอดจนการฝกวิเคราะหสถานการณตางๆ 
(Hersey et al., 1996) สําหรับคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําคือ ตองเปนผูท่ีไดรับการยอมรับในดาน
ความรู ความสามารถ ฉลาดไหวพริบดีมีความสําเร็จในผลงานและการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ 
มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมและสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดเปนอยางดี (Bass and Stogdill, 
1990) ซ่ึงความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการท่ีเก่ียวของ เชน ตัวผูนํา
เองลักษณะของผูรวมงานและสถานการณท่ีมากระทบท้ังจากภายในและภายนอกองคการและไมมี
ผูนําคนใดท่ีจะประสบความสําเร็จไดดวยพฤติกรรมหรือรูปแบบความเปนผูนําแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดียว (อรอนงค โรจนวัฒนบูลย, 2554 : 7) 

ภาวะผูนํา (LEADERS) ดังนี้ 
L = Listening & Learning ผูนําท่ีดีไมใชผูท่ีชอบสั่งการใหผูอ่ืนทํางานแทนเทานั้น

แตผูนําท่ีดีตองมีทักษะในการฟงคือตองฟงอยางตั้งใจและเขาอกเขาใจ 
E = Ethic คุณธรรมท่ีวานี้ เปนความงดงามในจิตใจ (Integrity) ชวยสงเสริม

ความกาวหนาของทาน 
A = Ability ผูนําท่ีดีตองมีความสามารถ (Competence) และมีบุคลิกลักษณะ 

(Characters) เปนท่ีนาเชื่อถือมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
D = Dominance ไมมีใครปฏิเสธไดวาผูนําท่ีมีคุณธรรมสามารถสรางบารมี 

(Charisma) ใหกับตนเองไดโดยบารมีในท่ีนี้คือ การแสดงออกใหผูอ่ืนยอมรับและทํางานตามท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเต็มท่ีโดยไมรูสึกวาถูกบังคับ 

E = Employee-center การเปนผูนําท่ีดีตองรูจักซ้ือใจและประสานใจระหวาง
ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีในการทํางานสรางบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน ซ่ึงจะเอ้ือไปถึงการทํางานเปนทีมอยางมีความสุข 

R = Reinforcement การสรางแรงจูงใจใหผู ใตบังคับบัญชามีความมุงม่ันสู
ความสําเร็จรวมกันซ่ึงเปนหนึ่งในคุณสมบัติท่ีทานสามารถสรางทีมของทานใหแข็งแกรง 

S = Stability (No bias) ค ว าม ยุ ติ ธ ร รม  ห ากอ งค ก ร ใด มี ค วาม ลํ า เอี ย ง
ผูใตบังคับบัญชาทําดีเทาไรก็เหมือนไมทําเสียดีกวาทานผูนําอาจปลอยคนทํางานมือดีหลุดมือไปในไม
ชา 
 ผูนําท่ีดีตองเปนบุคคลท่ีมีศีล สมาธิ และปญญา ท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูจุดหมาย 
(Khiawlie, 2017) คุณลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีแสดงออกถึงการเปนผูนําท่ีมีวุฒิภาวะคือ ความ
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ตระหนักในความรับผิดชอบ เชน ความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับเลือกเขามาเปนผูนํา ความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมสวนรวม เปนตน โดยมีลักษณะของการเกิดผูนํา ไดแก 

1) ผูนําท่ีเกิดจากการพัฒนาชุมชน ผูนําประเภทนี้ทําใหชาวชุมชนเชื่อม่ันและเขารวม
กิจกรรมตลอด ลักษณะผูนําประเภทนี้ เนนการประชาสัมพันธ การประชุม การประสานกับเพ่ือน
ชุมชนอ่ืนๆ และถายทอดไดดี สมาชิกเขาใจงาย มีความโปรงใส เคารพกติกาท่ีวางรวมกัน 

2) ผูนําการตอสู เม่ือเกิดปญหาหรือมีสถานการณตองเผชิญหนากับทางราชการ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม จะมีผูนําท่ีเปนคนหนุม การท่ีจะตอรองและเรียกรองสิทธิแตจะไมคอยมี
คุณธรรม ผูนําประเภทนี้ระยะหลังหาผลประโยชนใสตัวเอง ทําใหไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกใน
ชุมชนในภาวะปกติ 

ผูนําท่ีดีตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงจะสามารถผลักดันใหองคการเจริญกาวหนาไปตาม
กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงไดนอกจากนั้นจะตองมีความจริงใจและซ่ือสัตยมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดีมี
ความเปนมิตรตอเพ่ือนรวมงาน เปนท่ีปรึกษาและผูประสานงานท่ีดียอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
สงเสริมการทํางานเปนทีมตลอดจนกระตุนและสนับสนุนใหสมาชิกสามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง
ได 
 

การบริหารงานเชิงนวัตกรรม 
 นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งใหมท่ีจะแพรกระจายไปสูสังคมเกิดข้ึน นวัตกรรมท่ีจะ
แพรกระจายและเปนท่ียอมรบัของคนในสังคมนัน้ โดยท่ัวไปประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือสวน
ท่ีเปนความคิดและสวนท่ีเปนวัตถุนวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไมนั้น นอกจากจะเก่ียวกับตัวผูรับ
ระบบสังคม และรับการสื่อสารแลว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความสําคัญนวัตกรรมท่ียอมรับไดงาย
ควรจะตองมีลักษณะ 5 ประการดังนี้    
 1) ผลประโยชน ท่ีไดรับจากนวัตกรรม (Relation Advantage) คือระดับของการรับรูหรือ
ความเชื่อวานวัตการมนั้นมีคุณสมบัติท่ีดีกวาความคิด หรือสิ่งท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงถูกแทนท่ีดวยสิ่งใหม ถา
หากนวัตกรรมนั้นมีขอดีและใหประโยชนตอผูใชนวัตกรรมนั้นมากเทาใด ก็มีโอกาสท่ีจะมีผลท่ี
ยอมรับมากข้ึน 

2) การเขากันไดดีกับสิ่งท่ีมีอยูเดิม (Compatibility) การเขากันไดคือระดับของนวัตกรรม
ซ่ึงมีความสอดคลองกับคุณคา ประสบการณและความตองการท่ีมีอยูแลงในตัวผูรับนวัตกรรมนั้น ๆ 
ถาหากนวัตกรรมนั้นสามารถเขากันไดดีกับสิ่งตาง ๆ ท่ีกลาวมาก็มีโอกาสไดรับการยอมรับไดงายข้ึน 

3) ความซับซอน (Complexity) ความซับซอนคือระดับของความเชื่อวานวัตกรรมนั้นมี
ความยากตอการเขาใจและการนําไปใช นวัตกรรมบางอยางสามารถทําความเขาใจและนํามาใชได
งาย ในขณะท่ีบางอยางมีความซับซอนและเขาใจยากกวา นวัตกรรมท่ีมีความซับซอนนอยกวามี
โอกาสท่ีจะไดรับการยอมรับมากกวา 

4) การทดลองได (Trial ability) การทดลองไดคือระดับของนวัตกรรมท่ีสามารถมองเห็น
ผลจากการทดลองปฏิบัติเพ่ือใหเห็นผลไดจริง อยางนอยภายใตสภาพท่ีจํากัดความคิดเหลานี้
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สามารถทดสอบหรือทดลองไดอยางเปนข้ันตอน หรือเปนชวง ๆ ไป ก็จะไดรับการยอมรับอยาง
รวดเร็ว นวัตกรรมไมสามารถทดลองไดกอนมีโอกาสท่ีจะไดรับการยอมรับนอยกวา 

5) การสังเกตได (Observability) การสังเกตไดคือระดับของนวัตกรรมท่ีสามารถมองเห็น
กระบวนการในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สามารถสัมผัสและแตะตองไดจริง ๆ การเสนอขาย
สินคาท่ีเปนแบบขายตรง ท่ีไดรับผลสําเร็จสูงถึงแมวาราคาจะคอนขางแพงก็เนื่องมาจากของ
นวัตกรรมในขอนี้ คือ สามารถนํามาใหลูกคาชมและสาธิตใหดูวาสินคาชิ้นนี้มีขอดีอยางไร เปนข้ัน ๆ 
เม่ือดูแลวลูกคามีความเห็นวาดีจริงซ้ือสินคานั้น 

การบริหารเชิงนวัตกรรม (Innovation Management หรือ IM) จึงมีความสําคัญและ
จําเปนมากข้ึนทุกวัน โดยเฉพาะสําหรับองคกรตางๆในประเทศไทย ท่ีจะตองขยับปรับระบบการ
บริหารงานภายในไปสูการใชความคิดควบคูไปกับทักษะแรงงานท่ีหลากหลาย คําตอบของคําถามก็
คือ IMS ซ่ึงมี 2 สวนดวยกันคือ Innovation Management System การพัฒนาระบบงานใหมใน
องคกรท่ีกอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบกาวกระโดด และ Innovation Management 
Standard มาตรฐานท่ีจะมากําหนดแนวทางและวิธีการ (guideline) เพ่ือใหแนใจวาระบบการ
จัดการนั้นดําเนินการไดอยางครบถวนรอบดานมากพอ 

เครื่องมือและวิธีการท่ีสําคัญตามขอกําหนดหรือมาตรฐานนี้ ประกอบดวย 5 ประเด็นสําคัญ 
คือ 

1) Strategy กําหนดหนทางและเปาหมายท่ีสอดรับกัน 
2) Culture วัฒนธรรมท่ีเอ้ืออํานวยใหคนเกิดความคิดใหมไดในทุกวัน 
3) Process กระบวนการท่ีสามารวัดผลทําซํ้าและกอใหเกิดผลสําเร็จ 
4) Tools & Techniques เครื่องมือและวิธีการท่ีใชเพ่ือสรางนวัตกรรม  
5) Metrics ตัวชี้วัดผลงานท่ีเกิดข้ึนและสามารถสอบยอนกลับได 
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพการณปจจุบันท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบอยางรุนแรงตอองคกรตางๆ ไมเวนแมกระท่ังองคกร
ท่ีเคยประสบความสําเร็จมาแลว ในขณะเดียวกันหากมองในมุมกลับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็สรางโอกาส
ใหมๆท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลท่ีสงผลตอการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ดังนั้นการ
สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนในองคกรจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองใชท้ังเทคนิคใน
การบริหารจัดการ (Management) และความเปนผูนํ า (Leadership) เพ่ื อนํ าพาองคกรสู
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นการพัฒนาภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมจึงมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง 

การบริหารจัดการทองถ่ินในปจจุบัน จําเปนตองใช “นวัตกรรม” เขามาเปนเครื่องมือใน
จัดการเพ่ือใหเกิดการบริหารทรัพยากรท่ีดีทองถ่ิน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจของคนในทองถ่ิน 
สรางและพัฒนาคนในทองถ่ินใหสามารถหาวิธีการ แนวคิดใหมๆในการบริหารจัดการทรัพยากร
รวมกัน ท้ังในรูปของนวัตกรรมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ เชน การรวมกลุมของ
ชาวบานในการตั้งกองทุนหมูบาน เพ่ือชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ  กลุมแมบานชุมชนเพ่ือประกอบ



213การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

อาชีพ รวมกลุมสําหรับจําหนายสินคา O-Top  กลุม อสม. เปนตน ผูนําทองถ่ินก็ตองเปนบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถท่ีจะเขาถึงขอมูล รูจักจัดการความรู เขาถึงและใชเทคโนโลยีในการพัฒนา ซ่ึง
จะชวยใหการพัฒนาในทองถ่ินใหมี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีข้ึน 
 

องคกรแหงนวัตกรรม 
 เปนองคการท่ีมีการจัดการดานการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สงผลใหองคการตองมีการเคลื่อนไหว ผูนําองคการจะตองกระตุนใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการ
ทํางาน ซ่ึงจะกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ (พสุ เดชะรัตน , 2546) อีกท้ังการพัฒนา
ความสามารถของผูบริหารและความสามารถขององคการใหสูงข้ึนนั้นจะเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและผลการดําเนินงานขององคการทําใหองคการสามารถแขงขันกับคูแขงใน
ตลาดได (กฤศกร จิรภานุเมศ และคณะ, 2554) เพราะเหตุนี้เององคการนวัตกรรมจึงมีความสําคัญ
อยางมากในยุคปจจุบัน องคการท่ีเปนผูนําทางธุรกิจสวนใหญพบวา เกิดจากความสําเร็จอัน
เนื่องมาจากนวัตกรรมไมทางใดก็ทางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ  นวัตกรรมดาน
บริการนวัตกรรมดานกระบวนการนวัตกรรมดานการจัดการและนวัตกรรมดานการตลาด   เปนตน 
ท้ังนี้พบวา นวัตกรรมยังมีความสัมพันธกับความสามารถทางนวัตกรรม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
ตอลูกคาหรือผูรับบริการเชนกัน เห็นไดจาก การสรางความพึงพอใจการสรางความแตกตาง การ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและการลดตนทุนในการบริหารจัดการ(สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ, 2549) 
 “องคกรแหงนวัตกรรม” ในท่ีนี้ไมไดหมายถึงการมีหนวยงานทางดานการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) แตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตตองเกิดข้ึนจากความรวมมือของ
บุคลากรในทุกระดับองคกร ดังนั้น องคกรท่ีจัดวามีลักษณะเปนองคกรแหงนวัตกรรมควร
ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1) มีการกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธท่ีชัดเจนท่ีสามารถพัฒนา
องคกรใหมุงสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม รวมถึงความมุงม่ันและทุมเทของผูบริหาร และเม่ือ
ทิศทางและความมุงม่ันของผูบริหารมีความชัดเจนแลว ตองมีลักษณะโครงสรางองคกรท่ีสามารถ
กระตุน และก  อใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีโครงสรางองคกรท่ีมีความ
ยืดหยุนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกรได ตัวอยางเชน บริษัท3M 
ประเทศไทย จํากัด มีการดําเนินการบริหารตามวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีตองการให3M เปนผูนําทางดานนวัตกรรม และเม่ือใดท่ีลูกคาตองการผลิตภัณฑใหม
อะไรก็ตาม จะตองนึกถึง3Mกอนเปนอันดับแรก 

2) ผูบริหารควรมุงเนนและผลักดันใหเกิดการสรางวัฒนธรรมภายในองคกรดวยการเล็งเห็น
คุณคาของนวัตกรรมเปนสําคัญ และตองมีบุคลากรสําคัญท่ีจะทําหนาท่ีตามบทบาทตางๆภายใต
กระบวนการนวัตกรรม ไมวาจะเปนการกําหนดตําแหนงผูนําในการดําเนินโครงการนวัตกรรมและ
ผูสนับสนุน อีกท้ังบุคลากรภายในองคกรยังตองมุงเนนการทํางานรวมกันเปนทีมมากกวาการมุงเนน
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สวนบุคคลท้ังนี้เนื่องจากนวัตกรรมจะมีโอกาสเกิดข้ึนไดจากการทํางานรวมกันของบุคคลท่ีมีพ้ืนฐาน
ท่ีหลากหลาย(Cross-functional) ในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากการท่ีบุคลากรจะเปนผูท่ีสามารถคิดคนสิ่งใหมๆ ไดบุคลากรเองจะตองมีความรูและทักษะ
ท่ีเหมาะสมตัวอยางเชน บริษัท ซัมซุง สามารถเขามาสูการเปนหนึ่งในผูนําตลาดของผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสระดับโลก และสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางทัดเทียมกับบริษัท
โซนี่ไดนั้นเปนเพราะสาเหตุมาจากการเปนองคกรท่ีมีความเชื่อม่ันตอการสรางนวัตกรรมและให
ความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา“ทรัพยากรมนุษย” อยางตอเนื่อง ซ่ึงการสรางนวัตกรรมใน
องคกรของ “ซัมซุง” นั้น เริ่มตนจากการทําใหการสรางนวัตกรรม กลายเปนคานิยมของพนักงาน
และเปนวัฒนธรรมขององคกรในท่ีสุดนอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งทีมพัฒนานวัตกรรมท่ีประกอบไป
ดวยบุคลากรท่ีมีลักษณะและแนวความคิดท่ีแตกตางกันข้ึนมา 

3) การใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในท่ีทํางานท่ีเอ้ือตอ
กระบวนการแหงการสรางสรรคโดยท่ีการตกแตงและการวางแผนผังสํานักงาน(Layout) แบบเห็น
หนาเห็นตากันและพบปะกัน(Interactive)ถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยใหบุคลากรมีการ
สื่อสารพูดคุย สรางความไววางใจและนําสูการแลกเปลี่ยนเพ่ือการตอยอดแนวคิดใหมๆตัวอยางเชน 
บริษัท กูเกิล มีการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือสงเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทาง
แนวความคิดเพ่ือการสรางนวัตกรรมโดยใน“กูเกิลเพล็กซ”ซ่ึงเปนสํานักงานใหญของกูเกิลในมลรัฐ
แคลิฟอรเนียไดสรางท่ีทํางานของบุคลากรแตละคนในลักษณะ “เต็นท” สวนตัวท่ีมีขอบเขตของแต
ละคนแตใชวัสดุโปรงใสทําใหบุคลากรแตละคนรูสึกถึงความเปนอิสระในการทํางานและใน
ขณะเดียวกันก็ชวยใหมีการพบปะพูดคุยหรือการสบสายตาในลักษณะ “Eye Contact” ท่ีทําให
บุคลากรรูสึกเสมือนตนเองเปนสวนหนึ่งของทีมงานอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นการดีไซนเครื่อง
ตกแตงในสํานักงานใหเปนลักษณะสตูดิโอท่ีมีผนังและประตูเปนอะคริลิกโปรงใส ซ่ึงใหความรูสึกท้ัง
เปนสวนตัวและเปดรับตอไอเดียภายนอกพรอมๆ กัน ก็กําลังเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบันนี้ 

4) ผูนําองคกรตองสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู(Learning Organization) 
อยางแทจริง และการจะเปนองคกรแหงนวัตกรรมไดนั้นความเชื่อมโยงกับปจจัยภายนอกองคกรก็
จัดวาเปนหนึ่งในปจจัยท่ีสําคัญ เนื่องจากหลายครั้งท่ีนวัตกรรมท่ีสําคัญภายในองคกรไมไดเกิดข้ึน
จากภายในแตเปนการเชื่อมโยงแนวคิดตางๆ จากภายนอกเขามาสูองคกร ไมวาจะเปนจาก
นักวิชาการผู เชี่ยวชาญ คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงจากความตองการของผูบริโภค
ตัวอยางเชน บริษัท พร็อกเตอรแอนดแกมเบิล (P&G) ท่ีพัฒนากลไกในการสรางเครือขายทางสังคม 
(Social Network Mapping)ดวยการสรางเครือขายเสมือนจริงผานทางอินเทอรเน็ตและการสื่อสาร
แบบไรสาย ซ่ึงมักจะใชเว็บไซตของกิจการในการเชื่อมโยงการติดตอสื่อสารระหวางกัน โดยการ
เชื่อมโยงกลุมบุคลากรคุณภาพของตนเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาในหัวขอตางๆตามความตองการ
ของกิจการ ซ่ึงเครือขายของพีแอนดจีนี้ ไมไดเพียงแตเชื่อมโยงระหวางบุคลากรภายในองคกรเทานั้น 
แตยังรวมไปถึงนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากภายนอกอีกดวย เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
เรียนรูกันอยางกวางขวางมากข้ึนนอกจากนั้นจะเห็นไดจากกิจการโรงแรมสตารวูดในสหรัฐอเมริกา
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ไดออกแบบโรงแรมในรูปแบบใหม ท่ีมีลักษณะแตกตางจากเดิมซ่ึงไดมีการนําเทคนิคการจําลอง
สถานการณมาใช โดยลองออกแบบโรงแรมรูปแบบใหมนี้ในโลกจําลองบนระบบอินเทอรเน็ตและให
ท้ังบุคลากรของตน รวมถึงผูเขาเยี่ยมชมท่ัวไป เขามาใหความเห็นและปรับเปลี่ยนไปตามขอแนะนํา
ตางๆ ไดจนกระท่ังไดรูปแบบใหมท่ีเปนท่ีพึงพอใจแกท้ังบุคลากร ลูกคาและผูเขาเยี่ยมชมแลวจึงคอย
พัฒนาออกมาเปนสินคาตนแบบ (Prototype) ซ่ึงเทคนิคดังกลาวเหลานี้จะชวยใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมท้ังในรูปแบบของผลิตภัณฑและการดําเนินงาน มีความเสี่ยงทางดานการยอมรับของตลาด
นอยลง รวมถึงยังลดตนทุนในการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดใหมๆ ใหกับทางบริษัทอีกดวย 

กลไกในการสรางองคกรแหงนวัตกรรมใหประสบความสําเร็จนั้นองคประกอบท่ีสําคัญคือ 
องคกรจะตองมีการเชื่อมโยงระหวางทีมงานและองคกรความรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร
เขาดายกัน พรอมท้ังตองมีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง รูปแบบองคกรและวิธีการปฏิบัติงานของ
องคกรใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตองการกระตุนและจูงใจ บุคลากรใดและสวนงานใหเกิด
ความมุงม่ันท่ีจะทํางานในสวนของตนใหสอดคลองและเกิดการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางดานการสรางคุณคาแกองคกรรวมกัน รวมถึง
ตองอาศัยผูนําท่ีมีวิสัยทัศนท่ีคอยใหการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนกลยุทธท่ี
สอดคลองกับนวัตกรรมและสนับสนุนใหบุคลากรของตนมีความกลาคิด กลาทํา นอกจากนั้น
ผูปฏิบัติงานเองก็ตองมีการคิดนอกกรอบท่ีพรอมจะเรียนรูและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และพรอม
ท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนอยูเสมอ รวมถึงมีการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิด
ประโยชนและมีคุณคาสูงสุด 
ดังนั้น องคการนวัตกรรมจะเกิดข้ึนไดก็เม่ือในองคการนั้นมีการสนับสนุนใหปจเจกและทีมงานตางๆ 
ท่ีตองการทํานวัตกรรมและสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสูการปรับปรุง ซ่ึงมิใชเฉพาะการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น โดยองคการจะตองเริ่มตนท่ีผูนําขององคการ
ทําความเขาใจแกทุกคนอยางเขาใจ สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดความคิดใหม หรือเพ่ือเปน
การกระตุนใหเกิดบรรยากาศสรางนวัตกรรมภายในองคการ และอีกประการหนึ่งบุคลากรใน
องคการจะตองเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติชอบสิ่งท่ีทาทาย ขอมูลภายในองคการตอง
สามารถเขาถึงไดงาย ชอบการทดลอง มีการยืดหยุนในการทํางาน หลังจากนั้นก็ตองมีการสงเสริมให
เกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ ท่ีสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม อาจจะไมจํากัดขอบเขตของการเรียนรู
ระหวางนั้นก็ตองการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการน าความรูมาใชในการสราง
นวัตกรรม เชน การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เก็บการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเปน
คลังขอมูล และนําเอาความรูท่ีมีมาถายทอดใหบุคลากรในองคการไดรับรูดังนั้น นวัตกรรมจะสัมฤทธิ์
ผลไดจะตองมีการเรียนรูจัดการเรียนรูในองคการ และสําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรมคือการ
พัฒนากลยุทธนวัตกรรมขององคการ โดยการทบทวนนโยบายทางดานบุคลากร สรางใหทุกคนมี
สวนรวมในการสรางนวตักรรม 
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ผูนําในการพัฒนาทองถิ่น 
ทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานหรือองคกรระดับตางๆ จําเปนตองมีผูนําท่ีจะเปนผูท่ีกําหนดทิศ

ทางการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานหรือองคกรของตน ผูนํามีอยูในทุก
ระดับตั้งแตสังคมหรือหนวยงานขนาดเล็กไปจนถึงองคกรขนาดใหญ ดังนั้น ประสิทธิภาพของผูนําจึง
มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร ซ่ึงหากองคกรใด
มีผูนําท่ีมีประสิทธิภาพหนวยงานหรือองคกรนั้นก็จะสามารถแขงขันกับผูอ่ืนและประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีวางไวไดเปนอยางดี หลักการดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินจากแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ
พัฒนาไดนํามาใชเปนหลักในการดําเนินงานพัฒนา ดังตอไปนี้ 

1) ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนใน
ทองถ่ินใชศักยภาพท่ีมีอยูใหมากท่ีสุด และตองเชื่อม่ันวาประชาชนนั้นมีศักยภาพท่ีจะใชความรู 
ความสามารถท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเองได จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือ
แกปญหาชุมชนดวยตัวของเขาเอง 

2) ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน ยึดม่ันเปนหลักการสําคัญวาตองสนับสนุนให
ประชาชนพ่ึงตนเองได โดยการสรางพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน สวนรัฐบาลจะชวยเหลือสนับสนุน
อยูเบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน 

3) ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมคิด 
ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ท่ีจะทําใน
ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดําเนินงาน อันเปนการปลูกฝง
จิตสํานึกในเรื่องความเปนเจาของโครงการ หรือกิจกรรม 

4) ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทํางานพัฒนาชุมชน จะตองเริ่มดวยการพูดคุย ประชุม 
ปรึกษาหารือรวมกัน คิดรวมกัน ตัดสินใจและทํารวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใตความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย 

บทบาทการเปนสัญลักษณของทองถ่ิน การปกครองทองถ่ินเรามักนึกถึง อบต. เทศบาล 
อบจ. ไมก็นึกถึงนายกเทศบาล สมาชิก อบต. หรือปลัด เจาหนาท่ีตางๆ ขององคกรสวนทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือเปนหนวยงานราชการท่ีมีความใกลชิดและเขาถึงประชาชนไดงาย
ท่ีสุด ทําใหองคกรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและดูแลความเปนอยูของประชาชนไดเปน
อยางดี ซ่ึงภารกิจหลักขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน คือความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
ระดับชุมชน และพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนอยูดีมีสุขท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินความทา
ทายหรืออุปสรรคในการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การพัฒนาทองถ่ินใหมี
ความเจริญและประชาชนอยูดีมีสุขนั้น ถือเปนภารกิจหลักของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
หนวยงาน แตละแหงก็จะมียุทธศาสตรการพัฒนาในดานตางๆ โดยมีเปาหมายหลักของยุทธศาสตร
ดังกลาวคือ การพัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู ในดานความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสังคม การคมนาคม การใหบริการ และสวัสดิภาพของประชาชนเพ่ือใหแผนยุทธศาสตรดังกลาว 
เดินหนาไปสูจุดหมายท่ีวางไว แนวทางการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง เกิด
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จากความพรอมในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานพ้ืนท่ี ผูบริหาร บุคลากร และองคกร ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ไดเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน เพราะการมีระบบสารสนเทศ
พ้ืนฐานท่ีดีชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวนโยบายท่ีวางไวประสบความสําเร็จ ชวยใหการทํางานและบริหารงานภายในองคกรทําไดอยาง
ราบรื่น ทําใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินไดรับบริการท่ีดี สงผลใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนการ
ชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินนอกเหนือจากการพัฒนาทองถ่ินและการดูแลประชาชนในภาวะ
ปกติแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังเปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิด และรับรูเรื่องความเปนอยู 
รวมถึงชวยเหลือประชาชน ในยามท่ีเกิดสภาวะฉุกเฉิน เชน การเกิดอุทกภัยแผนดินไหว ภัย
ธรรมชาติ หรือ เหตุการณท่ีไมคาดฝนตางๆ ไมวาจะเปน การใหบริการดานสุขภาพท่ีตองทําไดอยาง
รวดเร็วและทันทวงที การสงถุงยังชีพหรือของบริจาคตางๆ ไปใหกับผูประสบภัย อีกท้ังยังตองตรง
กับความตองการของผูประสบภัยอีกดวย (พิชญณิฐา พรรณศิลป, บทความ) 

กระแสในปจจุบันไดมุงใหความสนใจกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) และภาวะผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) ซ่ึงแนวคิดเหลานี้
ไดพยายามอธิบายวา ผูนําประสบความสําเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก ความผูกพันตอองคการ 
ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความชื่นชมในตัวผูนํา การอุทิศตนในการทํางาน ความจงรักภักดี 
และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบายอีกวา ผูนําบางคนสามารถนํา
องคการหรือหนวยงานของตนประสบความสําเร็จอยางยอดเยี่ยมไดอยางไร เนื่องจากการดําเนิน
ธุรกิจขององคการในยุคโลกาภิวัตน ท่ีมีการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจขามประเทศ ทําใหหลายๆ
องคการมุงสรางผูนําท่ีสามารถบริหารและจัดการคนในประเทศท่ีไปลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ 
ประกอบกับแนวคิดท่ีมีอยูยังอาจไมเพียงพอตอการสรางรูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
นําไปสูการพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน (Hartog and Koopman, 2001) ผูนํา
ชุมชนจึงตองมีการเรียนรูในดานตางๆ เพ่ือปรับตัวใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา 
 

การบริหารงานเชิงนวัตกรรมกับผูนําในการพัฒนาทองถิ่น 
เม่ือมีการจัดรูปแบบโครงสรางองคกร กําหนดแผนการดําเนินงานและไดเริ่มมีการเผยแพร

แนวคิดของทองถ่ินแหงนวัตกรรมแลว สิ่งสําคัญลําดับแรกท่ีตองปลูกฝงใหอยูในสายเลือดของ
บุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังหมด คือ ความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจกรรม และแนวคิดท่ีวานวัตกรรมเปน
งานของทุกคนเพ่ือใหทองถ่ิน มีความเขาใจตรงกันและมีเปาหมายเดียวกัน เม่ือทองถ่ิน ภายใน
องคกรมีความพรอม แนวคิดในการสรางก็จะถูกกระจายออกไปสูกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายจนใน
ท่ีสุดจะมีการชักจูงชี้แจงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับรวมกันและพยายามใหเกิดการรวมกลุมกันของ
อุตสาหกรรม หรือธุรกิจท่ีอยูในคลัสเตอรเดียวกันท้ังแนวตั้งและแนวนอน (Vertical & Horizontal 
Clusters) ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา สุดทายก็จะมีการใหเห็นเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน
ของอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องตั้งแตการวิจัย การออกแบบ การผลิตวัตถุดิบ โรงงานผูผลิต ผูขนสง
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จนถึงผูขาย บนปรัชญาพ้ืนฐานเริ่มตนท่ีทุกธุรกิจสามารถใชองคความรูรวมกัน การรวมตัวกันเปน
กลุมธุรกิจหรือคลัสเตอรนั้นจะทําใหเกิดกระบวนการสรางการเรียนรู การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน และยังชวยลดตนทุน
ตางๆ ในหวงโซอุปทานอันจะนําไปสูศักยภาพในการสรางนวัตกรรมและการผลิตรวมกัน ทําใหมี
ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนและสามารถสรางความแตกตางท่ีทําใหเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยมี
ทองถ่ินแหงนวัตกรรมเปนผูจุดประกายใหเกิดความสําเร็จดังกลาว 

นวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญในการรักษาชีวิตขององคการและรักษาความไดเปรียบคูแขงขัน
องคการจึงตองมีการพัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการสรางนวัตกรรม การสนับสนุนการสราง
นวัตกรรมตองรูปญหาและโอกาส หาพันธมิตรดวยการแสดงวิสัยทัศนการยุติการตอตาน การมอบ
อํานาจ และการใหรางวัลกับความสําเร็จ (Kinichi & Williams, 2551, หนา 163-164) สวน 
Porter (อางถึงใน กีรติ ยศยิ่งยง, 2552, หนา 26-27) กลาววา องคการตองสงเสริมใหบุคลากรใช
พลังความคิดริเริ่มสรางสรรคจากพลังสมอง เปนกระบวนการสรางสรรคความสามารถและความ
ชํานาญของบุคลากร เปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนองคการเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน
และความเจริญเติบโตอยางม่ันคงขององคการจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะจัดการความรูและดึง
ความสามารถในการปรับและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ของบุคลากรออกมาเปนรูปธรรม 

Osborne and Plastrik (2000) ศึกษาเก่ียวกับการปฏิรูประบบราชการและ Light (1998) 
ศึกษานวัตกรรมในองคการท่ีไมแสวงหากําไร รวมท้ังองคการภาครัฐขนาดเล็ก พบวา การสราง
นวัตกรรมในองคการภาครัฐมีท่ีมาหลากหลาย เชน การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มุมมองจาก
ภายนอก ผูมีสวนไดเสียการมีสวนรวม การทดลอง มีทรัพยากรท่ีเหมาะสม การสงเสริม การสราง
ความม่ันใจ การเรียนรูท่ีจะยอมรับ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล เปนตน Bingham 
(as cited in Fimm, 2011, p. 15) กลาวถึง รูปแบบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีในทองถ่ิน
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของชุมชน  ลักษณะขององคการ สภาพแวดลอมองคการและขอเรียกรอง 
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมในทองถ่ิน (Model for the Adoption of 
Technological Innovation by Local Government) 
 ท่ี ม า . จ าก  Innovation Strategies in Australian Local Government (p. 15 ) by 
Bingham (as cited in Fimm, 2011 , Retrieved July 14 , 2011 , from http://www.ahui 
.edu.au/ downloads/ publication/occasional 
  

บทสรุป 
การบริหารงานเชิงนวัตกรรมสูผูนําในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

ผูนําทองถ่ินจําเปนประยุกตใชความรูและทักษะในดานตางๆ และรวมกลุมบุคคลใหมุงม่ันสูเปาหมาย
เดียวกัน ดวยการเปนผูนําท่ีมีความมุงม่ันตอเปาหมายและเรียนรูสิ่งตางๆ อยางไมหยุดยั้ง โดยพัฒนา
ความรู ทักษะ และประสบการณอยูเสมอ โดยคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ 1.คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 2.มีความตั้งใจ เอาใจใส และรับผิดชอบ ตอหนาท่ี 3.มีความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส ตรวจสอบได 4.มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมขัดตอศีลธรรม ประเพณี กติกา 
ขอตกลง 5.ไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม 6.มีการเรียนรูและพัฒนางานดวยขอมูลท่ีเปนความ
จริง และมีการนําขอมูลไปใชในการพัฒนางาน 7.มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค หาทางออกใหกับ
ชุมชนทองถ่ิน โดยไมหยุดนิ่ ง 8. มีการสรางผูนํารุนใหม 9.สรางและประสาน เครือขายใน
หลากหลายลักษณะ 10.ทํางานรวมกับทุกฝาย ทุกภาคสวน 
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คุณภาพการตรวจสอบภายในและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

The Internal Audit Quality and the Firm Performance of Listed Companies in 
the Stock Exchange of Thailand 

สุวรรณี  รุงจตุรงค∗ ฐิตาภรณ  สินจรูญศักดิ์∗∗  

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสงผลตอผล
การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเรื่องการตรวจสอบภายในและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ พบวา บริษัท
ท่ีมีระบบการควบคุมภายใน และมีการกําหนดวิธีปฏิบัติการตรวจสอบอยางหมาะสมครอบคลุมถึง
กิจกรรมตาง ๆ บริษัทชวยใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน การควบคุมดูแลการใช
ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชีและการเงิน 
และคุณสมบัติของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ขนาดของการตรวจสอบภายในและ
ประสบการณของการตรวจสอบภายใน มีผลกระทบตอคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยท่ี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคุณภาพการตรวจสอบภายใน ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในผลการ
ดําเนินงานและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการไดอยางสูงสุด 

คําสําคัญ: คุณภาพการตรวจสอบภายใน, ผลการดําเนินงานของกิจการ 
 

Abstract 

This paper aims to study the impact of internal audit quality on the firm 
performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand.  This paper 
collected data from related research paper and conducted a review of literatures 
and theories related to the Internal Audit and the Firms Performance, was found 
that companies have internal audit procedures appropriately to know the 
weaknesses Strengths of Internal control system, and use of resources, role of 
Compliance, Evaluating, accuracy, reliability of accounting and financial information, 

                                                           
∗นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรปีทุม  
∗∗ผูอํานวยการหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ (การบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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effectiveness and efficiency of internal auditing to help the organization achieve its 
objectives correctly Transparent and added business value. 

Keywords: Internal Audit Quality, Firm Performance. 
 
บทนํา 

การดําเนินงานท่ีมีความหลากหลายแตกตางกันของแตละองคกร ทําใหจําเปนตองใชวิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ 
ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมให
มีสวนสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานและผลการดําเนินงาน
ของกิจการ ในการกําหนดวิธีการตรวจสอบและแยกประเภทของการตรวจสอบภายในของแตละ
องคกรโดยท่ัวไป เชน การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน กาตรวจสอบการ
บริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบ
พิเศษ เพ่ือแสดงความเชื่อม่ันตอนักลงทุนวาบริษัทมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ
รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีโปรงใส รวมถึงผูท่ีมีสวนไดเสีย เจาหนี้ และสวนราชการท่ีกํากับดูแลท่ี
ตองการทราบขอมูลทางการบัญชีท่ีมีความถูกตอง โปรงใส และเชื่อถือได ผูตรวจสอบภายในจึงเปน
ทรัพยากรสําคัญท่ีตองตระหนักถึงการปฏิบัติหนาท่ีเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพอยูเสมอเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีถูกกําหนดใหตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดวยความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีความเปนอิสระและปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพ่ือใหการ
ตรวจสอบภายในเปนกลไกสําคัญของระบบการควบคุมการดําเนินงานของกิจการ (Charoen 
Chetsadawan. 2008: pp 24)  
 การตรวจสอบภายในพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The 
Institute of Internal Auditors: IIA) บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไป เปนการ
สรางความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ิมคุณคา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร ชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ และเปนระเบียบ 
(IIA, 2013) ผูตรวจสอบภายในมีสวนรวมกับผูบริหารในระดับตาง ๆ เพ่ือหาแนวทาง และกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมภายใตภาวการณแขงขันท่ีเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการตรวจสอบ
ภายในยังมีบทบาทสําคัญในการชวยใหองคกรมีการบริหารจัดการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของทีมงานตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในประกอบดวย คุณสมบัติของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ขนาดของการ
ตรวจสอบภายใน และประสบการณของการตรวจสอบภายใน สงผลใหงานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงมากข้ึนทําใหเกิดความเชื่อม่ันในผลการดําเนินงานของกิจการ 
และชวยใหองคกรมีความแข็งแกรงอยางยั่งยืน (Ramamoorti, 2003) 
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 ผลการดําเนินของกิจการจากการวิเคราะหงบกําไรขาดทุนของบริษัท ทําใหนักลงทุนเห็น
ภาพเก่ียวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการ และผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลท่ีจะ
ไดรับจากองคกร ซ่ึงเปนหนึ่งในเหตุผลท่ีชวยประกอบในการตัดสินใจลงทุนในกิจการนั้น ๆ โดยผู
ลงทุนจะศึกษาผลการดําเนินงานจากอัตราสวนกําไรตอหุน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตรากําไรข้ันตนและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
โดยขอมูลดังกลาวนั้นจะเปนอัตราสวนท่ีแสดงใหนักลงทุนพึงพอใจหรือไม ดังนั้นอัตราสวนทางการ
เงินจึงเปนสวนหนึ่งในการวัดผลการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวากิจการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายหรือไม ซ่ึงการวัดผลการดําเนินงาน
ทางการบัญชีเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอเพราะตัวเลขทางบัญชีอาจมีการตกแตงตัวเลขโดย
ผูบริหาร และขอมูลทางบัญชีเปนการแสดงถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาแลวในอดีตอาจไมแสดงใหเห็นถึง
มูลคาเพ่ิมในอนาคต นักลงทุนอาจตองพิจารณาถึงอัตราสวนทางการเงินท่ีมีการผสมผสานระหวาง 
การบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตรเขาไปดวยเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ี
มีผลการดําเนินงานท่ีดีอยางแทจริง (Beaver, 1968) 

คุณภาพของการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเท่ียงธรรมและการให
คําปรึกษาอยางเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน 
การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไวดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและ
เปนระเบียบ (ท่ีมา : The  Institute  of  Internal  Auditors : IIA, 2013) 

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยไดใหความหมายการตรวจสอบภายใน คือ การ
ใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมเปนอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปน
ระบบและเปนระเบียบ (Internal Auditor Association of Thailand, 2017) 

กรมบัญชีกลางไดใหความหมายการตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมใหความเชื่อม่ันและการ
ใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการใหดี ข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยจําแนกงานตรวจสอบภายในออกเปน 2 
ลักษณะ คือ (1) งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Service) คือการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ 
ของสวนราชการอยางเท่ียงธรรม และการประเมินผลอยางเปนอิสระ เชน การตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เปนตน (2) งานบริการให
คําปรึกษา (Consulting Service) คือการใหคําแนะนําและบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยลักษณะงาน
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และขอบเขตของงาน โดยการจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับ
สวนราชการ และการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของสวนราชการใหดี
ยิ่งข้ึน เชน การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน 
และการฝกอบรม เปนตน (The Comptroller General's Department, 2018) 

การตรวจสอบภายในเปนการใหบริการขอมูลแกฝายบริหารและเปนหลักประกันขององคกร
ในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมใน
ดานการเงินและการบริหารงาน การตรวจสอบภายในมีความสําคัญ และประโยชน ดังนี้ 

1.สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

2.สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และเปนพ้ืนฐาน
ของหลักความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Auditability) 

3.สงเสริมให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน 
วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงาน
ใหสะดวก รัดกุม ลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลาชวยลดเวลาและ
คาใชจาย เปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจ
ในนโยบาย 

4.มาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชน
สูงสุดตอองคกร 

5.สัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน
องคกรลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของงาน 
 วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรดวยการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหประเมินใหคําปรึกษาใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุน
ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  
ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของ
รายงานผลท่ีมีประโยชนตอการ ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน  
ผูตรวจสอบภายในท่ีดีจะตองเปนผูท่ีมีความรูในวิชาชีพ และความรูในสาขาวิชาอ่ืนซ่ึงจําเปน

ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและตองมีคุณสมบัติสวนตัวท่ีจําเปน และเหมาะสม ดังนี้ 
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1.มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน การ
บัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการ ท้ังจาก
ภายในและภายนอกองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.มีความรู ความชํานาญ ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการ
ตรวจสอบตาง ๆ ท่ีจําเปนในการตรวจสอบภายใน 

3.มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน 
การจัดทําและการบริหารงบประมาณ 

4.มีความสามารถในการสื่อสารการทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ การวิเคราะห การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน 

5.มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซ่ือสัตยสุจริตตอองคกรและเพ่ือนรวมงาน 
6.มีมนุษยสัมพันธท่ีดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดม่ันในอุดมการณ หลักการท่ี

ถูกตอง กลาแสดงความเห็นในสิ่งท่ีไดวิเคราะห และประเมินจากการตรวจสอบ 
7.มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 
8.มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

เท่ียงธรรม 
9.เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการท่ีทันสมัย มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 

และมองปญหาดวยสายตาเยี่ยงผูบริหาร (Office of the Board Civil servants: Office of the 
Civil Service Commission, MPO) 

ประเภทของการตรวจสอบ  
โดยท่ัวไปแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใชกันโดยท่ัวไปเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
1.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) คือการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือได

ของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ 
วามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจไดวาขอมูลท่ีบันทึกบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และ
สามารถสอบทานไดหรือเพียงพอท่ีจะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได 

2.การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) คือการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายหรือ
หลักการท่ีกําหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา โดยตองมี
ผลผลิตและผลลัพธท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตอง
คํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในขององคกรประกอบดวย 

2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให ม่ันใจไดวาการใช
ทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนอันมีผลทําใหองคกรไดรับ
ผลประโยชนอยางคุมคา 
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2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซ่ึงทํา
ใหผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

2.3 ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย
ฟุมเฟอย ซ่ึงสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีกําหนดไวโดยยัง
ไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

3.การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ขององคกรวามีระบบการบริหารจดัการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุมการประเมินผล
เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังเปนไปตามหลักประกันการ
บริหารงานและหลักการกํากับดูแลท่ีดี  (Good Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือความ
รับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

4.การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance  Auditing) คือการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดท้ังจากภายในและภายนอกองคกร 

5.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) คือการพิสูจน
ความถูกตอง และเชื่อถือไดของระบบงาน ระบบขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอร รวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข และการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน เชน การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน 
หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) คือการตรวจสอบในกรณีท่ีไดรับมอบหมายจาก
ฝายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึนซ่ึงผูตรวจสอบ
ภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมท้ัง
เสนอแนะมาตรการปองกัน 

คุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในตองสื่อสารหรือรายงานผล
การตรวจสอบตามท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนด การสื่อสารและรายงานผลการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายในการปฏิบัติภารกิจท่ีจะตองเอาใจใสเปนพิเศษ การตรวจสอบ
ภายใน ชวยกําหนดความนาเชื่อถือ ความเปนจริง และความสมบูรณของขอมูลทางการเงิน การ
ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีเหมาะสมในทุกระดับของการ
จัดการ ดังนั้น กิจการท่ีประสบความสําเร็จ ตองมีการดําเนินงานตรวจสอบภายในท่ีตองเปนอิสระ 
ดวยเหตุนี้รายงานการตรวจสอบภายในจึงเปนวิธีการสื่อสารระหวางการตรวจสอบ และการจัดการ
ภายใน และเปนแนวทางสําคัญในการบริหารจัดการ (Ljubisavljević & Jovanovi, 2011)  

คุณภาพของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Quality) การตรวจสอบภายใน
เปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลการดําเนินงาน และระบบการ
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ควบคุมภายในขององคกร ผูตรวจสอบภายในหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายในจึงตองมีความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการตรวจสอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน รวมท้ังตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไปตามหลักการ
สากล และท่ีกําหนดโดยหนวยงานกลางท่ีเก่ียวของ งานตรวจสอบภายในท่ีประสบความสําเร็จนั้น 
ผูบริหารตองสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหกิจการสามารถประสบความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค และเกิดมูลคาเพ่ิม
ไดอยางแทจริง จากการศึกษาในอดีต มีผูวิจัยท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการตรวจสอบภายใน
และผลการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงโดยท่ัวไปนั้นมีท้ังการศึกษาขอมูลจากในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
และประเทศท่ีกําลังพัฒนา สรุปไดวา จากความหลากหลาย และความแตกตางกันของธุรกิจนั้น การ
กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบอยางเหมาะสม (Lipton & Lorsch, 1992 และ Jensen, 
1993) แนะนําจํานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบควรเปน 7-8 ทาน องคกรท่ีมีสมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 8 ทาน เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมการโตตอบ และการ
อภิปรายผล และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความเปนอิสระ ขนาดการตรวจสอบภายในมี
ความสําคัญตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท ขนาดของหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนอยูกับ
จํานวนหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีอยูกับคณะกรรมการตรวจสอบ พ้ืนท่ีของการตรวจสอบขนาด
ใหญมักมีลักษณะการกระจายความรับผิดชอบ ซ่ึงนําไปสูการไมแนนอน การปรับเปลี่ยนกลยุทธโดย
การแบงสัดสวนของกลุม ละลดความมุงม่ันของกลุม (DeAngelo, 1981 และ Goodwin & Yeo, 
2001) ความสัมพันธเก่ียวกับความคาดหวังของผูบริหารในระดับสูง และผูตรวจสอบภายในของ
องคกร การทํางานสวนใหญของการตรวจสอบภายในมีบทบาทเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ 
อาจทําใหขาดความเปนอิสระในการตรวจสอบ (Sarens & De Bedde, 2006) คุณสมบัติของ
หัวหนาผูตรวจสอบ และสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณการตรวจสอบ มี
คุณสมบัติทางดานบัญชี มีความรูความเขาใจในระบบธุรกิจ และในเรื่องอ่ืน ๆ ทางธุรกิจ ชวยทําให
คุณภาพการตรวจสอบภายใน และผลการดําเนินงานของกิจการมีโอกาสเติบโตสูง (Hutchinson & 
Zain, 2009) การควบคุมภายในของหนวยงานถือเปนกลไกการกํากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Barac & Steden, 2014) ปจจัยดานองคกรและสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของบริษัทโดยมี
ความสําคัญตอคุณภาพ และความซับซอนของบริษัท เปนการยืนยันวาบริษัทท่ีซับซอนมีความ
ตองการการตรวจสอบ และการใหคําปรึกษา การควบคุมอยางเปนทางการจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีเขมแข็งสูงกวา (Like Jiang, Paul André, Chrystelle Richard, 2018) ภาคเอกชน 
จะมีกิจกรรมการตรวจสอบภายในมากกวาภาครัฐเล็กนอย มีความแตกตางระหวางสองภาคเก่ียวกับ
ระดับของการประสานงานระหวางผูตรวจสอบภายใน และภายนอก (Madawaki, M., Ahmi, A., & 
Ahmad, H. N., 2018) จากเหตุผลดั งกล าวการศึกษาในปจจุบันจึงพยายามท่ีจะทบทวน
ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของการตรวจสอบภายในกับผลการดําเนินงานของบริษัทมากข้ึน 
โดยมีปจจัย 4 ประการคือ คุณสมบัติของหัวหนาผูตรวจสอบ ขนาด คุณวุฒิและประสบการณของ
ฝายตรวจสอบ การตรวจสอบภายในและผลการดําเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธกันกับ
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คุณสมบัติของผูบริหาร และผลการดําเนินงานของบริษัทในสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน มี
ความจําเปนท่ีผูตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ มีความรูความเขาใจใน
ระบบธุรกิจ และในเรื่องอ่ืน ๆ ทางธุรกิจ จะสามารถเขาถึงระบบและข้ันตอนของมาตรฐานรวมถึง
การกําหนดวาวิธีไหนไดผล และวิธีไหนท่ีไมใชจุดแข็ง หรือจุดออน ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
คุณสมบัติของหัวหนาผูตรวจสอบและการดําเนินงานของบริษัท ขนาดของการตรวจสอบภายใน 
และผลการดําเนินงานของกิจการ 

ผลการดําเนินงานของกิจการ 

 ผลการดําเนินงานของกิจการ องคกรท่ีสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งใจไว เปนไปตามท่ีผูมี
สวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับบริษัทตองการ และตองมีการวัดในการประเมินท่ีชัดเจนเพ่ือใหม่ันใจในการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอนาคต (Behn, 2003) ไดระบุวัตถุประสงคของการชี้
วัดการดําเนินงาน 8 ขอดังนี้ 1) เพ่ือการประเมินของหนวยงานกํากับดูแลของภาครัฐ 2) เพ่ือควบคุม
การทํางานของผูบริหารและเพ่ือตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาใหแนใจวามีการทํางานท่ีถูกตอง 3) เพ่ือ
กําหนดงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการตาง ๆ กําลังคนหรือการจัดสรรจํานวนเงินสูสาธารณะ 
และสังคม 4) เพ่ือการกระตุนผูบริหารพนักงานและผูมีสวนไดเสียใหมีความรวมมือในการปรับปรุง
กระบวนการการทํางาน 5) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารสามารถโนมนาวทางการเมือง นักขาวหรือ
ประชาชนใหเห็นดวยกับนโยบายของบริษัท 6) เพ่ือเปนเปาหมายในความสําเร็จของบริษัท 7) เพ่ือ
เรียนรูวาสิ่งท่ีทําหรือสิ่งไมควรทําในอนาคต และสุดทาย 8) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให
ไดผลแตกตาง 
 การวัดผลการดําเนินงานของบริษัทจะเห็นวานักวิจัยไดใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพ โดยจําแนกการวัดท่ีอิงตามการบัญชีและตามตลาด การวัดประสิทธิภาพมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร และในการปรับปรุงกระบวนการ เนื่องจากสิ่งท่ี
สามารถวัดไดนั้นสามารถจัดการได ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรจึงจําเปนตองมีการวัด
เพ่ือกําหนดผลกระทบของระดับประสิทธิผลขององคกรตามผลการดําเนินงานประสิทธิผล (Al-
Matari et al, 2014) ความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานภายใตสถานการณเดียวกัน และถือวาเปน
การนําเสนอขอมูลท่ีมีนัยยะทางสถิติท่ีจะชวยใหติดตามการบริหารงานของผูบริหารในบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพ (Koufopulos et. al., 2008) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทแบงออกเปน 2 
กลุมคือ  
 1. ตัวช้ีวัดดานการเงิน (Financial Key Performance Indicator ) เปนการนําตัวเลข
ในรายงานทางการเงินเพ่ือนําเสนอขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของบริษัทผลการดําเนินงานของ
กิจการ หรือกระแสเงินสดซ่ึงตัวเลขเหลานี้หมายถึง การใชทรัพยากรทางการเงินอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสามารถในการแขงขัน และการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง มี
ความสําคัญมากตอผูมีสวนไดเสีย เชนเจาของบริษัท ผูบริหาร นักลงทุนนักวิเคราะหทางการเงิน 
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หรือหนวยงานราชการ ถือไดวาขอมูลในรายงานทางการเงินนี้ชวยสะทอนถึงการปฏิบัติงานท้ัง
ภายใน และภายนอกบริษัท จากการวิเคราะหรายงานทางการเงินนั้นออกมาเปนตัวเลขนําเสนอเปน
มูลคาทางการเงิน การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินนี้ถือวาเปนตัวแทนภาษาทางธุรกิจท่ีมีความ
เท่ียงธรรมมีความเขาใจงายและเก่ียวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ Al-Matari et al. (2014) 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจําแนกไดเปน 3 มิติ คือ 1) มิติการวัดทางบัญชี (Accounting-Based 
Measurements) 2) มิติการวัดทางการตลาด (Market-Based Measurements) 3) มิติดานอ่ืน ๆ 
ท่ีไมสามารถจัดเขาในมิติท้ัง 2 ได 
 1) มิติการวัดทางบัญชี (Accounting-Based Measurements) ซ่ึงประกอบดวยการวัด
ความสามารถในการทํากําไรซ่ึงมีตัวชี้วัด อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยท้ังหมด (Return on 
Assets: ROA) อั ต ราผลตอบแทนจากส วนของผู ถื อหุ น  (Return of Equity: ROE) อั ต รา
ผลตอบแทนตอยอดขาย (Return on Sales : ROS) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment :ROI) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operation Cash Flow :OCF) กําไรตอหุน
(Earnings per Share : EPS) กําไรจากการดําเนินงาน (Operation Profit : OP) การเติบโตของ
ยอดขาย(Growth in Sales : GRO) กําไรตอหุน (Earnings per Share :EPS) การเติบโตของ
ยอดขาย (Growth in Sales : GRO)  ผลตอบแทนจากการใชเงินลงทุน (Return on Capital 
Employed : ROCE) Al-Matari et al.(2014) สรุปจากการสํ ารวจการวัด  ปรากฏวา อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยท้ังหมด มีคา ROA ไดรับความนิยม ของนักวิจัยมากท่ีสุดเปนจํานวนรอย
ละ 46 รองลงมาคือ การวัดดวย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ คา ROI รอยละ 26 
 2) มิติการวัดทางการตลาด (Market-Based Measurements) ซ่ึงประกอบดวยการวัดโดย
Tobin’s Q Market  ผลการสํารวจปรากฏวา นักวิจัยสวนใหญใชการวัดแบบ Tobin’s Q รอยละ 
78 สวนวิธีอ่ืน ๆ นอยมาก 

3) มิติดานอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาอยูในมิติท้ัง 2 ขางตนได เชน ผลผลิตตอพนักงาน 
คาใชจายตอการใหบริการ ซ่ึงจะเห็นจากงานวิจัยของ (Duke II & Kechi., 2013) 
 2. ตัวช้ีวัดท่ีไมใชดานการเงิน (Non- Financial Key Performance Indicator) คือ
การใหขอมูลท่ีสําคัญท่ีไมสามารถวัดหรือนําเสนอเปนมูลคาทางการเงินไดเชนขอมูลประเด็น
สิ่งแวดลอมอัตราการเขาออกของพนักงานชั่วโมงการอบรมพนักงานความพึงพอใจของลูกคา
กิจกรรมการใหคําปรึกษา ลักษณะของตัวชี้วัดท่ีไมใชดานการเงินสวนใหญจะประกอบไปดวย 7 
ลักษณะคือ 1) ไมสามารถแสดงเปนจํานวนเงิน 2) มักจะวัดเปนความถ่ีวันสัปดาหเดือนไตรมาสป 3) 
การบังคับใชโดยผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหาร 4) การวัดความสามารถหรือความ
เขาใจไดและสามารถติดตามการกระทําไดโดยพนักงาน 5) ความรับผิดชอบในแผนการเปนกลุม 6) 
นัยยะสําคัญทางสถิติจะสะทอนถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ และ 7) สงผลกระทบเชิงบวกตอ
ตัวชี้วัดการดําเนินงานอ่ืน ๆ (Santos & Brito, 2012)   

บทวิเคราะหและสรุปผล 
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 การนําเสนอเรื่อง คุณภาพการตรวจสอบภายในและผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบวา 
ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานประกอบดวย 3 ดานท่ี
สําคัญไดแก (1) คุณสมบัติของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน (2) ดานขนาดของการ
ตรวจสอบภายใน และ (3) ดานประสบการณของการตรวจสอบภายใน สวนผลการดําเนินงาน
สามารถสรุปไดวา การวัดผลการดําเนินงานดวยตัวดัชนีชี้วัดความสําเร็จดานการทํากําไร ดาน
ผลตอบแทนสวนผู ถือหุน และความสําเร็จดานการตลาดไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพย 
ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน ผลตอบแทนจากมูลคาบริษัท และผลตอบแทนจากสวนแบงทาง
การตลาด  

คุณสมบัติทางวิชาชีพของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ขนาดของการตรวจสอบภายใน 
และประสบการณของการตรวจสอบ มีผลตอประสิทธิภาพของแผนกตรวจสอบภายใน แผนก
ตรวจสอบภายในมีความสําคัญตอบริษัท และถือวาเปนองคประกอบหลักในการใชระบบบัญชี และ
ยังชวยในการประเมินการทํางานของฝายบริหาร และแผนกตาง ๆ การตรวจสอบภายในถือเปนแกน
หลักของการบริหารเปนสวนท่ีชวยติดตามการบริหารธุรกิจท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในชวยในการพัฒนางานของบริษัท เนื่องจากรายงานทางการเงินแสดงคุณภาพของ
แผนกตรวจสอบภายใน นอกจากนี้การตรวจสอบภายในเปนสวนสําคัญของโครงสรางการกํากับดูแล
กิจการ (CG) ขององคกร ครอบคลุมกิจกรรมการกํากับดูแลท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการ บริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ การศึกษา
นี้ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลท่ีครอบคลุมเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการตรวจสอบภายใน
และผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงวรรณกรรมท่ีผานมาของการศึกษาเก่ียวกับการสํารวจ
ความสัมพันธระหวางลักษณะการตรวจสอบภายใน (IAC) และผลการดําเนินงานของกิจการยังพบวา
มีนอยมาก ดังนั้นวัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้คือการเติมเต็มชองวางในวรรณกรรม และให
โอกาสสําหรับการวิจัยในอนาคตเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธนี้อยางลึกซ้ึง (Eighme & Cashell, 
2002) 
 การวัดผลการดําเนินงานจะเห็นไดวามีความหลากหลายในมุมมองของการศึกษา สําหรับ
บทความนี้มุงเนนเฉพาะในสวนผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีไดจากการบูรนาการแนวคิดจาก
นักวิจัยท่ีศึกษาและรวบรวมขางตน โดยเลือกตัวดัชนีชี้วัด ความสําเร็จดานกําไรดานผลตอบแทน
สวนผูถือหุน และความสําเร็จดานการตลาดไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพย ผลตอบแทนจากมูลคา
บริษัท และผลตอบแทนจากสวนแบงทางการตลาด แนวคิดดานการวัดผลการดําเนินงานของบริษัท
มีหลายมิติ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการวัด แตอยางไรก็ตามแนวคิดนี้อาจมีสวนเก่ียวของ และมี
ผลกระทบมาจากพฤติกรรมของผูบริหารตามทฤษฎีตัวแทน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (Hidayat 
& Ultama, 2015 และ Chermian Eforis, 2018) ไดวัดประสิทธิภาพดําเนินงานของกิจการกับการ
กํากับดูแลกิจการ โดยใชการวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนจาก
การขาย (ROS) และมูลคากิจการ Tobin’s Q โดยพบวาประสิทธิภาพดําเนินงานของกิจการมีผลตอ
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (Sirada Nuanpradit, 2004) ซ่ึง
ศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจและความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2543 - 2546 พบวา บริษัทท่ีมีคาความนิยมท่ี
เกิดจากการควบรวมธุรกิจมากจะทําใหมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานท่ีมากกวาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

ชัยยุทธ ชิโนกุล 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย
การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปน
เรื่องการทําอุตสาหกรรมแบบใหมท่ีจะปรับปรุงระบบการทํางานในพ้ืนท่ีเดิม ดานการแขงขันและกล
ยุทธจะมีอุตสาหกรรมใหมเกิดข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและศูนยซอมบํารุงท่ีมีฐาน
อุตสาหกรรมเดิมในอูตะเภาสนับสนุน มีอุปสงคเดิมของศูนยซอมบํารุงและการบิน นอกจากนั้นใน
พ้ืนท่ียังตองการทรัพยากรมนุษย น้ํา และการจูงใจดานภาษี เพ่ือตอบสนองการลงทุน การวิจัย
กลาวถึงผูประกอบการท่ีจะไดรับผลในแตละชวงของลูกโซแหงคุณคา ผูวิจัยเสนอแนะใหแกปญหา
สาธารณูปโภคอยางมียุทธศาสตรแกปญหาทรัพยากรบุคคลทุกระดับในอุตสาหกรรมการบินอยางมือ
อาชีพ ตองมองอุตสาหกรรมการบินท่ีโตเร็วโดยมีแผนสํารอง คาดการณศูนยซอมบํารุงโดยไมมอง
ผลบวกอยางเดียว และวางแผนใหผูประกอบการเขาถึงเทคโนโลยีท่ีมาใหมได 
 
ความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณภาคตะวันออกของไทยมีมาเม่ือ 40 ปกอน โดยใชนโยบาย
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board Development-ESB) 
ทําใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมน้ํามัน กาซธรรมชาติ ปโตรเคมี เหล็กและปุย แตการลงทุนลดลง
สวนทางกับประเทศคูแขงอ่ืนๆ เชน มาเลเซีย เวียตนาม และฟลิปปนส ตั้งแต พ.ศ. 2560 ท่ีผานมา 
นโยบายการพัฒนา “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เปนนโยบายเศรษฐกิจท่ีถูกสนใจมากท่ีสุด 
รัฐบาลมีความมุงม่ันจะใชเขตพัฒนาเศรษฐกิจนี้ยกระดับการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 3 
ประเภท คือ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมหุนยนตโดยมี
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 รองรับ 

อุตสาหกรรมการบินเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม (New S-curve) ท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ของ
ไทยเจริญเติบโตคอนขางชาสวนทางกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนี้ใชเทคโนโลยีและมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง รัฐบาลจึงผลักดันสนามบินอูตะเภาใหเปนเขตสงเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เมือง 
(หรือนคร) การบินภาคตะวันออก พัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาใหสนับสนุนงานศูนยกลางทางการ
บินของภูมิภาคโดยเชื่อมเขากับสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบทาอากาศยาน

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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อูตะเภาถึง 6,500 ไร สามารถเปนสนามบิน ศูนยซอมและศูนยการฝกอบรมไดครบท้ังระบบ (กอง
เศรษฐกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน, 2560) ในการวิจัยไดใชหลักปจจัยท่ีทําใหเกิดขอไดเปรียบ
ในการแขงขันระดับชาติอันประกอบดวยเง่ือนไขแหงปจจัย เง่ือนไขแหงอุปสงค อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องและสนับสนุน รวมท้ัง กลยุทธ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน (Porter, 
1980) 

การวิจัยถึงปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เปนสิ่งสําคัญมาก หากไดทําการวิจัยในเรื่องนี้แลว จะทําใหเห็นภาพในอนาคตของ
ความเจริญท่ีเกิดข้ึน ทําใหประเทศเกิดขอไดเปรียบทางการแขงขันไดชัดเจน 
 
วัตถุประสงค  

1. ศึกษาการดําเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2. ศึกษาปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
 
ปญหาของการวิจัย 

1. การดําเนินงานของในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนอยางไร 
2. ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เปนอยางไร 
 
ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูบริหารและนักลงทุนสามารถนําความรูในอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกไปตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

2. นักวิชาการและผูท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใน
แงมุมของขอไดเปรียบในการแขงขันไดอยางกวางขวาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานทฤษฎี ปจจัยท่ีทําใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันระดับชาติอันประกอบดวย
เง่ือนไขแหงปจจัย เง่ือนไขแหงอุปสงค อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องและสนับสนุน รวมท้ัง กลยุทธอง
การ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน   

ขอบเขตดานเนื้อหา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน การ
โดยสารทางอากาศ ศูนยซอมอากาศยาน และศูนยฝกอบรม 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ีวิจัย กรุงเทพมหานครและระยอง (อูตะเภา)  
ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2562 

นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
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ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันหมายถึงปจจัย 4 ดานท่ีทําใหธุรกิจไดเปรียบในการแขงขัน
ระดับชาติ อันประกอบดวย เง่ือนไขแหงปจจัย เง่ือนไขแหงอุปสงค อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องและ
สนับสนนุ และ กลยุทธองคการ โครงสรางองคการกับสภาพแวดลอมการแขงขัน  

เง่ือนไขแหงปจจัย หมายถึง ปจจัยพ้ืนฐานในการผลิตท่ีสําคัญของแตละภูมิภาค ทําใหเกิด
การไดเปรียบในการแขงขันเชนทรัพยากร ทักษะ โครงสรางพ้ืนฐาน 

เง่ือนไขอุปสงค หมายถึง อุปสงคในประเทศท่ีมีตอสินคาหรือบริการนั้นท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องและสนับสนุน หมายถึง การมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและ

อุตสาหกรรมอุปทานท่ีสามารถแขงขันระดับสากลได 
กลยุทธองคการ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน หมายถึง องคการท่ี

ดําเนินการภายใตกลยุทธโครงสรางองคการท่ีดี และมีการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพในประเทศตน จะ
สามารถแขงขันไดดีตางในประเทศ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาขอมูลจากเอกสาร วารสาร หนังสือ และวิจัยท่ี
เก่ียวของโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ประกอบดวย ผูอํานวยการ
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผูอํานวยการฝายบริหาร
บุคลากรและฝกอบรม สํานักงานโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ประธานกิตติมศักดิ์ หอการคาจังหวัดระยอง ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

การทบทวนวรรณกรรมและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การไดเปรียบไดการแขงขันของชาติ (The Competitive Advantage of Nations) หรือท่ี
เรียกวาโมเดลเพชร (Diamond Model) มาจากงานของพอรตเตอร (Porter, 1986) และทอมสัน 
ปเตอรราฟ แกมเบล และสติคแลนดนํามาใช (Thompson, Peteraf, Gamble and Stickland, 
2018: 181) โดยกลาวถึงปจจัย 4 ดาน ท่ีทําใหประเทศหรืออาจเปนภูมิภาคหรือเมืองท่ีสนใจ
ไดเปรียบในการแขงขัน อันประกอบดวย 

ดานกลยุทธองคการ โครงสรางองคการ และสภาพแวดลอมในการแขงขัน (Firm Strategy, 
Structure and Rivalry) ความสามารถในพ้ืนท่ีจะนําไปสูความสามารถในระดับตางประเทศ ดาน
เง่ือนไขแหงอุปสงค (Demand Conditions) ขนาดและความตองการของตลาดจะกระตุนใหเกิด
นวัตกรรม ทําใหเปนโอกาสในตลาดโลก ดานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องและสนับสนุน (Related and 
Supporting Industries) อุตสาหกรรมในแตละชวงลูกโซแหงคุณคา (Value Chain) จะทําใหเกิด
นวัตกรรมทําให เกิดความเขมแข็ง และประการสุดท าย ด านเง่ือนไขแห งป จจัย (Factor 
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Conditions) อาจเปนปจจัยนําเขาในการผลิต ความรู  ทุน หรือทรัพยากรธรรมชาติ ท้ัง4 ประการมี
ความสําคัญตอการไดเปรียบของอุตสาหกรรม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
1. เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

เขตพัฒนาพิเศษนี้เปนการพัฒนาจากแผนงานพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
(Easternboard –ESB) ท่ีเริ่มตั้งแตพ.ศ 2524 ใหจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราท่ีเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมหลักของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกและ
เปนประตูเชื่อมโยงการขนสงทางทะเล โดยรัฐบาลลงทุนในดานสาธารณูปโภคและเอกชนลงทุนใน
อุตสาหกรรม ในปพ.ศ. 2557 เกิดคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (กพอ.) 
รับผิดชอบกอนจะมีผลในทางปฏิบัติ ภาคนี้มีความพรอมในตัวอยูแลว ในพ.ศ. 2558 ภาคตะวันออก
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาตลาดถึง 2.4 ลานลานบาท คิด
เปนรอยละ 17.6 ของท้ังประเทศ โดยเฉพาะจังหวัด ระยอง มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูง
ท่ีสุดของประเทศ (สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560:1) 

เขตพัฒนาพิเศษนี้จะเปนพ้ืนฐานท่ีดีของประเทศท้ังการลงทุนและสถานท่ีทองเท่ียว เปน
ฐานอุตสาหกรรมดานโครงสรางพ้ืนฐาน (โรงผลิตไฟฟา 20 โรงและนิคมอุตสาหกรรม 29 แหง) และ
ดานพลังงาน (โรงกลั่นน้ํามันขนาดใหญ 5 โรง กลุมอุตสาหกรรมเปโตรเคมี 3 แหง) เชื่อมโยงกับโลก
ทางถนน(หางกรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร) ทางเรือ (ทาเรือพาณิชย แหลมฉบัง และมาบตาพุด) ทาง
อากาศ (สนามบินอูตะเภา) จึงสามารถพัฒนาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยในอาเซียน 
(สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2561)  
2. โครงสรางพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีดานการขนสงทางอากาศ: สนามบินอูตะเภา  

สนามบินนี้มีพ้ืนท่ีรวม 16,700 ไร ใชท้ังทางการพาณิชยและทางทหาร เดิมมีทางวิ่งขนาด 
3,500 เมตร คลังสินคา 20,000 ตารางเมตร และศูนยซอมอากาศยานของบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 150 ไร พ. ศ. 2560 ไดเปดอาคารผูโดยสารหลังใหม รับผูโดยสารได 3 ลานคนตอป 
ภายใน 5 ปจะพัฒนารับผูโดยสารใหได 15 ลานคนตอป โดยจะยกระดับสนามบินเปนนครการบิน
ภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6,500 ไร พัฒนาสนามบินเปน 2 ทางวิ่ง (รันเวย) รับผูโดยสาร
สูงสุด 1,600 คนตอวัน (จากเดิม 400 คน) และรองรับเครื่องบินขนาดใหญอยางนอยครั้งละ 4 ลํา 
อนาคตจะมีการสรางรถไฟสรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหวางสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา 
(สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2560: 18) 

ปจจุบันมีเท่ียวบินมาลงท่ีสนามบินนี้เท่ียวระหวางประเทศ 5 สายการบิน 34 เท่ียวบินและ
ในประเทศ 3 สายการบิน 18 เท่ียวบิน ดังตารางตอไปนี้  
ตารางท่ี 1 จํานวนเท่ียวบินท่ีใหบริการ ณ สนามบินอูตะเภา 
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สายการบิน ในประเทศ ระหวางประเทศ 
1. ไทยแอรเอเชีย 
2. นกแอร 
3. บางกอกแอรเวยส 
4. ไทยไลออนแอร 
5. ไหหนานแอรไลน 
6. กาตารแอรเวย 

12 
- 
4 
2 
- 
- 

10 
14 
- 
4 
4 
2 

รวม 18 34 
(ท่ีมา: มติชนสุดสัปดาห, 2561) 
กองทัพเรือใหท่ีปรึกษาจากสหรัฐอเมริกาทําแผนแมบทการพัฒนาสนามบินและนครการบิน

ใหท่ีปรึกษาจากอังกฤษ แนวทางในการศึกษารวมทุน โดยแบงกลุมธุรกิจออกเปน 5 กลุมคือ กลุม
อาคารผูโดยสารและ (ศูนยธุรกิจ) การคา กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกิจขนสงสินคา
ทางอากาศและโลจิสติกส กลุมซอมบํารุงอากาศยานเครื่องบิน และศูนย ฝกอบรมบุคลากรดาน
อากาศยานและธุรกิจการบิน (สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 18)  
3. อุตสาหกรรมการบินและการซอมบํารุงอากาศยาน 

การเดินทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความตองการการซอมบํารุง
อากาศยานเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ผลจากการติดตอทําธุรกิจและการท่ีการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน สวนใหญ
จะใชเครื่องบินลําตัวแคบของสายการบินตนทุนต่ํา นอกนั้นการท่ีไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมท้ัง
ทางอากาศและทางบก ทําใหมีผูโดยสารขาเขาประเทศทางอากาศสูงข้ึน การพัฒนาพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกจึงเปนโอกาสทางออกท่ีดีในการสรางศูนยซอมบํารุงอากาศยานในเขตท่ีมีการคมนาคม
สะดวกนี้  

ในระยะแรกจะไดรับความชวยเหลือจากพันธมิตรผูผลิตเครื่องบินแอรบัสใหบริษัทการบิน
ไทยรวมลงทุน สรางศูนยซอมอากาศยานท่ีอูตะเภาท้ังในดานการซอมบํารุงและการจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมบุคลากรปจจุบันศูนยการซอมบํารุงขนาดใหญท่ีสุดเปนของสิงคโปร ชื่อบริษัทสิงคโปร
เทคโนโลยี แอรโรสเปช (Singapore Technology Aerospace) มีชั่วโมงแรงงานในการซอมบํารุง
อากาศยานสูงสุด มีปญหาการขาดแคลนชางตองพ่ึงชางจากจีนและฟลิปปนส 

การสรางนครการบินจะคลายกับท่ีประเทศเนเทอรแลนด จีน และเกาหลีใต ภายใน
อุตสาหกรรมการบินยังมีหวงโซของคุณคาอ่ืนประกอบอีก 4 กลุม ซ่ึงจะเปนแนวทางให
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขามาทําธุรกิจไดแก กลุมผูผลิตเครื่องบิน
และชิ้นสวนอากาศยาน (อะไหล) (เชน แอรบัส) กลุมผูใหบริการท่ีเก่ียวของกับการบิน (เชน บริษัท
ทาอากาศยานไทย บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ครัวการบินไทย และฝายชางหรือศูนย
ซอมบํารุงบริษัทการบินไทย) กลุมผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสาร (เชน บริษัทการบินไทยและ
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นกแอร) และขนสงสินคา (เชน การบินไทย) กลุมผูใหบริการท่ีตอเนื่องอ่ืนๆ (เชน บริษัทตัวแทน
ทองเท่ียว และบริษัทรับสงพัสดุภัณฑ)  

ธุรกิจการซอมบํารุงเครื่องบินเปนกาวสําคัญของประเทศ ตองเตรียมพัฒนาชางใหมี
มาตรฐานและผานหลักสูตรไดรับการรับรองจากท้ังสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration-
FAA) และสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency-EASA) ขยายการผลิตจากชาง 
(ระดับตน) มาเปน 3,000 คนตอป การผลิตชิ้นสวนของไทยมีโอกาสท่ีจะไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีท่ีไมสูงมาก และเปนการตอยอดจากการผลิตอุตสาหกรรมรถยนตโดยเฉพาะชิ้นสวนรอง
เชน สกรู น็อต สายไฟ และชิ้นสวนหลัก เชน ปกโครงสราง ปกเครื่องบิน และใบพัดอัดอากาศ 
(ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 2561: 20) ปจจุบันไทยผลิตและสงออกชิ้นสวนอากาศยาน
ประมาณ 50,000 ลานบาท เปนชิ้นสวนเครื่องบิน รอยละ 60 ชุดระบบสายไฟรอยละ 30 (สุปรีย 
ศรีดํารง, 2560)  
 
4. สภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน 

การแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในอาเซียนคอนขางสูง ประเทศในกลุมอาเซียนท้ัง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และไทยตางสนใจธุรกิจการซอมบํารุงอากาศยาน 
Maintenance, Repair and Overhaul-MRO มีมูลคา 202,356 ลานบาท (หรือ 6,570 ลาน
เหรียญสหรัฐ) ธนาคารกรุงเทพ (2562) สรุปวา 

1. อินโดนีเซียจะใชจะใชฐานท่ีเมืองบาตัมหางสิงคโปร 31 กิโลเมตร สายการบินการคาจะ
พัฒนาศูนยซอมโดยการะดมทุนในตลาดหลักทรัพย 3,200 ลานบาท และมีสายการบินแอรฟรานซ
รวมลงทุน 6,600 ลานบาท รวมเปน 9,800 ลานบาท โดยอาศัยคาแรงราคาถูก 

2. มาเลเซียมีโครงการเมืองทาอากาศยาน เคแอลไอเอแอรโรโพลิส และศูนยซอมบํารุงโดย
มาเลเซียเซบังแอรคราฟท เอ็นจิเนียริ่ง รวมกับบริษัทแอรบัส เพ่ือซอมเครื่องบินชนิด A230 ของสาย
การบินตนทุนต่ํา 

3. สิงคโปรรวมกับฟลปิปนส โดยนสิงคโปรแอรไลน เอ็นจิเนียร กับสายการบินเซบู มีฐานท่ี
มะนิลาเนื่องจากคาแรงถูกแตจะอยูไกลประเทศอ่ืนๆ 

สิงคโปรยังรวมมือกับจีน โดยสิงคโปรเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร รวมกับ โรลสลอย โฮลดิ้ง ซอม
เครื่องบินท่ีกวางโจว เพ่ิมทุน 1,500 ลานบาท ปจจุบันสิงคโปร มี 3บริษัทศูนยซอมจัดเปนผูนําใน
อาเซียน 

4. ไทยกําลังพัฒนาอูตะเภาเปนนครการบินและศูนยซอม ทามกลางสภาพการแขงขันเปน
ศูนยซอมของโลก 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 กฤตพร พัตนสลิล และระพีพร ศรีจําปา (2561) ไดวิจัยเรื่อง "การศึกษาเตรียมความพรอม
ของผูประกอบการเอสเอ็มอี (SME)  ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
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ตะวันออก (จังหวัดระยอง)" วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการรับรูถึงทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลง 
และนโยบายสงเสริมนวัตกรรมท่ีสงผลตอการเตรียมความพรอมของผูประกอบการทองถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีนวัตกรรม ผลการวิจัยพบวาการเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือปรับระดับประเทศใหพนจากกับดัก
ของรายไดปานกลางไปสูรายไดสูงโดยพัฒนาสินคาและบริการซ่ึงเนนการใชวิทยาการหรือเทคโนโลยี
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ซ่ึงเปนของคนไทย) ใหมีความสามารถทางนวัตกรรมและ
ความแข็งแกรงในพ้ืนท่ีนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้นมีความสําคัญ โดยเฉพาะ
ดานการรับรูถึงโอกาสท่ีเกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท้ังดานทัศนคติตอการ
เปลี่ยนแปลงและดานนโยบายสงเสริมนวัตกรรม จะมีผลตอการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมนี้  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะบางประการวาภาครัฐตองมีแผนเพ่ือกําหนดชนิดของธุรกิจท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนใน
การลงทุนจากโครงการเพ่ือใหผูประกอบการตระหนักถึงประโยชนท่ีจะเขามาพัฒนาความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการสงเสริมการลงทุนในเขตนี้ สําหรับผูประกอบการเองตอง
ศึกษาเพ่ือนํานวัตกรรมมาสรางสรรคเพ่ือผูบริโภค 

 ชัยรัตน เงินทวม (2561) ไดวิจัย "เรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมตาม
นโยบายรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง" วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การจัดการ
ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐ ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยเคยขับเคลื่อนประเทศโดย
เกษตรกรรมจากความสมบูรณดานทรัพยากรมาเปนอุตสาหกรรมจนกระท่ังพบกับดักท่ีเปนอุปสรรค
ในการเจริญเติบโตดานรายไดปานกลาง ดานความไมเทาเทียมและไมสมดุลของการพัฒนา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดจังหวัดระยองชลบุรีและ
ฉะเชิงเทราเปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนื่องจากปจจุบันเปนฐานของอุตสาหกรรมหลัก
สามารถใชดําเนินอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต (เสนโคงรูปเอสใหม) 
นอกจากนั้นยังพบวาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมนีม้าจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับนโยบาย
การพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก ดังนั้นผลสัมฤทธิ์การจัดการอุตสาหกรรมนี้มาจากภาครัฐ
เอกชนและประชาชนท้ังในเรื่องทัศนคติของประชาชนการรับรูขาวสารและการเขารวมกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมซ่ึงปรากฏวาการจัดการอุตสาหกรรม
ตามนโยบายรัฐบาลนําไปสูความยั่งยืนหากทําตามขอเสนอแนะผูวิจัยท่ีวาหนวยงานรัฐบาลตองให
ความสําคัญกับปญหาหรือผลกระทบตอประชาชนท่ีมีทัศนคติไมดีตอการจัดการอุตสาหกรรมท้ังให
ความสําคัญผลดานเศรษฐกิจ (การครองชีพ) สังคม (การเปลี่ยนวัฒนธรรม) และสิ่งแวดลอม (ความ
ยั่งยืนของ) จังหวัดระยอง 
 ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี (2561) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ
และปญหาการพัฒนาบุคลากร ปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรและรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวาพ้ืนท่ีสามจังหวัดนี้เปน



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3242

แหลงลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง 10 ประเภท แตมีปญหาในดานบุคลากรโดยท่ีผูสําเร็จ
การศึกษาท้ังอาชีวะ และอุดมศึกษายังมีความรูความสามารถและคุณลักษณะไมตรงตามความ
ตองการของอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษายังไมมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทักษะและสมรรถนะ 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมจึงขาดแรงงานท่ีมีความรู งานวิจัยและเทคโนโลยียังมีนอยและไมตรง 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเรียงตามลําดับตอไปนี้ คือ ดานความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะ ดานความรูตองพัฒนาหลักสูตรการเรียน ดานทักษะตองพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม ดานคุณลักษณะควรพัฒนาในเรื่องภาวะผูนํา กฎหมายและภาษาอังกฤษ 
นอกจากนั้นผูวิจัยยังนําเสนอโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 4 ประการประกอบดวย การ
พัฒนาท่ีเนนความรู ทักษะ คุณลักษณะและเนนสมรรถนะท่ีพึงประสงคอีกดวย 
 มณเธียร โอทองคํา (2561) ทําวิจัยเรื่อง บทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอกับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพ (และบทบาท) ของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท้ังศึกษาสถานการณ และ
แนวโนมของอุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผลการศึกษาพบวา โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (หรือระเบียงเศรษฐกิจ) นี้ เปนการพัฒนาตอความสําเร็จจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกท่ีเคยดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2524 รวม 38 ปแลว ทํา
ให อุตสาหกรรมป โตรเคมี ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเซีย เปนฐานการผลิตยานยนต และ
อิเล็กทรอนิกสของโลก มีทาเรือน้ําลึกและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย  มาบตาพุต (ระยอง) เปน
อุตสาหกรรมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ แหลมฉบัง (ชลบุรี) เปนอุตสาหกรรมเบาเพ่ือการสงออก 
และอุตสาหกรรมท่ีไมมีปญหาสิ่งแวดลอม เชน อิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม ยานยนต 
เกษตรแปรรูป และปโตรเคมี ปจจุบันพ้ืนท่ีตะวันออกเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศมี
ผลิตภัณฑมวลรวม 1 ใน 5 ของประเทศ ทางรัฐบาลจึงกําหนดใหจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา เปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร โดยมี
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพหรือเสนโคงรูปเอสแรก (First S-Curve) ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม  อิ เล็กทรอนิกส   การทองเท่ียว กลุ มรายไดดีและเชิ งสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเสนโคงรูปเอสใหม (New S-Curve) ไดแก 
อุตสาหกรรมหุนยนต (เพ่ืออุตสาหกรรม) การบินและโลจิสติกส เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
ดิจิทัล และการแพทย(ครบวงจร) รวม 10 อุตสาหกรรม โดยพ้ืนท่ีฉะเชิงเทราจะมุงพัฒนาเปนเมือง
นาอยู ชลบุรีจะพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษา และการทองเท่ียว แหลมฉบังและศรีราชาจะเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมชั้นสูง เชื่อมโยงท้ังทางบก อากาศ และทะเล พัทยาจะพัฒนาเปนท้ังการ
ทองเท่ียวในระดับผูนําและการแพทยเชิงทองเท่ียว อูตะเภาจะเปนท้ังการขนสง การซอมบํารุง
อากาศยาน และธุรกิจทาเรือและตอเรือ  สําหรับระยองจะเปนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ังอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ดังนั้นรัฐบาลจึงวางแผนทํา
ใหเกิดเขตการสงเสริม ยกตัวอยาง 3 เขต คือ เขตนวัตกรรม (ระเบียง) เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) หรือ Innovation Park ประกอบดวย
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เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนตสมัยใหม ระบบอัตโนมัติ หุนยนต เครื่องมือแพทย การบิน
และอากาศยาน รวมท้ังชวยสงเสริมผูประกอบการรายใหมตอมา เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิ ทัล  (Eastern Economic Corridor of digital : EECd หรือ  Digital Park) เป น
ศูนยกลางนวัตกรรมดานดิจิทัลท่ีใหญท่ีสุดในอาเซียน แบงเปนฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดิจิทัล 
อุปกรณและบริการสื่อสาร เนื้อหาและขอมูลดิจิทัล รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล สุดทายเขต 
(ระเบียง)เศรษฐกิจภาคตะวันออกดานการบิน Eastern Economic Corridor of aviation : EECa 
หรือนครการบินภาคตะวันออก โดยมีสนามบินอูตะเภา และศูนยซอมบํารุงอากาศยาน  สถานการณ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมทํารายได เดือนมกรคม 2561 เกินดุลการคา 3,452.37 ลาน
บาท (112.09 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ) สิ่งทอเทคนิคและคุณสมบัติพิเศษ ไดคิดคนนวัตกรรมท่ี
ทําใหเสนใยและผลิตภัณฑสิ่งทอมีสมรรถนะสูงข้ึน เปนท่ีตองการของตลาด ใหผลตอบแทนสูงมี
ศักยภาพ เดิมสิ่งทอไมไดอยูในอุตสาหกรรมเปาหมายท้ัง 10 กลุม แตสิ่งทอพิเศษเหลานี้เปนตนทาง
ของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตองการเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได เชน 
อุตสาหกรรมการแพทยนําไปผลิต ผาพันแผล ชุดแพทยพยาบาลผาตัด หรืออุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหมใชทําเบาะ ผาใบ และพรมในรถยนต ดังนั้น ผูวิจัยคิดวาภาครัฐควรสนับสนุนท้ังการพัฒนา
บุคลากร เทคโนโลยี และใหสิทธิพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสูงนี้ เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 
ผลการวิจัย 

1. เรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนเรื่องการพัฒนาภายหลังจากการทําอุตสาหกรรม
มาระยะหนึ่งแลวแตไมไดสรางผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน ทําใหประเทศติดกับดักรายไดปานกลางจึง
สรางเขตอุตสาหกรรมใหมข้ึน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจําเปนตองทําและตองรูจักบูรณาการการทํางาน
มากกวานี้ ปจจุบันมีกลไกรองรับในการทํางานทําใหเกิดความคลองตัวข้ึน 

2. ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
2.1. กลยุทธองคการ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน 

 ตั้งแตมีอีสเทิรนซีบอรดมาแลว 2 ระยะ โครงการนี้ถือไดวาเปนโครงการใหญท่ีจะมาสราง
รายได สามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียนท่ีอยูบนพ้ืนทวีป โดยเฉพาะ
ดานอุตสาหกรรมการบินและศูนยซอมบํารุงอากาศยานท่ีเนนเครื่องบินลําตัวใหญ โดยมีฐาน
อุตสาหกรรมเดิมสนับสนุน มีนวัตกรรมท่ีสรางผลดานบวกอันไดแก กลุมการบินและโลจิสติกส 
(ใหม) หรือ กลุมยานยนตในอนาคต (เดิม) กลุมการทองเท่ียวรายไดดีและเชิงสุขภาพ (เดิม) และ
กลุมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (เดิม) เปนตน ในขณะเดียวกันจะเกิดผลกระทบเชิงลบใน
อุตสาหกรรมรถยนตแบบเดิมตองวางงาน เกิดปญหากับจังหวัดตองทําโครงการระยองซ้ือระยอง นํา
ความเจริญมาจังหวัด ผลกระทบทางลบยังเกิดกับผูประกอบการรายยอยท่ีตองชวยกันพัฒนา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมสนับสนุนการบินหรือศูนยซอมท่ีตองการดูแล 
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2.2. เง่ือนไขแหงอุปสงค (หรือความตองการ) 
2.2.1.สนามบินอูตะเภาเปนสนามบินนานาชาติท่ีมีลูกคาใชงานถึงปละ 1.99 ลานคน และ

ยังสามารถใชรองรับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองไดโดยใชรถไฟความ
ไวสูง  

2.2.2.ศูนยซอมบํารุงอากาศยานเดิมมีชื่อเสียงของการบินไทยท่ีดี หากลงทุนรวมกับบริษัท
แอรบัสจะไดลูกคาของพันธมิตรเพ่ิมนอกจากนี้จากการคาดการความเปนไปไดของ
การสรางศูนยซอมบํารุงเปนผลบวกมีมูลคาผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการดี
นาจะเกิดผลดี 

2.2.3.อุตสาหกรรมในเขตนี้ เปนอุตสาหกรรมใหญ พ่ึงพาอุปสงคความตองการจาก
ตางประเทศเปนหลัก ในขณะท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนท่ียังตองใชเวลา
ในการยกระดับพัฒนาจะไดผลจากโครงการเหลานี้  

2.3. อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องและสนับสนุน 
2.3.1.การบินไทยมีศูนยซอมบํารุงอากาศยานอยูแลวมีประสบการณเฉพาะดานมานาน ใน

จังหวัดฉะเชิงเทรามีครัสเตอรของอุตสาหกรรมยานยนต ในกรุงเทพฯและชลบุรีมี
อุตสาหกรรมหนักหลายชนิดอยูไมไกล มีพันธมิตรเขามาสนับสนุนทําการซอมบํารุงได
เปนระบบครบวงจรรวมท้ังอะไหลเปนเขตอุตสาหกรรมท่ีเกิดมาเพ่ือสรางรายได
ประชาชาติควรมองถึงผูประกอบการท่ีจะเขาถึงประโยชนนี้ดวย  

2.3.2.ในดานการบินและการทองเท่ียวสนามบินอูตะเภาทําการบินไปตางประเทศอยูแลวมี
เท่ียวบินไปจีนทุกวัน รองรับการทองเท่ียวของพัทยา หากสามารถเชื่อมสนามบิน
สุวรรณภูมิและดอนเมืองทางรางไดโดยใชเวลาไมนานจะสามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวหรือความเจริญเติบโตของการบิน 

2.4. เง่ือนไขแหงปจจัย 

 สวนใหญยังเปนปจจัยท่ีตองพัฒนาประกอบดวย 

2.4.1.ทรัพยากรมนุษย แรงงานท่ัวไปหายากมีตนทุนสูงกวาพ้ืนท่ีอ่ืน แรงงานมีฝมือประเภท
ชางไมเพียงพอสําหรับอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป เนื่องจากมีอุตสาหกรรมใหญๆในพ้ืนท่ี
มาก สําหรับชางท่ีตองการใชในศูนยซอมบํารุงตองวางแผนพัฒนาและสรรหาอยาง
เปนระบบตามลําดับชั้นของคุณสมบัติ สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐบาลดานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับสนามบินยังไมเพียงพอในระยะสั้น หากจะพัฒนาสนามบินข้ึน สนับสนุน
สนามบินหลักเดิม และเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการทองเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการ
บิน 

2.4.2.แหลงน้ําเปนปญหาหลักของพ้ืนท่ียังคงตองแกไขยังไมมีเพียงพอกับการอุปโภค
บริโภค 
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2.4.3.มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจการลงทุนยังไมคํานึงถึงทองถ่ินระยะยาว รวมถึงธุรกิจรายเล็ก
ท่ีตองมาสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและการทองเท่ียวกลุมรายไดดีกับเชิงสุขภาพ
ตองการมาตรฐานภาษีเพ่ือจูงใจ  

2.4.4.การใชพ้ืนท่ีจะเปนผลดีหากสวนใหญเปนตามแผนคือ ธุรกิจนวัตกรรมท่ีใชพ้ืนท่ีนอย
สามารถใชพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีวาง หรือเปนอุตสาหกรรมการบินท่ีมีพ้ืนท่ีเดิมอยู
ในสนามบินอูตะเภาถึง 6,500 ไร 

อภิปรายผล 
1. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนเรื่องสําคัญท่ีตองดําเนินการหลังจากประเทศขาด

นวัตกรรม ทําใหผลิตไดมากแตผลตอบแทนไมมากการทํางานตองบูรณาอีกอยางมาก ท้ังปจจุบันมี
กลไกรองรับท่ีความรับผิดชอบโดยตรงอยูแลว แตยังเกิดปญหาเง่ือนไขแหงปจจัยของอุตสาหกรรม
ขาดแคลนแรงงานน้ํา (สาธารณูปโภค) สําหรับการขาดแคลนแรงงานเปนดังท่ี สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2561) ไดกลาววา ไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุในขณะท่ี
เวียดนามมีประชากรวัยทํางานมาก นอกจากนั้นยังมีในแงความรูของแรงงานท่ีไมทันตอเทคโนโลยี 
สอดคลองกับท่ีณัฐพล บัวเปลี่ยนสี (2561) วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรองรับเปาหมายในอนาคตความวา ตองพัฒนาโดยเนนความรู 
(พัฒนาหลักสูตรการเรียน) ทักษะ(พัฒนาเทคโนโลยี) คุณลักษณะ(ความเปนผูนํา) สําหรับปญหา
เรื่องความเหลื่อมล้ําในการใชเขตพัฒนาพิเศษกับผลกระทบในการพัฒนาท่ีมีตอชุมชนทองเท่ียวและ
การเกษตรกรรมเปนประเด็นสําคัญท่ีชุมชนจังหวัดสะทอนปญหาในการพัฒนาท่ีไมสมดุล นอกเหนือ
เรื่องการจูงใจดานสิทธิประโยชน 

2. ในอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางอากาศนั้นหากวางตําแหนงนครการบินเปน
ศูนยกลางการคมนาคมของโลกนั้นเปนกลยุทธท่ีชัดเจนมากมองการเชื่อม 3 สนามบินโดยรถไฟ
ความเร็วสูง ทําใหสามารถแขงขันเต็มศักยภาพเปนการสรางบริการมาตอบสนองอุปสงคท่ีเกิดข้ึน 
ตามวรรณกรรมปจจัยการได เปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมขางตน รวมท้ังปจจัย
อุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนการบินมีครบถวน เนื่องจากทําการบินอยูแลวท้ังใน 3 สนามบินหลัก 

ในอุตสาหกรรมศูนยซอมสนับสนุนการบินนั้นรวมลงทุนเปนกลยุทธท่ีดีท่ีจะพ่ึงพาตนเอง
และสรางรายได หากมองในดานอุปสงคหลังจากการเปดดําเนินการเปนอุปสงคจากตางประเทศเปน
การมองดานบวกคอนขางมาก มองผูรวมลงทุนรายเดียวเปนจุดแข็ง ตรงขามกับแนวคิดของธนาคาร
กรุงเทพ (2562) ซ่ึงสรุปการแขงขันในอุตสาหกรรมการบินในอาเซียนจะสูง เนื่องจากท้ังมาเลเซีย 
ไทย และอินโดนีเซียไดลงทุนศูนยซอมบํารุงเขาแบงสวนตลาดจากสิงคโปรเจาตลาดเดิม ในแง
อุตสาหกรรมสนับสนุนมีอุตสาหกรรมรถยนตท่ีมีมาตรฐานโลกสนับสนุน ซ่ึงอาจเปนตนทางของศูนย
ซอมบํารุงในการทําอะไหลท่ีตองแยกใหชัดเจนและสงเสริมทํานองเดียวกับความคิดของมณเธียร โอ
ทองคํา (2561) ซ่ึงวิจัยบทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกท่ีวา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอถึงจะไมไดรับการสนับสนุนแตเปนตนน้ําของอุตสาหกรรมใหมท่ีควรไดรับการ
สนับสนนุเชน การบิน (ทําเกาอ้ีเครื่องบิน, ผาท่ีใชบนเครื่องบิน)  
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สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะไดรับผลดีจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกตองเขาใจไปในทางเดียวกับท่ีธนาคารไทยพาณิชย (2561) กลาววา ภายในอุตสาหกรรม
การบินยังมีหวงโซของคุณคาอ่ืนๆประกอบดวยอีก 4 กลุมเชน กลุมผูใหบริการท่ีเก่ียวของกับการบิน 
(ครัวการบิน) กลุมผูใหบริการท่ีตอเนื่องอ่ืนๆ (บริษัทตัวแทนทองเท่ียว) เปนตน จึงสามารถทําธุรกิจ
ไดอีกมาก เม่ือมองสภาพแวดลอมในการแขงขันท่ีจะกระทบถึงผูประกอบการรายยอยในแงธุรกิจ
และทัศนคตินั้นจะสอดคลองกับท่ี กฤตพร พัตนสลิล และระพีพร ศรีจําปา (2561) ศึกษาเรื่อง การ
เตรียมความพรอมของผูประกอบการเอสเอ็มอีทองถ่ินในพ้ืนท่ีนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (ระยอง) ท่ีวา ภาครัฐตองมีแผนเพ่ือกําหนดชนิดของธุรกิจท่ีจะไดรับประโยชน จากนั้น
ผูประกอบการจึงจะเขามาดําเนินธุรกิจและสัมพันธกับท่ี ชัยรัตน เงินทวม (2561) วิจัยเรื่อง 
ผลสัมฤทธิ์การจัดการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดระยองท่ีวา ตองให
ความสําคัญกับผลกระทบของประชาชนท่ีมีทัศนคติไมดีตอการจัดการอุตสาหกรรม 
 
ขอเสนอแนะ  

1. ทางแกปญหาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะมองควบคูไปกับเง่ือนไข
แหงปจจัยของอุตสาหกรรมการบิน ท้ังทางการเดินอากาศและการซอมบํารุงเปนปญหาเดียวกัน
กลาวคือ มีปญหาเรือ่งคน น้ํา(สาธารณูปโภค) การจูงใจดานภาษี และสิทธิประโยชนใหมาใชบริการ 
รวมท้ังความเหลื่อมล้ําและผลกระทบตางๆท่ีจังหวัดระยองไดรับท้ังทางสาธารณูปโภคและพัฒนา 
โดยท่ีปญหาเรื่องคนตองมีผูรับผิดชอบอยางเปนระบบ มืออาชีพท้ังหลักสูตร ผูสอน และสถาบัน
เรียน และฝกปฏิบัติมีแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน 
นักบิน ชาง และเจาหนาท่ีสนับสนุนการบินภาครัฐเชน การทาอากาศยาน วิทยุการบิน ตรวจคนเขา
เมือง หรือศุลกากร ปญหาเรื่องน้ําและถนนเปนปญหาสาธารณูปโภคท่ีตองใชแผนยุทธศาสตรและ
กลยุทธแกปญหา เพ่ือใหเขาถึงสาธารณูปโภคท้ังจังหวัด เรื่องสิทธิประโยชนตองทบทวน สําหรับ
เรื่องผลกระทบพิษภัยตอจังหวัดและสิ่งแวดลอม ชุมชนเปนเรื่องสําคัญท่ีตองหาขอยุติอยางเปนธรรม 
เปนประชาธิปไตย โดยอุตสาหกรรมกับการทองเท่ียวและการเกษตร ท้ังกาวไปดวยกันได ไมท้ิงภาค
สวนใดไวหลัง เขตนี้จะไดรับความรวมมือสูงสุดจากชุมชน เหมาะสมกับท่ีสรางรายไดและมีรายไดตอ
หัวของประชากรสูงสุด และไมใหผลประโยชนชาติตกแกตางชาติ 

2. อุตสาหกรรมการบินควรจะแกปญหา นอกเหนือจากภาพรวมท่ีเกิดในขอท่ีแลว โดยการ
เรงสรางทางรถไฟความเร็วสูงและทางถนนเชื่อม 3 สนามบินจะทําใหการเดินทางอากาศของ
ประเทศมีศักยภาพสูงเหมือนมีสนามบินขนาดใหญรวมแหงเดียวจะรองรับความเจริญไดนาน ใน
ขณะเดียวกันตองหาสนามบินสํารองไวสําหรับความเจริญท่ีอาจคาดไมถึง (ความตองการท่ีอาจเกิน
ศักยภาพ) ท่ีจังหวัดตราดและนครปฐม ดังวางแผนไว ดานความตองการใชบริการสนามบินตองอาจ
สามารถรักษาตลาดไว โดยใชคาใชจายในการใชสนามบินดึงดูดมาใชบริการ, นอกเหนือจากการ
บริหารศักยภาพตองมองภาพรวมท้ัง 3 สนามบินพรอมกัน มองประเทศเปนจุดเชื่อมท่ีไดเปรียบใน
การเชื่อมตะวันตกกับตะวันออก และเอเชียกับแปซิฟค  
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อุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยานและอะไหล ซ่ึงเกิดตอเนื่องจากอุตสาหกรรมการบิน ตอง
ลงทุนอยางระมัดระวัง เนื่องจากการท่ีมีพันธมิตรเขามารวมสรางศูนยซอมบํารุงและหาตลาดใหเปน
สิ่งดีและมีขอจํากัด เนื่องจากจะเปนการพ่ึงพาตลาดเดียว อาจมีการแขงขันสูง อุตสาหกรรมนี้ยังตอง
พ่ึงพาเทคโนโลยีระดับสูงจากพันธมิตร 

สําหรับธุรกิจขนาดยอม ท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการบิน และซอมบํารุงในแง
รัฐบาลตองมีนโยบายชัดเจนในการชวยรายยอยพรอมๆกับรายใหญ ตองศึกษาวาในทุกข้ันตอนของ
ลูกโซแหงคุณคาสามารถกระจายธุรกิจไปสูธุรกิจรายยอยไดอยางไรบาง รายยอยมีตนทุนหลักอยูท่ี
คาแรงสูง (ปจจุบันวันละประมาณ 330 บาท) ธุรกิจรายยอยปจจุบันปรับตัวมากแลวในจังหวัดนี้แต
ตองปรับตัวอีก เพ่ือเขาถึงการถายทอดเทคโนโลยีจากรายใหญท่ีเขามา โดยมีรัฐบาลเปนผูกําหนด
แนวทางการรับเทคโนโลยี มีสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN BUDDHISM 

ณัฐกร ปงละออ∗  ปณณวิชญ  แสงหลา∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธถือเปนสิ่งท่ีสรางคุณคาใหกับองคกรการคัดเลือกการ
พัฒนาคนกาบริหารทรัพยากรมนุษยในพุทธศาสนาเกิดข้ึนตลอดเวลานับแตพระสงฆรูปแรกเกิดข้ึน
ในพุทธศาสนา องคกรสงฆเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีพระพุทธองคไดตัดสินพระทัยท่ีจะเผยแพระพุทธ
ศาสนาซ่ึงเปนหนึ่งในรัตนตรัยท้ังสามภายหลังจากท่ีพราหมณโกณฑัญญะไดเขาใจคําสอนท่ีไมเคยได
ยินไดฟงมาจากท่ีแหงใดและเขาถึงความเปนแกนแทของสัจธรรม ตัดสินใจบวชเปนพระสงฆ องคกร
สงฆจึงไดถือกําเนิดข้ึนมาในวันเพ็ญเดือน 8  นับเวลาได 45 ป กอนจะเกิดพุทธศักราช ซ่ึงนับเปน
องคกรท่ีเกาแกมากท่ีสุดในโลกปจจุบันองคกรการบริหารแนวพุทธมีขอแตกตางท่ีสําคัญหลาย
ประการจากการบริหารโดยท่ัวไป ท่ีสําคัญพุทธศาสนาไมเคยมีเง่ือนไขในการคัดแยกบุคคลดวยชาติ
กําเนิดหรือสมบัติท่ีติดตัวมาแตเกิดและไมเคยตัดสินบุคคลท่ีคุณลักษณะภายนอก แตพุทธศาสนาได
จําแนกบุคคลตามท่ีเหตุแหงการปฏิบัติและเจตคติท่ีเขามีตอสวนรวม และท่ีสําคัญมากกวานั้น พุทธ
ศาสนาเนนการพัฒนาและบริหารทางจิตเพ่ือใหเขาไปสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางเห็นอกเห็นใจและ
มองทุกสิ่งอยางเปนองครวมท่ีแตละสิ่งตางก็มีความเก่ียวเนื่องกันหมดเพราะผลจากการกระทําของ
บุคคลหนึ่งอาจจะสงผลตออีกคนอ่ืนไดไมวาทางใดก็ทางหนึ่งพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับ
ข้ันตอนกระบวนตาง ๆ ในการการบริหารทรัพยากรมนษุย” 
คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 
Abstract 

Buddhist human resource management is considered  value for an 
organization. The human resource development since the first monk was born in 
Buddhism. The monastic organization is arisen after the Lord Buddha has decided 
to reveal the Buddhism which is one of the three jewels after which the Brahmin 

                                                           

 ∗ อาจารยประจําประจําวิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี. 72160. Faculty  of  Social  Science  
Mahachulalongkornrajavidyalaya  University,  MCU at SuphanBuri Suvarnabhumi 
Buddhist College ,72000 

 ∗∗  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Guru has been understood the teaching that has never been heard from anywhere. 
The essence of truth decided to ordain as a priest. The monastic organization was 
born in the lunar month, 8 years, 45 years before the birth of the Buddhist era. This 
is the oldest organization in the world and currently, the Buddhist administration 
organization has many important differences from general administration. 
Importantly. Buddhism has never been the condition for separating people with 
national origin or possessions that never judged the person whose external 
characteristics. But Buddhism has classified people according to the causes of their 
actions and attitudes towards the public. An important Buddhism focuses on the 
development and mental management in order to sympathize with other people 
and see everything in a holistic way that each thing. The result of one person's 
actions may affect other people, no matter which way, Buddhism therefore gives 
importance to the various steps in human resource management. 
Keywords: Human Resource,ManagementBuddhism. 

บทนํา 
ในบรรดาปจจัยทางการบริหาร 4 ประการ ไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ และการ

บริหารจัดการ มนุษยนับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสําคัญยิ่ง เพราะมนุษยมีสติปญญาท่ีสามารถใช
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทํางานใหไดผล
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ มนุษยยังมีความคิดสรางสรรคและสามารถคิดคน
นวัตกรรมใหม ซ่ึงปจจัยทางการบริหารอ่ืน ๆ ไมสามารถทําได ดังนั้น การบริหารคนจํานวนมากท่ีมี
ความหลากหลายดานวิชาชีพ ดานทักษะและความสามารถ ใหสามารถบริการไดอยางมีคุณภาพและ
เปนไปอยางตอเนื่อง จึงมีความสําคัญอยางมาก ผูบริหารจึงควรเรียนรูความหมายและความสําคัญ
ของการจัดการทรพัยากรมนุษยเชิงพุทธ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย
ท่ีเหมาะสมท่ีดี ตอมวลมนุษย ดังจะกลาวตอไปในบทความนี้ 

 
ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการไดนิยามการบริหารทรัพยากรมนุษยไวคอนขางกวาง โดยเชื่อมโยงกับผลลัพธ
ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยดังเชนArmstrong (2016: 7) กลาววา การบริหารทรัพยากร
มนุษย คือ กลยุทธและแนวทางท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงถือเปนสินทรัพยท่ีมี
คุณคาใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ Lim, Mathis, & Jackson (2016: 4) นิยามไววา การ
บริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง ระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใชความสามารถของพนักงานใหบรรลุเปาหมายองคการ    
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Dessler (2017: 39) ไดนิยามวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การตอบแทนพนักงาน รวมท้ังแรงงานสัมพันธ
สุขภาพและความปลอดภัย และการใหความเปนธรรมกับพนักงาน ความหมายดังกลาวนี้สะทอนให
เห็นหนาท่ีงานทางทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับนักวิชาการไทย ดังเชน บุญอนันต พินัยทรัพย 
(2560: 26) ไดสรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ีมีข้ึนเพ่ือใหทรัพยากรมนุษยมี
ความสามารถทํางานไดอยางสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคขององคการ กระบวนการดังกลาว ไดแก 
การสรรหา การคัดเลือก การจายคาตอบแทนและผลประโยชน แรงงานสัมพันธ สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน 

กุลชลี พวงเพ็ชร (2558: 2) สรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการ
จัดการบุคคลในองคการเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงเขาสูองคการ เพ่ือใหบุคคลสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูกับองคการในระยะยาว ขณะท่ี อนิวิช แกวจํานงค (2556: 2) ได
กลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวของกับคนในองคการโดยเริ่ม
ตั้งแตการวางแผน สรรหาคัดเลือก จัดวางในตําแหนง การดูแล ธํารงรักษา และการออกจาก
ตําแหนงงานเพ่ือใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

การมองวาการบริหารทรัพยากรมนุษย มีลักษณะกระบวนการท่ีเก่ียวของกับคนใน
องคการดังกลาวสอดคลองกับ พยอม วงศสารศรี (2545: 5) ท่ีไดกลาวไววา การบริหารทรัพยากร
มนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุผู
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมท้ังสนใจในการพัฒนา ธํารงรักษาใหสมาชิกท่ี
ปฏิบัติงานในองคการเพ่ิมพูนความรูความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีในการทํางาน และ
ยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีทําใหสมาชิกในองคการท่ีตองพนจากการทํางานใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการของการไดมา  
การพัฒนาการประเมินผลงาน การตอบแทนพนักงาน แรงงานสัมพันธ สุขภาพและความปลอดภัย 
และการใหความเปนธรรมกับพนักงานเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการท่ีไดกําหนดไว 

อีกนัยหนึ่ง การบริหารทรัพยากรมนุษยคือหลักการท่ีใหความสําคัญตอการไดมาและ
การใชทรัพยากรมนุษยใหไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยพยายามสรางความสุขและความพอใจให
เกิดข้ึนในหมูบุคลากรในองคกรโดยเนนการเสริมสรางและพัฒนาสรางความเปนธรรมความยุติธรรม
และความเทาเทียมกันของทรัพยากรมนุษยในองคการโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรนั่นก็คือการตอบสนอง
ความตองการของบุคลากรในองคกรผานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยไดแกกําหนดความ
ตองการ, ตอบสนองความตองการ, และการธํารงรักษาและพัฒนาซ่ึงเม่ือนามาวิเคราะหรวมกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักพรหมวิหารธรรมประกอบดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, และ
อุเบกขาจะไดแนวทางท่ีใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ียั่งยืนดังปราชญทางศาสนาไดกลาวไว คือ 
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พระพุทธศาสนามองวาสิ่งท้ังหลายท้ังปวงเปนธรรมชาติท่ีมีอยูและเปนไปตามธรรมชาติใน
ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของ
ธรรมชาตินั้นเม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัยมนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติสวนหนึ่ง
ดวยก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท่ีเปนองครวมอันนี้การท่ีสิ่งท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัยนี้เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยโลกท้ังโลกจักรวาลท้ัง
จักรวาลเปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือประเภทหนึ่งอยู
ในระบบนี้มันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวยจะเรียกวาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
หรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี้ (พระพรหมคุณาภรณ,(ป.อ. ปยุตฺโต),2550) 

มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวท่ีพัฒนาได ขอนี้
ถือวาเปนความคิดรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดการเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือ
วามนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝกหลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซ่ึงทําให
จริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษาและเพราะเหตุท่ีมนุษยเปนสัตวทีฝกฝนพัฒนาได จริยธรรม
จึงเปนระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เชนทําใหจริยธรรมกับความสุข เปนสภาพท่ีพัฒนาไป
ดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการฝกฝน
พัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเม่ือพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและ
ความสุขไดจริงอันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวามนุษยเปนสัตวท่ีพัฒนาไดจนประเสริฐสุด
เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),(2549) ความสามารถของมนุษยท่ีพัฒนาแลว
อยางหนึ่งคือการทําใหความแตกตางกลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน 
ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไมพัฒนา ทําใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยง 
หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยงศักยภาพของการพัฒนาคือการทําให
คนสามารถทําใหความขัดแยงมีความหมายเปนความ ประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตอง
มาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมท้ัง หมดเครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยท่ีแทจริงคือ
การท่ีความสามารถยิ่งข้ึนๆในการทําใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งท้ังหลาย
เก้ือกูล เอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะ
แกการอยูอาศัยมากยิ่งข้ึนพระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมายของชีวิตออกเปน 2 ระดับตอ 

1.จุดหมายระดับโลกียะในการจะเขาถึงจุดหมายระดับโลกียะนั้น สามารถทําไดโดยการ
ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการมีชีวิตในปจจุบันและในเบื้องหนาซ่ึงในทาง
พระพุทธศาสนาใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบัน ท่ีสําคัญ
ประกอบดวยสิ่งเหลานี้คือ มีสุขภาพดีรางกายแข็งแรงไรโรค งามสงา อายุยืนยาว มีเงิน มีงาน มี
ทรัพยจากอาชีพสุจริต พ่ึงตนไดทางเศรษฐกิจ มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนท่ียอมรับใน
สังคมและมีครอบครัวผาสุกทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือนอกจากนั้นยังใชหลักสัมปรายิกัตถะ
หมายถึงจุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบื้องหนา ท่ีเปนคุณคาของชีวิตซ่ึงใหเกิดความสุขล้ํา
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ลึกภายใน โดยเฉพาะ กลาวคือ ความอบอุนซาบซ้ึงสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ ความภูมิใจในชีวิตท่ี
สะอาด ท่ีไดประพฤติแตความดีงามสุจริต ความแกลวกลาม่ันใจ ดวยมีปญญาท่ีจะแกปญหานําพา
ชีวิตไป และความโปรงโลงม่ันใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม 

2.จุดหมายระดับโลกุตตระนั้ นจัด เปนจุดหมายสู งสุดหรือประโยชนอยางยิ่ งใน
พระพุทธศาสนา คือ การมีปญญารูเทาทันความจริงเขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจิตใจ
เปนอิสระ โดยไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวนปรวนแปรตาง ๆไมผิดหวังโศกเศราบีบ
ค้ันจิตเพราะความยึดติดถือม่ันในสิ่งใด ๆ ปลอดโปรงสงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลาและ
เปนอยูและกระทําการดวยปญญาซ่ึงมองท่ีเหตุปจจัยจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาตั้งจุดหมายสูงสุด
ไวท่ีการบรรลุนิพพานซ่ึงจัดวาเปนจุดหมายท่ีมนุษยสามารถพัฒนาตนเองใหบรรลุถึงไดดวย"การ
พัฒนา"ซ่ึงในพระพุทธศาสนาใชคําวา"ภาวนา"แปลวา การทําใหมี ทําใหเปน และการบรรลุนิพพาน
มีความสัมพันธกับบุคคลและเง่ือนไขตาง ๆ ในการบรรลุนิพพาน ซ่ึงจะนําเสนอเปน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรกนิพพานเปนภาวะท่ีทุกคนอาจบรรลุไดในชาตินี้คุณลักษณะอยางหนึ่งของนิพพานท่ีวา 
"สนฺทิฏฐิก" หมายถึง เห็นชัดไดเอง, ประจักษไดในชีวิตนี้ และ "อกาลิก" หมายถึง ไมจํากัดกาล, ไม
ข้ึนตอเวลาเหลานี้เปนการแสดงถึงการบรรลุนิพพาน เปนสิ่งท่ีสามารถบรรลุไดในชาตินี้ดังมีพุทธ
พจนตรัสไวดังนี้บุรุษเปนวิญู ไมโออวด ไมมีมารยา เปนคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอนเราจะแสดง
ธรรมเม่ือเขาปฏิบัติตามคําสั่งสอนก็จักประจักษแจงดวยปญญาอันยิ่งข้ึนเองซ่ึงประโยชนยอดเยี่ยม ท่ี
กุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรือนบวชเปนอนาคาริกโดยชอบ อันเปนจุดหมายของพราหมณเขาถึงอยู
ในปจจุบันนี้ทีเดียว ประเด็นตอมาคือนิพพานเปนจุดหมายท่ีทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติ ชั้นหญิง 
ชาย เม่ือบุคคลใด มีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลวก็สามารถบรรลุได ไมมีขอจํากัดวา
จะตองเปนคนชาติชั้นวรรณะใดมีฐานะอยางไร 

 

จุดมุงหมายของกระบวนการพัฒนามนุษยเชิงพุทธ 

ความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามี 4 อยางคือ  

1. พระพุทธศาสนามองวาสิ่งท้ังหลายท้ังปวงเปนธรรมชาติท่ีมีอยูและเปนไปตามธรรมชาติ
ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย
ของธรรมชาตินั้น เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัยมนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติสวน
หนึ่งดวยก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท่ีเปนองครวมอันนี้ การท่ีสิ่ง
ท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกท้ังโลก
จักรวาลท้ังจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังสิ้นเม่ือมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือ
ประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้มันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวยจะเรียกวาเปนสวนหนึ่ง
ของธรรมชาติหรือไมเปนก็เปนไปโดอัตโนมัติเทานี้ 
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2. ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติชีวิตและการกระทํา
ของมนุษยก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้นมนุษยทําอะไรข้ึนมา
ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบางกระทบตัวเองบาง และในทํานองเดียวกัน สิ่งท่ี
เกิดข้ึนภายนอกก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวยคือท้ังในมุมกิริยาและปฏิกิริยาตัวเองทําไปกกระทบ
สิ่งอ่ืนสิ่งอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตัวเองขอสําคัญคือมองไปใหครบตลอดท่ัวระบบความสัมพันธนี้
วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนเองท้ังเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผลตาม
ระบบเหตุปจจัยนั้นดวย 

3. มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนธรรมะคือเปนสัตวท่ีพัฒนาไดขอ
นี้ถือวาเปนความคิดรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดการเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะ
ถือวามนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝกหลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซ่ึงทํา
ใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษาและเพราะเหตุท่ีมนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได
จริยธรรมจึงเปนระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เชนทําใหจรยิธรรมกับความสุขเปนสภาพท่ีพัฒนา
ไปดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุขหลักการนี้ถือวาความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการฝกฝน
พัฒนาถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐและมนุษยนั้นเม่ือพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและ
ความสุขไดจริงอันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวามนุษยเปนสัตวท่ีพัฒนาไดจนประเสริฐสุด
เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 

4.ความสามารถของมนุษยท่ีพัฒนาแลวอยางหนึ่งคือการทําใหความแตกตางกลายเปนความ
ประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกันทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไม
พัฒนาทําใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยงหรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความ
ขัดแยงศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถทําใหความขัดแยงมีความหมายเปนความ
ประสานเสริมการพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมท้ังหมด
เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยท่ีแทจริงคือการท่ีความสามารถยิ่งข้ึนๆในการทําใหความเปนอยู
รวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งท้ังหลายเก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง
และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมากยิ่งข้ึน)พระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมาย
ของชีวิตออกเปน 2ระดับคือจุดหมายระดับโลกียะและระดับโลกุตตระการจะเขาถึงแตละจุดหมาย
นั้นมีวิธีการท่ีแตกตางกันและคุณสมบัติของผูสําเร็จในแตละเปาหมายก็แตกตางกันเชนกัน  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตโต). พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการ
พัฒนากลาวคือมนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตนซ่ึงไดแก
คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาท่ีสงผลไปสูภายนอกตนเปนความสัมพันธกับ
มนุษยและวัตถุซ่ึงแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและวาจาดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทําหรือ
ผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติดังกลาวนี้ใหเกิดการพัฒนาในแงความเปนมนุษยและมนุษยก็ยังเปนผูท่ีถาย
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ถอดคุณสมบัติท่ีตนทําใหมีข้ึนไปสูภายนอกซ่ึงเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษยดวยเหตุนี้
เม่ือ 

พระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของมนุษยดวยการพัฒนาดังนั้นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีตอมนุษยในแงบทบาทท่ีควรพิจารณาตอไปหลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชใน
การพัฒนามนุษยซ่ึงมีความจําเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือใหการดํารงอยู
ดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เมาในความม่ังมีเมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซ่ึงเปนสิ่งไมถาวรแต
ประการใดเลยนอกจากธรรมะท่ีเปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก
ความเจ็บ ความตายเปนกฎธรรมดาของโลกแตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลว
ยอมดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเองหลักธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คือ 

ไตรสิกขา 3 ศีล 5สัปปุริสธรรม 7 พรหมวิหารธรรม 4 สังคหวัตถุ 4ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีมี
จุดมุงหมายใหมนุษยมีชีวิตท่ีประเสริฐและอยูรวมกันอยางมีความสุข และไมเบียดเบียนกันการ
พัฒนาตนของบุคคลตามแนวพุทธตองตั้งอยูบนหลักภาวนา 3 คือ กายภาวนาจิตภาวนา และปญญา
ภาวนา ซ่ึงบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ เพ่ือจะกอใหเกิดประโยชน 3 ประการคือทําให
บุคคลเปนคนดีของสังคม เปนผูมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายแตอยูในกรอบวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
งามของสังคมพระพุทธเจาสอนใหบุคคลงดเวนกายทุจริตวจีทุจริตและประพฤติแตกายสุจริตวจีสริต 
อันเปนไปตามหลักของศีลเรียกวากายภาวนากายภาวนานี้เปนวิธีการพัฒนาบุคคลดานพฤติกรรมท่ี
แสดงออกทางกายและวาจาเรื่องท่ีเก่ียวของกับสังคมใหบุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในดานดี
เทานั้นทําใหบุคคลมีจิตใจและอารมณม่ันคงเปนผูมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกคนอ่ืนเปนคนท่ีเห็นแก
ประโยชนสวนรวมพระพุทธเจาสอนใหบุคคลงดเวนความโลภ ความพยาบาทแลวใหประพฤติแตมโน
สุจริตไมมีความโลภไมมีความพยาบาทหรือมีจิตใจเสียสละและยินดีใหอภัย ตามมโนสุจริตเปนการ
พัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิท่ีเรียกวาจิตภาวนาทําใหบุคคลไดรูและเขาใจในสิ่งตาง ๆอยาง
ถูกตองตามความเปนจริง เปนสัมมาทิฏฐิ ละมโนทุจริตปฏิบัติตามมโนสุจริตเปนการพัฒนาบุคคล 
ตามหลักของปญญาเรียกวาปญญาภาวนาการปฏิบัติขอนี้เปนการพัฒนาบุคคลใหเขาใจชีวิตอยาง
แจมแจงจนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ(ความหลุดพนจากกิเลสไดอยางสิ้นเชิง)ซ่ึงถือเปน
ปญญาภาวนาเชนกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนานั้นตองพัฒนาตนใหเปน
คนดีกอนแลว สังคมก็จะดีไปดวย ซ่ึงตรงกับขอความท่ีวา "หลักแหงความประพฤติ"หรือ แนวทาง
ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบของการดําเนินชีวิตของมนุษยเพราะหลักศีลธรรมเปนแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนท่ีสรางสรรคชีวิตคนเปนคนดี ท้ังเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหบรรลุถึง
จุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต (พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตโต), 2533) 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). คือการมีชีวิตท่ีไมมีโทษภัยอยูในสังคมท่ีปกติสุขจึง
สรางกฎระเบียบข้ึนในสังคมมนุษย คือศีล 5เปนเสมือนระเบียบปฏิบัติของสังคมไดแกการเวนจาก
การปลงชีวิตสัตวท่ีมีชีวิตชีวิตท้ังหลายมีคาเทาเทียมกันท้ังหมดซ่ึงการท่ีทําใหมนุษยอยูรวมกันโดย
ความเปนระเบียบเรียบรอยและเปนท่ีรองรับของธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล จากการเวนถือเอาของท่ี
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เขามิไดใหการไมเบียดเบียนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตดานทรัพยสินของบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต
การเวนจากการประพฤติผิดในกามงดเวนจากความประพฤติในการท่ีจะลวงละเมิดคูครองหรือการท่ี
ไมลวงเกินในขอบเขตแหงความเปนสามีภรรยากันซ่ึงดําเนินไปทางกายในการประพฤติเมถุนดวย
ประสงคในการเสพอสัทธรรม โดยมีเจตนาลวงเกินอคมนียฐาน(ฐานะมิควรถึง หมายถึง สตรีหรือ
บุรุษท่ีมีเจาของคุมครอง) การเวนจากการพูดเท็จงดเวนจากความประพฤติในการท่ีจะกลาวดวย
คําพูดท่ีบิดเบียนจากความเปนจริงโดยมีความจงใจเพ่ือใหผูฟงเขาใจผิดคิดวาคําท่ีกลาวเท็จนั้นเปน
ความจริง  

พระพุทธองคตรัสสอนใหยึดหลักสําหรบัใชในชีวิต คือหนทางการดําเนินชีวิตมนุษย มีความ
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตการปฏิบัติตามศีลธรรมซ่ึงเปนเปนข้ัน
พ้ืนฐานของการพัฒนามนุษยท่ีสําคัญท่ีจะแกไขปญหาเรื่องความทุกขเพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีความสุขและหลุดพนจากความทุกขดับกิเลสไดสิ้นเชิงการประพฤติปฏิบัติจะตอง
สอดคลองกับจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตคือการบรรลุถึงนิพพาน อันเปนความสุขอยางยิ่งท่ี
ชีวิตมนุษยทุก ๆ ชีวิตตองการหลักสัปปุริสธรรม7 เปนอีกหลักธรรมหนึ่งท่ีมนุษยปฏิบัติตามแลว
สามารถทําใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจกลาวไดวาหลักธรรมท่ีเปนหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนามนุษย
ใหอยางยิ่งประการหนึ่งซ่ึงประกอบดวย 

1.ธัมมัญุตารูจักหลักการ รูจักเหตุผลรูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเขาใจ
สิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติ คือ รูวาตําแหนง หนาท่ีการงานฐานะ อาชีพ รูจักรับผิดชอบตลอดถึง
ผลสําเร็จข้ันสูงสุด คือตามธรรมชาติของความเปนจริง ไมตกเปนทาสของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง กิเลสตัณหา อุปาทาน 

2.อัตถัญุตารูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมายท่ีตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคท่ี
ตนกระทํารูวาหลักการนั้นมุงหมายอะไร การดําเนินชีวิตอยางนั้น ๆเพ่ือประโยชนอะไรเปนผลดีหรือ
ผลเสียตลอดถึงข้ึนสูงสุดท่ีเปนประโยชนท่ีเปนสาระแกนสารของชีวิต 

3.อัตตัญุตารูจักตนตามความเปนจริง โดยฐานะภาวะ เพศ ความรูกําลังความสามารถ
คุณธรรมท่ีจะประพฤติปฏิบัติชอบไดอยางเหมาะสมและรูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองถูกตองตาม
จุดมุงหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4.มัตตัญุตาการรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสินคือ รูจักพอดีพอเหมาะ
รูจักคิด พูด กระทํากิจตาง ๆ แตพอดีแมการพักผอนสนุกสนาน ก็เชนกัน 

5.กาลัญุตารูกาลเวลาอันควร รูเวลาไหน ควรทําอะไร ท่ีไหนใชเวลาแตพอดีในการ
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือประกอบกิจการหนาท่ีการงานตาง ๆ 

6.ปริสัญุตาการรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถ่ินควรมีกริยาวาจาอยางไร มีระเบียบ
วัฒนธรรมประเพณีอยางไรควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมนั้น ๆ 

7.ปุคคลัญุตาการรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลท่ีจะตองเก่ียวของซ่ึงกันและ
กันธรรมท่ีพัฒนามนุษยและทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา และเปนคุณสมบัติของคนดีซ่ึงถือวาเปนการ
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พัฒนาท่ีถูกตองและยั่งยืนนอกจากหลักสัปปุริสธรรมดังกลาวนี้แลวยังมีหลักธรรมซ่ึงเปนหลักธรรม
ประจําใจท่ีประเสริฐท่ีจะเปนตัวชวยในการพัฒนามนุษยทางดานจิตใจไดเปนอยางดี 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนาใหเกิดประสิทธิภาพและรูทันตอสิ่ง
ตาง ๆ เขามาในชีวิตมนุษย คือหลักธรรมท่ีสําคัญประการหนึ่งซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีกลาวถึงความจริง
อันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงท่ีทําใหปุถุชนเปนพระอริยะประกอบดวยองคธรรม 
4 ประการ หรืออริยสัจจ4มีดังนี้ 

1.ทุกขความทุกข สภาพท่ีทนไดยาก สภาวะท่ีบีบค้ันสภาวะท่ีขัดแยง บกพรอง ขาดแกน
สารและความเท่ียงแทไมใหความพึงพอใจแทจริงหรือเรียกกันในสํานวนชาวบานวา ความไมสบาย
กายไมสบายใจ ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การเกิด แก เจ็บ ตายการประจวบกับสิ่งอันไมเปนท่ีรัก การ
พลัดพรากจากสิ่งท่ีรักความปรารถนาท่ีไมไดดังหวัง 

2. สมุทัยเหตุเกิดแหงทุกขสาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ความทะยานอยาก ความดิ้นรน 
ความเสนหาในอารมณ จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 

3. นิโรธความดับทุกข ความดับตัณหาไดอยางสิ้นเชิงภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป ภาวะท่ีเขาถึง
ไดเม่ือกําจัดอวิชชาสํารอกตัณหาสิ้นแลว ภาวะท่ีหลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ หรือเรียกวา
ภาวะนิพพาน การบรรลุนิพพาน คือความดับเพลิงทุกขเพลิงกิเลสไดโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

4. มรรคขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือเรียกวา อริยมรรคหมาถึงปญญาอันเห็นชอบวา 
สิ่งนี้เปนทุกข สิ่งนี้เปนเหตุใหเกิดทุกขสิ่งนี้คือความดับทุกข สิ่งนี้คือทางใหถึงความดับทุกข อริยสัจ
ท้ัง4 ประการนี้ เปนวิธีการแหงปญญาซ่ึงดําเนินการแกปญหาตามเหตุผล ตามปจจัย เปนการ
แกปญหาตางๆของบุคคลดวยปญญาของตัวบุคคลเองไมตองอาศัยการดลบันดาลจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ท้ังหลายเปนความจริงท่ีเก่ียวกับชีวิตของคนทุกคน ไมวาจะอยูในสถานท่ีใดอยูในเพศภาวะใด 
จะตองประสบดวยกันท้ังสิ้นเปนหลักความจริงท่ีเปนกลางท่ีติดเนื่องสัมพันธกับชีวิตของบุคคล
ตลอดเวลาไมวาบุคคลจะแสวงหาวิธีการแกปญหาชีวิตข้ึนมาใหมแลวสูญสลายไปอยางไรหลักนี้ยังคง
อยูไมเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น อริยสัจ 4จึงเปนหลักความจริงอันประเสริฐ หลักความจริงอันม่ันคง
โดยเฉพาะในการแกปญหาชีวิตมนุษยในสังคม เราสามารถนําหลักอริยสัจ 4มาประยุกตใชในการ
แกปญหาชีวิตและทรัพยากรมนุษยไดตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1.ข้ันท่ี 1 ทุกขเรียกวาข้ันตัวปญหาหมายถึงสภาพปญหาหรือความไมพอใจ ความติดขัด
บกพรองท่ีบุคคลไดประสบหรือเกิดข้ึนในชีวิตของตน ในข้ันนี้พระพุทธศาสนาสอนใหบุคคลกําหนดรู 
ยอมรับ ทําความเขาใจและกําหนดขอบเขตของมันใหแจมชัดวาเปนปญหาหรือไมเปนปญหาใหญ
หรือปญหารองจัดเปนข้ันแถลงปญหาท่ีจะตองทําความเขาใจและรูขอบเขต เรียกวาปริญญากิจ 

2. ข้ันท่ี 2สมุทัยเรียกวาข้ันสาเหตุปญหาหมายถึงเหตุปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนตัวกอใหเกิดปญหา
เกิดความติดขัดบกพรองในชีวิตบุคคลในข้ันนี้พระพุทธศาสนาสอนใหบุคคลเฟนหาสาเหตุแหงปญหา
หรือความทุกขตาง ๆใหถูกตองชัดเจน และตองเปนสาเหตุตนตอจริง ๆท่ีเกิดจากตัวเองเปนสวนใหญ
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มิใชไปโทษดินฟาอากาศหรือโชคชะตาซ่ึงเปนเรื่องนอกตัวออกไปทาเดียวจัดเปนข้ันวิเคราะหและ
วินิจฉัยมูลเหตุของปญหาซ่ึงจะตองแกไขกําจัดใหหมดสิ้นไป เรียกวาปหานกิจ 

3. ข้ันท่ี 3นิโรธเรียกวาข้ันดับทุกขหมายถึงความหลุดพนจากปญหา เปนข้ันท่ีตองทําให
ประจักษแจงแกใจหรือทําใหเปนจริงเปนจังข้ึนมาเปนข้ันกําหนดจุดหมายปลายทางท่ีแนนอนพรอม
ท้ังกําหนดจุดหมายและเปาหมายรองไวดวยวาแตละข้ันตอนนั้นมีจุดหมายและเปาหมายเพียงใด 
แคไหนจัดเปนข้ันชี้บอกภาวะปราศจากปญหาซ่ึงเปนจุดหมายท่ีตองการใหเห็นวาการแกปญหา
เปนไปไดและจุดหมายนั้นควรเขาถึงซ่ึงจะตองทําใหสําเร็จ เรียกวาสัจฉิกิริยากิจ พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2538) 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงมีความจําเปนจะตอง
ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือใหดํารงอยูดวยความไมประมาทและธรรมะก็จะเปนยาใจ
ท่ีรักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมีการเกิด ความแกความเจ็บ ความตายนี้เปนกฎของธรรมของ
โลก เม่ือรูจักกฎของโลกแลวถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลวยอมจะพัฒนา
ตนเองอยางมีคุณภาพหลักธรรมท่ีนํามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในท่ีนี้ผูศึกษาจะ
วิเคราะหหลักธรรมซ่ึงเก่ียวกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือสุจริตการประพฤติชอบ 
การประพฤติดีหรือความประพฤติดีใชคําวาการเปนเรื่องของกายและวาจา สวนท่ีใชคําวา ความ 
เปนเรื่องของจิตใจมโนสุจริต การประพฤติท่ีเปนเหตุใหบุคคลเปนคนดี อันเปนท่ีพึงประสงคเปนท่ี
ปรารถนาของอารยชนโดยเหตุท่ีคนเราจะมีคุณคาหรือมีความดีพอท่ีคนอ่ืนจะเห็นความสําคัญและ
ความสําคัญแลวยกยองนับถือหรือไวเนื้อเชื่อใจ ยอมคบหาสมาคมดวยก็เพราะมีดีอยูในตัว เชน การ
ประพฤติดี หรือความประพฤติดีดีประเภทนี้เปนความดีข้ันพ้ืนฐานในตัวคนเพราะคนท่ีมีความ
ประพฤติดีเปนพ้ืนฐานแลว แมดีอยางอ่ืนจะบกพรองไปบางก็ยงัจะเอาตัวรอดเปนท่ีไวเนื้อเชื่อใจของ
คนอ่ืนไดหรือยังพอท่ีจะแสวงหาความเจริญกาวหนาใหแกตนเองไดพระพุทธศาสนาไดวางหลักสุจริต
ธรรมเปนเครื่องกําหนดวัดบุคคลวาเปนผูมีความประพฤติดี จําแนกตามทวารเปน 3 ทางหรือสุจริต 
3 อยางดังนี้ 

1. กายสุจริตการประพฤติดีทางกายการงดเวนคือไมใชกายทําความชั่วเลวทรามตอผูอ่ืน
หรือสัตวอ่ืน จําแนกเปน 3 อยางคือเวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติ
ผิดในกาม 

2. วจีสุจริตการประพฤติดีทางวาจาการงดเวนคือไมใชคําพูดท่ีชั่วหยาบตอผูอ่ืน จําแนกเปน 
4 อยาง คือเวนการการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบเวนจากการพูดเพอ
เจอ 

3. มโนสุจริตความประพฤติดีทางใจความรูจักยั้งคิดไมปลอยจิตใหคิดชั่วรายปองราย
ทรัพยสินหรือชีวิตของผูอ่ืน แตใหคิดดีถูกตองตามหลักกุศลธรรม จําแนกเปน 3 อยาง คือความไม
โลภอยากไดของเขา ความไมพยาบาทปองรายเขา ความเห็นชอบตามคลองธรรม 
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สุจริต 3อยางนี้เปนสิ่งท่ีมนุษยควรทําควรประพฤติใหเกิดข้ึนในตนเองเม่ือมนุษยปฏิบัติตาม
หลักธรรมดังกลาวแลวจะทําใหมนุษยอยูอยางมีความประเสริฐสุขและหลักธรรมท่ีมนุษยควร
พยายามเขาถึงใหไดสมํ่าเสมอหรือสุขอันชอบธรรมท่ีมนุษยพึงมี ซ่ึงมนุษยจะสมบูรณไดก็เพราะสุข 4 
อยางนี้ คือ 

1.อัตถิสุขสุขเกิดแตความมีทรัพยความภูมิใจอ่ิมเอิบใจวาตนมีโภคทรัพยท่ีไดมาดวย
น้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียรของตนและโดยชอบธรรมบุคคลท่ีขยันทํางานเก็บเงินทองไวไดเปน
จํานวนพอเพียงยอมมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน ถือวาเปนความสุขประการหนึ่ง 

2.โภคสุขสุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภคความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพยท่ีไดมาโดย
ชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน 

3.อนณสุขสุขเกิดแตความไมเปนหนี้ความภูมิใจอ่ิมเอิบใจวาตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร
ความไมเปนหนี้เปนสุขอยางไรนั้นคนท่ีไมเปนหนี้เทานั้นรูสึกไดและความเปนหนี้เปนทุกขคนจะมี
ความสุขแทตองพ่ึงการงานท่ีไมมีโทษ คือ ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรมไมเปนท่ีครหาของปวงชน 
สุขขอท่ี 

4 .นี้นับวามีคามากท่ีสุดกวาสุข 3ขอขางตน เม่ือมนุษยมีความสุขทางโภคทรัพยแลวมนุษย
ควรระลึกถึงคุณธรรมประจําตัวของอุบาสก อุบาสิกา หรือองคคุณของอุบาสิกา อุบาสกอยางยอด
เยี่ยม ซ่ึงเรียกวาอุปาสก อุปาสิกาธรรม คือ 

1. ประกอบดวยศรัทธาตองมีความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัยอยางม่ันคงไมหวั่นไหว ไมแกวง
ไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุดมีความเชื่อประกอบดวยปญญาคือเชื่อในบุคคลและสิ่งท่ีควรเชื่อตาม
หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีกําหนดไว4ประการ คือ เชื่อวาพระผูมีพระภาคเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาจริงเชื่อวากรรมดีกรรมชั่วมีอยูจริง เชื่อวาผลแหงกรรมดีกรรมชั่วมีอยูจริงและเชื่อ
วาสรรพสัตวมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 

2. มีศีลบริสุทธิ์ตองมีศีล 5 อันเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา ท่ีไมดาง ไมพรอย ไมขาด ไม
ทะลุ รวมถึงมีความประพฤติและเลี้ยงชีพเปนแบบอยางไดดวย 

3. ไมถือมงคลต่ืนขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคลตองเปนผูมุงหวังผลจากการกระทําดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผลไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลังมงคลไมหวังผลจากการขอ
อํานาจดลบันดาลเพราะพระพุทธศาสนาสอนไมใหถือเชนนั้นแตสอนใหเชื่อวาเรามีกรรมเปนของ
ของตน เราทําดีจักไดดี ทําชั่วจักไดชั่ว 

4.ไมแสวงเขตบุญนอกพุทธศาสนาตองไมยอมเชื่อถือ ไมยินดีไมปฏิบัติกิจหรือพิธีตาง ๆ อัน
มิใชหลักทางพระพุทธศาสนาโดยแสวงหาแต ทักขิไณยบุคคลคือพระภิกษุสุปฏิปนโนใน
พระพุทธศาสนาท่ีควรแกทักษิณาและจัดเปนบุญเขตชั้นยอดของชาวโลก 

5.บําเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนาตองมีความริเริ่มกระทําการสงเสริมสนับสนุนกุศลกิจใน
พระพุทธศาสนาเปนเบื้องตนโดยเปนผูออกนําในการอุปถัมภบํารุงคุมครองพระพุทธศาสนาเม่ือจะ
ทําบุญกุศลมีทานเปนตน ก็ทําในภิกษุสงฆกอนแลวจึงควรทําบุญตามลัทธิศาสนาและประเพณีอ่ืน ๆ 
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โดยไมผิดศีลธรรมหลักธรรมท่ีไดนํามากลาวถึงเปนหลักธรรมท่ีมนุษยควรนําไปปฏิบัติเพ่ือเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความม่ันคงและเจริญตลอดไป 

บทสรุป 

การบริหารทรัพยากรมนุษยคือหลักการท่ีใหความสําคัญตอการไดมาและการใชทรัพยากร
มนุษยใหไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยพยายามสรางความสุขและความพอใจใหเกิดข้ึนในหมูบุคลากร
ในองคกรโดยเนนการเสริมสรางและพัฒนาสรางความเปนธรรมความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน
ของทรัพยากรมนุษยในองคการโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึง
เปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรนั่นก็คือการตอบสนองความตองการของบุคลากรใน
องคกรผานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยไดแกกําหนดความตองการ, ตอบสนองความ
ตองการ, และการธํารงรักษาและพัฒนาซ่ึงเม่ือนํามาวิเคราะหรวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ก็คือหลักพรหมวิหารธรรมประกอบดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, และอุเบกขาจะไดแนวทางท่ีใชใน
การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ียั่งยืนถาวรเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสังคม  

อยางไรก็ตามหากมนุษยมีหลักธรรม ในการพัฒนาตนเอง จะทําใหเกิดความสมบูรณและ
ดุลยภาพ เม่ือมนุษยยังไมพัฒนา ทําใหเกิดความแตกตางเปนความขัดแยง การพัฒนามนุษยอยางนี้
จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมท้ังหมดเครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยท่ี
แทจริงคือการท่ีความสามารถยิ่งข้ึนๆในการทําใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่ง
ท้ังหลายเก้ือกูล เอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงาม
เหมาะแกการอยูอาศัยมากยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองมีคุณธรรม จริยธรรม ทางศาสนานั่นเอง 

 

เอกสารอางอิง 
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การบริหารองค์กรและการเงินในสมัยพุทธกาล 
Financial and Administration Administration in Buddhist Era 
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บทคัดย่อ 
 วันอาสาฬหบูชาเป็นจุดก าเนิดองค์การ พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมี
พระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์สาวกเป็นสมาชิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระ
วินัยทั้งที่เป็นปาฎิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม
รูปแบบที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็น
จารีตศีลเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์  
 ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตขึ้นได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทที่ตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา  จึงเกิดมีขึ้น อัน
เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษา
แก่พระภิกษุ และยิ่งไปกว่านั้นพระพุทธองค์ยังส่งเสริมให้ชาวพุทธในระดับส่วนบุคคลได้รู้จักการ
บริหารการเงินที่เรียกว่าโภคาวิภาค อีกด้วย 
ค าส าคัญ : การบริหารองค์กร , การบริหารการเงิน ,  สมัยพุทธกาล 
  

                                         
 Department of Economics Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University 

 Department of Political sciences Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University 
 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ABTRACT 

 Asalaha Bucha Day is the beginning of Buddhism organization perfectly 
by having Buddha is the leader or organization executive and the monks as the 
members that they cooperated and worked to move the organization as the set 
policy. 
 In the beginning of setting Buddhism organization that Buddha did not 
set up the Vinaya as Patimokkha and rules of monks who came to be the monks in 
Buddhism and behavior along with the tradition of Buddha that had Dhamma and 
Vinnaya, command , teachings as the tradition called as Ovatapatimokkha. 
 Later, when Buddhism grew up and had many people had the faith and 
begged for monkhood that made the Sangha society had the variety, causing had 
the different behavior according to status and local belief that they lived. The 
mistake behavior with intention and without intention had happened and caused 
Lord Buddha set up Vinaya for using as the tool to govern and to give the 
education to the monks and Lord Buddha also support the Buddhists to have 
financial administration named as Phokawipak.  

Keywords : Organization Administration , Financial Administration , Buddhist Era  
 
บทน า  
 จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสัจธรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงด าริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบส
และอุทกดาบส เมื่อรู้ว่าท่านทั้งสอง ได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามและพระอัสสชิ ที่อาศัยอยู่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดท่าน
เหล่านั้น พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดข้ึนเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 8 เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระรัตนไตรครบ 3 ประการ คือพระพุทธ พระ
ธรรมและพระสงฆ์ จึงนับได้ว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ เกิดขึ้นใน
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พระพุทธศาสนา ส่วนอีก 4 คนที่เหลือ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและ
บรรลุอรหันต์ผลในเวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดย
ตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าว ดีแล้ว เธอทั้งหลายจงประพฤติ
พรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดทุกข์   โดยชอบเถิด” ด้วยพระด ารัสนี้  ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก 
 จากประเด็นที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นจุดก าเนิดองค์การ 
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์
สาวกเป็นสมาชิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้คือ การประกาศพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และ
สหายของ ยสะอีก 4 คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี
นั้นเอง เมื่อ 4 คนนี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก 50 คน ของพระยสะที่เป็นชาวชนบททราบข่าว
แล้วมีความคิดว่า ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งหมผ้ากาสายะออกจาก
เรือนไปบวชเป็นบรรพชิตนั้น คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะและได้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้า รับฟังธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมาท าให้
องค์การพระพุทธ ศาสนามีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น รวมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก 61 รูป เมื่อพระสงฆ์
สาวกมีจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสที่จะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าที่คือ การ
ประกาศเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาโดยได้ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก  เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง
และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์
ครบถ้วน” พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนา
ในกาลต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง
เรียกว่า “เอหิภิกขุอุป สัมปทา” และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็น
พระอริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระศาสนายังที่ต่าง ๆ 
 ซึ่งจะได้เห็นว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้น 
การประพฤติปฎิบัติหน้าที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฎิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น   
เนื่องจากในกาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์  
 ดังนั้น โครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนั้นจึงมีลักษณะ
เรียบง่าย ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1   โครงสร้างองค์กรสงฆ์สมัยพุทธกาล 
 
การบัญญัติพระธรรมวินัย 
 พระธรรมวินัย เป็นค าที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นค าประสมมา
จากค าว่า ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ   ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เมื่อ
พระพุทธเจ้าค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพ่ือเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ จากนั้นก็อาศัย
หลักความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้นมาจัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบ
ในหมู่มนุษย์เรียกว่า วินัย (Dhammapitaga, 1996 : 3) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล 
ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฎก อธิบายความหมายของค าว่า วินัยไว้ว่า “พระวินัย
อันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งวินัยทั้งหลาย กล่าวว่า วินัย เพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึก
กายและวาจา” 
 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น 3 นัย คือ (Sawaeng Udom Si , 
2006:7) 

1) วินัย หมายถึง นัยต่างๆ (วิวิธ + นย) เพราะมีปาติโมกข์ 2 คือ ภิกขุ
ปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ 2 คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมี อาบัติ 7 กอง 

อุบาสิกาบริษัท 

พระพุทธเจ้า 

พุทธบริษัท 

ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายคฤหัสถ์ 

ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท 
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2) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส + นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพ่ิมเติมให้
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท า
ความผิดหรือการล่วงละเมิด 

3) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็น
เครื่องป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 
 ค าว่า วินัย นั้นมีค าที่เป็นไวพจน์หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี 3 ค า คือ ศีล สิกขาบท และ พระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่
พระสงฆ ์
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระ
วินัยทั้งที่เป็นปาฎิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม
รูปแบบที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็น
จารีตศีลเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญ ดังนี้“การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุ ศล ให้ ถึ ง
พร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความอดทน ความอด
กลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบริมธรรม ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่า
เป็นบรรพชิต ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน
ความส ารวมในพระปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การ
ประกอบความเพียรในอธิจิต นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
 ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตขึ้นได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทที่ตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา  จึงเกิดมีขึ้น อัน
เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษา
แก่พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อ
ปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาเพ่ือป้องกันความ
ประพฤติเสียหายและวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกกึ่ง
เดือน เรียกว่า พระปาติโมกข์ 
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2) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียม
เกี่ยวกับมารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้
ดีงาม มีคุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 
 การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
หลัก ดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติวินัย
หรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเหตุให้พรหมจรรย์  ด ารงอยู่ได้นาน ซึ่งพระ
พุทธองค์ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย 5 
ประการ คือ 

1) สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร 
2) สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น 
3) มีผลประโยชน์เกิดมากข้ึน 
4) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น 
5) มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เสื่อมเสีย 

 จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า
เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยทั่วไป แต่ทรงค านึงถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทนั้นประกอบด้วย 

1) เมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ 
2)  ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
3)  ทรงต าหนิภิกษุที่ก่อเรื่อง 
4)  ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด 
5)  แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
6)  บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฎิบัติตาม 

 
ลักษณะการปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 ในช่วงระยะกาล 45 ปี ที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนมาชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้น ท าให้
การปกครององค์การพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญขึ้นตามล าดับกาล โดยเฉพาะองค์กรคณะ
สงฆ์ เมื่อพระสาวก 60 รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฎว่ามีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะขอ
บวชด้วยจ านวนมาก พระสงฆ์สาวกได้น ากุลบุตรเหล่านั้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือที่จะให้พระองค์
ทรงบรรพชาให้ พระสาวกเหล่านั้นต่างได้รับความล าบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม่
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สะดวก ท าให้งานเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้ จึงทรงอนุญาตให้
พระสาวกผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรที่มี
ศรัทธาด้วยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน์” และให้การปกครองดูแลกันเองในกลุ่ม 
 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชา แก่
กุลบุตรผู้มีศรัทธาทั่วไปนั้นเป็นการมอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองกัน ในลักษณะ
ของอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน  โดยพระพุทธองค์ทรง
แสดงหลักการของพระศาสนาที่เรียกว่า “โอวาทปาฎิโมกข์” เพ่ือเป็นหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก 
 ในกาลนี้ พระพุทธองค์ทรงด าเนินการปกครองและบริหารจัดการให้การศึกษาแก่พระ
สาวกด้วยตัวพระองค์เองและมอบหน้าที่ ให้พระอุปัชฌาย์ดูแลบ้างเพราะลักษณะของงาน
พระพุทธศาสนานั้น ได้มุ่งเน้นไปในด้านการประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เป็น
ส่วนมาก พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเป็นอนาคาริกที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ เพ่ือประกาศ
หลักค าสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่งอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จึงท าให้
พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุท าการอุปสมบทแก่สตรีที่ประสงค์จะ
บวชเป็นนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมาจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมีพระอานนท์
เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงได้เป็นภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม 8 ประการ  จากพระพุทธองค์และต่อมาก็บวช
ให้แก่เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีท าให้มีพุทธบริษัทเป็น 4 ฝ่าย ท าให้รูปลักษณ์การ
ปกครององค์การในช่วงระยะกาลนี้เป็นงานด้านการปกครองเพ่ือให้การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนมาก 
 เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มที่แล้ว พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใครๆ ทรงท าหน้าที่สั่งสอนและดูแลภายในองค์การ
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะให้สงฆ์
ปกครองกันเองอย่างแน่นอน โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นใหญ่  ในการปกครองไม่ทรง
ปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าที่ในการปกครอง   ดังปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับ
พระอานนท์ก่อนที่จะพระปรินิพพานว่า “อานนท์ พระธรรมวินัยใด ที่เราแสดงและบัญญัติไว้ เมื่อ
เราล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลาย” เป็นต้น
เพราะฉะนั้น มาถึงช่วงปลายๆ สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการบริหารการ
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ปกครองให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในการปกครอง 
ดังนั้น เมื่อแสดงรูปลักษณ์การปกครององค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเป็น
แผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการปกครององค์กรสมัยพุทธกาล 
 

 
การบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกและพุทธสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
งานของพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง สังคมพุทธกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ สมควรที่
จะมอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยบริหาร เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการบริหารให้แก่  คณะสงฆ์ พระ
พุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์แล้วทรงอนุญาตให้
พระภิกษุท าการบวชให้ผู้ที่มีศรัทธาต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วยวิธี “ญัตติจตุตถ

พระธรรมวินัย 

พระพุทธเจ้า 

พุทธบริษัท ๔ 

คณะสงฆ์ คณะคฤหัสถ ์

ฝ่ายภิกษุ ฝ่ายภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

ภิกษุ ภิกษุณี 

สามเณร สามเณรี 

สิกขมานา 
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กรรมวาจา” และ ได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธี
มอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
การแบ่งงานกันท า 
 การที่มนุษย์เข้ามาร่วมกันท างานในรูปขององค์การ และต้องการจะด าเนินการ ให้
ประสบความส าเร็จบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับบุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานให้ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (Phongsansri Somsup and Chalida Sornmanee,1998:197) 

หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้แล้ว การปฏิบัติงานก็มีโอกาสประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อน าหลักการนี้ มาวิเคราะห์ลักษณะการแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัย
พุทธกาลแล้วจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานในองค์ องค์การสมัยพุทธกาล
ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กันกับการจัดแบ่งงานขององค์การในปัจจุบัน โดยเฉพาะลักษณะงานที่พระพุทธ
องค์ทรงจัดแบ่งให้คณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นสามารถพิจารณาได้ 3 ลักษณะ คือ 
 1) ลักษณะที่เป็นงานหลัก คือเป็นงานที่มีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าในองค์การ
พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
   (1) งานด้านการปกครอง เป็นงานที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิด  ความเรียบร้อย
ดีงามในองค์การ อันประกอบไปด้วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ การรับบุคคล เข้าเป็นสมาชิก
องค์กรคณะสงฆ์ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ์ การ
ส่งเสริมความสามัคคีและการท าสังฆกรรมประเภทต่างๆ 
   (2) งานด้านการให้การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ในส่วน
ของตน ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาท่ีเป็นไปตามกระบวนการหรือ ตามล าดับขั้นของ
การศึกษา มีการจัดสภาพการณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถ์  เช่น     การแต่งตั้ง
ผู้ให้การอบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การให้ถืออุปัชณาย์และอาจารย์การให้ถือนิสัยสัทธิวิหาริ กวัตร
และอันเตวาสิกวัตรเป็นต้น 
   (3) งานด้านการเผยแผ่ศาสนา เป็นการประกาศเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่ 
การจัดส่งบุคคลไปท างานด้านการเผยแผ่ยังที่ต่างๆ และการตรวจเยี่ยมแนะน าวิธีการเผยแผ่ เป็นต้น 
   (4) งานด้านสาธารณูปการ คือ การดูแลนวกรรม การก่อสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัย
และการใช้คนวัดให้ท างาน เป็นต้น 
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 2) ลักษณะงานที่จัดเป็นแผนก (Department) ด้วยการพิจารณาลักษณะงานที่เกิดขึ้น
ในองค์กรคณะสงฆ์ เมื่อเห็นว่ามีกิจกรรมที่เหมือนกันก็จัดไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ของงาน ซึ่ง
ลักษณะงานเช่นนี้ในองค์กรคณะสงฆ์ได้แก่ การสมมติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์ให้เป็นผู้มี
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควรด้วยกิจนั้นๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์ เพราะ
การที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นคณะ ย่อมมีกิจการอันเป็นกลางที่เรียกว่าเป็นของคณะเกิดขึ้น คณะนั้น
ต้องจัดคนในคณะให้รับหน้าที่ท ากิจการนั้นเป็นแผนกๆ 
 การแต่งตั้งสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์คือ การมีมติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกัน  โดย
การที่ประชุมสงฆ์ตกลงมอบหมายหรือแต่งตั้งภิกษุให้ท ากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพ่ือที่จะด าเนินการแทนคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นๆ เป็นการแบ่งงานตามกิจที่
มีขึ้นในสงฆ์ หรือหมู่คณะนั้น ๆ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็น
ผู้ด าเนินการร่วมกัน ด้วยการมอบหมายงานแก่บุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม พระภิกษุรูป
เดียวแต่เป็นผู้มีความรู้และความสามารถอาจได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หลายๆ อย่างพร้อมกันก็ได้ 
โดยประเภทของผู้ท าการแทนสงฆ์ ตามพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตไว้มี ดังนี้ 
 (1) เจ้าอธิการแห่งจีวร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่ เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ ผู้รับจีวร 
เรียกว่า จีวรปฏคคาหกะ ผู้เก็บจีวร เรียกว่า จีวรนิทหกะ ผู้แจกจีวร เรียกว่า  จีวรภาชกะ ภิกษุรูป
เดียวอาจท าหน้าที่ทั้ง 3 ประการก็ได้ โดยการสมมติในคราวเดียวกัน 
 (2) เจ้าอธิการแห่งอาหาร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ เป็นผู้แจก
ภัตร เรียกว่า ภัตตุเทสกะ เป็นผู้แจกยาคู เรียกว่า ยาคุภาชกะ เป็นผู้แจกผลไม้ เรียกว่า ผลภาชกะ 
เป็นผู้แจกของขบเค้ียว เรียกว่า ขัชชภาชกะ 
 (3) เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ คือ เป็นผู้มี
หน้าที่แจกเสนาสนะ เรียกว่า เสนาสนคาหาปกะ เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ เรียกว่าเสนาสนปัญญาปกะ 
ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง 2 หน้าที่ได้  
 (4) เจ้าอธิการแห่งอาราม ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้คือ มีหน้าที่เป็น
ผู้ใช้คนท าการวัดเรียกว่าอารามิกเปสกะผู้มีหน้าที่ใช้สมาเณรเรียกว่า สามเณรเปสกะ เป็นผู้มีหน้าที่ดู  
นวถกรรม เรียกว่า นวกัมมิกะ 
 การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพ่ือท าหน้าที่แทนสงฆ์ในสังฆกรรมต่างๆ พระพุทธเจ้าทรง
วางหลักการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันตามแต่ละชนิด โดยหลักกว้างๆ นั้น จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติ คือ เว้นจากอคติ 4 และเป็นผู้ฉลาดและรู้จักกิจนั้นๆ เป็นอย่างดี จึงจะได้รับ  การแต่งตั้ง
จากสงฆ์ให้ท าหน้าตามกิจที่เกิดมีนั้นๆ 
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 3) ลักษณะงานที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นการจัดแบ่งงานให้สมาชิกใน
องค์การเพ่ือปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถส่วนบุคคลเป็นหลัก   ซึ่ งใน
องค์การคณะสงฆ์ตรงกับลักษณะงานในต าแหน่ง “เอตทัคคะ” ที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้แก่พระ
สาวกในฐานะท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในด้านนั้นๆ เป็นการเฉพาะ  เช่น พระสา
รีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากทรงแต่งตั้งเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง ในด้านมีปัญญาและยังได้ชื่อว่าเป็นพระ
ธรรมเสนาบดี ส่วนพระโมคคัลลานะ เป็นผู้มีฤทธิ์มาก  ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย
ในด้านมีฤทธิ์ท างานช่วยในด้านการปกครองสงฆ์ เป็นต้น ต าแหน่งเหล่านี้ในระยะกาลแรกๆ มีไม่
มากนัก แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีความส าคัญต่อพระสาวกและเหล่าพุทธบริษัท จึงได้ทรง
แต่งตั้งให้ทั้งพุทธบริษัท 4 ที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจ
และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของพุทธบริษัทรุ่นหลังๆ 

การแบ่งงานในองค์การพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะงานที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ งานที่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า การจัดงานเป็นแผนก และการแบ่งงาน
ตาม     ความช านาญเฉพาะด้าน ตามกิจการขององค์การพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ซึ่งมอบภาร
หน้าที่หลักให้ คณะสงฆ์เป็นผู้ดูแล โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  โครงสร้างการมอบหน้าที่ในองค์กรในสมัยพุทธกาล 

ด้านการเผยแผ่ 

สาธารณูปการ 

ด้านการศึกษา 

พระพุทธเจ้า 

คณะสงฆ์ 

ด้านการปกครอง ต าแหน่งเอตทัคคะ 

พุทธบริษัท ๔ 

เจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์ 
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
อ านาจหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอ านาจที่ไม่เกิดจาก

พระธรรมวินัย แต่ให้การยอมรับอ านาจที่มาจากหน้าที่ มีศรัทธา เห็นคุณค่าของหลักธรรม ค าสอน
นั้น และปฏิบัติตามด้วยความเคารพ เช่น กุลบุตรที่เข้ามาบวชเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ ล้วนเกิดจาก
ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา เมื่อปฏิบัติตนจนเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงน าไปสั่ง
สอนคนอ่ืนต่อไป  

การมอบอ านาจหน้าที่ในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้น เริ่มจากที่พระพุทธ
องค์ทรงส่งพระสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีกุลบุตรต้องการบวชเป็นจ านวนมาก
และเม่ือมีผู้ต้องการจะบวชพระสาวกก็จะน ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือบวชให้  ซึ่งเป็นความล าบากแก่
พระสาวกและผู้ที่ต้องการจะบวช พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระ
อุปัชณาย์บวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในท้องถิ่นและชนบทที่ห่างไกลนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องน ามาเฝ้า
พระองค์ ด้วยวิธีการบวชแบบ  “ติสรณคมนูปสัมปทา” เมื่อพระสาวกรูปใดได้รับมอบหมายหน้าที่
แล้ว ก็จะได้สิทธิในการกระท าหรือในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ที่ตนได้รับมอบ 
ซึ่งเป็นบ่อเกิดของอ านาจตามมาคือ มีอ านาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถ
ท าการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
 ส่วนความรับผิดชอบนั้น จะเห็นได้จากที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาติให้พระสาวก ผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอุปัชฌาย์ให้การบวชแก่กุลบุตรแล้ว เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาในการปกครองจึง
ทรงให้พระสาวกหรือภิกษุนั้นถืออุปัชฌาย์อันเป็นข้อปฏิบัติระหว่างอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจะพึง
ปฏิบัติต่อกัน เรียกว่า อุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  
 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้มีการถืออุปัชฌาย์วัตรและสัทธิวิหาริกวัตรดังกล่าวนี้ 
ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะมอบหน้าที่ในการปกครอง
พระสงฆ์ในเบื้องต้นให้เป็นภาระโดยตรงของพระอุปัชฌาย์จะต้องรับผิดชอบ เพราะพระอุปัชฌาย์แต่
ละรูปนั้นเปรียบเสมือนเป็นบิดาบังเกิดเกล้าทีให้ก าเนิดแก่บุตรผู้เป็นสัทธิวิหาริก ดังนั้น การอบรม  
พร่ าสอนให้บุตรได้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบจึงเป็นภาระเบื้องต้นของผู้เป็นบิดามารดาที่จะต้อง
รับผิดชอบด้วยสามัญส านึกของผู้ให้ก าเนิด จะเห็นได้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันจึงจะท าให้การปฏิบัติงานนั้นส าเร็จและเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 หลักการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล
นั้น พระพุทธองค์ทรงประทานหลักการที่เป็นระเบียบการเพ่ือใช้ในการสรรหา การคัดเลือกและการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย โดยพิจารณาแล้วสามารถสรุปได้         
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3 ประการ คือ 1) หลักพระวินัย คือ การแต่งตั้งสมมติด้วยการถือเอาอายุพรรษาเป็นเครื่องมือ
ก าหนด เพ่ือให้พระภิกษุผู้ได้รับการแต่งตั้งสมมติได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เพราะผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะประกอบไปด้วยภาวะที่สามารถปกครองตนเองและสมารถปกครองคนอ่ืน2) หลักพระ
ธรรม คือ การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพ่ือท าการแทนสงฆ์ โดยถือเอาความสามารถเป็นหลักในการ
แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินการในกิจนั้นๆ ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า พระภิกษุบางรูปถึงจะมีพรรษา
ตามที่ก าหนดแล้ว แต่อาจจะเป็นผู้มีอุปนิสัยในด้านอ่ืนไม่ตรงกับหน้าที่นั้นๆ หรืออาจเป็นผู้ที่ไร้
ความสามารถเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดในกิจที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนั้น จึงต้องอาศัยหลักความสามารถ
เป็นเครื่องก าหนดคุณสมบัติเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ว่างไว้ เช่น การแต่งตั้ง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกซ้ายขวา เป็นต้น  3) 
หลักพระธรรมวินัยรวมกัน คือ การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์โดยยึดหลัก
พระธรรมวินัยเป็นการถือเอาอายุพรรษาและความสามารถเป็นเครื่องในการก าหนดคุณสมบัติเพ่ือ
แต่งตั้งสมมติ ซึ่งผู้ที่รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้ที่มีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ได้ 
 การจัดช่วงการบังคับบัญชาในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะฝ่าย
ภิกษุบริษัทนั้น พระพุทธองค์ไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัวว่าผู้ปกครองคนหนึ่งจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชากี่
คน แต่ในกาลหนึ่งมีพระภิกษุได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวท าให้ความนี้ทราบถึง
พระพุทธเจ้า    พระพุทธองค์จึงได้ทรงรับสั่งเป็นอนุบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตให้ภิกษุรูปเดียวซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถใช้สามเณร 2 รูปให้อุปัฏฐากได้หรืออนุญาตให้ใช้
สามเณรเท่าที่สามารถจะตักเตือนพร่ าสอนให้อุปัฏฐากได้” ดังนั้น ลักษณะการจัดสายการบังคับ
บัญชาในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4  สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ในองค์กรสมัยพุทธกาล 
 สรุปความว่า องค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้นได้ก่อก าเนิดขึ้น โดย
พระพุทธเจ้า ต่อมาเมื่อองค์การมีความเจริญเติบโตขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัย
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารปกครอง และ ให้การศึกษาแก่สมาชิกภายในองค์การให้โอกาสใน
การพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  โดยมีพระธรรมวินัย
ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่ก าหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และวิธีการรับสมาชิก
ใหม่เข้ามาสู่องค์การและคณะสงฆ์ การดูแลสมาชิกใหม่ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์และรวมถึง
ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา การจัดท า การเก็บรักษาและการแบ่งสรรปัจจัย 4 เป็นต้น ทั้งหมดนี้ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้พุทธวิธีการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ ชี้แจงวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ เพ่ือประสานงานสมาชิกภายในองค์การให้ด าเนินงานไป
ทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การพระพุทธศาสนาที่ได้วางไว้ 
      นอกจากนั้นองค์กรขนาดใหญ่ เช่นองค์กรพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธองค์ท่านได้ทรงสอน
การบริหารส่วนบุคคล นั่นก็คือ การบริหารการเงินซึ่งปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน 

พระพุทธเจ้า 

คณะสงฆ์ 

ฝ่ายพระภิกษุ ฝ่ายภิกษุณี 

เจ้าอาวาส 

อุปัชฌาย์และอาจารย์  อุปัชฌาย์และ
อาจารย์ 
ภิกษุณี 

สามเณรี พระภิกษุ 

สามเณร สิกขมานา 



275การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

     พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนการบริหารการเงินไว้ที่เรียกว่าโภควิภาค คือการแบ่งทรัพย์ รู้จักใช้
ทรัพย์ให้เป็น หรือ “โภควิภาค 4” ซึ่งแบ่งเงินออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 หนึ่งส่วน ส าหรับการใช้จ่ายเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน (25%) 
 อีกสองส่วน ใช้ส าหรับการลงทุนประกอบการงาน (50%) 
 อีกหนึ่งส่วน ส าหรับเก็บออม (25%) 
“ค าสอนนี้เป็นประโยชน์มาก คือเมื่อเราหาทรัพย์มาได้ ก็แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือใช้จ่าย ลงทุน และ
เก็บออม” 
 ส่วนการท าให้เงินเป็นบ่าวที่ดีของมนุษย์ คือต้องมีหลักการในการใช้เงิน และหลักการ
บริหารเงิน ก็คือ “ต้องรู้จักจัดล าดับความส าคัญของเงิน” 
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การควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเค็มในพ้ืนที่น้้าจืดและการเยียวยาความเสียหาย 
CONTROLLING SALTWATER AQUACULTURE IN FRESHWATER AREAS 

AND REMEDIES FOR DAMAGE 
 

นรรัตน์  พึ่งอาศัย 
Norrarat Pungarsai 

 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด  ดดยเฉพาะกุ้งาาแวแนนามมวพรหลลายวละเปนนที่นยยมอยหางมาก  
เพราะเลี้ยงงหาย  ใช้เแลามมหนาน  ใล้ผลก้ามรดีตหอผู้เพาะเลี้ยงสูงกแหาการท้ากยจการด้านเกษตรอยหางอื่น  จนท้าใล้
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่วตหเดยมเลี้ยงในบรยเแณชายฝั่ง  กลับายายพื้นท่ีเลี้ยงเา้ามาในวผหนดยนซึ่งเปนนพื้นที่น้้าจืด  ซึ่ง
แยธีการเลี้ยงดดยลลักคือการเตยมสารใล้น้้าที่ใช้เลี้ยงในบหอเค็มจนเลมาะสมตหอการเลี้ยงกุ้ง  ซึ่งเสี่ยงตหอผลกระทบตหอ
สย่งวแดล้อมวละระบบนยเแศที่เปนนน้้าจืด  ผู้เพาะเลี้ยงมักใช้สารเคมีอื่นๆ วละอาลารเลี้ยงกุ้งด้แย  ซึ่งท้าใล้เกยด
สารเคมีตกค้างลรือมีสารอาลารในน้้ามากเกยนมป  ประกอบกับการกระท้าท่ีฝุาฝืนกฎลมาย  เชหน  การปลหอยน้้าเสีย
ลงวลลหงน้้า  ท้าใล้เกยดปัญลาด้านสย่งวแดล้อมที่เรื้อรังวละวก้มายากจากคแามเค็มที่วพรหกระจายออกมปจากบหอ
เพาะเลี้ยง  รแมถึงการปนเปื้อนาองมลพยษซึ่งเปนนสารเคมีลรือธาตุอาลารที่ใช้เลี้ ยงกุ้ง  ท้าใล้รัฐต้องคแบคุมดูวล
กยจการนี้อยหางเครหงครัด 
 กฎลมายเกี่ยแกับการคแบคุมดูวลวละเยียแยา เกี่ยแกับการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดาองประเทศมทย  
มีบทบัญญัตยที่เกี่ยแกับการคแบคุมดูวลอยูหบ้าง  ซึ่งสามารถคแบคุมดูวลวละจัดการกับปัญลามด้ระดับลนึ่ง  วตหยังมี
า้อบกพรหองลลายประการที่ต้องวก้มาเพื่อปิดชหองแหางาองกฎลมาย  เพื่อใล้การคแบคุมดูวลวละเยียแยามี
ประสยทธยภาพวละประสยทธยผลสูงสุด  ซึ่งต้องวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตยสหแนที่ยังาาดอยูหใล้ครบถ้แน  วละวก้มา
เปลี่ยนวปลงบทบัญญัตยที่มีอยูหวล้แใล้ใล้ดีาึ้น  ถูกต้องตามลลักสากล  เพื่อใล้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแ
วแนนามมในพื้นที่น้้าจืดมีคุณภาพ  มมหกระทบตหอสย่งวแดล้อม  วละเมื่อเลยกกยจการวล้แสามารถน้าพื้นที่ที่เคยใช้
เพาะเลี้ยงมาใช้ประดยชน์อ่ืนๆ มด้ตหอมป 
ค้าส้าคัญ : การเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าเค็มในพื้นที่น้้าจืด , การคแบคุม , การเยียแยาคแามเสียลาย,    คหาเสียลายเชยง
 ลงดทษ , การวพรหกระจาย , กุ้งาาแวแนนามม 
 
Abstract  
  Currently, shrimp farming in freshwater areas especially the white shrimp, Vannamai is 
very popular because raising shrimp is easy and do not take a long time. This aquaculture is 
giving better profits than other agricultural businesses. So the shrimp culture that was originally 
raised in the coastal area, is expanding into the land in which a freshwater area. The main 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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method of raising is to add some substance into water in order to make a salty ponds that 
suitable for shrimp farming. This method is vulnerable to environmental impacts and freshwater 
ecosystems. The cultures often use chemicals and instant food which causes residual chemicals 
or contains too much nutrients in the water. Combining with actions that against laws such as 
releasing damaged water into water sources, it causes chronic environmental problems. 
Moreover, the salinity resolving that spreads out from the culture pond and contamination of 
pollutants, which are chemicals or nutrients used to feed shrimp cause the state to strictly 
control this business. 
 Laws concerning supervision and remedies about shrimp farming in freshwater areas of 
Thailand, there are some provisions regarding supervision. These provision can control and 
manage problems at a certain level but there are still many shortcomings that need to be fixed 
in order to close some legal gap to ensure maximum efficiency and effectiveness. For example, 
to be amended to complete the provisions that still lack and amend the existing provisions for 
the better correction according to international principles. Marine shrimp culture, such as white 
Vannamei shrimp in freshwater areas must contain high quality and not affect the environment. 
When the business is dissolved, the area can be used to cultivate other uses. 
 
Keywords :  Saltwater  aquaculture  in  freshwater  areas ,  Controlling  ,     The remedies for 
damage ,  Punitive damages , Spreading  ,  White Vannamei shrimp 
 
บทน้า 

ปัจจุบันกุง้ทะเลดดยเฉพาะกุ้งาาแวแนนามมเปนนสัตแ์เศรษฐกยจท่ีเกษตรกรนยยมเลี้ยง  เนื่องจากเปนนสยนค้า
ที่ผู้บรยดภคต้องการสูง  นอกจากนี้ยังสร้างผลตอบวทนสูง  อีกทั้งมีระยะเแลาเลี้ยงตั้งวตหแัยอหอนจนถึงดตเต็มมแมด้
านาดที่ตลาดต้องการสั้น  ท้าใล้วตหละปีสามารถเลี้ยงมด้ลลายรอบ  ซึ่งปกตยมักเลี้ยงในพื้นที่บรยเแณชายฝั่งที่
สามารถน้าน้้าทะเลมาเลี้ยงกุ้งมด้สะดแก   
 อยหางมรก็ตาม  เกษตรกรลันมาเลี้ยงกุ้งดังกลหาแในพ้ืนที่น้้าจืดซึ่งอยูหลึกเา้ามาในวผหนดยนมาก
ยย่งาึ้น  เปนนผลสืบเนื่องจากมด้คหาตอบวทนที่สูงกแหาการท้าเกษตรอยหางอ่ืน  จึงเปนนวรงจูงใจที่ส้าคัญ  
ใล้เกษตรกรลันมาเลี้ยงกุ้งวทนการท้ามรหลรือท้านา  ซึ่งผลผลยตที่มด้ก็มีตลาดที่รองรับกุ้งจ้านแนมาก
อยูหวล้แ  ประกอบกับการเลี้ยงในพ้ืนที่น้้าจืดกุ้งที่เลี้ยงจะเปนนดรคน้อยกแหาน้ามปเลี้ยงบรยเแณพ้ืนที่
ชายฝั่งลรือปุาชายเลน  วละมีชหแงเแลาลนึ่งที่รัฐสหงเสรยมการเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่น้้าจืดเสียวล้แ  ท้า
ใล้การเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่น้้าจืดวพรหลลายในลลายพ้ืนที่าองประเทศมทย  ดดยเฉพาะบรยเแณภาค
กลางวละภาคตะแันออกเฉียงเลนือ (สุนีย์ ต๊ะปินตา วละคณะผู้จัดท้า, 2546) 
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 อยหางมรก็ตาม  การเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดดังกลหาแกหอใล้เกยดปัญลาสย่งวแดล้อมมากมาย  เนื่องจาก
การเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดดังกลหาแเปนนการกระท้าที่ฝืนธรรมชาตยดดยสภาพ  ท้าใล้เกยดผลกระทบตหอ
สย่งวแดล้อมลลายอยหาง  ผลกระทบตหอดยนในพื้นที่ท่ีเลี้ยงกุ้งพบแหา  ท้าใล้ดยนเค็มผยดธรรมชาตย  ซึ่งคหาระดับคแามเค็ม
สูงกแหาระดับที่พืชทั่แมปจะเจรยญเตยบดต  เกษตรกรมมหสามารถเพาะปลูกมด้ตามปกตย  วละลากเลยกกยจการวล้แ  
ผู้ประกอบการมักจะปลหอยใล้พื้นที่ทย้งร้าง  มมหมีการฟื้นฟูใดๆ  ท้าใล้เปนนพื้นที่เสื่อมดทรม  มมหสามารถใช้ประดยชน์
อื่นๆ มด้จนกแหาจะมีกระบแนการฟื้นฟูดยนในพื้นที่ดังกลหาแ  ซึ่งกระบแนการฟื้นฟูใช้เแลานาน  วละใช้คหาใช้จหาย
จ้านแนมาก นอกจากนี้  คแามเค็มยังซึมผหานช้ันดยนมปสูหน้้าใต้ดยน  ท้าใล้น้้าใต้ดยนมีคหาคแามเค็มสูงจนมมหสามารถ
น้ามาใช้บรยดภคมด้อีกตหอมป 
 นอกจากนี้  ลากผู้ประกอบการทย้งน้้าเสียที่เกยดจากการเลี้ยงกุ้งทะเลลงวลลหงน้้าจืด  ซึ่งน้้าเสียดังกลหาแ
เปนนน้้าเค็มที่มีคหาคแามเค็มเกยนกแหาน้้าในวลลหงน้้าจืดลลายเทหาตัแอยูหวล้แตามธรรมดา  จะท้าใล้คแามเค็มวพรหลงสูห
วลลหงน้้า  ซึ่งลากในน้้าทย้งดังกลหาแมีสารอื่นๆ ปนอยูหด้แย  เชหน อนุภาคาองดยน ดยนเลน วพลงค์ตอน ลรือวรหธาตุ
ตหางๆ จะสหงผลเสียตหอวลลหงน้้าจืดในสย่งวแดล้อม  เชหน น้้าทย้งที่าุหนมากจะมปาัดาแางลรือลดปฎยกรยยาการสังเคราะล์
วสงาองวพงค์ตอนพืชในธรรมชาตย  ท้าใล้ก้าลังผลยตาั้นต้นาองวลลหงน้้าใกล้เคียงลดลง  วละลากน้้าาุหนมากจากการ
ทย้งน้้าในพ้ืนท่ีที่มีจ้านแนบหอเลี้ยงลนาวนหมากจะสามารถท้าอันตรายตหอสตัแ์ดดยตรง  ดดยสารวาแนลอยจะเา้ามปอุด
ชหองเลงือกท้าใล้การลายใจตยดาัด เปนนอันตรายตหอสัตแ์น้้า  ลรือท้าใล้การฟักเปนนตัแจากมาหวละการเจรยญเตยบดตาอง
ตัแอหอนลยุดชะงัก  ลรือ  ลากน้้าเสียที่ทย้งมีสารอาลารลรือปรยมาณธาตุอาลารมากออกจากบหอเลี้ยงลงสูหวลลหงน้้า
ธรรมชาตยดดยตรง  ท้าใล้เพย่มธาตุอาลารฟอสฟอรัสวละธาตุอาลารมนดตเจนใล้กับวลลหงน้้าธรรมชาตยท้าใล้เกยด
สภาพน้้าเนหาเสีย  ลรือเกยดการเพย่มาึ้นาองแัชพืช  ลรือวพงค์ตอนพืชในน้้าเปนนสาเลตุใล้คุณภาพน้้าเสื่อมดทรม 
 สหแนผลกระทบตหอพืชที่เพาะปลูกในพ้ืนท่ีน้้าจืด  ดดยธรรมชาตยพืชเลลหานี้มมหชอบคแามเค็มอยูหวล้แ  ดังนั้น  
เมื่อดยนลรือน้้าท่ีใช้เพาะปลูกเลลหานี้มีคหาคแามเค็มมากา้ึนกแหาปกตยจากการปลหอยน้้าเสียลรือจากการวพรหคแามเค็ม
จากบหอเลี้ยงกุ้ง  ยหอมสหงผลตหอพืชเลลหานี้วนหนอน  เชหน  า้าแลากปลูกา้าแในพื้นที่ที่มีคแามเต็มมากแหาปกตยจะท้าใล้
า้าแวตกกอน้อยกแหาปกตย เมล็ดลีบ การเจรยญเตยบดตมมหดีลรือมมหสม่้าเสมอ  วม้แหาอาจวก้ปัญลาดดยใช้พันธุ์า้าแที่ทน
เค็มปลูกเพื่อลดผลกระทบมด้ก็ตาม  วตหผลผลยตยหอมมมหเต็มที่ 
 นอกจากนี้  ลากพยจารณาถึงผลกระทบในมุมมองที่กแ้างาึ้น  เชหน  ผลกระทบตหอระบบนยเแศน้้าจืด   
พบแหา  การายายพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดมปเรื่อยๆ  สหงผลกระทบตหอตหอสภาพวแดล้อมาองระบบนยเแศใน
ลลายลักษณะ ท้ังการวพรหกระจายาองคแามเค็มในดยนวละน้้า คแามอหอนมลแตหอดรคระบาด ระบบพึ่งพาทางนยเแศ
มมหสมดุล วละการสูญเสียคแามลลากลลายทางชีแภาพ ผลกระทบท่ีเกยดา้ึนท้าใล้ฟาร์มกุ้งวละพื้นที่ดดยรอบเสื่อม
ดทรมลงวละถูกทย้งร้าง ระบบนยเแศในระดับมลาภาควปลกวยกจากเดยม ดดยเฉพาะระบบนยเแศาองดยนวละน้้าจืดใน
ธรรมชาตย  กลหาแอีกนัยลนึ่ง การเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดเปนนการกระท้าอันฝุาฝืนกฎเกณฑ์วลหงธรรมชาตย 
 จะเล็นมด้แหา  การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เชหน กุ้งาาแวแนนามม ในพื้นที่น้้าจืดสหงผลกระทบเปนนผลร้ายตหอ
สภาพวแดล้อมสหแนตหางๆ  มากมาย  ท้าใล้กยจการเพาะเลี้ยงกุ้งดังกลหาแเปนนกยจการที่ต้องมีระบบดูวลคแบคุมที่ดีใน
ทุกาั้นตอนท่ีเกี่ยแา้อง ตั้งวตหกหอนเรย่มเลี้ยง  ระลแหางเลี้ยง  วละลลังจากเลี้ยงลรือเลยกกยจการวล้แ การคแบคุมดูวล
เลลหานี้เปนนอ้านาจาองรัฐที่จะตั้งเจ้าลน้าที่เา้ามาคแบคุมดูวลด้านตหางๆ ที่เกี่ยแา้องผหานบทบัญญัตยาองกฎลมาย
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ฉบับตหางๆ ที่เกี่ยแา้องในวตหละเรื่อง  มด้วกห  ระบบาออนุญาต  การเลือกพื้นที่ที่ใช้ประกอบการ  การจัดการ
สย่งวแดล้อมท่ีเกี่ยแา้อง  การประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อม  การคแบคุมจัดการน้้าเสียลรือน้้าทย้ง  การคแบคุม
การใช้ยาวละสารเคมี  อาลารทีใ่ล้สัตแ์ท่ีเลี้ยง  การจ้ากัดลลักปฏยบัตยบางอยหาง  วละลลักปฏยบัตยการจัดการที่ดีที่สุด
ลรือดีกแหา (Best or Better Management Practices) ซึ่งจะชหแยใล้รัฐคแบคุมดูวล  รแมถึงมาตรการเยียแยา
คแามเสียลายที่เกยดาึ้น1 
 นอกจากน้ี  รัฐอาจก้าลนดองค์กราึ้นเพื่อคแบคุมดูวลเกี่ยแกับด้านตหางๆ ตามที่กฎลมายก้าลนด  ซึ่งจะมี
บทบาทเกี่ยแกับเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าในทุกา้ันตอน รแมถึงมีมาตรการวก้มาปัญลาตหางๆ ที่เกยดาึ้นเพื่อใล้การเพาะเลี้ยง
สัตแ์น้้าเปนนมปอยหางเต็มที่ดดยมีคแามเสี่ยงวละสหงผลกระทบน้อยที่สุด  ลลักการพื้นฐานาองการเพราะเลี้ยงสัตแ์น้้า
ทีย่ั่งยืนคือการแางวผนอยหางรอบคอบ  การจัดการพื้นที่ (zoning) วละจัดล้าดับคแามส้าคญัระลแหางผู้เพาะเลี้ยงท่ีมี
คแามสามารถตหางกันลลายคน  คแามาัดวย้งตหอผู้ประกอบการรายอื่นวละการด้าเนยนธุรกยจอื่นๆ เชหน ประมง  การ
เพาะปลูก ท้าปุามม้ การทหองเที่ยแ  วละฝุายอื่นๆ อาจท้าใล้เสียคหาใช้จหายมาก  วละสหงผลใล้การลงทุนล้มเลลแ  
วละเกยดคแามเสียลายที่มมหอาจเยียแยามดต้หอทรัพยากรส้าคัญในระบบนยเแศวละระบบเศรษฐกยจ  นอกจากนี้  ปัจจัย
ส้าคัญอีกประการลนึ่งคือนดยบายาองรัฐวละแยธีด้าเนยนการที่ก้าลนดชัดเจน  รัฐบาลต้องก้าลนดนดยบายวละ
แยธีด้าเนยนการที่ชัดเจนกหอนท่ีอุตสาลกรรมเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าจะเกยด  นดยบายวละแยธีด้าเนยนการดังกลหาแต้องจัดการ
กับปัญลาที่ส้าคัญทั้งลมดวละต้องจัดการกับผลกระทบที่การเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าท้าใล้เกยดาึ้น2 
 เพื่อรับรองสยทธยาองผู้เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าวละปูองกันผลประดยชน์าองรัฐ  จึงต้องมีดครงสร้างกฎลมายที่
วา็งวรง  ดครงสร้างนี้ต้องมีสย่งจ้าเปนนาั้นต่้าในแยธีด้าเนยนการวละต้องตั้งสถาบันที่เกี่ยแา้อง  แยธีการอื่นที่คแบคุมการ
เพาะเลี้ยแสัตแ์น้้า มด้วกห  การล้าม,  จ้ากัด,  ก้าลนดการใช้ที่ดยนวตหละประเภท  วละการจัดการพื้นที่,  การ
ประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อม,  วผนการบรรเทา, ใบอนุญาต,  การเก็บคหาธรรมเนียม, ลลักประกันการปฏยบัตย, 
วละการเฝูาระแังที่จ้าเปนน  แยธีการวตหละอยหางสามารถน้ามปใช้มด้อยหางกแ้างาแางเพื่อคแบคุมการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้า  
เชหน  การประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อม, การปลหอยาองเสียที่อนุญาต, การจ้ากัดการใช้สายพันธุ์สัตน้้าที่มมหใชห
สายพันธ์ุท้องถย่น, า้อจ้ากัดการใช้ยาวละสารเคมี, มาตรฐานาองสหแนผสมาองอาลารที่ใช้, า้อจ้ากัดการใล้อาลาร, 
วละการจัดการปฏยบัตยอื่นๆ ท่ีเกี่ยแา้อง3 
 ประเทศมทยมีผู้ประกอบกยจการเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามมจ้านแนมาก  ที่ผหานมาผู้เลี้ยงกุ้งมด้เรย่ม
ายายพื้นที่เพาะเลี้ยงจากพื้นที่ชายฝั่งมปยังพื้นที่ ซึ่งลึกเา้ามปในวผหนดยน  ซึ่งเปนนพื้นที่น้้าจืด  วละจ้านแน
ผู้ประกอบการก็เพย่มาึ้นอยหางตหอเนื่อง  วตหการกระท้าดังกลหาแกหอใล้เกยดผลกระทบเปนนผลร้ายลลายอยหาง  วตหการ
ประกอบการดังกลหาแดดยเฉพาะผู้ประกอบการานาดใลญหมีรายมด้จากการประกอบการอยหางมาก  บรยษัทที่

                                                 
 1 Patrice Talla Takoukam and Karine Erikstein, "Aqua-Culture Regulatory Frameworks," Accessed May 
12, 2019, http://www.fao.org/3/a-bb124e.pdf; ดูเพย่มเตยมใน Claude E. Boyd, John A. Hargreaves and Jason W. Clay, 
"Code of Practice and Conduct for Marine Shrimp Aquaculture," Accessed May 13, 2019, 
https://enaca.org/enclosure.php?id=520 
 2 Patrice Talla Takoukam and Karine Erikstein, Ibid 
 3 Patrice Talla Takoukam and Karine Erikstein, Ibid 
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ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่าายอาลารสัตแ์วละสหงออกกุ้งเตยบดตเปนนผู้สหงออกกุ้งอันดับลนึ่ง  วละเปนนลนึ่งใน
บรยษัทท่ีดลกจับตามอง  วตหก็สร้างคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อมอยหางมากเชหนกัน4   ดังนั้น จึงเปนนปัญลาที่
นหาสนใจท่ีจะพยจารณาถึงบทบัญญัตยกฎลมายที่เกี่ยแา้องาองมทยเกี่ยแกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด  แหามี
มาตรการตหางๆ ท่ีคแบคุมดูวล  รแมถึงเยียแยาปัญลาอยหางครอบคลุมวล้แลรือมมห 
 จากการพยจารณากฎลมายพบแหา  กฎลมายาองมทยท่ีเกี่ยแา้องกับการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดมีลลาย
ฉบับ  ซึ่งจะเกี่ยแา้องกับาั้นตอนการปฏยบัตยตหางๆ ที่เกี่ยแา้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้ง   ซึ่งแางลลักเกี่ยแกับการ
คแบคุมดูวลมแ้ดีในระดับลนึ่ง  อยหางมรก็ตาม  ยังมีสหแนท่ีต้องปรับปรุงเกี่ยแกับการคแบคุมดูวล  วละเยียแยาคแาม
เสียลายลรือผลกระทบที่เกยดาึ้นเกี่ยแกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด 
 ตัแอยหางเชหน  ประเด็นการใช้ระบบอนุญาตใล้เพาะเลี้ยงกุ้ง  กหอนที่เกษตรกรลรือผู้ประกอบการจะเรย่ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เชหน กุ้งาาแวแนนามม ในพื้นที่น้้าจืดต้องาออนุญาตจากลนหแยงานที่คแบคุมดูวลเสียกหอน  การ
อนุญาตนี้มีลน้าที่ 2 ประการ  ประการวรกคือต้องใล้อ้านาจวกหรัฐบนพ้ืนฐานที่กฎลมายก้าลนดคแบคุมการปฏยบัตย
ที่เกี่ยแกับการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้ามด้  วละเพื่อดูวลผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมที่เกยดาึ้น  ท้าใล้รัฐสามารถประเมยน
คแามยั่งยืนาองวผนการประกอบการที่เสนอ  วละสามารถตั้งเง่ือนมาเพื่อท้าใล้การเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าเปนนมปอยหาง
ยั่งยืนมด้  ประการที่สอง  การอนุญาตต้องใล้สยทธยประกอบการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าตหอผู้ประกอบการที่ชัดเจน  ตราบ
เทหาที่ผู้ประกอบการท้าตามเง่ือนมาที่มด้รับอนุญาต  ท้าตามกฎลมายสย่งวแดล้อมที่ส้าคัญ  วละปฏยบัตยตามลลัก
ปฏยบัตยการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าที่ใช้  ระบบอนุญาตอาจเปนนวบบครอบคลุมทั้งลมด (universal) ลรืออาจใช้กับฟาร์ม
ที่มีานาดตามที่ก้าลนดเทหานั้นก็มด้  วละยังสามารถก้าลนดคหาธรรมเนียมอนุญาตมด้อีกด้แย5 
 เมื่อพยจารณากฎลมายาองประเทศมทยท่ีเกี่ยแา้องวล้แพบแหา  มมหมีกฎลมายเกี่ยแกับระบบการอนุญาตใล้
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในลักษณะคแบคุมดูวลเลย  มีเพียงกฎลมายด้านสาธารณะสุาที่ก้าลนดใล้การเลี้ยงสัตแ์น้้าเปนน
กยจการที่เปนนอันตรายตหอสุาภาพตามประกาศกระทรแงสาธารณะสุาเทหานั้น 6  ซึ่งมุหงเน้นที่สุาภาพาองมนุษย์เปนน
ลลัก  มมหมด้พยจารณาถึงผลกระทบด้านอื่นๆ ตหอสย่งวแดล้อม  วม้แหาในา้ันตอนการอนุญาตจะพยจารณาถึงผลกระทบ
ตหอสย่งวแดล้อมด้แยก็ตาม  วตหลากพยจารณาตามเจตนารมณ์าองกฎลมายสาธารณะสุาวล้แ  มมหมด้มุหงเน้นที่การ
คแบคุมดูวลลรือวก้มาเยียแยาผลกระทบตหอสย่งวแดล้อม  อาจมุหงเน้นวตหสหแนท่ีกระทบตหอสุาภาพาองมนุษย์เทหานั้น   
 นอกจากนี้  ลากพยจารณาถึงกฎลมายที่ใล้อ้านาจวกหลนหแยงานที่รับผยดชอบดดยตรง  เชหน  กระทรแง
เกษตรวละสลกรณ์  มีพระราชก้าลนดประมง พ.ศ. 2558 ที่ใล้อ้านาจกรมประมงก้าลนดใล้กยจการใดเปนนกยจการที่
ต้องคแบคุมมด้7  กระทรแงเกษตรวละสลกรณ์มด้ตรากฎกระทรแงก้าลนดใล้กุ้งกุลาด้าลรือกุ้งาาแวแนนามมซึ่งเปนน
กุ้งทะเลเปนนสัตแ์ที่ต้องคแบคุม8  ซึ่งการคแบคุมตามกฎลมายดังกลหาแก็เปนนเพียงอ้านาจที่ใล้ผู้ประกอบการต้อง

                                                 
 4 มูลนยธยชีแแยถี BIO THAI, “ลยุดวก้กฎลมายคุ้มครองพันธุ์พืชเอื้อบรรษัท,” สืบค้นเมื่อแันที่ 18 มีนาคม 2561, จาก 
https://web.facebook.com/biothai.net/photos/a.467826533255873.100128.183063271732202/943768308995024/ 
 5 Patrice Talla Takoukam and Karine Erikstein, supra note 7 
 6 ประกาศกระทรแงสาธารณะสุา  เร่ือง กยจการที่เปนนอันตรายตหอสุาภาพ พ.ศ. 2558 
 7 พระราชกา้ลนดประมง พ.ศ. 2558, ลมแด 6 การสหงเสรยมการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้า้ 
 8 กฎกระทรแง กา้ลนดกยจการการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าใล้เปนนกยจการการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าคแบคุม พ.ศ. 2559 
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ปฏยบัตยตามที่พนักงานเจ้าลน้าที่ก้าลนดวนแทางเกี่ยแกับการปฏยบัตยบางอยหางที่เกี่ยแา้อง  รแมถึงก้าลนดพื้นที่ที่
ประกอบกยจการมด้เทหานั้น  วม้แหาคแามมุหงประสงค์าองกฎลมายคือเพื่อประดยชน์ในการก้ากับดูวลการเพาะเลี้ยง
สัตแ์น้้าใล้มีคุณภาพ  ปูองกันผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมลรืออันตรายตหอผู้บรยดภค  ลรือตหอกยจการอื่นก็ตาม9  วตหตาม
ลลักการคแบคุมดูวลกยจการวล้แ  การก้าลนดใล้เปนนเพียงกยจการที่ต้องคแบคุมในลักษณะนี้ดดยมมหมีระบบาอ
อนุญาตท้าใล้การคแบคุมมมหมีประสยทธยผลที่เพียงพอ 
 เมื่อพยจารณาบทบัญญัตยสหแนอื่นๆ าองบทบัญญัตยเกี่ยแกับการาออนุญาตดดยตรงในพระราชก้าลนด
ประมง  พบแหามมหมีบทบัญญัตยดดยตรงเกี่ยแกับระบบอนุญาตใล้เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าเลย  ท้าใล้กฎลมายาองประเทศ
มทยมมหมีบทบัญญัตยเกี่ยแกับการาออนุญาตเพื่อเพาะเลี้ยงกุ้งาาแวแนนามมในพื้นที่น้้าจืด  เมื่อพยจารณาถึงผลกระทบ
อยหางรอบด้านเลย 
 เมื่อมมหมีกฎลมายที่เปนนระบบาออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้า  ท้าใล้เกยดปัญลาตั้งวตหา้ันตอนเรย่มเพาะเลี้ยง
วล้แ  กลหาแคือ  ท้าใล้บุคคลตหางๆ  มมหแหาจะเปนนผู้ใด  มีคแามรู้ด้านการเลี่ยงกุ้งลรือมมหก็ตาม  สามารถเพาะเลี้ยงมด้  
วม้แหาจะมีกฎลมายคแบคุมเกี่ยแกับวนแทางปฏยบัตยเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าตั้งวตหาั้นเรย่มเลี้ยงก็ตาม  วละวม้จะมีกฎลมาย
ก้าลนดพื้นที่ท่ีสามารถเลี้ยงมด้ลรือมมหมด้ในวตหละจังลแัดลรือภูมยภาคก็ตาม  ท้าใล้าาดการตรแจสอบผู้ประกอบการ
ตั้งวตหต้นเสียวล้แ  ซึ่งเมื่อผู้ที่ต้องการประกอบกยจการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าเรย่มประกอบกยจการ  อาจเกยดา้อผยดพลาดที่
สหงผลเสียตหอสย่งวแดล้อมเนื่องจากาาดคแามรู้ลรือประสบการ  วละมมหมีระบบตรแจสอบที่เพียงพอ ซึ่งเปนนลนึ่งใน
า้อมูลที่ต้องใช้เพื่อาออนุญาตประกอบกยจการ  ลากประกอบกับปัญลาการบังคับใช้กฎลมายที่าาดพนักงาน
เจ้าลน้าท่ีบังคับกฎลมายวล้แ  อาจกหอใล้เกยดปัญลาที่ร้ายวรงกแหาเพย่มเตยม  เชหน การประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลดดยแางดครงสร้างาองฟาร์มเพาะเลี้ยงมมหเลมาะสมท้าใล้น้้าเค็มวพรหกระจายออกสูหวลลหงน้้าจืดดดยรอบ  ลรือ
ใช้ระบบการจัดการน้้าเสียที่มมหดีพอจนมนี้้าเสยีมลลลงมปสูหวลลหงน้้าธรรมชาตย ซึ่งจะเชื่อมดยงกับมาตรการคแบคุมน้้า
เสียด้แย  สย่งเลลหานี้ยหอมท้าใล้เกยดผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมดดยรอบฟาร์มดดยงหาย 
 ดังนั้น  คแรวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตย  ก้าลนดใล้กยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดเปนนกยจการที่ต้อง
าออนุญาต  เพราะกยจการดังกลหาแเปนนกยจการที่ฝืนธรรมชาตยดดยสภาพ  วละเสี่ยงที่จะกหอใล้เกยดผลกระทบที่เปนน
ผลร้ายตหอลลายด้านดดยสภาพาองกยจการอยูหวล้แ  ท้าใล้ต้องบัญญัตยกฎลมายก้าลนดอ้านาจใล้เจ้าลน้าที่าองรัฐที่
คแบคุมดูวลกยจการประเภทน้ีมีอ้านาจตรแจสอบตั้งวตหต้น  เพื่อประเมยนคแามยั่งยืนาองกยจการ  รแมถึงผลกระทบ
ตหอสย่งวแดล้อมวละคแามดปรหงใสาองกยจการ  นอกจากนี้  ยังเปนนสย่งที่รับรองแหา  ผู้ประกอบการมีสยทธยถูกต้องตาม
กฎลมาย  ตราบเทหาที่ผู้ประกอบการปฏยบัตยตามมาตรการตหางๆ ท่ีกฎลมายก้าลนด 
 ลลักเกณฑ์การอนุญาตใล้ประกอบกยจการคแรก้าลนดใล้พยจารณาจากคุณสมบัตยาองตัแบุคคลแหา
เลมาะสมลรือมมห  ดดยพยจารณาจากคแามรู้คแามสามารถแหามีประสบการณ์เลี้ยงกุ้ง  ลรือมีคแามรู้เกี่ยแกับการเลี้ยง
กุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดมากน้อยเพียงใด  ลากพบแหาผู้าออนุญาตมมหมีคแามรู้วละมมหมีประสบการณ์เลย  อาจต้องใล้
มปฝึกอบรมเกี่ยแกับแยธีการเลี้ยงกุ้งใล้รอบรู้เสียกหอน  ลากผู้าออนุญาตมีคแามรู้วล้แ  วตหยังาาดประสบการณ์  อาจ
อนุญาตใล้เลี้ยงดดยมีเง่ือนมาใล้อยูหภายใต้การก้ากับดูวลาองผู้เชี่ยแชาญ  ลรืออาจก้าลนดใล้ต้องอบรมเพย่มเตยมก็มด้  

                                                 
 9 พระราชกา้ลนดประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 76 
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คแามรู้เกี่ยแกับการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดที่ดีจะเปนนปัจจัยส้าคัญลนึ่งาองผู้เพาะเลี้ยงแหาจะปฏยบัตยกยจกรรม
ตหางๆ  ใล้สหงผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมลรือมมห  มีประสยทธยภาพเพียงพอลรือมมห 
 นอกจากนี้  ยังต้องค้านึงถึงสภาพพื้นที่ที่ใช้ประกอบกยจการแหา  เลมาะสมลรือมมห  ซึ่งสหแนนี้อาจใช้
กฎลมายเกี่ยแกับการแางผังเมือง  ลรือกฎลมายที่ใล้อ้านาจวกหเจ้าลน้าที่รัฐก้าลนดพื้นที่ที่สามารถใช้เพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลในพื้นที่น้้าจืดมด้  ซึ่งกฎลมายาองมทยมีอยูหวล้แ  จึงสามารถน้ามาใช้เพื่อประกอบการพยจารณามด้เลย 
 อีกสย่งลนึ่งที่ต้องพยจารณาคือวผนผังวละดครงสร้างาองฟาร์มเพาะเลี้ยง  พนักงานเจ้าลน้าที่ต้องพยจารณา
ถึงวผนผังลรือดครงสร้างาองฟาร์มเพาะเลี้ยงเปนนส้าคัญด้แย  เพราะด้แยสภาพการเพาะเลี้ยงกุง้ทะเลในพื้นที่น้้าจืด  
ต้องใช้น้้าท่ีเค็มซึ่งเกยดจากการเตยมสารลรือน้าน้้าทะเลมาเตยมในบหอเลี้ยง  วตหสภาพาองสถานที่ที่เปนนบรยเแณน้้าจืด
ดดยสภาพ  ยหอมท้าใล้เสี่ยงตหอการวพรหกระจายาองคแามเค็มผหานช้ันดยนลรือผหานน้้าท่ีปลหอยออกจากบหอเลี้ยงลงสูห
วลลหงน้้าจืดธรรมชาตย  วละสหงผลกระทบเปนนผลร้ายตหอสย่งวแดล้อมที่เปนนระบบนยเแศวบบน้้าจืดดดยรอบดดยสภาพ
อยูหวล้แมด้  ดังนั้น  ดครงสร้างลรือวบบาองฟาร์มจึงส้าคัญมากเชหนกัน  เพื่อปูองกันผลกระทบที่อาจเกยดาึ้น  ซึ่งอาจ
ใช้ลลักการปฏยบัตยทางการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าที่ดีส้าลรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  ซึ่งเปนนประกาศกระทรแงเกษตรวละ
สลกรณ์10 มาเปนนวนแทางตั้งวตหาั้นตอนการาออนุญาตเลยก็มด้  เพื่อรับประกันถึงการปฏยบัตยตามมาตรฐานที่
กฎลมายก้าลนดตั้งวตหต้น 
 ประเด็นสุดท้ายที่ต้องพยจารณาคือ  การประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อม (EIA)  ดดยสภาพาองการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดเปนนกยจการที่เปนนมปมด้สูงที่จะกหอใล้เกยดผลกระทบตหอสย่งวแดล้อม  ดังนั้น  อาจ
บัญญัตยก้าลนดใล้ผู้าออนุญาตต้องประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมมาด้แย  วตหก็อาจก้าลนดใล้เปนนลน้าที่าองรัฐ
วตหใล้ผู้าออนุญาตออกคหาใช้จหายส้าลรับด้าเนยนการ  เพื่อคแามสะดแกาองเอกชนก็มด้  การประเมยนผลกระทบตหอ
สย่งวแดล้อมจะชหแยรับประกันอีกช้ันลนึ่งแหา  การประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดาองผู้าออนุญาต
จะสหงผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมน้อยที่สุด  ซึ่งการประเมยนคแรพยจารณาอยหางรอบด้านเทหาที่เปนนมปมด้   เชหน  
พยจารณาถึงานาดาองฟาร์ม  คแามอหอนมลแาองสภาพวแดล้อมดดยรอบ  รแมถึง  วผนจัดการสย่งวแดล้อมที่
เกี่ยแา้องลากเรย่มด้าเนยนการวล้แ11  อยหางมรก็ตาม  การประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมนี้คแรอยูหภายใต้การ
พยจารณาเรื่องพื้นที่ที่เลมาะสมตหอการเพาะเลี้ยง  ลากผู้าออนุญาตต้องการประกอบกยจการในพื้นที่ที่เปนนเาต
ต้องล้ามเสียวล้แ  ยหอมมมหสามารถาออนุญาตเพาะเลี้ยงกุ้งมด้เลย 
 า้อมูลอื่นๆ ที่อาจก้าลนดใล้ผู้าออนุญาตเพาะเลี้ยงกุ้งต้องวจ้งด้แยอาจรแมถึงา้อมูลสายพันธุ์กุ้งที่จะ
เพาะเลี้ยง  กระบแนการตหางๆ ในวตหละาั้นตอนาองการเพาะเลี้ยง  วผนการบรยลารจัดการ  วละอื่นๆ ที่เกี่ยแา้อง  
รแมถึง  า้อมูลทั่แมปาองผู้าออนุญาต  ทั้งช่ือ  ท่ีอยูห  เอกสารวสดงกรรมสยทธย์ในที่ดยน  รายละเอียดเลลหานี้เปนนปัจจยั
ที่เจ้าลน้าท่ีผู้มีอ้านาจต้องพยจารณาใล้รอบคอบ   

                                                 
 10 ประกาศกระทรแงเกษตรวละสลกรณ์  เร่ือง ก้าลนดมาตรฐานสยนค้าเกษตร : วนแปฏยบัตยในการใช้มาตรฐานสยนค้า
เกษตร การปฏยบัตยทางการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าที่ดีส้าลรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัตยมาตรฐานสยนค้าเกษตร พ.ศ. 2551  : 
ก้าลนดลลักปฏยบัตยเร่ืองตหางๆ เกี่ยแกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  รแมถึงการเตรียมสถานที่  แยธีการปูองกันการวพรหกระจายาองน้้าเค็ม
มมหใล้ออกมปสูหภายนอก  วละอื่นๆ  ซ่ึงผู้เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าต้องปฏยบัตยตาม 
 11 Patrice Talla Takoukam and Karine Erikstein, supra note 7 
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 นอกจากนี้  อาจวก้มาเพย่มเตยมกฎลมายอีกแหา  เมื่อผู้ยื่นค้าาอวสดงา้อมูลวละเอกสารตหางๆ ครบตามที่
ก้าลนดวล้แ  ใล้เจ้าลน้าที่ผู้มีอ้านาจมปตรแจสถานท่ีจรยง  ดดยก้าลนดแันวละเแลาที่จะมปตรแจสถานท่ีที่าออนุญาต
ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้ง  เพื่อตรแจสอบแหาผู้ประกอบการเตรียมพร้อมเลี้ยงกุ้งตามที่วจ้งในเอกสารวล้แลรือมมห  
สภาพวละดครงสร้างรแมถึงวผนผังาองฟาร์ม  รแมถึงระบบเฝูาระแังตหางๆ มีสภาพพร้อมใช้งานลรือมมห   วละอาจ
ก้าลนดใล้ผู้ประกอบการที่าออนุญาตประกอบการเสียคหาธรรมเนียมด้แยก็มด้  ลรือจะมมหก้า ลนดใล้เสีย
คหาธรรมเนียมก็มด้  ลากเลือกที่จะก้าลนดใล้มมหต้องเสียคหาธรรมเนียมจะดีมากกแหาลากรัฐต้องการสหงเสรยมใล้
ประกอบกยจการเลี้ยงกุ้ง  วตหลากมมหต้องการสหงเสรยมเกยนกแหาปกตย  การก้าลนดเรียกเก็บคหาธรรมเนียมก็เปนนผลดีกแหา 
 เมื่อเจ้าลน้าที่ผู้มีอ้านาจด้าเนยนการครบตามาั้นตอนวล้แเล็นแหา  ผู้าออนุญาตเลมาะสมวละพร้อมที่จะ
เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด  ก็อนุญาตมด้  ดดยอาจมีลนังสือส้าคัญวสดงค้าอนุญาตใล้ประกอบการมด้  ลากพบแหามี
า้อบกพรหองวตหยังสามารถวก้มามด้  สามารถออกค้าสั่งใล้ผู้าออนุญาตวก้มาปรับปรุงา้อบกพรหองเสียกหอน  ดดย
ก้าลนดกรอบระยะเแลาด้แยก็มด้  เมื่อวก้มาเรียบร้อยวล้แจึงจะอนุญาตใล้ด้าเนยนการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้ามด้  วตหลาก
เปนนกรณีที่เปนนา้อบกพรหองที่มมหอาจวก้มามด้เลย  เชหน  ฟาร์มตั้งอยูหในเาตพื้นที่ที่กฎลมายล้ามเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้า  
ลรือเปนนกรณีที่ออกค้าสั่งใล้วก้มาา้อบกพรหองวล้แลลายครั้ง  วตหผู้าออนุญาตมมหยอมท้าตาม  ยหอมเปนนกรณีที่มมห
อาจอนุญาตใล้เพาะเลี้ยงกุ้งมด้  เพาะอาจเกยดผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมท่ีมมหอาจวก้มามด้ดดยงหาย 
 การก้าลนดบทบัญญัตยเชหนนี้จะชหแยคัดกรองการประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งตั้งวตหวรกเรย่ม  ผู้าออนุญาต
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดที่เลมาะสมทุกด้านเทหานั้นที่จะด้าเนยนกยจการมด้  ผู้ที่มมหเลมาะสมวละเสี่ยงที่จะ
กหอใล้เกยดผลกระทบเปนนผลร้ายตหอสย่งวแดล้อมด้านตหางๆ มมหมีสยทธยตามกฎลมายที่จะประกอบกยจการนี้มด้ 
 อีกประเด็นลนึ่งที่กฎลมายาองประเทศมทยมีปัญลาคือ  การฟื้นฟูผลกระทบที่เกยดาึ้นวล้แจากการ
ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด  การฟื้นฟูคแามเสียลายจากผลกระทบท่ีเปนนผลร้าย  ซึ่งเกยดจาก
การด้าเนยนการตหางๆ ที่เกี่ยแกับการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้า  เชหน  วลลหงน้้าจืดที่ปนเปื้อนสารเคมี  ธาตุอาลาร  ลรือมี
ระดับคแามเค็มเกยนกแหาคหามาตรฐานที่ก้าลนด  ที่อาจเกยดจากการปลหอยน้้าเสียลรือน้้าทย้งจากบหอเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ลรือเกยดจากการวพรหาองคแามเค็มซึ่งเกยดจากดครงสร้างาองฟาร์มที่มมหดี   สย่งเลลหานี้วม้แหาจะมีบทบัญญัตยก้าลนด
มาตรการที่ลลากลลายเพื่อคแบคุมดูวลมมหใล้เกยดผลกระทบที่เปนนผลร้ายวล้แ  วตหในคแามเปนนจรยงมาตรการตหางๆ  
อาจมมหมด้ผลเต็มที่ลรือมีผู้ฝุาฝืนมาตรการวละกหอใล้เกยดคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อม  มาตรการฟื้นฟูคแามเสียลาย
ยหอมส้าคัญมากในกรณีนี้ 
 มาตรการฟื้นฟูคแามเสียลายเปนนมาตรการเกี่ยแกับการบรยลารจัดการสย่งวแดล้อมอยหางลนึ่ง   ซึ่งอาจ
ก้าลนดมแ้เปนนสหแนลนึ่งในาั้นตอนการประเมยนผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมวล้แก็มด้  ซึ่งคแรมีบทบัญญัตยก้าลนดลน้าที่
วละคแามรับผยดชอบาองผู้กหอใล้เกยดคแามเสียลายลรือเจ้าลน้าที่าองรัฐผู้รับผยดชอบ  ดครงสร้างาองกฎลมายที่
วา็งวรงจะเปนนเครื่องมือชหแยด้าเนยนการวก้มาปัญลาเกี่ยแกับเรื่องนี้มด้เชหนกัน  เพราะการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าอยหางกุ้ง
าาแวแนนามมสามารถกหอใล้เกยดมลพยษ  กหอใล้เกยดคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อม  รแมถึงรบกแนชุมชนรอบา้างมด้  
เปูาลมายาองการจัดการสย่งวแดล้อมคือเพ่ือลด  าัดาแาง  ลรือ บรรเทาผลกระทบตหอสย่งวแดล้อมที่เปนนผลร้าย  ที่
เกยดจากการกระท้าาองมนุษย์  เพื่อใล้ใช้ทรัพยากรอยหางเลมาะสมมากาึ้นจากลลักปฏยบัตยที่ดีาึ้น  การจัดการที่
บกพรหองลรือเกยดอุบัตยเลตุจากการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าสามารถท้า ใล้เกยดผลกระทบเปนนผลร้ายอยหางร้ายวรงมด้  
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ผลกระทบที่เปนนมปมด้อยหางเชหน  คุณภาพน้้าที่ลดลง  ผลกระทบเปนนผลรา้ยตหอระบบนยเแศ  วละการด้าเนยนกยจกรรม
ทางเศรษฐกยจอยหางอื่นที่ลดลง12   
 แยธีการที่นหาสนใจตหอการจัดการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าคือ  แยธีระบบนยเแศส้าลรับการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้า 
(Ecosystem approach to aquaculture) แยธีการนี้จะสหงเสรยมการพัฒนาท่ียั่งยืนาองการเช่ือมดยงระลแหางระบบ
นยเแศวละการจัดการพื้นท่ีเพาะเลี้ยงในทยศทางที่มมหเปนนภัยตหอระบบนยเแศในแงกแ้าง  การพยจารณาด้านสย่งวแดล้อม
เปนนสย่งส้าคัญเพื่อใล้บรรลุเปูาลมายดังกลหาแ13  อยหางมรก็ตาม  ลากเกยดคแามเสียลายาึ้นวล้แ  ก็ต้องมีมาตรการ
เกี่ยแกับการเยียแยาวละฟื้นฟูด้แย  ซึ่งการฟื้นฟูสย่งวแดล้อมท่ีเสียลายเปนนประเด็นที่ส้าคัญมาก 
 เมื่อพยจารณากฎลมายาองประเทศมทยพบแหา  กฎลมายที่นหาจะใกล้เคียงที่สุดคือพระราชบัญญัตยสหงเสรยม
วละรักษาคุณภาพสย่งวแดล้อมวลหงชาตย พ.ศ. 2535  ซึ่งมีบทบัญญัตยเกี่ยแกับการคแบคุมมลพยษอยูห  วละคแามเค็ม
ลรือสารเคมีที่ใช้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามมลากวพรหกระจายออกมปสูหธรรมชาตยก็เปนนมลพยษที่สหงผล
กระทบตหอสย่งวแดล้อมตามกฎลมายฉบับนี้มด้เชหนกัน  เพราะพระราชบัญญัตยนี้มด้ใล้ค้านยยามค้าแหามลพยษลมายถึง  
าองเสีย แัตถุอันตราย  วละมลสารอื่นๆ รแมทั้งกาก ตะกอน  ลรือสย่งตกค้างจากสย่งเลลหานั้น   ที่ถูกปลหอยทย้งจาก
วลลหงก้าเนยดมลพยษ  ลรือที่มีอยูหในสย่งวแดล้อมตามธรรมชาตย  ซึ่งกหอใล้เกยดลรืออาจกหอใล้เกยดผลกระทบตหอคุณภาพ
สย่งวแดล้อม  ลรือภาแะที่เปนนพยษ ภัยอันตรายตหอสุาภาพอนามัยาองประชาชนมด้  วละใล้ลมายคแามรแมถึง รังสี  
คแามร้อน  วสง เสียง กลย่น  คแามสั่นสะเทือน ลรือเลตุร้าคาญอื่นๆ ท่ีเกยดลรื อถูกปลหอยออกจากวลลหงก้าเนยด
มลพยษด้แย14  ท้าใล้ทั้งสารที่ท้าใล้น้้าเค็มวละน้้าทย้งจากบหอเลี้ยงกุ้ง  ล้แนอยูหภายใต้นยยามาองค้าแหามลพยษตาม
กฎลมายฉบับนี้ทั้งสย้น  ดังนั้น  กฎลมายฉบับนี้นหาจะมีมาตรการเกี่ยแกับการรักษาสย่งวแดล้อม  รแมถึงการฟื้นฟู
สย่งวแดล้อมท่ีเสียลายด้แย 
 เมื่อพยจารณาถึงเนื้อลาาองกฎลมายพบแหา  มีบทบัญญัตยใล้อ้านาจวกหนายกรัฐมนตรี  ในกรณีที่เกยด
เลตุการณ์ฉุกเฉยนลรือเลตุภยันตรายตหอสาธารณชนอันเนื่องมากภาแะมลพยษที่เกยดจากการวพรหกระจายาองมลพยษ  
ซึ่งลากปลหอยมแ้จะเปนนอันตรายอยหางร้ายวรงตหอชีแยต  รหางกาย  ลรือสุาอนามัยาองประชาชน  ลรือกหอคแาม
เสียลายตหอทรัพย์สยนาองประชาชนลรือาองรัฐเปนนอันมาก  ใล้นายกรัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งตามที่เล็นสมคแร  ใล้สหแน
ราชการ  รัฐแยสาลกยจ  ลรือบุคคลใด  รแมทั้งบุคคลซึ่งมด้รับลรืออาจมด้รับอันตรายลรือคแามเสียลายดังกลหาแ  
กระท้าลรือรหแมกันกระท้าการใดๆ เพื่อคแบคุม  ระงับ  ลรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายวละคแามเสียลายที่
เกยดาึ้นนั้นมด้อยหางทันทหแงที  วละในกรณีที่ทราบแหาบุคคลใดเปนนผู้กหอใล้เกยดภาแะมลพยษดังกลหาแ  ใล้นายกรัฐมนตรี
มีอ้านาจสั่งใล้บุคคลนั้น  มมหใล้กระท้าการใดที่มีผลเพย่มคแามรุนวรงวกหภาแะมลพยษในระลแหางที่มีเลตุภยันตราย
ดังกลหาแ15  บทบัญญัตยนี้ใล้อ้านาจนายกรัฐมนตรีออกค้าสั่งทางปกครองดดยตรงเพื่อวก้ปัญลา ซึ่งรแมถึงการ
บรรเทาคแามเสียลายที่เกยดาึ้น  วตหยังมมหมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยแกับการฟื้นฟูคแามเสียลายที่เกยดจากเลตุการณ์

                                                 
 12 Ibid 
 13 Ibid 
 14 พระราชบัญญัตยสหงเสรยมวละรักษาคุณภาพสย่งวแดล้อมวลหงชาตย พ.ศ. 2534, มาตรา 4 
 15 พระราชบัญญัตยสหงเสรยมวละรักษาคุณภาพสย่งวแดล้อมวลหงชาตย พ.ศ. 2534, มาตรา 9 
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ที่ระบุมแ้เลย  เปนนเพียงค้าสั่งเพื่อคแบคุม  ระงับ  ลรือบรรเทาคแามเสียลายที่เกยดาึ้น  ลรือกลหาแอีกนัยลนึ่งคือ เพื่อ
ลยุดยั้งคแามเสียลายที่เกยดาึ้นมมหใล้เสียลายเกยนมปกแหาท่ีเปนนอยูห 
 นอกจากน้ี  ยังมีบทบัญญัตยเกี่ยแกับคแามรับผยดาองผู้ประกอบการที่ท้าใล้มลพยษรั่แมลลลรือวพรหกระจาย
จากฟาร์มซึ่งเปนนวลลหงก้าเนยด  ก้าลนดใล้เจ้าาองลรือผู้ครอบครองวลลหงก้าเนยดมลพยษต้องรับผยดชดใช้คหาสยนมลม
ทดวทนที่เกยดาึ้น  มมหแหาการรั่แมลล ลรือวพรหกระจายาองมลพยษจะเกยดจากการกระท้าดดยจงใจ ลรือประมาท
เลยนเลหอาองเจ้าาองลรือผู้ครอบครองวลลหงก้าเนยดมลพยษลรือมมหก็ตาม  ซึ่งคหาสยนมลมทดวทนนี้รแมถึงคหาใช้จหาย
ทั้งลมดที่ทางราชการต้องรับภาระจหายจรยงในการาจัดมลพยษที่เกยดาึ้นน้ันด้แย16  พยจารณาวล้แเล็นแหา  บทบัญญัตยนี้
ก้าลนดใล้ผู้กระท้าคแามผยด  เชหน  ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด  รับผยดชอบเพียงคหาเสียลาย  รแมถึงคหาก้าจัด
สารพยษเทหานั้น  ในกรณีที่รัฐเสียลาย  เชหน  ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลักลอบปลหอยน้้าทย้งลงวลลหงน้้าจืดธรรมชาตยซึ่งเปนนสมบตัย
าองชาตยที่ใช้รหแมกัน ท้าใล้น้้าในวลลหงน้้ามีคหาคแามเค็มเกยนมาตรฐาน  สหงผลกระทบตหอสย่งมีชีแยตในวลลหงน้้าวลหงนั้น  
ท้าใล้กุ้ง ลอย ปู ปลา ตาย สหงผลกระทบตหอดยนบรยเแณนั้นมีคหาคแามเค็มเพย่มาึ้นจนเสียสมดุลาองดยนในพื้นที่น้้าจืด  
วละสหงผลกระทบสืบเนื่องมปสูหพืชที่ทนเค็มมมหมด้  ต้องตายลง  วละสหงผลสืบเนื่องใล้มนุษย์มมหสามารถ ใช้น้้าจาก
วลลหงน้้านั้นมด้อีกตหอมป  ในกรณีนี้ลากพยจารณาตามกฎลมาย  รัฐอาจเรียกร้องมด้เพียงคหาเสียลายท่ีค้านแณจาก
จ้านแนสัตแ์น้้าท่ีตาย  พืชที่ตาย  คแามเสียลายตหอดยน  ตหอน้้าดดยตรง  รแมถึง  คหาก้าจัดมลพยษที่ต้องน้าเกลือลรือ
สารที่ท้าใล้น้้าวละดยนเค็มออกจากน้้าวละดยนบรยเแณดังกลหาแ  ซึ่งมีแยธีการตามลลักแยทยาศาสตร์ท่ีต้องใช้คหาใช้จหาย
จ้านแนมากเพื่อน้าสารที่เปนนพยษตหอระบบนยเแศน้้าจืดเลลหานี้ออกมปจากระบบ   
 วตหบทบัญญัตยนี้อาจยังมมหครอบคลุมถึงคหาใช้จหายที่ต้องใช้เพื่อฟื้นฟูสย่งวแดล้อมที่มด้รับผลกระทบเปนน
ผลร้ายใล้กลับคืนสูหภาแะปกตย  เพราะการก้าจัดมลพยษเปนนเพียงแยธีการเพื่อน้ามลพยษที่ปนเปื้อนในสย่งวแดล้อมสหแน
ตหางๆ  ออกมป  เพื่อมมหใล้สร้างคแามเสียลายมากยย่งาึ้นกแหาเดยมเทหานั้น  วตหคแามเสียลายที่เกยดาึ้นวล้แ  เชหน  สัตแ์
น้้าท่ีตาย  พืชที่ตาย  ยหอมท้าใล้ระบบนยเแศเสียมป  การด้าเนยนการเพียงก้าจัดมลพยษมมหท้าใล้คแามเสียลายเลลหานี้
ฟื้นฟูกลับมาใลมหเลมือนเดยมมด้  วม้เปนนมปมด้แหา  เพียงวตหปลหอยทย้งมแ้ระบบนยเแศอาจคหอยๆ  ฟื้นฟูตัแเองกลับมา
เลมือนเดยมก็มด้  วตหต้องใช้เแลานานวละมมหวนหนอนแหาจะกลับมาสมบูรณ์เลมือนเดยมลรือมมห 
 ลรือลากพยจารณาจากบทบัญญัตยเกี่ยแกับคแามรับผยดที่กหอใล้เกยดคแามเสียลายตหอทรัพยากรธรรมชาตยก็มี
ลักษณะที่คล้ายกัน  กลหาแคือ  ลากผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้า  มด้กระท้าลรือละเแ้นการกระท้าดดยมมหชอบ
ด้แยกฎลมาย  สหงผลท้าลายลรือท้าใล้สูญลายลรือเสียลายวกหทรัพยากรธรรมชาตยซึ่งเปนนาองรัฐ  ลรือเปนนสาธารณ
สมบัตยาองวผหนดยน  ผู้กระท้าคแามผยดมีลน้าที่ต้องรับผยดชอบชดใช้คหาเสียลายใล้วกหรัฐตามมูลคหาทั้งลมดาอง
ทรัพยากรธรรมชาตยที่ถูกท้าลาย  สูญลาย  ลรือเสียลายมป17  บทบัญญัตยนี้ก้าลนดใล้ผู้กระท้าคแามผยดต้องชดใช้คหา
สยนมลมทดวทนในสหแนท่ีเสียลายที่เสียมปเทหานั้น  เชหน สัตแ์น้้าท่ีตายมป  วตหละชนยด  วตหละตัแ  มีมูลคหาเทหาใด  ลรือ
ต้นมม้ที่ตายมปมีมูลคหาเทหาใด  สย่งเลลหานี้ล้แนวล้แวตหน้ามาค้านแณเปนนคหาเสียลายมด้ทั้งสย้น 

                                                 
 16 พระราชบัญญัตยสหงเสรยมวละรักษาคุณภาพสย่งวแดล้อมวลหงชาตย พ.ศ. 2534, มาตรา 96 
 
 17 พระราชบัญญัตยสหงเสรยมวละรักษาคุณภาพสย่งวแดล้อมวลหงชาตย พ.ศ. 2534, มาตรา 97 
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 วตหบทบัญญัตยดังกลหาแเมื่อพยจารณาวล้แจะเล็นแหา  นหาจะมมหรแมถึงคหาใช้จหายที่ใช้เพื่อฟ้ืนฟูสย่งวแดล้อมจาก
คแามเสียลายที่เกยดาึ้น  เพราะลักษณะาองบทบัญญัตยก้าลนดมแ้ชัดเจนวล้แแหาาอบเาตาองคหาสยนมลมทดวทนใน
บทบัญญัตยนี้ครอบคลุมถึงสหแนใดบ้าง  ท้าใล้เมื่อเกยดคแามเสียลายาึ้นวล้แ  ผู้เสียลายซึ่งในที่น้ีคือรัฐสามารถเรียกมด้
วตหเพียงสหแนท่ีเปนนตัแคหาเสียลายที่พยสูจน์มด้เทหาน้ัน  มมหรแมถึงคหาใช้จหายในกรณีฟื้นฟูคแามเสียลายที่เกยดาึ้น 
 นอกจากนี้  ลากพยจารณาจากา้อเท็จจรยง  ในกรณีที่ผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเลยกกยจการ  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามมจะกลายเปนนบรยเแณเสื่อมดทรมมด้  เนื่องจากการประกอบกยจการ
เพาะเลี้ยงกุ้งดังกลหาแมักใช้สารเพื่อท้าใล้น้้าจืดกลายเปนนน้้าเค็ม  สารเลลหานี้มักปนเปื้อนในบรยเแณพื้นท่ีที่เปนนสถาน
ประกอบการ  วม้แหาสารเลลหานี้อาจมมหมด้รั่แมลลลรือวพรหกระจายออกมปสูหสย่งวแดล้อมภายนอกก็ตาม  จาก
การศึกษาพบแหา  สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามม  ที่บรยเแณบหอกุ้งดยนจะมีคหาคแามเค็ม
สูงกแหาปกตยในธรรมชาตยในบรยเแณนั้น  ซึ่งเปนนผลมาจากการเตยมสารเพื่อใล้น้้าเค็ม  เลมาะวกหการเลี้ยงกุ้ง18  ซึ่งลาก
เลยกกยจการเลี้ยงกุ้ง  ยหอมท้าใล้คแามเค็มยังคงตกค้างลรือปนเปื้อนอยูหในบรยเแณพื้นท่ีที่เปนนสถานประกอบการเดยม 
 จากการพยจารณาบทบัญญัตยาองประเทศมทยที่เกี่ยแา้องพบแหา  มมหมีบทบัญญัตยที่ก้าลนดมแ้ชัดเจนถึง
ลน้าท่ีาองผู้ประกอบเพาะเลี้ยงกุ้งที่ชัดเจนกรณีเลยกกยจการ  ผู้ประกอบการมีลน้าที่ต้องฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีที่เปนนสถาน
เพาะเลี้ยงกุ้งใล้กลับสูหสภาพเดยมที่ชัดเจนวตหอยหางใด  มีเพียงประกาศกระทรแงเกษตรวละสลกรณ์  เรื่อง  ก้าลนด
มาตรฐานสยนค้าเกษตร : วนแปฏยบัตยในการใช้มาตรฐานสยนค้าเกษตร การปฏยบัตยทางการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าที่ดี
ส้าลรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามพระราชบัญญัตยมาตรฐานสยนค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ที่ก้าลนดลลักปฏยบัตย มแ้ใน
รายการที่ 9 เรื่องคแามรับผยดชอบตหอสังคมวละสย่งวแดล้อม  ที่ใล้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งฟื้นฟูพื้นที่ฟาร์มลรือพื้นที่ดดยรอบ
ที่เสียลายจากการเพาะเลี้ยง  ซึ่งก้าลนดลลักการปฏยบัตยทั่แมป  มมหมด้ก้าลนดเปนนลน้าที่ตามกฎลมายอยหางชัดเจนที่
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งต้องมีลน้าที่ฟ้ืนฟูสถานท่ีที่เคยใช้เพาะเลี้ยงกุ้งวตหอยหางใด19 
 เมื่อมมหมีกฎลมายเกี่ยแกับการฟื้นฟูคแามเสียลายที่เกยดาึ้นจากการประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
อยหางกุ้งาาแวแนนามมอยหางชัดเจน  ท้าใล้เมื่อเกยดคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อมวล้แ  เอกชนลรือรัฐที่มด้รับคแาม
เสียลาย  จะเรียกมด้วตหคหาเสียลายสหแนที่เปนนคหาเสียลายซึ่งค้านแณมด้จรยงเทหานั้น  อาจมมหสามารถเรียกคหาเสียลาย
ในสหแนที่เปนนคหาฟื้นฟูสย่งที่เสียลายมปวล้แใล้กลับมาดังเดยมลรือใกล้เคียงมด้  นอกจากนี้  ยังปรากฏา้อเท็จจรยงที่
ทราบกันดดยทั่แมปแหา  เมื่อเกยดคแามเสียลายซึ่งมีสาเลตุมาจากการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าที่ฝุาฝืนบทบัญญัตยาอง
กฎลมายวล้แ  มีวตหการชดใช้คหาเสียลายเทหานั้น  ลรืออยหางมากก็เปนนเพียงการก้าจัดมลพยษที่ปนเปื้อนใน
สย่งวแดล้อมสหแนตหางๆ ออกมปเทหาน้ัน  มมหพยจารณาถึงการฟื้นฟูเลย  อาจเปนนเพราะแหา  ต้องการปลหอยใล้ธรรมชาตย
ฟื้นฟูตัแเองมปตามกาลเแลาที่ต้องใช้เแลานานมาก  ซึ่งในระยะเแลาดังกลหาแพื้นที่ที่ประสบภัยจะมมหสามารถใช้
ประดยชน์มด้ดังเดยม  ลรือใช้ประดยชน์มด้มมหเต็มที่  วละมมหวนหนอนแหา  เมื่อระยะเแลาผหานมปวล้แพื้นที่ดังกลหาแจะ
สามารถฟ้ืนฟูมด้เองตามธรรมชาตยลรือมมห 

                                                 
 18 สถาบันแยจัยทรัพยากรทางน้้า  จุฬาลงกรณ์มลาแยทยาลัย, "ดครงการตยดตามวก้มาปัญลาการใช้คแามเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าในพื้นที่น้า้จืด," สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2562,  
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180222094045_1_file.pdf 
 19 อ้างแล้ว,  เชิงอรรถที่ 16 
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 นอกจากนี้  ลากเปนนกรณีที่ผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเลยกกยจการเนื่องจากสาเลตุบางอยหาง  
เชหน เกยดดรคระบาด  ลรือเลตุอื่นใด  ผู้ประกอบการมักจะทย้งพื้นที่ที่เคยเปนนสถานประกอบการดังกลหาแมปดดยมมห
สนใจอีกเลย  จนกลายเปนนพ้ืนที่เสื่อมดทรม  เลตุการณ์ลักษณะนี้มักเปนนาหาแที่ประชาชนทั่แมปทราบกันเปนนระยะ
อยูหวล้แ  การปลหอยใล้พื้นทีท่ี่เคยเปนนสถานประกอบการกลายเปนนพ้ืนท่ีเสื่อมดทรม  มมหสามารถท้ากยจกรรมอื่นๆ มด้
อีกเปนนผลมาจากการด้าเนยนการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ใช้ลลักปฏยบัตยที่มมหดี  มมหค้านึงถึงการรักษาคุณภาพาองสย่งวแดล้อม
ลรือระบบนยเแศในสถานประกอบการ  ซึ่งจะเช่ือมดยงกับบทบัญญัตยาองกฎลมายเกี่ยแกับการคแบคุมดูวลการ
เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าซึ่งก็เปนนปัญลาด้านบทบัญญัตยอีกประเด็นลนึ่งที่เช่ือมดยงกันอยูห  เกยดเปนนพื้นที่ที่มีปัญลาด้าน
สย่งวแดล้อมวล้แตั้งวตหยังมมหเลยกกยจการ  เมื่อเลยกกยจการมปวล้แจึงท้าใล้เกยดเปนนพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพยษ  ลรือมีคแาม
เค็มตกค้างลรือปนเปื้อนอยูห  เปนนพื้นที่เสื่อมดทรมที่เพย่มาึ้นเรื่อยๆ ตามมาการเลยกกยจการาองผู้ประกอบเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล 
 พื้นที่เสื่อมดทรมนี้ท้าใล้สูญเสียพื้นท่ีที่สามารถใช้ประดยชน์ในลักษณะตหางๆ มด้  อีกทั้งลากปลหอยทย้งมแ้ใล้
ธรรมชาตยฟื้นฟูตัแเองอาจต้องใช้เแลานาน  ท้าใล้มมหสามารถน้าพื้นที่มปใช้ประดยชน์มด้  อีกทั้งอาจต้องท้าใล้รัฐต้อง
เสียคหาใช้จหายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดังกลหาแ  รแมทั้งเสียเแลาเพื่อจัดการปัญลา  ซึ่งยังมมหรแมถึงการวก้ปัญลามลพยษที่
ตกค้างลรือปนเปื้อนจากการวพรหกระจายาองคแามเค็มลรือมลพยษในกรณีที่ เกยดจากกยจการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าที่ยัง
ด้าเนยนการอยูห  ลรือการก้าจัดสารที่ท้าใล้เกยดคแามเค็มทั้งในดยนวละในน้้าในบรยเแณที่เคยเปนนสถานประกอบการ
เพาะเลี้ยงในกรณีที่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งเลยกกยจการวล้แ  ซึ่งก็ใช้คหาใช้จหายมากวละระยะเแลาด้าเนยนการนาน
พอสมคแรอยูหวล้แ  ท้าใล้เสียเแลา  เสียดอกาสที่จะใช้ประดยชน์พ้ืนท่ีที่มีปัญลาดังกลหาแ 
 ดังนั้น  คแรวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตย  ก้าลนดใล้ในกรณีที่เกยดคแามเสียลายจากกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
อยหางกุ้งาาแวแนนามมที่ยังด้าเนยนกยจการอยูห  มมหแหาจะเกยดจากการวพรหาองคแามเค็มลรือมลพยษ  ลรือเกยดจากการ
กระท้าท่ีผยดกฎลมาย เชหน  ลักลอบปลหอยน้้าทย้งลงสูหวลลหงน้้าจืดธรรมชาตย  ลรือเกยดจากการกระท้าที่มมหถูกต้องตาม
ลลักปฏยบัตยการจัดการที่ดีจนท้าใล้มลพยษรั่แมลลลรือวพรหออกมปจากฟาร์มเพาะเลี้ยง  ลรือกรณีอื่นใดที่มีสาเลตุมา
จากการเพาะเลี้ยงกุ้งดังกลหาแ  ผู้ประกอบกยจการดังกลหาแนอกจากต้องรับผยดชอบตหอคหาคแามเสียลายท่ีเกยดา้ึนจรยง
ซึ่งสามารถพยสูจน์มด้วล้แ  ต้องรับผยดชอบตหอการฟื้นฟูสย่งวแดล้อมวละระบบนยเแศที่เสียลายใล้กลับมาคงเดยมด้แย   
ซึ่งต้องวก้มาเพย่มเตยมเปนนบทบัญญัตยเฉพาะที่ชัดเจนแหา  ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดที่เปนนต้นเลตุ
าองคแามเสียลายที่เกยดาึ้นมีคแามรับผยดเกี่ยแกับการฟื้นฟูด้แย   ลรือจะก้าลนดเปนนลน้าที่าองผู้ประกอบการที่
จะต้องด้าเนยนการฟื้นฟูในกรณีที่เกยดคแามเสียลายาึ้น  ดดยก้าลนดรายละเอียดที่ชัดเจน  รแมถึงวนแทางการ
ปฏยบัตยเกี่ยแกับการฟื้นฟูด้แย  เชหน  ในกรณีที่คแามเค็มปนเปื้อนในวลลหงน้้า  ท้าใล้สัตแ์น้้าตายจ้านแนมาก  
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก็ต้องฟื้นฟูสหแนนี้ดดยก้าลนดใล้ต้องน้าพันธุ์สัตแ์น้้าที่ตายมปมาปลหอยคืนสูหวลลหงน้้า
ดังกลหาแเมื่อมด้ด้าเนยนการก้าจัดมลพยษที่ปนเปื้อนออกมปวล้แ  ลรือในกรณีที่ท้าใล้ต้นมม้ตาย  ก็ต้องฟื้นฟู ใล้พื้นที่
ดังกลหาแกลับมามีต้นมม้ดงัเดยม  ลรือลากท้าใล้ดยนเสียลายเพราะมีเกลือลรือสารพยษตกค้าง  ก็ต้องฟื้นฟูดยนดดยใช้แยธี
ที่ถูกต้องตามลลักแยทยาศาสตร์  การฟื้นฟูจะท้าใล้ระบบนยเแศกลับมาดังเดยมลรือใกล้เคียงกับาองเดยมที่เคยมีอยูห 
 นอกจากนี้  ยังต้องก้าลนดใล้เจ้าลน้าที่ผู้มีอ้านาจ มีอ้านาจ ในการออกค้าสั่งทางปกครองสั่งใล้
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งที่กหอใล้เกยดคแามเสียลายฟื้นฟูสย่งวแดล้อมวละระบบนยเแศสหแนตหางๆ  เพราะลาก
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กฎลมายาาดสภาพบังคับในกรณีนี้  อาจท้าใล้ผู้ประกอบการประแยงเแลา  ลรือมมหยอมปฏยบัตย  นอกจากนี้  ยังต้อง
ก้าลนดใล้เจ้าลน้าที่ผู้มีอ้านาจต้องตยดตามการด้าเนยนการฟื้นฟูดังกลหาแด้แย  เพื่อใล้ เกยดประสยทธยภาพวละ
ประสยทธยผลมากยย่งา้ึน  ดดยอาจก้าลนดดทษปรับทางปกครองเพื่อเปนนมาตรการประกอบด้แยก็มด้ 
 นอกจากนี้  อาจใช้ทางเลือกบัญญัตยวก้มาเพย่มเตยมกฎลมายก้าลนดใล้รัฐเปนนผู้ด้าเนยนการฟื้นฟูเสียเอง  
วตหผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งที่เปนนต้นเลตุจะต้องออกคหาใช้จหายตหางๆ ที่เกี่ยแา้อง  ซึ่งอาจก้าลนดรายละเอียด
มแ้  เลตุที่ต้องก้าลนดในลักษณะนี้เพราะบางกรณีผู้เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้ามมหมีทรัพยากรด้านบุคคลที่มากพอ  ลรือมมห
อาจลาผู้ด้าเนยนการวทนมด้  ท้าใล้มมหอาจปฏยบัตยตามลน้าที่ที่กฎลมายก้าลนดมด้  ดังนั้น  จึงอาจบัญญัตยก้าลนดใล้
รัฐเปนนผู้ด้าเนยนการเสียเอง  ดดยอาจใล้เจ้าลน้าที่เา้ามปด้าเนยนการ  ลรืออาจแหาจ้างผู้เ ช่ียแชาญด้านฟื้นฟู
สย่งวแดล้อม  ลรือเอกชนที่เชียแชาญมากระท้าวทนก็มด้  ดดยใล้เจ้าาองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งที่เปนนต้นเลตุเปนน
ผู้รับผยดชอบคหาใช้จหายตหางๆ ท่ีเกยดาึ้นตลอดระยะเแลาที่ด้าเนยนการฟื้นฟู  จนกแหาการฟื้นฟูจะส้าเร็จผล 
 นอกจากนี้  ต้องก้าลนดเกณฑ์ที่ใช้ตรแจสอบแหา  การฟื้นฟูประสบผลส้าเร็จวล้แลรือมมห   ตามธรรมดา
วล้แ  เมื่อระบบนยเแศเสียลายจากการเพาะเลี้ยงกุ้งอาจมมหสามารถฟื้นฟูใล้กลับมาเลมือนเดยมมด้อยหางสมบูรณ์  
ดังนั้น  การตั้งเกณฑ์เพื่อประเมยนผลนี้จะเปนนจุดช้ีแัดแหา  คแรยุตยการฟื้นฟูสย่งวแดล้อมวละระบบนยเแศบรยเแณที่มด้รับ
ผลกระทบเปนนผลร้ายจากการเพาะเลี้ยงกุ้งในวตหละกรณีมด้วล้แลรือมมห  ซึ่งเล็นแหา  คแรก้าลนดเกณฑ์ใล้การฟื้นฟู
ต้องถึงระดับที่ระบบนยเแศกลับมาใกล้เคียงกับกหอนลน้าท่ีจะเกยดเลตุมากท่ีสุด  อาจพยจารณาจากคแามสมบูรณ์าอง
สหแนตหางๆ  ท่ีพึ่งพาอาศัยกันแหา  สามารถด้ารงอยูหมด้อยหางปกตยใกล้เคียงกับสภาพท่ีเปนนอยูหกหอนเกยดเลตุวล้แลรือมมหก็
เพียงพอวล้แ  มมหจ้าเปนนต้องถึงานาดที่ฟื้นฟูใล้เลมือนเดยมอยหางสมบูรณ์  เพราะในคแามเปนนจรยงวทบจะเปนนมป
มมหมด้เลย 
 สหแนกรณีที่ผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งเลยกกยจการวละทย้งสถานที่ที่เคยประกอบกยจการใล้เปนนพื้นที่
เสื่อมดทรม  ก็ต้องวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตยในสหแนนี้ด้แย  ดดยก้าลนดใล้เปนนลน้าที่าองผู้ที่เคยประกอบกยจการใน
พื้นที่น้ันท่ีเลยกมป  มีลน้าท่ีต้องฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่เคยใช้ประกอบกยจการใล้กลับมาใกล้เคียงกับกหอนลน้าที่จะเรย่มประกอบ
กยจการใล้มด้มากทีสุ่ด  ดดยก้าลนดรายละเอียดใล้เปนนเชหนเดียแกับกรณีที่เปนนการฟื้นฟูพื้นที่ที่มด้รับผลกระทบจาก
การด้าเนยนการเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งก้าลังด้าเนยนการอยูหก็มด้  ลรือถ้าก้าลนดใล้เจ้าลน้าที่าองรัฐเปนนผู้ด้าเนยนการ  ต้อง
ก้าลนดใล้ผู้ที่เคยประกอบกยจการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าดังกลหาแต้องเปนนผู้ออกคหาใช้จหายตหางๆ ที่เกี่ยแา้องกับการฟื้นฟู
พื้นที่ท้ังลมด  วละต้องมีระบบตยดตามผลการฟื้นฟู  รแมถึงใล้อ้านาจวกหพนักงานเจ้าลน้าที่  สามารถออกค้าสั่งใล้ผู้
ที่เคยประกอบกยจการในพื้นที่ดังกลหาแเรย่มฟื้นฟูพื้นที่ในกรณีที่มมหยอมกระท้าตามที่บทบัญญัตยก้าลนดมแ้   ซึ่ง
บทบัญญัตยเลลหานี้มีรายละเอียดเปนนอยหางเดียแกับกรณีกยจการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
 การก้าลนดใล้ผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งมีลน้าที่ต้องฟื้นฟูระบบนยเแศลรือสย่งวแดล้อมที่เกยดคแาม
เสียลายเนื่องจากกยจการเพาะเลี้ยงกุ้ง  จะท้าใล้สย่งวแดล้อมกลับคืนสูหสภาแะปกตย  ลรือใกล้เคียงกับปกตยกหอนที่จะ
เกยดเลตุการณ์าึ้น  ในระยะเแลาที่รแดเร็แกแหา  เมื่อสย่งวแดล้อมกลับคืนสูหสภาพปกตยวล้แ  ยหอมสามารถใช้ประดยชน์
จากพ้ืนท่ีนั้นตหอมปมด้ ดดยมมหต้องเสียเแลารอการฟื้นตัแเปนนเแลานานเมื่อเทียบกับการปลหอยใล้ธรรมชาตยฟื้นฟูตัแเอง  
สหงผลดีตหอระบบนยเแศในทุกด้าน  รแมถึงลดผลกระทบตหอการใช้ชีแยตาองมนุษย์ท่ีอาศัยอยูหในบรยเแณนั้น 
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 ประเด็นตหอมาคือ  การก้าลนดคหาสยนมลมทดวทน  กฎลมายที่เกี่ยแกับสย่งวแดล้อมดดยปกตยมักจะมี
บทบัญญัตยที่เกี่ยแกับคหาสยนมลมทดวทนในกรณีที่ผู้ประกอบกยจการตหางๆ กระท้าการอยหางลนึ่งอยหางใดวล้แสหงผล
กระทบเปนนผลร้ายตหอสย่งวแดล้อม  สร้างคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อมวละระบบนยเแศ  เปนนบทบัญญัตยท่ีมีลลัก
พื้นฐานมาจากการเรียกคหาสยนมลมทดวทนในกรณีละเมยดซึ่งเปนนลลักตามกฎลมายวพหง  ดดยเพย่มเตยมรายละเอียด
บางอยหาง  เชหน  าอบเาตคแามรับผยดที่ผู้กระท้าต้องรับผยดชอบ  ลรือแยธีค้นลาคหาสยนมลมทดวทนที่เลมาะสมเพื่อ
ชดเชยใล้กับคแามเสียลายที่ผู้เสียลายมด้รับ  ดังจะเล็นมด้จากบทบัญญัตยเกี่ยแกับสย่งวแดล้อมลรือาองกฎลมายด้าน
อื่นที่เปนนกฎลมายพยเศษ  มักจะก้าลนดรายละเอียดาองาอบเาตคแามรับผยดาองผู้กระท้าคแามผยดที่ละเอียดวละ
ชัดเจนมากกแหากฎลมายลักษณะละเมยดซึ่งเปนนกฎลมายทั่แมป  เชหน  ตามพระราชบัญญัตยสหงเสรยมวละรักษา
คุณภาพสย่งวแดล้อมวลหงชาตย พ.ศ. 2534  มาตรา  96 วละ 97  ซึ่งก้าลนดาอบเาตาองคหาสยนมลมทดวทนในกรณทีี่
เกยดคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อมท่ีเกี่ยแา้อง  ผู้กระท้าผยดต้องรับผยดชอบคหาเสียลายตามาอบเาตที่กฎลมายก้าลนด  
ซึ่งรายละเอียดาองคหาสยนมลมทดวทนจะละเอียดมากกแหาบทบัญญัตยเกี่ยแกับคหาสยนมลมทดวทนกรณีละเมยดใน
ประมแลกฎลมายวพหงวละพาณยชย์  อาจกลหาแมด้แหา  มีรายละเอียดที่เปนนเฉพาะวล้แ 
 อยหางมรก็ตาม  ตามคแามเปนนจรยง  ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามม  มักมีรายมด้
จากการประกอบกยจการจ้านแนมาก  ในาณะเดียแกัน  การด้าเนยนกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลก็เรย่มสร้างคแาม
เสียลายใล้วกหสย่งวแดล้อมวละระบบนยเแศมากยย่งาึ้น  ผู้เพาะเลี้ยงเรย่มใช้สารเคมีมากจนท้าใล้สารเคมีตกค้างในบหอ
เลี้ยง  ผู้เพาะเลี้ยงฝุาฝืนบทบัญญัตยาองกฎลมายลลายประการ  เชหน  การสูบน้้าออกจากบหอลงสูหวลลหงน้้าจืด
สาธารณะจนท้าใล้ปนเปื้อนเกลือวละสารเคมีตหางๆ  สหงผลใล้น้้าเรย่มเนหาเสีย  วตหผู้เพาะเลี้ยงรายยหอยมักประสบกับ
ปัญลาตหางๆ ทั้งปัญลาน้้าในคูคลองในบรยเแณสถานที่เพาะเลี้ยงเนหาเสีย  ปัญลาดรคระบาดในสัตแ์  ซึ่งมักเกยดจาก
การที่มีคแามรู้มมหเพียงพอลรือมมหมีประสบการณ์  จนท้าใล้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลลายคนเรย่มาาดทุน  วม้จะพยายามวก้มา
ปัญลาดดยการแหาจ้างนักแยชาการาองบรยษัทเอกชนมาตรแจสภาพบหอ คแบคุมคุณภาพน้้าวละดยน ตลอดจนการใช้
สารเคมีตามค้าวนะน้า าองนักแยชาการเกษตร  วตหก็มมหสามารถทนตหอสภาพกยจการที่าาดทุนสะสมมด้  จนบางสหแน
ต้องเลยกกยจการ  ลันมปท้าอยหางอื่น  ลรือบางสหแนมด้าายกยจการใล้กับผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจประกอบกยจการ
เพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าตหอมป  เพื่อน้าเงยนท่ีมด้จากการาายกยจการมาใช้ลนี้20 
 ปัญลาจะเรย่มซับซ้อนวละคแามเสียลายจะยย่งเพย่มาึ้นในกรณีที่กยจการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าด้าเนยนการดดยผู้ที่
มีก้าลังทรัพย์จ้านแนมาก  กลุหมนายทุนเลลหานี้อาจเปนนเจ้าาองกยจการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าจากการซื้อกยจการมาจาก
รายอื่น  ลรือเรย่มด้าเนยนกยจการเองก็มด้  กลุหมนายทุนนี้จะมด้เปรียบด้านก้าลังทรัพย์ที่มีมากกแหา  มีสถานภาพทาง
เศรษฐกยจมากกแหา  บางรายเปนนนยตยบุคคล  มีผลประกอบการสูงมากสืบเนื่องจากนดยบายการลงทุนวละพัฒนา
อุตสาลกรรมจากภาครัฐเปนนวรงกระตุ้นจนสหงผลใล้มีการกระท้าที่ท้าลายสย่งวแดล้อมมากาึ้น ในาณะที่วรงจูงใจ
เกี่ยแกับรักษาคุณภาพสย่งวแดล้อมผู้ประกอบการกลับมมหสนใจเลย  วตหคแามเสียลายที่กลุหมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเลลหานี้กหอ
ยังคงมีอยูหวละเพย่มมากาึ้น  ยย่งมปกแหานั้น ผู้กระท้าคแามผยดเลลหานี้ยังคงมด้ประดยชน์จากการประกอกกยจการ

                                                 
 20 จักรกฤษณ์ จุฑาทยพรัตน, “วนแทางการฟื้นฟูการประกอบอาชีพลลังแยกฤตยนากุง้าองชาแบ้านอา้เภอระดนดจังลแัด
สงาลา,” สืบค้นเมื่อแันที่ 16 ธันแาคม 2561, www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180221170810_1_file.pdf 
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เพาะเลี้ยงกุ้งอยหางมากวตหใช้แยธีการเพาะเลี้ยงท่ีลักลอบท้าลายทรัพยากรธรรมชาตยวละสย่งวแดล้อม21  จะเล็นมด้แหา
ผู้เสียลายในกรณีนี้คือรัฐที่ต้องเสียคหาใช้จหายเยียแยาวก้มาปัญลา  วละฟื้นฟูคแามเสียลาย 
 ดังนั้น  จึงเล็นแหา  มาตรการทางกฎลมายด้านคหาสยนมลมทดวทนในาณะนี้มมหเพียงพอตหอการดูวลคแบคุม
กยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามมในพื้นที่น้้าจืด  เพราะผู้ประกอบการมมหเกรงกลัแตหอคหาเสียลายที่
เกยดาึ้นจากการกระท้าคแามผยด  เนื่องจากผลก้ามรจากการด้าเนยนกยจการมีมากกแหาลลายเทหาตัแ  ท้าใล้คุ้มคห าตหอ
การกระท้าคแามผยดเมื่อเทียบกันระลแหางรายมด้จากการประกอบกยจการที่มด้มากับการจหายคหาสยนมลมทดวทนที่ต่้า
กแหามาก  จึงคแรมีมาตรการทางกฎลมายเพย่มเตยมจากเดยม  วละเล็นแหา  การก้าลนดคหาเสียลายเชยงลงดทษนหาจะ
เปนนอีกมาตรการลนึ่งที่จะเปนนเครื่องมือเตือนสตยผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดใล้ลันมาสนใจ
ปัญลาสย่งวแดล้อมมากยย่งา้ึน 
 เลตุผลที่คแรวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตยเกี่ยแกับคหาเสียลายเชยงลงดทษ  ประการวรก  เนื่องจากปัจจุบันนี้
การก้าลนดคหาเสียลายในคดีสย่งวแดล้อมลรือการก้าลนดคหาเสียลายที่เกยดจากการเพราะเลี้ยงสัตแ์น้้าเค็มในพื้นที่น้้า
จืด  มมหแหาลักษณะาองคดีวละคแามเสียลายที่เกยดาึ้นจะมีผลร้ายวรงเพียงใดก็ตาม ศาลมักมีลลักเกณฑ์ก้าลนดคหา
สยนมลมทดวทนเชหนเดียแกับคดีละเมยดดดยทั่แมป ดดยยังมมหมีบทบัญญัตยแหาด้แยการก้าลนดคหาสยนมลมทดวทนกรณี
เกยดคแามเสียลายตหอทรัพยากรธรรมชาตยมแ้เปนนการเฉพาะวตหอยหางใด  วตหเนื่องจากการค้านแณมูลคหาาอง
ทรัพยากรธรรมชาตยที่ถูกท้าลายจากกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดมีลักษณะที่วตกตหางจากคแามเสียลาย
าองบุคคล ซึ่งค้านแณในเชยงพาณยชย์  สหแนการค้านแณคแามเสียลายตหอทรัพยากรธรรมชาตย เปนนการค้านแณคหา
คแามสูญเสียในระบบนยเแศวละคแามสมดุลทางธรรมชาตย จึงยากกแหาเพราะมมหมด้ตั้งอยูหบนพื้นฐานาองพาณยชย์วตห
ตั้งอยูหบนพื้นฐานาองคุณคหาระบบนยเแศน์วละคแามส้าคัญาองการรักษามแ้ซึ่งคแามปลอดภัยสาธารณะ ต้องอาศัย
ฐานการค้านแณมูลคหาคแามเสียลายในเชยงนยเแศน์วละคแามสมดุลทางธรรมชาตย 22   วตหดดยลลักวล้แศาลจะใช้
ลลักการชดใช้คหาเสียลายตามคแามเปนนจรยงซึ่งสหงผลใล้ผู้ประกอบการลรือผู้ที่กระท้าคแามผยด  มมหเกรงกลัแตหอ
กฎลมาย เนื่องจากผู้ประกอบการสหแนใลญหจะเปนนผู้ที่มีเงยนทุนสูง  ลรือเปนนบรยษัทานาดใลญหที่มีฐานะการเงยนดี  
สามารถจหายคหาสยนมลมทดวทนวละคหาเสียลายมด้ดดยมมหกระทบตหอกยจการ  วละยังมด้ก้ามรจากการประกอบ
กยจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งจ้านแนมากอีกด้แย  นอกจากนี้ผู้ประกอบการลรือผู้ที่กระท้าคแามผยดอาจจะมั่นใจแหา
ผู้เสียลายลรือดจทก์มมหสามารถน้าพยานลลักฐานมาพยสูจน์คแามผยดาองผู้ประกอบการมด้ทั้งลมด  เพราะ
พยานลลักฐานสหแนใลญหจะอยูหที่ผู้ประกอบการ  วละผู้ประกอบการก็มด้เปรียบในทุกด้านเมื่อด้าเนยนคดี23 
 ประการที่สอง  คแามเสียลายตหอทรัพยากรธรรมชาตยวละสย่งวแดล้อมท่ีเกยดจากการเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้าเค็ม
ในพื้นที่น้้าจืดเปนนปัญลาที่เรื้อรังมานาน  เพราะบางครั้งผู้เสียลายลรือผู้ที่มด้รับผลกระทบมมหอยากฟูองร้องน้าคดี
                                                 
 21 พยนยจ นยตยแยทยาเทพ, “มาตรการเยียแยาคแามเสียลายตหอบุคคลในคดีสย่งวแดล้อม,” (แยทยานยพนธ์ นยตยศาสตร์มลาบัณฑยต 
คณะนยตยศาสตร์ มลาแยทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.32 
 22 ณรงค์ ใจลาญ, มาตรการในการเยียแยาคแามเสียลายในคดีสย่งวแดล้อม เอกสารการสอนชุดแยชา กฎลมายสย่งวแดล้อม 
ลนหแยที ่8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มลาแยทยาลัยสดุาทัยธรรมาธยราช สาาาแยชานยตยศาสตร์, (นนทบุรี: ส้านักพยมพ์
มลาแยทยาลัยสดุาทัยธรรมาธยราช, 2552), น.15 - 52 
 23 ลัดดาแรรณ ลลแงอาจ, “การก้าลนดคหาสยนมลมทดวทนคแามเสียลายที่เกยดตหอทรัพยากรธรรมชาตยในคดีสย่งวแดล้อม,” 
(แยทยานยพนธ์ นยตยศาสตร์มลาบัณฑยต คณะนยตยศาสตร์ มลาแยทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.140 
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าึ้นสูหในช้ันศาล วละผู้ที่มด้รับคแามเสียลายก็อยากจะใล้จบปัญลาเรื่องดังกลหาแลงที่ลนหแยงานท้องถย่น  เพราะ
ผู้เสียลายสหแนใลญหซึ่งมักจะเปนนชาแนา ลรือชาแสแนที่อยูหใกล้กับบรยเแณบหอเพาะเลี้ยงสัตแ์น้้ามมหอยากที่จะเสีย
คหาใช้จหายตหอสู้คดีเพราะมมหคุ้มคหากับคแามเสียลายที่ตนมด้รับ  จึงเปนนสาเลตุสหแนลนึ่งที่ท้าใล้ผู้ประกอบการลรือผู้ที่
กระท้าคแามผยดลลุดพ้นจากการถูกด้าเนยนคดี  วละยังคงกระท้าการที่กหอใล้เกยดผลเสียลายตหอมปอีกอันจะสหงผลตหอ
ในระยะยาแมด้ ลากก้าลนดใล้ผู้ประกอบการลรือผู้ที่กระท้าคแามผยดที่มีเจตนาชั่แร้าย ลรือ มักงหายที่มีพฤตยการณ์ที่
มมหใสหใจคแามเดือดร้อนาองผู้อื่นดดยปลหอยน้้าเสียออกสูหภายนอกบหอเพาะเลี้ยงต้องรับผยดในคหาเสียลายเชยงลงดทษ
ด้แยวล้แ  ก็จะเปนนวรงจูงใจใล้ผู้เสียลายฟูองคดีตหอศาล  จึงสหงผลใล้ผู้กระท้าต้องรับผยดชดใช้คหาเสียลายที่พยสูจน์มด้
วละคหาเสียลายเชยงลงดทษซึ่งจะชหแยปูองปรามผู้ประกอบการรายอื่นๆ มมหใล้มีการฝุาฝืนตหอกฎลมายเชหนนี้อีก 
 ประการที่สาม  ในบางครั้งผู้เสียลายที่มด้รับผลกระทบจากกยจกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืด
มมหมด้รับคหาสยนมลมทดวทนในจ้านแนที่เลมาะสมที่จะสามารถเยียแยาคแามเสียลายที่เกยดาึ้นมด้  เนื่องจากยังมมห
ปรากฏคแามเสียลายที่วท้จรยงาึ้นมาทันที  เพราะคแามเสียลายท่ีเกยดา้ึนเกยดจากการสะสมาองคแามเค็มที่ลงมปสูห
ช้ันใต้ดยนในระยะเแลาที่นาน ลรือการปลหอยน้้าเสียที่มีคหาคแามเค็มเกยนมาตรฐานที่กฎลมายก้าลนดมแ้ดดยมมหบ้าบัด
กหอน ซึ่งลักลอบปลหอยแันละเล็กน้อย สะสมมปเรื่อยๆจนวลลหงน้้าสาธารณะเกยดคแามเสียลายอยหางชัดเจน เชหน  
ปลาในวลลหงน้้าตายจ้านแนมาก ชุมชนที่ใช้น้้าในบรยเแณนั้นเกยดดรค เปนนต้น การวก้มาจึงต้องใช้ระยะเแลาที่
ยาแนานเปนนปีลลายลลายๆ สยบป ี
 ด้แยเลตุผลดังกลหาแ  ท้าใล้มาตรการด้านคหาเสียลายเชยงลงดทษจะชหแยคแบคุมดูวลกยจการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลในพื้นที่น้้าจืดมีประสยทธยผลมากยย่งาึ้นเมื่อประกอบกับมาตรการด้านกฎลมายด้านอื่นๆ ชหแยใล้การดูวล
สย่งวแดล้อมส้าคัญเพย่มาึ้นวละท้าใล้ผู้ประกอบกยจการตระลนักถึงการดูวลสย่งวแดล้อมมากยย่งาึ้น  วละชหแยใล้
ผู้เสียลายมด้รับคหาเสียลายที่เลมาะสมยย่งาึ้นในกรณีที่มมหสามารถพยสูจน์คหาเสียลายมด้อยหางเต็มที่ 
 ลลักคหาเสียลายเชยงลงดทษเปนนลลักกฎลมายที่สลรัฐอเมรยกาพัฒนาอยหางก้าแลน้ามากกแหาประเทศอื่น  
เปนนกฎลมายวพหงในกลุหมกฎลมายละเมยด  มีลักษณะส้าคัญ 3 ประการ  ประการวรก  เปนนคหาเสียลายที่มมห
เลมือนกับคหาสยนมลมทดวทนลรือคหาเสียลายที่ใช้ลลักการพยจารณาตามกฎลมายลักษณะละเมยดทั่แมป  ประการที่
สองคหาเสียลายเชยงลงดทษมุหงประสงค์ที่ผลาองการลงดทษ  วละยับย้ังการกระท้าคแามผยด  มมหใล้ผู้กระท้าคแามผยด
กระท้าคแามผยดซ้้าอีก  วละประการที่สาม  คหาเสียลายเชยงลงดทษจะพยจารณาจากคแามร้ายวรงาองการกระท้า
คแามผยดเปนนลลัก  กลหาแคือ  ยย่งการกระท้าคแามผยดมีพฤตยการณ์ที่ร้ายวรงมาก  ดอกาสที่จะดดนเรียกใล้ชดใช้
คหาเสียลายเชยงลงดทษสูง  วละจ้านแนที่ต้องชดใช้ก็สูงตามเชหนกัน24 
 คหาเสียลายเชยงลงดทษ  ลรืออาจเรียกอีกอยหางลนึ่งแหา  คหาเสียลายเพื่อเปนนเยี่ยงอยหาง  เปนนคหาเสียลายที่
ก้าลนดเปนนสหแนที่เพย่มาึ้นจากคหาสยนมลมทดวทนที่พยสูจน์มด้ตามธรรมดาในคดี   มีสาเลตุมาจากพฤตยการณ์กระท้า
คแามผยดาองผู้กระท้าท่ีร้ายวรงกแหาปกตย  เชหน การกระท้าท่ีปราศจากคแามระมัดระแัง  ลรือประมาทเลยนเลหออยหาง
ร้ายวรง  ลรือมีเจตนาช่ัแร้าย  ลรือเปนนการกระท้าลักษณะกดาี่าหมเลง  ซึ่งพฤตยการณ์เลลหานี้สามารถพยสูจน์มด้จาก
พยานลลักฐานในคดี  ลากปรากฏแหาผู้กระท้าคแามผยดมีพฤตยกรรมท่ีรุนวรงตามการพยสูจน์  ก็ต้องชดใช้คหาสยนมลม

                                                 
24 ชแัลกานตย์  เกราะวก้แ, "มาตรการทางกฎลมายเกี่ยแกับการฟูองเรียกคหาสยนมลมทดวทนในคดีเกี่ยแกับสย่งวแดล้อม," (แยทยานยพนธ์ 
นยตยศาสตรม์ลาบัณฑยต คณะนยตยศาสตร์ มลาแยทยาลัยธุรกยจบัณฑยตย์, 2552), น.107 
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ทดวทนดดยต้องจหายคหาเสียลายเชยงลงดทษเพย่มเตยมจากคหาสยนมลมทดวทนท่ีพยสูจน์มด้   ซึ่งคหาเสียลายเชยงลงดทษนี้มี
แัตถุประสงค์เพื่อลงดทษผู้กระท้าท่ีมีพฤตยกรรมจงใจมมหปฏยบัตยตามสยทธยลรือกฎลมายลรือมมหเคารพสยทธยาองผู้อื่น  ซึ่ง
เปนนลลักกฎลมายที่พัฒนาาึ้นในระบบคอมมอนลอแ์  วละวม้แหาจะยังถือเปนนคหาเสียลาย  วตหก็เปนนมาตรการเพื่อ
ปูองปรามมมหใล้กระท้าคแามผยดซ้้า  ลรือมมหใล้ผู้อื่นกระท้าตาม25 
 ในคดีสย่งวแดล้อมาองอเมรยกา  ก็น้าลลักคหาเสียลายเชยงลงดทษมปใช้เชหนกัน   กฎลมายใล้อ้านาจศาล
ก้าลนดคหาเสียลายเชยงลงดทษในคดีสย่งวแดล้อมมด้  ลากพยจารณาในด้านการลงดทษ  คหาเสียลายเชยงลงดทษนี้จะ
ลมายถึงดทษที่สมคแรมด้รับ  วละยังท้าลน้าที่ปูองกันลรือยับยั้งการกระท้าซ้้า  การยับยั้งนี้อาจวบหงเปนนการยังยั้ง
ดดยเฉพาะเจาะจง  ซึ่งมุหงที่ตัแผู้กระท้าคแามผยดในคดีเปนนลลักเพื่อมมหใล้กระท้าซ้้าอีก  วละการยังยั้งดดยทั่แมป  ซึ่ง
เปนนลักษณะการลงดทษเปนนตัแอยหางเพื่อมมหใล้ผู้อื่นกระท้าตาม  ทั้งสองกรณีสหงผลตหอจ้านแนคหาเสียลายเชยงลงดทษ
ซึ่งจะก้าลนดวตกตหางกันบ้าง26 
 วม้การก้าลนดคหาเสียลายในลกัษณะนี้าองอเมรยกาจะถือเปนนการลงดทษทางวพหง  วตหในบางกรณีอาจเปนน
กลมกใล้ผู้เสียลายมด้รับคหาเสียลายที่เลมาะสมมากยย่งาึ้นก็มด้  เปนนการทดวทนวกหผู้เสียลายที่ทุกา์ทรมานจากการ
กระท้าคแามผยด  เปนนชหองทางชดใช้คหาสยนมลมทดวทนในกรณีที่การกระท้าผยดมีลักษณะมร้ศีลธรรม  ลรือมีลักษณะ
รุนวรง  ดดยดทษอาจก้าลนดเปนนคหาเสียลายที่มมหอาจค้านแณเปนนเงยนมด้  เชหน  คหาเสียลายทางจยตใจ  วละคแาม
เดือดร้อนร้าคาญ  ลรือกลหาแอีกนัยลนึ่งคือ  เปนนคหาเสียลายทางวพหงที่เพย่มาึ้นมา27 
 เมื่อพยจารณากฎลมายาองประเทศมทยพบแหา  มมหมีบทบัญญัตยใดๆ ในกฎลมายเกี่ยแกับสย่งวแดล้อม  ลรือ
กฎลมายเกี่ยแกับการเพาะเลีย้งกุ้งที่บัญญัตยเกี่ยแกับคหาเสียลายเชยงลงดทษเลย  มีเพียงบทบัญญัตยเกี่ยแกับคหาสยนมลม
ทดวทนที่ระบุรายละเอียดาองาอบเาตที่เพย่มมากาึ้นเทหานั้นดังที่กลหาแมปวล้แ  จึงคแรวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตย ใล้
อ้านาจศาลสั่งใล้ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดที่กหอคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อมลรือระบบนยเแศ  ซึ่ง
คแรก้าลนดลลักพยจารณาใล้ชัดเจน  วละเล็นแหา  คแรก้าลนดลลักใล้ต้องจหายคหาเสียลายเชยงลงดทษเพื่อปูองปราม
มมหใล้กระท้าคแามผยดซ้้าลรือเลียนวบบ  วละเปนนการชดเชยวกหผู้เสียลายเพย่มเตยม  ในกรณีที่ปรากฏพฤตยการณ์แหา
เปนนการกระท้าดดยจงใจฝุาฝืนบทบัญญัตยที่ก้าลนด  เชหน  ลักลอบปลหอยน้้าเสียจากบหอเลี้ยงลงสูหวลลหงน้้าจืด
สาธารณะดดยรู้แหาเปนนการฝุาฝืนกฎลมาย  วตหจงใจกระท้าเพราะคหาปรับลรือคหาเสียลายเปนนจ้านแนที่น้อยกแหาผล
ก้ามรที่มด้รับจากการประกอบการมากดดยมมหค้านึงถึงคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อม  ลรือเกยดจากการกระท้าที่
ประมาทเลยนเลหออยหางร้ายวรง  ซึ่งสามารถทราบมด้จากพยานลลักฐาน 
 นอกจากนี้  ต้องพยจารณาประกอบกับคแามร้ายวรงาองพฤตยการณ์ที่กระท้าคแามผยดแหา  สร้างคแาม
เสียลายมากน้อยเพียงใด  รแมถึงระยะเแลาที่กระท้าคแามผยดแหากระท้ามานานเพียงใด  ลรือพยจารณาจากจ้านแน
ครั้งที่กระท้าผยด  สย่งเลลหานี้จะบหงช้ีแหา  การกระท้าคแามผยดสหงผลกระทบเปนนผลร้ายตหอสย่งวแดล้อมลรือบุคคลอื่น
มากน้อยเพียงใด  ลากเปนนกรณีที่เสียลายมาก  ลักษณะคแามเสียลายเกยดเปนนแงกแ้าง  ยากท่ีจะคแบคุม   มูลคหา
คแามเสียลายสูงมาก  ลรือเปนนกรณีทีก่ระท้าคแามผยดเปนนระยะเแลานานวล้แลรือกระท้าคแามผยดซ้้าลลายครั้งดดย

                                                 
 25 เพิ่งอ้าง, ลน้า 108 
 26 เพิ่งอ้าง 
 27 เพิ่งอ้าง 
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มมหสนใจถึงคแามเสียลายที่เกยดาึ้นอยหางตหอเนื่องเปนนระยะเแลานานตามเแลาลรือตามจ้านแนครั้งาองการกระท้า
คแามผยด  จ้านแนคหาสยนมลมทดวทนก็ต้องสูงาึ้นตามคแามร้ายวรงาองพฤตยการณ์ที่เกยดาึ้น  ลากเสียลายมากลรือ
าอบเาตาองคแามเสียลายกแ้างมาก  คหาเสียลายเชยงลงดทษก็ยหอมสูงาึ้นเปนนเงาตามตัแ 
 นอกจากนี้  ยังอาจพยจารณาถึงผลประดยชน์าองผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มด้รับจากการกระท้า
คแามผยดด้แย  ลากพบแหาผลาองการประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งที่สหงผลกระทบเปนนผลร้ายตหอสย่งวแดล้อมมีผล
ก้ามรจากการประกอบกยจการมาก  เกยนกแหาคแามเสียลายที่สย่งวแดล้อมลรือระบบนยเแศมด้รับ  ยหอมเปนนปัจจัยท่ีศาล
จะน้ามาพยจารณาถึงคหาเสียลายเชยงลงดทษใล้สูงาึ้นมด้  เพื่อใล้ผู้ประกอบกยจการดังกลหาแตระลนักถึงผลกระทบตหอ
สย่งวแดล้อม  วละเกรงกลัแตหอกฎลมาย  มมหกล้ากระท้าฝุาฝืนบทบัญญัตยอีก 
 อยหางมรก็ตาม  อาจเพย่มลลักใล้ศาลพยจารณาก้าลนดคหาเสยีลาเชยงลงดทษใล้ลดลงด้แยก็มด ้ ลากปรากฏแหา  
ผู้ประกอบกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่น้้าจืดพยายามบรรเทาคแามเสียลาย  ลรือเยียแยาคแามเสียลายที่
เกยดาึ้น  ลรือเปนนกรณีที่ผู้เสียลายซึ่งเปนนเอกชนมีสหแนรหแมกระท้าคแามผยดด้แย  ซึ่งตามลลักทางวพหงเปนนกลุหม
ผู้เสียลายที่มมหสมคแรมด้รับคหาเสียลายเกยนมปกแหาที่คแรจะเปนนดดยพยจารณาลักลบจากสหแนที่ตนมีสหแนกระท้า
คแามผยดด้แย  ผู้เสียลายกลุหมนี้จึงต้องมด้รับคหาเสียลายที่มมหเต็มที่เมื่อเทียบกับผู้เสียลายที่มมหมี สหแนรู้เล็นกับการ
กระท้าคแามผยดเลย 
 การก้าลนดคหาเสียลายเชยงลงดทษจะเปนนเครื่องมือส้าคัญเพื่อคแบคุมกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้ง
าาแวแนนามมในพื้นที่น้้าจืด  มมหใล้ผู้ประกอบการฝุาฝนืบทบัญญัตยที่เกี่ยแา้องวล้แสร้างคแามเสียลายตหอสย่งวแดล้อม
ลรือระบบนยเแศ  เปนนมาตรการที่จะชหแยปูองปรามมมหใล้ผู้กระท้าคแามผยดกระท้าคแามผยดซ้้า  ลรือปูองปรามมมหใล้
ผู้อื่นกระท้าตาม  วละยังเปนนเครื่องมือท่ีท้าใล้ชดใช้คหาสยนมลมทดวทนเพย่มเตยมใล้กับผู้เสียลาย  ในกรณีที่ผู้เสียลาย
มมหมีพยานลลักฐานพยสูจน์ถึงคหาเสียลายที่วท้จรยงมด้อยหางเต็มที่  วตหเล็นพฤตยการณ์าองการกระท้าคแามผยดอยหาง
ชัดเจนวล้แแหาร้ายวรงถึงานาดที่ต้องก้าลนดคหาเสียลายเชยงลงดทษวล้แ 
 ดดยสรุปวล้แ  กฎลมายเกี่ยแกับการคแบคุมดูวลวละเยียแยา  เกี่ยแกับกยจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่
น้้าจืดาองประเทศมทยวม้จะมีบทบัญญัตยที่เกี่ยแา้องกับลลายมาตรการอยูหพอสมคแรวล้แ  วตหก็มีา้อบกพรหองอยูห
ลลายประการ  ซึ่งจะต้องวก้มาเพย่มเตยมบทบัญญัตยที่ยังมมหมี วละวก้มาเปลี่ยนวปลงบทบัญญัตยที่มีอยูหวล้แใล้ดีาึ้น  
ถูกต้องตามลลักสากล  เพื่อใล้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอยหางกุ้งาาแวแนนามมในพื้นที่น้้าจืดมีคุณภาพ  มมหกระทบตหอ
สย่งวแดล้อม  วละเมื่อเลยกกยจการวล้แสามารถน้าพื้นที่ท่ีเคยใช้เพาะเลี้ยงมาใช้ประดยชน์อ่ืนๆ มด้ตหอมป 
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COMPETENCY DEVELOPMENT OF SANGHA ADMINISTRATOR  
IN THAILAND 4.0 

 
Phramaha Chaiyaphorn Iddhivaro (Samrit) 

 
Abstract 
 The effective administration of Sangha must consist of several 
factors. Sangha administrators are the most important factor. Therefore, 
competency development of Sangha administrator was a direct impact on 
the effectiveness of Sangha administration. Competency development of 
Sangha administrator was 3 approaches; 1) self-development, 2) training and 
development and 3) in-service development. Sangha administrators who 
were developed the competency will can manage the effective 
administration of Sangha effectively. 
Key words: Competency development, Sangha administrator 
 
 
 Introduction 
 In the present the word “Thailand 4.0” is popular in the various 
circles especially education.  In academic circles have adapted to Thailand 
4.0. The related fields such as social sciences were aroused and applied 
according to Thailand 4.0 especially competency development of personnel 
in organization. Competency development was directly affected the 
effectiveness of the administration in organization. Therefore, the 
organization is trying to find the approach to develop the human resources 
competencies in organization to have the skills, knowledge and ability to 
manage organization to achieve the goals efficiently. It is the same for Thai 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Sangha organization. Organization administrators of Thai Sangha at all levels 
need to develop competencies and capabilities to manage the Sangha 
administration to be effective. Nowadays, monks are close to society, 
spiritual leader, performing the duties for society, propagating Buddhism to 
people, leading people to do well according to the Buddhist principle. 
Therefore, the relationship between monks and layman or society was; 
Layman have a duty to support monks in terms of eatables and material, 
the monks have a duty to support the laymen in terms of morals, namely 
moral guidance, morality, which will be the principles or concepts of 
improving the better lives. (Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra 
Sangharaj Sakolmahasanghaparinayok, 1998: 115) When we talk about 
importance of the monastery the temple should have characteristics 
according to the wishes of the Lord Buddha which define in Tipitaka that 
the monastery not far from community, not near the community, 
convenient to travel, daytime not crowded, in the night be quiet not noise, 
suitable for the practicing of the person who needs peace according to the 
nature of the monk. Above characteristics show that the monastery like a 
center of the minds of Buddhists and like a center of community activities 
and various public benefits. Therefore, relationship between monastery and 
community has been long in terms of mutual benefits. (Phrathamworamethi 
(Suchin Akkachino), 2007: 67) 
 At present, the monk and monastery represent Buddhist 
institution. The Sangha Supreme Council of Thailand and administrative 
monk was administrator of Sangha and Sangha administration to be 
successful according to Dhamma, discipline, country law and tradition of 
Thai society in every part at all levels. The word “Phra-Sang-Gha-Dhi-Kan” 
means Buddhist monks who hold administrative positions in Sangha which is 
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the operational people of the Sangha administration and Buddhism to be 
correct (Office of Sangha administrator region 16, 2004: 46). The word “Kan-
Ka-Na-Song” or “Kan-Phra-Sad-Sa-Na” means 6 missions include 
Governance, education, Welfare education, Buddhist dissemination, 
Construction and Renovation and Public Welfare. All 6 missions, some 
mission defines in the regulation of Sangha council but for some mission 
follows by traditional rule. (Planning Division, Department of Religious Affairs, 
Ministry of Education, 1997: 71)  
 The important part of public benefit was public welfare because 
it shows the image and position of Sangha. This welfare called public 
welfare was 4 characteristics: (Phratheppariyatsuthee (Worawit 
Kongkhapanyo), 1997: 62) 
 1) Help and support activity include one of the activities that 
monastery or Sangha do for public welfare such as activities of district 
training affairs public liberty affairs and vocational training for local people 
etc. 
 2) Helping others' work for the public welfare include helping, 
supporting and promoting activity of public and private or any one which 
this activity was public welfare such as community development, sub-
district development, dig a big well to be a source of food and a 
recreational place, conserve culture and environment and providing funding 
for relief and others. 
 3) Support for public property include road construction, dredge 
the canal, build a hospital and purchasing medical equipment, create a 
water supply, create a electric generator, planting trees and others. 
 4) Supporting people or animals include helping people such as 
establishing a public relief volunteer office, helping people in fire and 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3300

flooding situation, provide consumer goods to victims or at regular times, 
establishing a foundation to cook orphans and underprivileged children or 
the relief process for people suffering from accidents, accidents and public 
disasters, including disasters, poverty, sickness. 
 However, Thailand received Western culture 100 years ago. The 
government has developed the country by creating a national economic 
and social development plan by developing the country according to the 
western style. That event has resulted in more high technological 
advancements in the country but for negative, the importance of the 
monastery began to diminish. Many prominent roles and some roles of the 
monastery are forgotten according to a manner that got a new forgot the 
old. (Phrathamworamethi (Suchin Akkachino), 2007: 69) 
 Therefore, the monks need to be proactive and always develop 
knowledge and ability especially self-development, training and 
development and in-service development to propagate Buddhism, to be a 
moral and ethical leader and to perform duties for the nation and society in 
4.0 era efficiently. 
 
Sangha Administrator 
 The meaning of Sangha administrator 
 The word Sangha administrator comes from the word “Sang-ka” 
and “Adhikara” include “Phrasanghadhikan” means the monks who work by 
lacking rights in the Sangha or the monks who work for Sangha by position. 
Therefore, it means the monk who holds the position in the Sangha 
administration. (Office of Buddhism Amnatcharoen Province, 2004: 8) Sangha 
Act, BE 2505 amended by the Sangha Act (No. 2) BE 2535 has determined 
that Sangha administrator was the monk who holds the position in the 
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Sangha administration that 1) 1) Large primate 2) Region primate and deputy 
primate 3) Provincial Primate and Provincial Primate Deputy 4) Primate, 
District and Deputy District Primate 5) Sub-district and Sub-District Primate 8) 
Abbot, deputy abbot and assistant abbot. 
 Important of Sangha administrator 
 The Sangha administrator was the guardian of the Sangha in the 
administrative area and the monastery to be accordance with the Dhamma, 
Vinaya, laws, rules of the Sangha council, regulation, rules, order, command,  
resolution, announcement and the Act of Patriarch which has a duty to 
control and promote the goodness of the monks, manage and develop the 
education, welfare education, Buddhist dissemination, construction and 
renovation and public welfare to be well. The Sangha administrator were 
important in supervision the monks and novices maintain the temple 
orderly, control the monk and novice to be good practice Behave in 
accordance with the Dhamma Vinaya. Therefore, Sangha administrator was 
successor Buddhism to be sustainable, control the behavior of monks and 
novices not letting out of the Dhamma Vinaya. Sangha administrator 
especially the abbot, deputy abbot and assistant abbot must maintains and 
manages the monastery and monastery property completely governs and 
monitors and leads monk and layman in the monastery to behave in 
accordance with Dhamma and Vinaya, train and teach monk and layman for 
Dhamma and Vinaya and directs for make a merit properly. Religious Affairs 
Department, Ministry of Education define important of Sangha administrator 
that the Buddhism is a national religion that will flourish forever must rely 
on the Sangha administrator because the Sangha administrator is close to 
the people, especially the Sangha administrators Abbot level which is the 
respect of the people by the Sangha Act, therefore, the abbot has the 
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power and duty to admin and manage the monastery effectively. 
(Department of Religious Affairs, Ministry of Education, 1997: 1) 
 
Competency 
 Meaning and importance of competency 
 Competency means knowledge, skills and behavioral 
characteristics of a person that is required to perform a certain position to 
be successful by achieving a higher standard or more outstanding than 
colleagues in different situation. (Sunada Phinichkan, 2007: 4) Competency 
may refer to a group of related knowledge, skills and attributes which 
affects the main task of a job position. (Parry, Scott B., 1997: 43) 
Competency is a feature that is within the person which affects effective 
performance and/or excellent performance (Boyatzis, R.E., et.al., 1996: 25-
41) that able to solve problems that are encountered while working 
successfully those who can solve problems successfully on one side 
Indicates that the person has the capacity in that area. (Huber, Diane, 2000: 
54) The basic characteristics of each person can predict the effect of 
superior performance more than others meaningfully. 
 In summary, Competency is the ability that has been developed 
in individuals which affects the effectiveness of the organization, is a unique 
feature of a person who can develop continuously. When the person has 
already developed will have ability to work within the organization to 
achieve the goal. When the personnel in the organization have high 
competency means that they can perform their duties better than those 
with low competency. The Sangha administrator is the same. If the Sangha 
administrator was developed in a high competency, they can perform their 
duties for the longevity of Buddhism and for the benefit of many people, ti 



303การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

was accordance with Buddha’s word “Bhikkhus, they will go on pilgrimage 
for the benefit of many people, for the happiness of many people to help 
the animals of the world, for the benefit to support, for happiness to all 
gods and humans”. (Di. Ma. (Thai) 2/52/46) Therefore, the Sangha 
administrators need to constantly develop competencies. 
 
Competency development of Sangha Administrators 
 Competency development has many ways. In this article are 
three development guidelines that include 1) self-development, 2) training 
and development and 3) in-service development. (Somchat Kityanyong and 
Others, 2007: 80) These three developments are in line with the mission of 
the Sangha administrators as mentioned above. Therefore, these three 
developments are a appropriate model for development the competency 
of Sangha administrators in Thailand 4.0 era efficiently. Three models were 
as follows: 
 1) Self-development 
  1.1) Using of ready-made lessons 
  1.2) Distance education 
  1.3) Publishing of academic journals in the professional field 
  1.4) Study from documents Working manual 
  1.5) Study from various visual media 
  1.6) Provide additional short and long term education 
  1.7) Documentation of presentation 
  1.8) Book review 
 2) Training and development 
  2.1) Organizing training programs within the organization 
  2.2) Consign personnel to train external institutions 
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  2.3) Plan annual training programs 
  2.4) Training plan to develop personnel as necessary 
  2.5) Develop personnel in accordance with plans and 
technology 
  2.6) Use training courses to evaluate work promotion and 
migration 
  2.7 Create incentives for training and development with 
various activities/games. 
 3. In-service development 
  3.1) Acting 
  3.2) Acting as a committee 
  3.3) Cooperate with the committee 
  3.4) Establishing a group of activities 
  3.5) Consultation 
  3.6) Observation 
  3.7) Having effective colleagues 
  3.8) Being a good example 
  3.9) Suggestions to be applied 
  3.10) Study visits 
  3.11) Switching jobs 
  3.12) Teaching job guidance 
  3.13) Training at the event 
  3.14) Assignment 
 
 Conclusion 
 Competency development of Sangha administrator in Thailand 
4.0 can develop by several approaches. The appropriate approach was: 1) 
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self-development, 2) training and development and 3) in-service 
development. Sangha administrators can apply 3 approaches in line with 
the mission as follows; 
 1) Self-development, the Sangha administrator the sangha 
administrators must be developed in education according to the education 
curriculum of the Sangha by appropriate methods and media include Self-
improvement by using the ready-made lessons, distance learning or learning 
in the class, disseminating academic work, study and dissemination of works, 
which need to communicate through various media devices that are 
consistent with the 4.0 era. 
 2) Training and development, the Sangha administrator must be 
trained and developed various potentials by organizing training programs 
within the Sangha organization and outside monastic institutions which are 
related external organization. The Sangha administrator must plan annual 
training, specialized development training such as meditation training,  
training in education, Buddhist desclipline, communication and technology 
to be consistent with the propagation and administration of the Sangha in 
4.0 era. 
 3) In-service development, The Sangha administrator must be 
developed in the administration and administrative work. The Sangha senior 
level administrators must consult with Sangha administrators in the 
administration. Sangha administrators must work together as a team in order 
to increase skills and performance in team work. Should have a study trip 
outside the field to apply and integrate and develop their knowledge from 
education, assign the job according to the knowledge and ability of Sangha 
administrator for maximum effectiveness and to develop skills in the field. 
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 In summary, competency development of Sangha administrator in 
Thailand 4.0 was a model that develops the Sangha Administrator to have 
skills in the administration of the Sangha administration for efficiency and 
effectiveness was 3 approaches: 1) manage education and encourage 
Sangha Administrators to develop their own knowledge to create new 
knowledge, 2) providing training and development of Sangha administrator 
to have knowledge and ability in accordance with the educational process 
of the Sangha continuously consistently and 3) work development by 
transferring knowledge from experience of expert Sangha administrator. The 
three approaches that presented can be applied to develop competencies 
of Sangha Administrators at all levels for the efficiency and effectiveness of 
Sangha administration. 
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บทคัดย่อ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์พัฒนามาจาก การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และจัดการทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สามารถน าองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จได้  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการท างาน 2. สรรหาบุคลากรที่ดีและมี
ความสามารถตรงตามความต้องการ 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. จัดสรรการบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม 5. ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร 6. เกิดการ
ประเมินผลงานของบุคลากร 7. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท างานและกับผู้บริหาร 
ค าส าคัญ: การจัดการ, ทรัพยากรมนุษย ์

 
Abstract 
 Human Resource Management is the key element approach to managing 
the most valuable of the organization. Thus, it is essential for organizations to 
develop their processes of Human Capital Management. Moreover, effective human 
capital management will lead to overall benefits for social and country. The 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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concept of Human Capital Management has been developed from Personal 
Management, Human Resource Management and Human Capital Management. The 
idea of Human Capital Management considers human capital as the most valuable 
resources which contribute to organization effectiveness. Human capital strategy 
aims to 1. Provide sufficiency employees 2. Seek for qualified employees 3. 
Improve human capital 4. Allocate an employee’s compensation management and 
welfare benefits appropriations 5. Prevent and improve misbehave employees 6.  
Create staff’s evaluation 7. Build up relationship between management and staff. 
Keywords: Management, Human Capital 
 
บทน า 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management) จ าเป็นอย่างยิ่งที่
องค์การต้องท าการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือจะให้ได้เป้าหมายเดียวกัน เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่
สังคม และประเทศชาติ      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวิธีการและหลักสูตรมากมายหลาย
หลักสูตร การให้รู้จักการท างานเป็นทีม ให้รู้จักการสร้างทีม แต่ทั้งนี้จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเอง 
(Self Development) ให้พร้อมเสียก่อน เมื่อตนเองพร้อมแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดี โดยเฉพาะ
ทีมหรือกลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการได้รับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล
เพ่ือน าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับทิศทางกลยุทธ์ทางด้านมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การ การลงทุน และการ
ตัดสินใจ เพ่ือบริหารการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับองค์การ และระดับการให้บริการลูกค้า  
โดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์นี้มีการพัฒนาการมาจาก การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ แล้วจึงมาสู่กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้ การ
บริหารงานบุคลากร หมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ เน้นภารกิจ
ในการได้คนเข้ามาท างานในองค์การ เป็นการก าหนดตามหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ ท าให้เกิด
ข้อจ ากัดมากมายเช่น ท าให้คนขาดความรู้ในงาน จึงเป็นการตัดโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ไม่สามารถตรวจทานด้านการออกแบบหรือวิเคราะห์งาน หรือแม้แต่การก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น บทบาทของฝ่ายบริหารงานบุคคลจะมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้
ค าแนะน า รวมทั้งควบคุมและสั่งการตามสายการบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับตัว
บุคคลด้วยเช่น การสรรหาและคัดเลือกคนเข้ามาท างาน การโยกย้ายหรือเลื่อนขั้น หรือแม้แต่การ
เกษียณอายุ เป็นต้น กิจกรรมและกระบวนการต่างๆของการบริหารงานบุคคลไม่ค่อยมีความสัมพันธ์
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กัน และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ มองเป็นจุดๆและมองในระยะสั้น มีการมีส่วนร่วม
น้อย เน้นให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ 
 
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง “ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความ
ช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเองและสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้มารวมเข้า
ด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กรหรือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าซึ่งจะท าให้องค์กรนั้น
มีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน”ดังนั้นการที่องค์กรจะจัดการหรือหาวิธีการที่จะ
ท าให้คนแต่ละคนในองค์กรใช้ศักยภาพหรือความรู้ความสามารถที่มีมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
นั้นจึงต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่มีความแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืนๆคือคน
เป็น“สินทรัพย์”ที่จับต้องไม่ได้(Intangible Asset)ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนทรัพย์สินอ่ืน   คนคือ “ทุน” 
(Human Capital) ที่สามารถสร้าง “มูลค่าเพ่ิม” ได้เสมอ คนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดัน
ให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ปัญหาอยู่ที่ว่าคนในองค์กรของคุณสักกี่คนที่จะเป็นนักคิด 
หรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เพราะหลายองค์กร
มักจะจ ากัดคนที่จะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ใหม่ ๆ ไว้เพียงบางฝ่าย โดยยึดติดรูปแบบการท างานตามหน้าที่ (Functions) ของงานที่แบ่งเป็น
ฝ่าย ส่วน แผนกเป็นหลัก 
 ส าหรับความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ Mondy & 
Noe, (1996) ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้
องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดWilliam Werther & Kiath David (1985) กล่าวว่า
ความหมายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) คือการจัดการบุคลากรในองค์การ โดย
ให้ความส าคัญในศักดิ์ศรี ความเป็นคน และต้องท าให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม Phensri  Yaiwanont (1994) ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นงานการ
จัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนท างาน เกี่ยวข้องกับการก าหนดและด าเนินนโยบายในด้านการ
วางแผนก าลังคน การจัดหาและคัดเลือกคนเข้าท างาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การ
ประสานสัมพันธ์เพ่ือการธ ารงรักษาก าลังคนและการพ้นสภาพการท างานอย่างเป็นธรรม เพ่ือมุ่ง
หมายให้คนท างานอยู่ดีและเป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จขององค์การ  Wiroj Lkana-anusol 
(2009) มองว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังล้าหลังอยู่ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรค ที่ขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศไทย คือ การขาดการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะสังเกตได้
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ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่ผลิต และส่งออกข้าว แต่ผลผลิตต่อไร่นั้นต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในโลก 
หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของไทยตกต่ าลง เพราะ
ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ประเทศจีนก าลังพัฒนา
เทคโนโลยี Bio-Tech รวมทั้งการพัฒนาพันธุกรรมของข้าวและพืชผักธัญญาหาร ซึ่งในที่สุดหาก
ประเทศไทยยังไม่เริ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าทันประเทศอ่ืน จะท าให้เกิดปัญหา อย่างรุนแรง
ตามมา ก็คือในเมื่อผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพ มีรูปแบบที่สู้ประเทศคู่แข่งไม่ได้ ก็ต้องมีการลด
ราคาเพ่ือให้สามารถขายได้ และการลดราคาที่ลดไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะท าให้เกิดการขาดทุน และ
ท าลายวงจรธุรกิจทั้งระบบในที่สุด Wirach Niphawan (2009) ให้ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่าทรัพยากรหมาย คนหรือกลุ่มคน ซึ่งเป็นคนที่มีค่ามากที่สุ ดใน
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อน าค า 2 ค ามารวมกัน ก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ก่อนหน้านั้นก็มีการเรียกชื่อให้ต่างกันออกไปเรียกว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์หรือการ
บริหารบุคลากร บางครั้งบอกว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์หมายถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก าลังคน การจัดคนให้เข้ากับต าแหน่ง การเลือกสรรหรือ การ
คัดเลือก การเล่ือน ลด ปลด ย้าย หรือการปูนบ าเหน็จรางวัล วินัย การลงโทษ การด ารงรักษาคน
เอาไว้การพัฒนา Thongchai santiwong & Somchai Hirankitti (2005) ให้ความหมายของ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึงบุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถ
ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของ
ระบบการบริหารงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ องค์การมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์เพ่ือให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการส่งเสริมบุคคลในองค์กรให้มีความพร้อมในการ
แข่งขันกับคู่แข่งมากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมและความสามารถให้กับ
ทุกคนในหน่วยงานไม่ใช่ไปสร้างไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะและต้องมีวิธีคิดใหม่ใน
เร่ืองของการค้นหาศักยภาพหรือความสามารถในองค์กรของคนในองค์กรให้พบ โดยไม่ไปใช้
ข้อจ ากัดตามลักษณะงานหรือตามหน้าที่หรือตามต าแหน่งที่เขาท าอยู่เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ตลอดเวลาและในทุกสถานการณ์กล่าวคือองค์กรต้อง
หาความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกหมู่เหล่าใครแนวคิดหรือวิธีการจะคิดหรือ
เสนอแนะอะไรที่น่าสนใจก็จะต้องรับมาพิจารณาเพ่ือต่อยอดความคิดนั้น ซึ่งจะท าให้องค์กรอยู่รอด
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนี้ได้ในที่สุด องค์กรกับคนในองค์กรก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าเรา
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หมั่นรดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เอาใจใส่ ก็จะท าให้ต้นไม้ออกดอกผลได้ดีกว่ามีรากที่แข็งแรงกว่าการ
ปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างแน่นอน  องค์กร ต้องมีการวางแผนในการสร้างสมรรถนะหรือ
ความสามารถ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือให้มีความพร้อมในการแข่งขัน  
 ในการบริหารองค์การนั้น มนุษย์นับเป็นทรัพยากรส าคัญที่จ าเป็นและต้องใช้ทรัพยากร
มนุษย์จ านวนมากในหลากหลายหน้าที่ เพราะทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและ
เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
การที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ท างาน
ให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการออกจากองค์การไปด้วยดีน้ันล้วน
ต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษยท์ี่ด ีซ่ึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีดังต่อไปนี้ 
คือ  
 1) ท าให้มีบุคลากรท างานที่เพียงพอและต่อเนื่องเนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
ดีจะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยมีการท านายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตซึ่ง
ต้องสัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีใน
อนาคตนอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะคาดการณ์ได้ว่า
องค์การมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใดจ านวนเท่าใดเมื่อใด ท าให้สามารถวางแผนการ
รับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและพัฒนาและการหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทนถ้าจ าเป็น ซึ่งจะส่งผล
ให้องค์การมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความจ าเป็นและมีบุคลากรที่ท างานในหน้าที่ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์การส่งผลให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 2) ท าให้ได้คนดีและมคีวามสามารถเข้ามาท างานในองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่ดีจะน ามาสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 
 3) ท าให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็น
บทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ท างาน
ในองค์การ ทั้งคนที่รับเข้ามาท างานใหม่และคนที่ท างานอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์เหล่านี้ให้ท างานได้ ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท างานได้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในการบริหารองค์การ 
 4) ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการ
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ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การ มีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานให้กับองค์การ 
 5) ท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตามสภาพ
ลักษณะงานและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 6) ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนท างานดี การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการก าหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม
จะส่งผลให้มีการให้รางวัล การเลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีและการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดี
และก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนท างานด้วยกันและคนท างานกับผู้บริหาร 
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คนท างานด้วยกัน และระหว่างคนท างานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่างๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์การ 
 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีวัฒนาการแบ่ง 3  ขั้นตอนดังนี้   
 1)  การบริหารงานบุคคล  (Personnel Managementหรือ  Personnel 
Administration ) เน้นกระบวนการที่เป็นงานปฏิบัติและงานประจ าตามกฎหมาย ระเบียบ เช่น 
บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ฯลฯ  
 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management ) ยึดคนเป็น
ทรัพยากรขององค์กรและมีกระบวนการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร เช่น การวางแผนและ
พัฒนาก าลังคน ฯลฯ 
 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Capital Management เป็นแนวคิดใหม่ ถือ
คนเป็นสินทรัพย ์สามารถอธิบายความหมายได้ ดังนี้  
 การบริหารงานบุคคล(Personel Administration หรือ Personel  Management )  
หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการท างานในหน่วยงานหรือองค์การเพ่ือให้บุคคลมา
ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ และให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการส าคัญ 
ดังนี้ 
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 การก าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เพ่ือ
เป็นกรอบในการบริหารนโยบายจะเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาล
นโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวงมติคณะรัฐมนตรีส่วนภาคธุรกิจเอกชนเน้นที่นโยบายและ
ระเบียบที่จ าเป็นแก่การด าเนินงาน 
 การวางแผนก าลังคน Man Power Planning เป็นกระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมี
ก าลังคนกี่คน แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ความรู้ความสามารถด้านใดบ้างเพ่ือความเหมาะสมกับ
งานซึ่งเริ่มตั้งแต่แผนความต้องการแผนการให้ได้มาของก าลังคนและแผนการใช้ก าลังคน 
 การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง Placement&Recruitment  ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ การสรรหาบุคลาเป็นกระบวนการที่จะประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับองค์กรให้มาสมัครเพ่ือคัดเลือกSelectionคนที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมที่สุดเข้าร่วมปฏิบัติงานในองค์กร การจัดบุคคลPlacementหมายถึง
การจัดบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่หน่วยงานวางแผนไว้แล้ว  เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติ
หน้าที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Haman Resource 
Management) หมายถึง กระบวนการที่มีการใช้กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ มุ่งสนองตอบเป้าหมายเป็นส าคัญ เช่น การสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้
เหมาะสมกับงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พนักงานในองค์การมีความรู้
ความสามารถ รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือความมีประสิทธิภาพของบุคลากร การ
พยายามหาแรงจูงใจเพ่ือรักษาพนักงานให้อยู่ท างานนานที่สุดเป็นต้นบทบาทของฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าที่ ทิศทางขององค์การ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับงาน
และเสริมสร้างความสามารถเป็นประสบการณ์การท างานให้แก่พนักงาน หลังจากนั้นก็ติดตามผล
ว่าเกดิประโยชน์หรือไม่ มากน้อยเพียงใดกิจกรรมและกระบวนการต่างๆมีความสัมพันธ์และบูรณา
การเข้าด้วยกันอย่างมากมองเป็นภาพรวมทั้งหมดและมองในระยะยาวสามารถเข้าถึงได้หลาย
ช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารเน้นให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานทุกๆคน
เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบของคนในองค์การในการให้สิทธิ
การตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะและอธิบายความหมายดังนี้ 

 ระยะการได้มา (Acquisition)ระยะการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่จะเข้ามาท างานใน 
จะประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์(Human Resource Planning) เป็นกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนแรกก่อนที่
จะมีการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุพนักงานเข้าท างาน ซึ่ง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
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เป็นการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ในอนาคต ทั้ งในด้านจ านวนและทักษะ
ความสามารถ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีทรัพยากรมนุษย์ใช้ตามความต้องการขององค์การ การวางแผน
เป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากองค์การมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การ ดังนั้น ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจึงมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเช่นกัน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตที่ส าคัญขององค์การ ได้แก่ การ
เจริญเติบโตขององค์การ และการออกจากงานของคนงาน เช่น ความต้องการใช้บริการของลูกค้า
เพ่ิมขึ้นมีการขยายบริการหรือเพ่ิมคุณภาพและระดับความสามารถในการท างานขึ้น รวมทั้งการ
ลาออก การให้ออก และการเกษียณของคนงานเก่า หากขาดการวางแผนที่ดีจะท าให้คนงานที่มีอยู่
เก่าและคนงานที่รับใหม่มีไม่เพียงพอ หรือบางครั้งเกินความต้องการขององค์การได้ ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ หรือส่งผลต่อค่าใช้จ่ายขององค์การในกรณีที่มีคนเกิน 
เป็นต้น 
 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) 
ด้านทรัพยากรมนุษย์จากแผนธุรกิจและแผนกิจกรรมที่จะมีในอนาคต เพ่ือสามารถคาดการณ์ความ
ต้องการในอนาคตในขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์อุปทาน (Supply) ด้านทรัพยากรมนุษย์ประเภท
ต่างๆ ที่องค์การต้องการในอนาคต ทั้งทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในองค์การ เช่น การเลื่อน การโอนย้าย
ต าแหน่งคนงานที่มีอยู่เดิม และจากตลาดแรงงานภายนอกองค์การ การวิเคราะห์ดังกล่าวจะท าให้
ผู้บริหารคาดการณ์ได้ว่าจะมีคนงานขาดหรือเกินในอนาคต ถ้าคาดว่าจะขาดคนงาน จ าเป็นต้อง
วางแผนการสรรหา การฝึกอบรมพัฒนา การเพ่ิมผลผลิตของคนงานเดิม หรือการใช้ทรัพยากร
ทางเลือกอ่ืนๆ ถ้าท าได้ ส่วนในกรณีที่คาดการณ์ว่าจะมีคนงานเกิน จ าเป็นต้องวางแผนการลด
คนงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้เกษียณก่อนก าหนด หรือการขยายงานให้สอดคล้องกับจ านวน
คนงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งเมื่อวางแผนการเพ่ิมหรือลดคนแล้ว จะต้องมีการ
ก าหนดงบประมาณที่จะใช้ และมาตรฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ เช่น จ านวนคนงาน ความรู้ 
ทักษะและความสามารถที่ต้องการ รวมถึงการก าหนดวิธีการควบคุมให้เกิดการด าเนินงานตามแผน
ที่วางไว้ถึงแม้ว่าการวางแผนจะถูกก าหนดให้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในระยะของการได้มา แต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องมองภาพรวมของกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ ท้ังการได้มา การดูแลรักษา และการออกจากงาน เพราะทั้ง 3 ระยะ
ต่างเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
 การสรรหา (Recruitment) การสรรหาเป็นกระบวนการค้นหาและชักจูงให้บุคคลที่มี
คุณสมบัติตามต้องการมาสมัครท างาน เพ่ือองค์การจะได้ท าการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด
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เข้าท างานต่อไป การสรรหาสามารถท าได้ทั้งจากแหล่งภายในองค์การเอง เช่น การเลื่อนต าแหน่ง 
การโอนย้าย หรือจากแหล่งภายนอกองค์การก็ได้ ซึ่งทั้งสองแหล่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะใช้วิธีการสรรหาว่าจ้างคนใหม่เข้ามาท างาน ผู้บริหารองค์การควรพิจารณา
ทางเลือกอ่ืนๆ ก่อน เช่น การให้คนงานที่มีอยู่ท างานล่วงเวลา หรือการ จ้างคนงานชั่วคราวหรือ
ท างานบางเวลา เพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว แต่ถ้าพิจารณาแล้ว
ไม่มีทางเลือกอ่ืน จ าเป็นต้องสรรหาคนใหม่เข้ามาท างานในองค์การ สามารถใช้วิธีการสรรหาได้
หลายวิธี คือ 
 1) การให้ผู้สมัครมาสมัครเอง (Walk In) ซึ่งเหมาะกับสถานที่ที่มีชื่อเสียงและตั้งอยู่ในที่
ผู้สมัครสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 2) การให้คนงานเดิมแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดมาสมัคร 
 3) การโฆษณาผ่านส่ือมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารวิชาชีพ วิทยุ หรือ
โทรทัศน์ เป็นต้น 
 4) การแจ้งผ่านสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในต าแหน่งที่องค์การต้องการ 
 5) การแจ้งผ่านสมาคมวิชาชีพของงานที่ต้องการ เช่น แพทย์สภา หรือสภาการพยาบาล 
สมาคมฯ เป็นต้น 
 6) การแจ้งผ่านศูนย์จัดหางาน ทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ที่กรมการจัดหางาน หรือ
ส านักงานจัดหางานของเอกชน เป็นต้น 
 7) การทาบทามบุคคลที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วและท างานที่องค์การหรือองค์การอ่ืน ซึ่งเป็น
ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่ต้องการ วิธีนี้เหมาะกับต าแหน่งงานในระดับสูง 
 8) การให้บริษัทค้นหาผู้บริหาร (Executive Search Firms) เป็นบริษัทที่ท าหน้าที่
ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในต าแหน่งที่ต้องการรับ ซึ่งมักเป็นต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะค้นหาและทาบทามบุคคลดังกล่าว (Headhunters) ที่ท างาน
อยู่ในองค์การอ่ืนให้มาท างานกับองค์การที่ต้องการ ซึ่งมักได้คนที่ความสามารถสูงและมาท างานได้
ทันที แต่ต้องเสียค่าบริการในอัตราสูง 
 การคัดเลือก (Selection) การคัดเลือก เป็นการกลั่นกรองผู้สมัครงาน เพ่ือให้ได้คนที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับต าแหน่งงานว่างที่เปิดรับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการสรรหาได้ผู้มาสมัคร
งานในจ านวนที่พึงพอใจแล้วกระบวนการคัดเลือกที่ดีจะท าให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ 
หรือ Put the Right Man on The Right Job นั่นเอง ขั้นตอนการคัดเลือกอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละองค์การและในแต่ละต าแหน่ง เช่น บางองค์การอาจไม่มีการสัมภาษณ์ขั้นต้นแต่ใช้วิธีการ
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ทดสอบข้อเขียนก่อนโดยเฉพาะต าแหน่งที่มีคนสมัครจ านวนมากเพ่ือคัดกรองคนที่เหมาะสมให้เหลือ
น้อยลง หรือบางต าแหน่งอาจใช้วิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ เช่น ต าแหน่งพนักงานธุรการ อาจให้
ทดสอบการพิมพ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ บางต าแหน่งที่มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพไว้แน่นอน
แล้ว เช่น แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร อาจพิจารณาจากใบประกอบวิชาชีพแทนการสอบส าหรับ
การสัมภาษณ์เพ่ือจ้างงาน นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง เพราะสามารถรวบรวมข้อมูลของ
ผู้สมัครในลักษณะการเผชิญหน้า จึงมีโอกาสได้ข้อมูลที่ตรงตามเป็นจริงได้มาก เพราะสามารถสังเกต
ปฏิกิริยาประกอบการสัมภาษณ์ได้ด้วย ซึ่งการสัมภาษณ์นอกจากจะได้ข้อมูลของผู้ สมัครเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ ทักษะ ไหวพริบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานที่สมัครแล้ว ผู้
สัมภาษณ์ยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงบางประการเกี่ยวกับลักษณะงานในองค์การเพ่ือให้ผู้สมัคร
พิจารณาว่าตรงตามที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อจบการสัมภาษณ์ควรให้ผู้สมัครประเมินตนเองว่า 
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะรับหรือไม่  
 การปฐมนิเทศ (Orientation) ภายหลังการคัดเลือกแล้วการแนะน าตัวและการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต่อไป วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ คือ 
เพ่ือให้พนักงานใหม่เข้าใจปรัชญาและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการรับรู้เกี่ยวกับองค์การและ
บทบาทของตนเองอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้วิธีการท างานและวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนรู้จัก
เพ่ือนร่วมงานใหม่และสามารถท างานร่วมกันได้ โดยองค์การควรให้ข้อมูลแก่พนักงานใหม่ในเรื่อง
เกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ขององค์การสภาพทางกายภาพขององค์การ โครงสร้างการบริหาร 
แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและอัคคีภัย บริการด้านสุขภาพและบริการช่วยเหลืออ่ืนๆ นโยบาย
ส าคัญและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงช่วงเวลา วิธีการ และผู้ท าหน้าที่ให้การดูแล
ฝึกอบรมและทดลองงานของพนักงานงานใหม่ ซึ่งการปฐมนิเทศที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้
พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้การท างานและมีพฤติกรรมตามที่องค์การคาดหวัง 
 ระยะการดูแลรักษา (Retention) ระยะการดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่ท างานใน
องค์การ มีจุดประสงค์เ พ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท างานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝึกอบรมและพัฒนา 
ระเบียบวินัย การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การช่วยเหลือให้ค าปรึกษา การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย ซึ่งอธิบายความได้ดังนี้ 
 การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) การประเมินผลงานเป็นระบบการ
วัดผลงานของบุคคลที่ท าได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ที่ก าหนด ซึ่งการประเมินผลงานของพนักงานเป็นมาตรการหนึ่งที่ท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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ระดับผลงานของพนักงานแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และเป็นข้อมูลป้อนกลับส าหรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน การบริหารค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งหรือการโอนย้ายหน้าที่ การฝึกอบรมและพัฒนาและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการ
ประเมินผลงานสามารถด าเนินการได้ 4 ลักษณะ คือ  
 (1) การประเมินผลงานเพ่ือบรรจุหลังการทดลองงาน 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 (3) การประเมินผลในช่วงการรักษาการในต าแหน่งก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่  
  (4) การประเมินศักยภาพเพ่ือการเลื่อนต าแหน่ง 
 การจัดวางคน (Employee Placement) ข้อมูลจากการประเมินผลงานจะท าให้
ผู้บริหารน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจจัดวางคนในต าแหน่งต่างๆให้เหมาะกับศักยภาพที่มีอยู่เช่น
การเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง หรือการโอนย้าย เป็นต้น 
 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการเพ่ิมศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ โดยใช้วิธีการฝึกอบรม
และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ส าหรับเหตุผลส าคัญท่ีจะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มี 5 ประการ ได้แก่ 
 เพ่ือช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีข้ึน ซึ่งพนักงานที่ขาดทักษะที่จ าเป็นใน
การท างานนับเป็นความส าคัญอันดับแรกที่จะต้องได้รับการฝึกอบรม นอกจากนี้พนักงานบางรายที่
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งและยังขาดทักษะและความสามารถบางประการในการด ารงต าแหน่งใหม่ ก็
จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเช่นกัน 
 เพ่ือช่วยให้พนักงานมีทักษะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี องค์การ และ
วิธีการบริหาร เช่น เม่ือมีการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ จ าเป็นต้องฝึกอบรม
พนักงานเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในองค์การต่างๆ 
 เพ่ือช่วยให้ปัญหาขององค์การได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหาความขัดแย้ง คนงานลาออก 
การท างานไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งการฝึกอบรมพนักงานเป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญที่ช่วยแก้ ไขปัญหา
เหล่านี้  
 เพ่ือเตรียมพร้อมให้กับพนักงานที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งให้ท างานในระดับที่สูงขึ้น 
ซึ่งการจูงใจพนักงานด้วยการเลื่อนต าแหน่งให้จะต้องท าควบคู่กับการมีโปรแกรมการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานอย่างกว้างขวาง และ 
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 เพ่ือปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วข้างต้น การฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานขององค์การแผนกและองค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ และช่วยให้เป้าประสงค์ของแต่ละบุคคลบรรลุด้วย นอกจากนี้ ยัง
สามารถช่วยในการผลักดันและสร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ด้วยการ
ฝึกอบรมและพัฒนา 

 ระเบียบวินัย (Discipline) เมื่อกล่าวถึงระเบียบวินัย คนส่วนใหญ่มักจะมองในด้านลบว่า
เกี่ยวข้องกับการลงโทษ แต่ถ้ามองในด้านบวกระเบียบวินัยช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน
และท าให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และเกิดการยอมรับนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งนี้นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ก าหนด
ต้องสมเหตุสมผล และพนักงานมีความเข้าใจต่อสิ่งที่องค์การคาดหวังให้เขาปฏิบัติรวมทั้งพนักงาน
ต้องยอมรับในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารที่จะออกระเบียบวินัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท างานที่ดี
ของพนักงานและให้การยอมรับการด าเนินการใดๆ ของผู้บริหาร เมื่อมีพนักงานละเมิดระเบียบวินัย
ดังกล่าว  
 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits 
Administration) สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาคนที่ท างานให้ท างานตามที่มุ่งหวังและอยู่กับ
องค์การต่อไป โดยไม่ย้ายงาน หรือลาออก คือ การบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานได้อย่าง
เหมาะสม มีทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยตรง เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัส ฯลฯ พร้อมทั้ง
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อม เช่น การประกันสังคม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสะสม และเงินบ าเหน็จบ านาญ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
การให้วันหยุด การลากิจ การลาป่วย การลาพักผ่อน การให้ชุดท างานแก่คนงาน การให้เครื่องดื่ม
หรืออาหารขณะขึ้นเวรบ่ายและเวรดึก เป็นต้น  
 การช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา (Employee Assistance/Career Counseling) เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์การในขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษย์แต่ละคน
ต่างมีปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวที่แตกต่างกันไป บางคนสามารถเผชิญและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่บางคนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
ของการท างาน เช่น อาจเป็นเหตุให้ต้องมาท างานสาย หยุดงาน อารมณ์หงุดหงิดขณะท างาน หรือ
เกิดอุบัติเหตุในการท างาน ดังนั้น แต่ละองค์การควรให้ความส าคัญในการจัดโปรแกรมการช่วยเหลือ
หรือให้ค าปรึกษาแก่คนงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าการให้บริการ
คลินิกคลายเครียดการจัดคลินิกเลิกบุหรี่และเลิกสุราให้แก่คนงานที่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวการให้
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ค าปรึกษาเรื่องอาชีพเพ่ือให้คนงานมีการพัฒนาตนให้สอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคตขององค์กร  
 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) นอกจากกฎหมายแรงงานที่
ก าหนดให้องค์การต่างๆต้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานแล้วพนักงานขององค์การ
บางต าแหน่งยังต้องท างานที่เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  
 ระยะการออกจากงาน การที่พนักงานออกจากงานมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ได้งานอ่ืนที่
ดีกว่า การให้ออก การเกษียณอายุการท างาน หรือเนื่องจากการเสียชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบัน
องค์การเอกชนต่างๆ หลายแห่งต้องให้คนงานออกจากงานมากขึ้น เนื่องจากได้มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ิมขึ้นท าให้ความจ าเป็นต้องใช้คนท างานในบางต า แหน่งลดน้อยลง หรือมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์การด้วยการลดคน หรือการใช้ระบบจ้างบุคคลหรือองค์การจากภายนอก
(Outsource) มาท างานแทนการจ้างพนักงานประจ าที่มีภาระเงินเดือนและสวัสดิการสูง อันเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้นั้นยิ่งส่งผลให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ระยะการออกจากงานมีความส าคัญมากข้ึน  
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระยะการออกจากงานจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและ
ก ากับการออกของคนงานจากองค์การ นอกจากกิจกรรมปกติที่ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องดูแล
เช่นการเก็บคืนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่องค์การเคยมอบให้พนักงานไว้ใช้งาน การเก็บกุญแจและ
รายงานต่างๆ สรุปแฟ้มประวัติการจ้างงานการด าเนินการเรื่องการจ่ายเงินก่อนออกจากงานและการ
สัมภาษณ์ก่อนออกเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสาเหตุของการลาออก ปัจจุบันหลายองค์การ
ยังให้ความส าคัญกับกิจกรรมการวางแผนการเกษียณให้แก่พนักงานเพ่ือให้คนงานมีการเตรียมพร้อม
และสามารถปรับตัวเข้ากับวัยเกษียณได้และกิจกรรมการหางานใหม่ (Outplacement) ให้แก่
คนงานในกรณีที่องค์การเดิมมีการยุบ เลิก หรือควบกับกิจการใหม่ด้วย เช่น มีการฝึกอบรมคนงาน
ให้มีความพร้อมที่จะออกไปท างานกับองค์การใหม่ที่ได้จัดเตรียมติดต่อไว้ให้เมื่อองค์การเดิมต้องยุบ
เลิกหรือการโฆษณาหางานใหม่ให้ในนามขององค์การเดิมหรือการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ
ทางเลือกอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือให้คนงานที่ต้องออกจากงานได้มีงานท าต่อไป  กรณีการ
จ่ายเงินให้แก่ทายาทของคนงานที่เสียชีวิตการจ่ายเงินชดเชยกรณีให้คนงานออกหรือปลดออกและ
การจ่ายเงินทุนหรือค่าครองชีพกรณีเกษียณให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ได้ก าหนดไว้สิ่งหนึ่งที่
ผู้บริหารควรให้ความสนใจคือในกรณีที่มีคนงานออกจากงานควรให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ท า
การสัมภาษณ์ก่อนออก (Exit Interview)เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานหัวหน้างานสิ่งอ านวยความ
สะดวกค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งจะท าให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ขององค์การ และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการมาปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
เก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลควรเชื่อถือได้และควรเป็นความลับ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management) หมายถึง “ความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ใน
ตัวเองและสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กรหรือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าซึ่งจะท าให้องค์กรนั้นมีความสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขัน”ดังนั้นการที่องค์กรจะจัดการหรือหาวิธีการที่จะท าให้คนแต่ละคนในองค์กรใช้ศักยภาพหรือ
ความรู้ความสามารถที่มีมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจึงต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืนๆคือคนเป็น“สินทรัพย์”ที่จับต้องไม่ได้
(Intangible Asset)ไม่มีค่าเสื่อมเหมือนทรัพย์สินอ่ืน   คนคือ “ทุน” (Human Capital) ที่สามารถ
สร้าง “มูลค่าเพ่ิม” ได้เสมอ คนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วาง
ไว้หรือไม่ ปัญหาอยู่ที่ว่าคนในองค์กรของคุณสักกี่คนที่จะเป็นนักคิด หรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เพราะหลายองค์กรมักจะจ ากัดคนที่จะเป็นนัก
คิดสร้างสรรค์ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ไว้เพียงบางฝ่าย โดย
ยึดติดรูปแบบการท างานตามหน้าที่ (Functions) ของงานที่แบ่งเป็นฝ่าย ส่วน แผนกเป็นหลัก 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หลากหลายแง่มุมดังนี้ 
 เปลี่ยนจากการมองคนเป็นค่าใช้จ่ายไปสู่การมองคนเป็นสินทรัพย์  สมัยก่อน องค์กรจะ
มองบุคลากรเป็นค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ต้องควบคุมมิฉะนั้นแล้วผลงานที่ได้อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จ่าย
ไปในค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ การบริหารงานบุคคลในมุมมองแบบเก่าจึงมีโครงสร้างสูงเป็น
แนวด่ิง การบริหารคนจะเน้นที่กิจกรรมแยกเป็นส่วนๆโดยเน้นประสิทธิภาพการท างานของแต่ละ
ส่วนตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การประเมินผลงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน       ตามแนวคิดใหม่ องค์กรจะมองบุคลากรเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่เพ่ิม
มูลค่าในตัวได้ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือความช านาญ ไม่มีค่าเสื่อมราคา เป็น 
“ทรัพยากรมนุษย์” ซ่ึงเน้นความส าคัญของความรู้และการใช้สติปัญญาในการน าข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งหลายมาใช้ให้เป็นประโยชน์และเกิดข้อได้เปรียบแก่องค์กรโดยมีการประสานการด าเนินการกับ
ส่วนงานอื่นๆ ในลักษณะของการบูรณาการความรู้และทักษะ ไม่ใช่ต่างคนต่างท า    นอกจากจะเป็น
การเปลี่ยนมุมมองของคนจาก ค่าใช้จ่ายเป็น สินทรัพย์ แล้ว Thomas Davenport (ศิระ โอภาส
พงษ์, ผู้แปลและเรียบเรียง. 2543) ยังมองลึกลงไปถึงขั้นที่ว่า แท้จริงแล้ว พนักงานเป็นเจ้าของทุน 
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เป็นผู้ลงทุน เพราะพนักงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะท างานที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร จะเอาทุนของตน
ไปท างานกับองค์กรใดที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนของเขาอย่างคุ้มค่าที่สุด     แนวคิดดังกล่าวมีผล
โดยตรงต่อวิธีการท างาน องค์กรจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีในลักษณะของการ
สร้างแรงจูงใจให้คนอยากอยู่ท างานที่นี่แทนที่จะลาออกไปท างานที่อ่ืน การสร้างแรงจูงใจดังกล่าว
ไม่ได้มีแต่เฉพาะการให้ค่าตอบแทนตามความคิดแบบเก่า แต่จะต้องให้โอกาสในการเรียนรู้ การ
พัฒนา และความมั่นใจในความก้าวหน้าในชีวิตการท างานด้วย 
 มองทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติแยกออกต่างหากจากตัวบุคคล 
“ทรัพยากรมนุษย์” จัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งตามปกติแล้วไม่สามารถวัด
เทียบเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่ในที่สุดแล้วสามารถที่จะแปลงสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
วัดเทียบมูลค่าออกมาได้และยังสามารถท าให้มีสภาพคล่องได้อีกต่างหาก (พิพัฒน์ ก้องกิจกุล อ้างถึง
ใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, ม.ป.ป) ทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่องค์กรเป็นเจ้าของ ดังนั้น แม้ว่าองค์กรจะ
อยู่ในฐานะนายจ้างโดยมีบุคคลผู้เป็นเจ้าของ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นลูกจ้าง แต่ “ทรัพยากร
มนุษย์” ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในของลูกจ้างก็ยังเป็นของลูกจ้าง หาได้เป็นของนายจ้างแต่อย่างใด 
แนวความคิดท่ีแยกทรัพยากรมนุษยอ์อกต่างหากจากตัวลูกจ้างจึงเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการ
จัดการความรู้ขององค์กรที่จะท าอย่างไรจึงจะสามารถดึง Tacit Knowledge นี้ออกมาจากตัว
ลูกจ้างได้โดยสมัครใจ 
 3) เกิดแนวคิดคู่ประสานระหว่างการสร้างความผูกพันและการพัฒนาทุนทางปัญญา แต่
เดิมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
ภาระหน้าที่ในการพัฒนาลูกจ้างจึงตกเป็นของนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว หากนายจ้างต้องการผู้มี
ความรู้ความสามารถก็ต้องลงทุนพัฒนาคนเพราะเมื่อลูกจ้างมีความรู้ ความสามารถก็จะท า
ประโยชน์ให้แก่นายจ้างเป็นการคืนทุนที่ลงไป แต่จากการมองคนเป็นเจ้าของทุน มอง “ทรัพยากร
มนุษย”์ เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่มีพนักงานเป็นเจ้าของ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นการ
พัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” ที่เจ้าของทุนคือตัวพนักงานก็ต้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ เพราะตัวพนักงานเองก็คือผู้ได้รับประโยชน์และมีเสรีที่จะเลือกท างานอยู่กับใครก็ได้ 
 การพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เป็นเรื่องที่แยกออกได้ยากจากการ
พัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ซึ่งมีอยู่สองแนวทาง คือ แบบอังกฤษ (British 
Approach) ที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือให้ได้มาตรฐานงาน กับแบบอเมริกัน (American 
Approach) ที่เน้นการพัฒนาขีดความสามารถบนฐานของการพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (จิร
ประภา อัครบวร, ม.ป.ป) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลซึ่งมีขีด
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ความสามารถหรือทุนทางปัญญาที่สูงขึ้นนั้น จะต้องน าเอาความสามารถดังกล่าวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร    สิ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้างให้เกิดควบคู่ไปกับการพัฒนา 
“ทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพัน (Commitment) กับองค์กรด้วยการ
รักษาความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต กับ การพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือให้เกิดความผูกพันที่จะ
น าความรู้ความสามารถที่พัฒนานั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มที่  การออกแบบ
ผลตอบแทน ต้องท าให้เข้าใจง่าย ท าง่าย และทุกคนยอมรับ รวมทั้งต้องเป็นตัวกระตุ้นให้ขยัน มุ่งไป
ข้างหน้าถึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างท่ีเขาเรียกว่า Win-Win (ชัยวัฒน์ ชยางกูร, 2548, หน้า 64) 
 ให้ความส าคัญกับคุณสมบัติด้านเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและความฉลาดทาง
อารมณ์องค์ประกอบของ “ทรัพยากรมนุษย์” ที่ส าคัญและท าให้เกิดแนวคิดที่ต่างไปจาก 
“ทรัพยากรมนุษย์”ก็คือ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ และทุนทาง
อารมณ์ (Emotional Capital) หรือความฉลาดทางอารมณ์      ในการปฏิบัติงานทั้งหลาย 
นอกเหนือจากความรู้ ทักษะ และทัศนคติ แล้ว เครือข่ายความสัมพันธ์และความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์เป็นปัจจัยส าคัญมากที่จะท าให้บุคคลสามารถน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ให้ประสบ
ความส าเร็จ เครือข่ายความสัมพันธ์เป็นเคร่ืองช่วยให้เกิดความหลากหลายในความคิดและเป็น
กรณีศึกษาที่จะช่วยให้การเรียนรู้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น ในขณะที่การควบคุมอารมณ์จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถรับรู้เรื่องราวและเรื่องราวต่างๆที่ตรงข้ามกับความคิดของเราได้มากขึ้น เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องและขยายขอบเขตออกไปได้ในลักษณะเสริมส่งซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีให้ความส าคัญกับการบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาจึงสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อน ามุมมองของทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ความส าคัญกับเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการควบคุมอารมณ์เป็นการเพ่ิมเติมขึ้นไปจากความรู้ความสามารถซึ่ง
เป็นทุนทางปัญญา 
 เน้นคุณค่าของคนและวิธีการที่ใช้ในการบริหารคนมากกว่าหน้าที่เฉพาะบุคคล นิยามค า
ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” ในลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่ได้ส่งผลแต่เฉพาะในส่วนแนวคิดของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ยังส่งผลต่อแนวคิดของการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้วย Andrew Mayo (นิสดารก์ เวชยานนท์. (2551.) กล่าวว่า Human Resource Management 
(HRM) และ Human Capital Management (HCM) มีความแตกต่างกันในสองเรื่อง คือ 
 การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” จะเน้นคุณค่าของคน (Value of People) และสิ่งที่คน
สร้าง มากกว่าสนใจตัวกระบวนการหรือหน้าที่ด้านบุคคล (HR Function) 
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 การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” จะให้ความส าคัญกับการประเมินวิธีการที่ใช้ในการ
บริหารคนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 เกิดแนวคิดการวัดค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทรัพย์สิน
ที่ไม่มีตัวตน และการบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” จะเน้นที่คุณค่าของคน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ แล้ว
จะวัดค่าของ “ทรัพยากรมนุษย์” ได้อย่างไร ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวความคิดแบบ
เก่า จะใช้จ านวนบุคลากรและจ านวนผู้ที่เข้ารับการอบรม หรือ อัตราการเข้าออกจากงาน (Turn 
Over) หรือประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนจากการท างานเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของบุคคล แต่ตัวชี้วัดดังกล่าว ไม่
สามารถน ามาใช้ได้กับการวัดค่าของ “ทรัพยากรมนุษย์” 
 จากวลียอดฮิตในวงการ Balance Scorecard ของ David P. Norton ที่ว่า “หากคุณ
ไม่สามารถวัดมันได้ คุณก็จะไม่สามารถจัดการกับมันได้”  (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 
Janice Koch and Cassandra A. Frangos, พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, ผู้แปล, 2548, หน้า 29) สะท้อน
ให้เห็นความส าคัญของการต้องรู้จักสิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการในลักษณะเดียวกับสุภาษิตจีน
ที่ว่า  “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”  ที่ผ่านมา วงการธุรกิจทั้งหลายได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 
Balance Scorecard ด้วยการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (strategy map) และน ามาใช้ในการวัดกลยุทธ์
ขององค์กรซึ่งก็ได้รับการยอมรับกันท่ัวไปในฐานะการเป็นตัวแบบการจัดการในสามด้าน คื อ ด้าน
การเงิน อิงพ้ืนฐาน ROI ของ DuPont ด้านลูกค้า อิงพ้ืนฐานข้อเสนอด้านคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า 
ด้านกระบวนการภายใน อิงปัจจัยที่แวดล้อมอยู่ตามห่วงโซ่ทางคุณค่า (value chains) แต่มุมมอง
ด้านความรู้และการเติบโตซึ่งเป็นคุณสมบัติของ “ทรัพยากรมนุษย์” ที่แวดล้อมไปด้วยสินทรัพย์ที่ไม่
มีตัวตนตัวอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยี่สารสนเทศ บรรยากาศการท างานภายในองค์กร ฯลฯ ยังไม่มีกรอบ
การจัดการอันเป็นที่ยอมรับ 
 จากการเชิญผู้บริหารระดับสูงทางด้านทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 องค์กรซึ่งจัดโดยส านัก 
Balance Scorecard Collaborative มาร่วมกันคิดหาแนวทางการวัดค่าของทรัพยากรมนุษย์ ที่
ประชุมได้เสนอแนวคิดว่า “ทรัพยากรมนุษย์” จะมีมูลค่าข้ึนมาได้ก็เฉพาะในแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องกับกล
ยุทธ์ขององค์กรเท่านั้น เช่น แผนการอบรมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงทางด้านคุณภาพจะให้ผลกระทบ
แตกต่างเป็นอย่างมากกับแผนการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการเจรจาต่อรอง เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่า
แผนการอบรมใดให้มูลค่าหรือมีคุณค่ามากกว่ากัน ค าตอบก็ต้องย้อนถามไปก่อนว่า แล้วแผนการ
อบรมไหนที่สอดรับกับกลยุทธขององค์กรมากกว่า สินทรัพย์ทั้งหลาย (ซึ่งก็รวมทรัพยากรมนุษย์
ด้วย) ที่สนับสนุนการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร จะมีมูลค่ามากกว่าบรรดาสินทรัพย์ที่ไม่สนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ (Robert S. Kaplan et al., พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, ผู้แปล, 2548, หน้า 30-49) ท าให้การ
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บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของทุกฝ่ายในองค์กร  เนื่องจากการบริหาร 
“ทรัพยากรมนุษย์” มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ขององค์กร จึงไม่ใช่การมองแค่ตัวคนหรือ
กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นการมองทั้งสองอย่างๆเชื่อมโยงกันโดยมีกลยุทธ์ขององค์กร
เป็นแกนในการด าเนินการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิดของ 
“ทรัพยากรมนุษย์” จึงไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องของ
ทุกฝ่าย ทั้งด้านธุรกิจ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ที่จะต้องน าทุนทั้งสามด้าน คือ 
Intellectual Capital, Social Capital และ Emotional Capital มาประสานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามกลยุทธ์ขององค์กรปัจจัยหลัก 4 ประการแห่งความส าเร็จขององค์กรอันประกอบด้วย 
ความสามารถหลัก (Core Competency), ทักษะการใช้ทรัพยากรขององค์กร, กลยุทธ์ และ
สภาพแวดล้อม มีปัจจัยด้าน “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นตัวเชื่อมโยงปัจจัยทั้งสี่เข้าด้วยกัน จึงเป็น
หน้าที่ขององค์กรที่จะต้องเสริมความรู้และทักษะให้กับพนักงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองของพนักงาน ให้อ านาจพนักงานในการตัดสินใจ มอบรางวัลเป็นผลตอบแทนเมื่อเม่ือเขา
ท างานชิ้นส าคัญประสบความส าเร็จ ยิ่ง “ทรัพยากรมนุษย์” มีความสามารถในการสร้าง
คุณประโยชน์มากขึ้นเท่าใด ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จขององค์กรก็ยิ่งมีประสิทธิภาพและโอกาสใน
การน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น 
 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นสินทรัพย์ที่จับ
ต้องไม่ได้แต่พัฒนาได้ โดยมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ขององค์กรและเป็นเรื่องของทุก
ฝ่ายไม่เฉพาะกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ท าให้เกิดแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้าง “ทรัพยากรมนุษย์” ในองค์กรควบคู่ไปกับแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เป็นวิธีการที่จะท าให้องค์กรสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองตั้งใจหรือมุ่งมั่น รวมทั้งแผนงานต่างๆที่มีความส าคัญ ครอบคลุมเรื่อง
ของลูกจ้างสัมพันธ์ การสรรหา การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล 
รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ความส าคัญกับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารกลยุทธ์
ขององค์กร (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้แปล, 2549, หน้า 70) 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาความรู้ให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้
เรียนรู้ซึ่งก็คือพนักงานทุกระดับในองค์กร เป็นการสร้างความรู้ที่เน้นการพัฒนาระบบความคิดตั้งแต่
การรับรู้ไปจนถึงการสังเคราะห์โดยมีกลยุทธ์ขององค์กรเป็นตัวประกบให้การพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน “ทรัพยากรมนุษย์” ที่สร้างขึ้นมาตามกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ แม้จะถือเป็น
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สมบัติส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน แต่ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องใช้การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) มาคัดกรองและแปลง Tacit Knowledge ของพนักงานให้เป็น 
Explicit Knowledge ให้เร็วและมากท่ีสุด เพราะตามแนวคิดท่ีว่าคนเป็นเจ้าของทุนซึ่งสามารถที่จะ
เลือกท างานที่ไหนก็ได้ ท าให้องค์กรแม้จะพยายามสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี สร้างความรู้สึก
ผูกพันองค์กร (Commitment) มากเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อย่างมากที่พนักงานที่มี 
“ทรัพยากรมนุษย์” ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นจะลาออกและน า “ทรัพยากรมนุษย์” ดังกล่าวไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่คู่แข่งของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรของเรามีขนาดที่เล็กกว่าและไม่
สามารถเสนอผลตอบแทนที่เพียงพอจะรักษาความจงรักภักดี (loyalty) ของพนักงานไว้ได้ เรื่องนี้จึง
เป็นภาระหน้าที่ของทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะต้องร่วมกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือ
อาชีพที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมทั้งกับองค์กรเองและพนักงานที่เป็นเจ้าของ “ทรัพยากรมนุษย์” 
 
บทสรุป 
 หลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดคือองค์การต้องหยุดคิดว่า
พนักงานเป็นต้นทุนทางการบริหารและเปลี่ยนมุมมองให้เป็นพนักงานเป็นการลงทุนทางกลยุทธ์   ที่
ส าคัญทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพ่ิมและสร้างคุณค่าให้กับคนเป็นทุนขององค์การที่มีมูลค่าสูงและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่าสินทรัพย์อ่ืนใดขององค์การ  โดยการมองทั้งคนและกระบวนการ
อย่างเชื่อมโยงด้วยหลักความเกี่ยวพัน หลักการเชื่อมโยงและหลักพันธะผูกพันเป็นผลให้คนมีความ
สมัครใจที่จะผลักดันและพัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การร่วมกัน  ซึ่งแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นความคิดเห็นในปัจจัยการประเมินภาวะผู้น า ความผูกพันของ
พนักงาน การเข้าถึงองค์กร การสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลังคน และความสามารถในการเรียนรู้
ของพนักงาน เพ่ือทราบถึงแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเช่น
ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปรวมทั้งต้องเสียเวลาและงบประมาณอีกจ านวนมาก
เพ่ือคัดเลือกหรือพัฒนาบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน ปัญหาการขาดแคลนก าลังคน การพัฒนา
บุคลากรไม่ทันต่อการรองรับการเติบโตของภาคธุระกิจที่จะเกิดขึ้นอันจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร โดยพนักงานบางส่วนองค์กรไม่สามารถไม่แน่ใจได้เลยว่า
จะมีความผูกพันกับองค์กรมากน้อยเพียงใด จึงมีความจ าเป็นต้องหาแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างเป็นระบบ  
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 บทบาทภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นการกล่าวถึงภาวะผู้น าตาม
แนวคิดและหลักการเป็นผู้น าที่ดีตามแนวคิดทฤษฎี  ย่อมประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 
หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และ
การพัฒนาระบบงาน และคุณธรรมส าคัญส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จที่วางไว้ และน าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุขและ
มั่นคง บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า รูปแบบภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุค
โลกาภิวัตน์ บทบาทและหน้าที่ของผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์  คุณลักษณะของผู้น าที่พึง
ประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
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Abstracts 
 Character leadership in the globalization mentioned that good 
leadership is based on the concepts and the principles of theories, consist of three 
main points; humanities is focused on the leadership that means the leadership 
have to improve the personality's and working, the n, improving of the working and 
last, morality is very necessary for working in the personality to contribute very the 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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duties and leads to the success of the planning. Moreover, it means that good 
leadership are leads to peace of the society. This article aimed to study the 
theories of the leadership, the model of Desirable leadership in the globalization, 
the role and the duty of Desirable leadership in the globalization and the 
characteristics of Desirable leadership in the globalization. 
Keyword : leadership, globalization 
บทน า 
 จากกระแสโลกาภิวัตนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งโดยองค์ประกอบ
ภาวะ ฐานะ ทิศทางสถานการณในโลกที่เปลี่ยนแปลงน าไปสูความแปรปรวนของโอกาส และ
ข้อจ ากัดหลายประการ ในฐานะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตนย่อมต้องรู้และเข้าใจสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้ประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น หรือสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนของหมูคณะสังคม และประเทศชาติเป็นหลักส าคัญ ไม่มุ่งแต่หา
ประโยชนส่วนตนโดยมองข้ามซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแห่งสังคมและประเทศชาติผู้น าที่พึง
ประสงคน์ี้จะถูกยกย่อง ยอมรับ ศรัทธา นับถือจากหมูชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร (สุเมธ แสง
นิ่มนวล, 2552 :3)ท าให้องค์กรสามารถเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปในทุก
ภาวะการณของโลก ผู้น าที่พึงประสงค์ย่อมมีความสามารถใช้ประโยชนหรือด ารงตนให้เกิดประโยชน
ไดเสมอแม้ในภาวะสงครามหรือในภาวะที่โลกเกิดหายนะ ซึ่งผู้น าที่พึงประสงค์ที่จะไดรับประโยชน
จากโลกหรือสร้างประโยชนให้แก่โลกไดในทกุภาวะต้องเป็นผู้น าที่สามารถเข้าใจภาวะการณของโลก
อย่างแท้จริง เป็นผู้น าที่เป็นอิสระเหนือโลก และมีกุศโลบายอันเหมาะสมที่จะสามารถบริหารจัดการ
โลกในแต่ละภาวะการณ เพ่ือน าประโยชนสุขมาสูหมูคณะสังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริงและ
ยั่งยืนตลอดไป 

 
แนวคิดและหลักการเป็นผู้น าที่ดีตามแนวคิดทฤษฎี 
 คนบางคนเป็นหัวหน้า แต่ไม่ได้เป็นผู้น า ส่วนบางคนเป็นผู้น า แต่ไม่ได้เป็นหัวหน้า และ
คนบางคน เป็นได้ทั้งหัวหน้า และเป็นทั้งผู้น า”หรือ “ฝูงคนต้องน า ฝูงสัตว์ต้องต้อน”และ “หัวไม่
ส่าย หางไม่กระดิก”ค ากล่าวเหล่านี้ล้วนสื่อความถึงความหมายของค าว่า “ผู้น า” หรือ “หัวหน้า”
ทั้งสิ้น ทั้งยังเก่ียวพันกับค าว่าผู้บริหารและนักบริหารที่มีความหมายในท านองเดียวกับค าว่า ผู้น า อีก
ด้วย(สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552:3) นอกจากนี้ผู้น ายังเป็นผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรม
ภายในกลุ่มเปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มี
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อิทธิพลต่อการ ตัดสินใจของกลุ่มสูง น ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายที่วางไว้ 
แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น าทั้งนี้รวมถึงผู้น าที่น ากลุ่มออกนอกลู่
นอกทางด้วย เป็นบุคคลที่มีมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการ
อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด (กวี วงศ์พุฒ, 2545:14-15) ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่
เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผน และผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม  และน ากลุ่ม
ปฏิบัติงาน คอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถให้บรรลุเป้าหมาย (บุญทัน 
ดอกไธสง, 2535:266) 
 บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้า  และบรรลุ
เป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระท าของผู้อ่ืน (วิภาดา คุปตานนท์, 2544:237) 
ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับ
ผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท า
ให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการ และ
อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กันเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย (มัลลิกา ต้นสอน, 2544:47)  
 ภาวะผู้น าที่คาดหวังและเป็นที่ต้องการว่าประกอบด้วย ผู้น าผู้ยึดหลักการ ผู้น าต้องมี
ความรู้ และมีวิสัยทัศน์ ผู้น าต้องเป็นนักปฏิบัติ และผู้น าต้องเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน
(สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์  สมิตะศิริ , 2542 :85-89) เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การ
เจริญก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคง และช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544:12) บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าที่ได้รับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุ่มท่ีเหลือก็คือผู้ตามแม้จะเป็นหัวหน้า  
 บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ กลุ่มย่อยหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆก็ตาม 
และมีวิสัยทัศน์ เป็นนักปฏิบัติ และได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท า
หน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การวางแผน การชี้แนะ สั่งการ สามารถปกครอง บังคับบัญชา บริหาร 
ผลักดัน และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้น าอาจเป็นบุคคล
ที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ต าแหน่งของผู้น าแตกต่างกันไปตามลักษณะ
งาน และองค์การที่อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้
บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง 
คณบดี เป็นต้น (Yukl, Gary A, 1989:3-4)  
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 ผู้น า และที่มาของผู้น ามี 3 ลักษณะ คือ 1 มีความสามารถชักจูงผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ 
กล่าวคือผู้น าต้องสามารถจูงใจให้คนท าหรือไม่ท าอะไรตามที่ต้องการด้วยความเต็มอกเต็มใจได้เช่น ผู้น า
ด้านลัทธิความเชื่อ หรือ ผู้น ากลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นจากการชักจูงให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้ง
ทางการเมืองหรือเพ่ือท าประโยชน์ต่อสังคม 2 มีสถานการณ์เป็นตัวก าหนด สถานการณ์จะเป็น
ตัวก าหนดว่า ใครจะเป็นผู้น าในสถานการณ์นั้นๆ เช่น บนรถเมล์ที่เรานั่ง จะถือว่าคนขับเป็นผู้น า ส่วน
ผู้โดยสารเป็นผู้ตาม เขาขับให้เรานั่ง แสดงว่าเราเต็มใจไปกับเขา เพราะถ้าไม่เต็มใจ เราคงไม่นั่งให้เขาขับ
พาเราไปในที่ต่างๆ เช่นเดียวกับไกด์ที่เรายินยอมให้เป็นผู้น าเที่ยวในสถานที่ที่เราไม่เคยไป เป็นต้น 3 มี
การเลือกตั้ง ท าให้ได้รับการยอมรับการเลือกตั้ง คือ ผ่านการเลือกของกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึง
กลุ่มคนขนาดใหญ่ ซึ่งตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เราจะถือเอาจากบุคคลที่เสียงส่วน
ใหญ่ลงมติเลือกให้เขาเป็นผู้น า (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2552:3-4) 
 ผู้น าคือบุคคลที่กลุ่มได้มอบหมายหน้าที่ให้ควบคุม หรือประสานงานกิจกรรมต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม (Fiedler, 1976:431-432) เป็นบุคคลที่ถูกเลือกหรือได้รับการแต่งตั้ง
ให้น ากลุ่มและมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
และเพ่ือท าหน้าที่หัวหน้าของกลุ่ม (Dejnozka, 1983:110-125) นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ท าให้
องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล บุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ( DuBrin J.A., 1998:140-147) ผู้น ายังเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม 
สามารถที่จะจูงใจ ชักน าหรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่างๆของกลุ่มให้
ส าเร็จ(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,2536:233-294)  
 ภาวะผู้น ามีความหมายแตกต่างกัน ในยุคก่อนนั้นมีค าที่แสดงความเป็นผู้น า เช่น 
หัวหน้า ประมุข ราชา พญา เป็นต้น Oxford English Dictionary ได้ชี้ให้เห็นว่าค าว่า Leader มีใน
ภาษาอังกฤษประมาณ ค.ศ. 1300 แต่ค าว่า Leadership เพ่ิงจะมีประมาณ ปีค.ศ.1800 อย่างไรก็
ตามการศึกษาการเป็นผู้น านั้นมีมานานแล้ว เช่น ในหนังสือ Republic ซ่ึง Plato ได้พยายามอธิบาย
คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นPhilosopher-king ซึ่งก็ท าหน้าที่เป็นผู้น านั่นเอง(เสริมศักดิ์ วิศาลา
ภรณ์, 2538:3) ทั้งผู้น า และภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมากจนบางครั้งเป็นค าเดียวกัน แต่
ลักษณะส าคัญของค า 2 ค า บอกถึงความแตกต่างกันได้ โดยใช้หลักของกระบวนการกลุ่มเป็น
ตัวก าหนด เช่น ภาวะผู้น า จะหมายถึงกระบวนการแต่ ผู้น า เป็นต าแหน่งของโครงสร้างภายในกลุ่ม
หรือการด ารงต าแหน่งของบุคคล(Nath Bhanthumnavin, 1985:27) คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา 



333การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงาม โดยประกอบด้วยตัวผู้น า ผู้ตาม จุดหมาย หลักการ และวิธีการสิ่งที่จะท าและ
สถานการณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2550:4-5) ภาวะผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม ซึ่ง
ผู้น าที่ดีจะต้องยึดหลัก “ธรรม” เช่น พรหมวิหาร 4 พละ 5 และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น เป็น
คุณธรรมส าคัญส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการงานทุกอย่างให้
บรรลุผลส าเร็จที่วางไว้ และน าพาหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสุข และม่ันคงตลอดไป 
 รูปแบบภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เกิดจากการประยุกต์ของภาวะผู้น า
ตามหลักพุทธธรรม ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตนการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์
แบบทั้ง 2 ด้าน คือ  
 1 คุณภาพด้านความสามารถ เพ่ือท าให้ผู้น าเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนา
องค์การ  
 2 คุณภาพด้านจิตใจ เพ่ือท าให้เกิดการยกระดับจิตใจของผู้น าให้มีคุณธรรมจริยธรรม
เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นหลักเพ่ือให้สามารถน าพาหมู่คณะ องค์กร และสังคมไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน และมั่นคงตลอดไป (นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย,2550:115) ภาวะผู้น าเป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุจุดหมายขององค์การ(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542:106) กระบวนการในการแนะแนว และน าทาง
พฤติกรรมของคนในสภาพของการท างาน (Nelson, 1997:346)  
 ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม มีผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง 
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆในกลุ่ม ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพล และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของ
สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย 
(Gibson, 1997:272)  
 สภาพของความเป็นผู้น าเป็นศิลปะในการท าให้ผู้อ่ืนท าในสิ่งที่ต้องการ ให้ส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยความเต็มใจของพวกเขาเอง ส่วนวิธีการสร้างภาวะผู้น าหรือสร้างศิลปะในการท าให้ผู้อ่ืนท าใน
สิ่งที่ผู้น าต้องการให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเต็มใจของพวกผู้ปฏิบัตินั้นมีสูตรส าเร็จ  5 ประการ ที่
เรียกว่า สูตร 1 2 3 4 5 คือ เข้มแข็ง หมายถึง ความเข้มแข็ง คือ ต้องเป็นคนเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างใดก็ตาม แกร่งกล้า หมายถึง ความแกร่งกล้า 
2 ประการ คือ แกร่งกล้ารับผิด แกร่งกล้ารับชอบ คือ ต้องแกร่งกล้ารับทั้งผิด รับทั้งชอบ จะรับอย่าง
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ใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า ความรับผิดชอบ ศรัทธา หมายถึง ความ
ศรัทธา 3 ประการ ได้แก่ ศรัทธาตัวเอง โดยเริ่มต้นที่ ตัวเอง ก่อน ว่าเราเป็นคนมีความรู้ มี
ความสามารถ สิ่งใดที่ผู้อ่ืนท าได้ เราก็ต้องท าได้ และพยายามท าให้ดีกว่านอกจากศรัทธาในตัวเอง
แล้ว ศรัทธาเพ่ือนร่วมงาน ต้องรู้จักให้เกียรติผู้ อ่ืนเห็นความส าคัญและความสามารถของผู้อ่ืน  
ตลอดจนเข้าใจถึงวิธีการท างานเป็นทีม ศรัทธาหน่วยงาน หรือองค์กรที่เราสังกัดอยู่ผู้น าคือตัวแทน
ของหน่วยงานถ้าเราต้องการสร้างภาวะผู้น า โดยขาดส านึกแห่งศรัทธาต่อหน่วยงานของตนเอง ย่อม
ไม่สามารถจูงใจให้ผู้ตามฮึกเหิมที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จได้ คุณค่า หมายถึง ความมีคุณค่า 
4 ประการ คือ คุณค่าแห่งการคิด คือต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ไม่หยุดนิ่ง คิดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและอยู่ในกรอบของคุณธรรม คุณค่าแห่งการพูด คือ รู้จักพูด เพ่ือถ่ายทอด
ความคิดให้ผู้อ่ืนได้รับทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง พูดเพ่ือให้เกิดผลในทางบวก เกิดความศรัทธา
ในองค์กรเกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีต าแหน่งด้อยกว่า และ
เกิดแรงจูงใจที่จะท างานให้ส าเร็จ คุณค่าแห่งการตัดสินใจ การสร้างคุณค่าด้วยการตัดสินใจ การ
ตัดสินใจที่เด็ด ขาด มั่นคง โดยผ่านการไตร่ตรองด้วยเหตุผลมาอย่างดีแล้ว ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษ
ของผู้น า และเมื่อตัดสินใจแล้ว ผลจะออกมาถูกหรือผิด ผู้น าจะต้องรับผิดชอบแต่โดยดี ไม่ปัด
ความผิดไปให้ผู้อ่ืน คุณค่าแห่งการกระท า การสร้างคุณค่าด้วยการกระท า เมื่อมีความคิด มีการ
ถ่ายทอดให้เข้าใจด้วยการพูด มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคงแล้ว ก็ถึงขั้นของการกระท า ผู้น าต้อง
กระท าการใด ๆอย่างห้าวหาญ เป็นตัวอย่าง มีความขยันหมั่นเพียรมากกว่าผู้อ่ืน มีความอดทน
มากกว่าผู้อ่ืน ตลอดจนยึดหลักความถูกต้อง และคุณธรรมมากกว่าผู้อ่ืน เหล่านี้จึงจะเรียกได้ว่ามี
ภาวะผู้น า ดังนั้นคนเป็นผู้น าต้องสร้างคุณค่าให้คนเห็น เชื่อถือ เคารพรัก และศรัทธาการคิด การพูด 
การตัดสินใจ ตลอดจนการกระท าจึงต้องผ่านการกลั่นกรองมาก่อนเสมอ สามารถ หมายถึง 
ความสามารถ 5 ประการ คือ ความสามารถในการ วางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงาน 
ประสานงาน พัฒนาคนพัฒนางาน ซ่ึงทั้ง 5 สามารถนี้ ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้น า โดยเฉพาะ
ผู้น านักบริหารเพราะผู้น านักบริหารนั้น ต้องรู้จักการวางแผนงาน จะท าสิ่งใด ต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่า
จะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร โดยใคร ขั้นต่อไปคือมอบหมายให้ผู้ที่ถูกระบุนั้นไปด าเนินการ 
เรียกว่า การมอบหมายงาน โดยค านึงอยู่เสมอว่า ผู้บริหาร คือ “ผู้ที่ท างานให้เสร็จ โดยไม่ลงมือท า
ด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีจูงใจ ให้คนอ่ืนมาท างานแทนตนจนส าเร็จ”เมื่อมอบหมายงานแล้ว ก็ต้องรู้จัก
ติดตามงาน ตรวจงาน ว่างานที่มอบให้ผู้อ่ืนไปท านั้นได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
วิธีการนี้เรียกว่า การควบคุมงาน และถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมงานอย่างดีแล้วก็ตาม การท างานใน
ปัจจุบัน ไม่ได้กระท าร่วมกับคน ๆ เดียวหรือหน่วยงานเดียว การประสานงาน จึงเป็นเรื่องส าคัญ แต่
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ที่ส าคัญมากไปกว่านั้นคือ ต้องมีการพัฒนาคน พัฒนางาน อยู่ตลอดเวลา (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 
2552:10-14) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางที่เขาประสงค์ (Bennis, W., and Nanus, 1985:114)  
 การที่ผู้น านั้นมีอิทธิพลหรือใช้อิทธิพลให้ผู้อ่ืนหรือใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามที่ต้องการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ (เย็นใจ ศรีวรรณบูรณ์, 2541:61-62) และกระบวนการ
ทางสังคมที่ผู้ตามเมื่อได้รับอิทธิพลจากผู้น าจะเข้าไปผูกพันด้วยความเต็มใจในการกระท าหรือใน
พฤติกรรมที่ผู้ตามมีความรู้สึกว่ามีความชอบธรรมส าหรับผู้น าที่จะใช้อิทธิพล หรือหมายถึง
ความสามารถที่จะชักจูง หว่านล้อมให้ผู้อ่ืนแสวงหาเป้าหมาย และเทคนิคที่จะท าให้บุคคลเหล่านั้น
ไปถึงเป้าหมาย การสร้างโอกาสให้พนักงาน และบุคคลอ่ืน ๆ ได้ท าประโยชน์อย่างส าคัญเป็น
รายบุคคลหรือเป็นทีมต่อภารกิจขององค์การ ภาวะผู้น าเป็นตัวแทนของความตั้งใจและความ
พยายามของผู้น าในการมองหาแนวทางเพ่ือขยายสมรรถนะของพนักงานให้ท าคุณประโยชน์แก่
เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2543:9)  
 ภาวะผู้น าจึงเป็นศิลปะที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อนักบริหารที่จะน าองค์การไปสู่
ความส าเร็จ ผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมายวางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการ
พัฒนาขององค์การหรือหมายถึงความสามารถของบุคคลในการใช้อ านาจ และจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตามจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือหมายถึงศิลปะหรือกระบวนการในการใช้อิทธิพลให้ผู้อ่ืนท า
ตามจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539:43) ภาวะที่
ก่อให้เกิดศรัทธา เป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันในสังคมนั้น ๆ ภาวะผู้น า อาจมีในบิดา
มารดา ครู ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ผู้น าทางวิชาการ ผู้น าทางการเมืองหรือบุคคลอ่ืน ๆ และ
ภาวะผู้น าอาจจะมีในบุคคลที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหรือไม่ใช่ก็ได้ (ประเวศ วะสี, 2544:5) คุณสมบัติ 
เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน
และพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม (พรนพ พุกกะพันธุ์, 2544:2) นอกจากนี้ ภาวะผู้น ายังมีคุณสมบัติ 
เช่น  
 1) เป็นความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนในด้านการกระท าตามที่ผู้น าต้องการ 
และสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนให้กระท ากิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้  
 2) เป็นกระบวนการความเป็นผู้น าจากการใช้ อิทธิพลที่จะควบคุมดูแล และ
ประสานงานกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย  
 3) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางอ านาจอย่างหนึ่งของผู้น าจนได้รับการยอมรับนับถือ
ในพฤติกรรมของเขาจากสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 4) อิทธิพลในตัวของผู้น าที่น ามาใช้ ให้ เข้ากับสถานการณ์โดยการชี้แนะผ่าน
กระบวนการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 5) การกระท าร่วมกันระหว่างบุคคลคนหนึ่งท าหน้าที่ให้การชี้น าการกระท าดังกล่าว ท า
ให้บุคคลอ่ืน ๆเชื่อมั่นในผลงานของเขาซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ จากลักษณะทางการแสดงออกในการ
ชี้แนะตามท่ีเขาได้แนะน าไว้ 
 6) ความคิดริเริ่ม และการรักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบัติการร่วมกัน 
 7) การที่บุคคลมีอิทธิพลมาก และท าให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับการบริหารงานประจ า
ในองค์การ 
 8) เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลที่มีต่อการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ และมีการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตลอดจนใช้อิทธิพลให้กลุ่มธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544:11-12) 
 ภาวะผู้น าเป็นทั้งศาสตร์ และศิลปะในการบริหารที่ส าคัญยิ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น การเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความรู้ความสามารถเหนือผู้อ่ืน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม 
และคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาภาวะผู้น าเป็นความสามารถของบุคคล
หรือกลุ่มที่มีอิทธิพลที่จะโน้มน้าว ชักจูงบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
และยังสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า ภาวะผู้น าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบริหารงานเป็นความสามารถ
ของบุคคลในการโน้มน้าวใจสมาชิกให้ยอมรับ และท าตามได้ ภาวะผู้น ามีองค์ประกอบหลัก 3 ปัจจัย 
คือ ผู้น า ผู้ตาม และ สถานการณ์(พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, 2548) ภาวะผู้น าคือกระบวนการ และ
สถานการณ์ท่ีบุคคลหนึ่งได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิก
ในกลุ่มบุคคลนี้ (สุรชัย คุ้มสิน, 2546) 
 นอกจากนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้สารสนเทศ เพ่ือให้อีกฝ่าย
หนึ่งเชื่อมั่นว่าหากท าตามแล้วจะบรรลุผลตามที่ต้องการ (Jacob,1970:112) และสัมพันธภาพของ
การท างานระหว่างกลุ่มสมาชิกโดยผู้น าเข้าร่วมด าเนินงานและใช้ความสามารถให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานจนส าเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ (Stogdill,1974:100) การที่บุคคลมีความคิดริเริ่มที่จะ
ช่วยให้กลุ่มได้ก้าวหน้าไปสู่จุดประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน ช่วยท าให้กลุ่มคงอยู่ได้ และช่วยให้สมาชิก
ของกลุ่มสมความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ โดยสิ่งที่ต้องการนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม(Boles, 1975:115) กระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยที่ผู้น าพยายามใช้
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ อ่ืน เพ่ือน าพฤติกรรมองค์การให้เป็นไปตามทิศทางที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้(Trewatha, 1982:97) กระบวนการเกลี้ยกล่อมจูงใจของผู้น าให้ผู้ตาม
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ประพฤติปฏิบัติซึ่งส่งเสริมจุดประสงค์ หรือจุดประสงค์ร่วมกันของผู้น ากับผู้ตาม (Sergiovanni, T.J. 
and Moore, J.H.,1989:225)  
 ความสามารถในการที่จะกระตุ้นและใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ กระบวนการภาวะผู้น าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  
 1) ขั้นการใช้อ านาจเพื่อให้กลุ่มท างานหรือมีการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์การ  
 2) กระตุ้นสมาชิกขององค์การให้ท างานจนบรรลุเป้าหมาย และ  
 3) ขั้นส่งอิทธิพลต่อพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและต่อวัฒนธรรมองค์การ  
(Bovee, 1993:4) 
 กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม หรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรือกระบวนการใช้อิทธิพล กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์(Yukl, G.,1998:45-54) เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า และผู้ตามซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน ( Daff, R.L.,1999:110-125) 
 กระบวนการของกลุ่มที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้น าจะต้องแสดง
พฤติกรรมในการพยายามที่จะสร้างอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ๆ(Owens, R.G.,2004:4) กระบวนการใน
การใช้อิทธิพลของผู้น าต่อการท ากิจกรรมของแต่ละบุคคล และของกลุ่ม ในความพยายามที่จะให้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย(ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2532:6) การใช้อิทธิพลของบุคคล หรือของต าแหน่ง
ให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ก าหนดไว้ หรือหมายถึง
รูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536:111) ซึ่งคุณสมบัติอันพึงมีของผู้น า 
ได้แก่ สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ชักน าคนทั้งหลายมาประสานกัน 
และพากันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามอย่างถูกต้องชอบธรรม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),2540:22-
26) 
 
คุณลักษณะของผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 มนุษย์แต่ละคนเกิดมาย่อมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป ผู้บริหารก็เช่นกัน
องค์การใดมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่ดีพร้อม ย่อมจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ คุณลักษณะ
ของผู้บริหารจะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ(ประคอง รัศมีแก้ว,2551:14) ลักษณะที่ผู้น าจะต้องมีคือ 1) 
ความฉลาดรอบรู้ สามารถเห็นเหตุการณ์ได้เร็วกว่า และสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ได้ 2) 
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มีความกระตือรือร้น 3) สนใจสิ่งภายนอกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 4) สามารถน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ได้ 5) มีความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 6) มีความจ าดี 7) มีความโอบ 
อ้อมอารี เอาใจเขามาใส่ใจเรา 8) ไว้เนื้อเชื่อใจได้ 9) มีความสามารถจูงใจให้เห็นตามด้วย 10) ท าตัว
เป็นตัวอย่าง 11) มีความสามารถในการสื่อสาร และ 12) มีความยุติธรรม (วิรัญญ์ บิดรวัฒนา และ
คณะ, 2543:25-26) 
 ลักษณะของผู้น า คือ เป็นผู้มีลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน ร่วมท างานและ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นบุคคลที่มีน้ าเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย มี
อารมณ์มั่นคง มีความเข้มแข็งแต่ถ่อมตน มีกิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม มีการแต่งกาย
สอดคล้องกับกาละเทศะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง ยึดระบบ
คุณธรรมเป็นที่ตั้ง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น รับทั้งผิด และชอบ เสียสละ เป็นคนดีของสังคม(ธีระ รุญ
เจริญ,2545:13-18) คุณสมบัติของผู้น าที่ดีต้องมี 8 ประการ คือ 1) ไว้วางใจ ไม่หวงอ านาจ 2) หยั่งรู้
แล้วเตรียมพร้อม 3) รู้จักตัวเอง 4) มีจิตนาการและการจูงใจ 5) ประพฤติสิ่งที่น่านับถือ 6) เชื่อมั่น 
และรับฟัง 7) รู้จักปรับตัว และยืดหยุ่น 8) ยอมรับทั้งความผิดพลาด และความถูกต้อง คุณสมบัติทั้ง 
8 ประการนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าต้องประจ าอยู่ในตน จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้น าที่ดีได้ (สุเมธ  แสงนิ่ม
นวล,2552:16-18) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ และความรู้ทางวิชาชีพ 2) 
คุณลักษณะเฉพาะ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว คือ ภาวะผู้น า ความรู้เท่าทันสถานการณ์ ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการวิเคราะห์ ปัญหาการควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมกล้าเสี่ยง การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีวิสัยทัศน์ 3) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้สึกไว
ต่อบุคคลอ่ืน และความใฝ่รู้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ,2543:27-33) 
 ผู้น า หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้าผู้
ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ไป
ในทางดีหรือชั่วได้ โดยใช้ระบบกระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่จะให้บรรลุเป้าหมาย และ
ความสามารถที่จะชักจูงผู้อ่ืนให้ความร่วมมือร่วมใจกับตน ด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้ ดังนั้น 
การเป็นผู้น าจึงเป็นศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือคน และน าคนแต่ละคนไปโดยที่คนเหล่านั้นมี
ความเชื่ออย่างเต็มใจ มีความมั่นใจในตัวผู้น า มีความเคารพนับถือ และให้ความร่วมมือกับผู้น าด้วย
ความจริงใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี ในปัจจุบันเรามักจะมุ่งที่ตัวผู้น าที่สามารถชักจูง
ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานไปพร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ งานขององค์การจะก้าวหน้าอย่างไรอยู่ที่
ตัวผู้น าเป็นส าคัญ ผู้น าจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าคนอ่ืน แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถท าให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องตามสถานการณ์ ดังนั้น องค์การใดที่
ต้องการประสบความส าเร็จ ต้องมีผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีลักษณะเป็นผู้น า ดังนี้  
 1) ต้องมีความฉลาด ผู้น าจะต้องมีระดับความรู้และสติปัญญาโดยเฉลี่ย สูงกว่าบุคคลที่ให้
เขาเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา บุคคลที่ฉลาดเท่านั้นที่จะ
สามารถจัดการกับปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
 2) ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง คือ จะต้องมีความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่าง
กว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพต่างๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือส าเร็จ 
ผู้น าจะต้องมีความอดทนต่อความคับข้องใจต่างๆ พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้านสังคม หรือต่อต้านคน
อ่ืนให้เหลือน้อยที่สุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง และนับถือตนเอง 
 3) ต้องมีแรงจูงใจภายใน ผู้น าจะต้องมีแรงขับที่จะท าอะไรให้เด่น ให้ส าเร็จอยู่เรื่อย ๆ 
เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จก็ต้องการที่จะท าสิ่งอ่ืนต่อไป เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จก็จะกลายเป็นแรงจูงใจท้าทายให้
ท าสิ่งอ่ืนให้ส าเร็จต่อไป ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงเพราะความรับผิดชอบจะเป็นบันไดที่ท า
ให้เขามีโอกาสประสบความส าเร็จ  
 4) ต้องมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ผู้น าที่ประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยู่
เสมอว่า งานที่ส าเร็จนั้นมีคนอ่ืนช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดังนั้นเขาจะต้องพัฒนาความเข้าใจ และทักษะ
ทางสังคมที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ผู้น าจะต้องให้ความนับถือผู้ อ่ืนและจ าต้องระลึกอยู่ เสมอว่า 
ความส าเร็จในการเป็นผู้น านั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับผู้อื่น และการติดต่อกับบุคคลอ่ืนในฐานะที่เขา
เป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานเท่านั้น ผู้น าจะต้องยอมรับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของคนอ่ืน และมีความสนใจร่วมกับผู้อ่ืน 
 
บทบาทและหน้าที่ของผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ผู้น ามีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่  
 1. ก าหนดแนวทางหลัก ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมาย และแนวความคิดที่
ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงาน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนจะลงมือ
ปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทาง และเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้น า
ต้องได้รับการสนับสนุน และความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมี
ความสามารถน าให้ผู้ อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ วิสัยทัศน์ และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความ
แตกต่าง และผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถท าให้
พนักงานมแีรงจูงใจ และรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย  
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 2. สร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือ
การท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่ก าหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง 
ทุกระดับชั้นขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ใน
ฐานะผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว 
 3. มอบอ านาจ หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศ
ในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผล 
และเกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็น และศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริม และ
ปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่
ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์การ  
 4. สร้างตัวแบบ หัวใจของการเป็นผู้น าคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่า
จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น แต่ผู้น ายังต้องมีคุณสมบัติของผู้น าที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึง
ความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ กับความรู้ความสามารถ เพราะไม่ว่าบุคคลจะมี
ความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น าที่แท้จริงได้ หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสมผู้น า
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ ผู้จัดการหรือผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน และจัดระเบียบให้
งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่ผู้น ามีหน้าที่ท าให้ผู้อ่ืนตาม และการที่คนอ่ืนตามผู้น า ก็ไม่มีใคร
รับรองว่า ผู้น าจะน าไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ  
 ดังนั้น คนที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการ หรือบริหารที่ดีได้ หรือผู้บริหาร 
ผู้จัดการที่ดี ก็อาจไม่ใช่ผู้น าที่ดีก็ได้(พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์,2547:65-68) นอกจากนี้หน้าที่ของผู้น ายัง
มีประเด็นอ่ืนอีก ดังต่อไปนี้ผู้น าในฐานะผู้บริหาร ผู้น าในฐานะนักวางแผน ผู้น าในฐานะผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้น าในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้น าในฐานะตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก ผู้น าในฐานะผู้
ควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม ผู้น าในฐานะผู้ให้คุณให้โทษ ผู้น าในฐานะคนกลางหรือผู้ตัดสิน 
ผู้น าในฐานะเป็นบุคคลตัวอย่าง ผู้น าในฐานะสัญลักษณ์ของกลุ่ม ผู้น าในฐานะผู้แทนรับผิดชอบ ผู้น า
ในฐานะผู้มีอุดมคติ ผู้น าในฐานะบิดา ผู้น าในฐานะรับผิดชอบแทน (สุพรรณี มาตรโพธิ์, 2549:12) 
 (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544:16-17) กล่าวว่าผู้น าเป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ เป็น
นักพูดที่ด ีเป็นนักเจรจาต่อรอง การสอนงาน เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้ แสดงบทบาทท างานเป็น
ทีมสามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้การประกอบการ ส่วนบทบาทและหน้าที่ของผู้น า(สมชาติ  กิจ
บรรยง, 2544:24-27) ได้จ าแนกออกเป็น 11 ประการ คือ สร้างความเข้าใจในองค์การให้เกิดกับ
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ผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ การวางแผนและก าหนดงาน การพัฒนา
คนท างาน หาวิธีจะได้รับความร่วมมือจากทีมงาน การปรับปรุงตนเอง การจัดการองค์การ การจัด
คนเข้าท างาน การสั่งและมอบหมายงาน การควบคุมงาน มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประสานประโยชน์  
 ผู้น ามีบทบาทและหน้าที่หลายประการ ผู้น าเป็นทั้งหัวหน้า เพ่ือนร่วมงานผู้ให้ก าลังใจ 
ตลอดจนเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจกลุ่มของตน บทบาท และหน้าที่ของผู้น าที่ส าคัญ มี 3 ลักษณะดังนี้ 
ดังนี้  
 1. ผู้รักษาหรือประสานให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกัน หมายถึง จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์คนในกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่มท าให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  
 2. ผู้ปฏิบัติภาระกิจของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง เขาจะต้องรับผิดชอบใน
กระบวนการวิธีการท างานด้วยความมั่นคงและเข้าใจได้ และเขาจะต้องท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
 3. ผู้อ านวยให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ในกลุ่ม หมายถึงเขาจะต้องปฏิบัติงานในทางที่
อ านวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์ และปฏิบัติกันด้วยดีของสมาชิกในกลุ่ม การ
ติดต่อสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นการช่วยให้หน้าที่นี้บรรลุเป้าหมาย 
 
บทสรุป 
 บทบาทผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน ย่อมเป็นผู้น าที่มีมุมมองที่กว้างไกลระดับ
โลก (Global perspective) มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Manage change) อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้น าตามแนวคิดทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป 
(Transformation Leadership Theory) และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้น าที่มีความพอเหมาะพอดีใน
การด าเนินกิจการงานทุกด้านอย่างเหมาะสมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งย่อมมีความเหมาะสมกับ
ยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันในการที่จะน าพาองค์กรหมูคณะ สังคม และประเทศชาติให้อยู่อย่าง
เป็นสุขถาวรและยั่งยืนตลอดไปแนวโน้มของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติการก่อการร้าย เป็นต้น ยอมมีผลกระทบต่อองค์กรและการ
เป็นผู้น าที่จะต้องปรับเปล่ียนแนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ที่ต้องเผชิญต่อภาวะแนวโน้มที่เกิดขึ้น
ในอนาคตไดอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นแลว ผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตนที่น าเสนอนี้ก็จะต้องมี
การปรับเปล่ียนคุณภาพขององค์ความรูความสามารถให้เหมาะสมตามไปด้วยที่เขียนน าเสนอ
คุณสมบัติและบทบาทของผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคนครองงาน 
โดยพยายามเน้นให้เห็นถึงคุณภาพของการเป็นผู้น าทั้งคุณภาพด้านจิตใจและคุณภาพด้าน
ความสามารถ เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมยุคโลกาภิวัตนนี้ได หากแต่รูปแบบผู้น าที่พึง
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ประสงค์ในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองคน ครองตน ครองงาน ที่ไดน าเสนอนี้เมื่อมีการน าไป
ประยุกต์ ใช้ในหน่วยงานใดก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้น าให้
เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ 
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ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ศึกษากรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย 

Unfair Contract Term : A Case Study of Residential Rentals 
 

ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ  พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส  
Prasert  Limprasert,  PhrakhruwinaithornEk Jinavamso 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มุ่ งศึกษาข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ให้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ศึกษากรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งชีวิตประจําวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะใน
อยู่สถานะบุคคลธรรมดาหรือเป็นบุคคลที่มีสภาพตามกฎหมายอย่างนิติบุคคล   ย่อมมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านสัญญาจ้าง
ทํางาน สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทําของ สัญญากู้ยืม สัญญาให้ สัญญาค้ําประกัน สัญญาเช่า  
เป็นต้น ซึ่งในการเข้าทํานิติกรรมสัญญาใดๆนั้น ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ความยอมรับว่าบุคคล
ย่อมมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน  ไม่ว่าบุคคลผู้
นั้นจะมีถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ สีผิว ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง  ทุกๆคนย่อมได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมาย ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการทํานิติกรรม โดยอาศัยหลักเสรีภาพในการ
แสดงเจตนาและหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาเป็นสําคัญ  โดยไม่เป็นการบังคับ ขู่
เข็ญ หลอกลวง บังคับ ฉ้อฉล และกระทําด้วยความสมัครใจ อันเป็นองค์ประกอบที่ถือว่าทํา
สัญญากันได้ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มสังคมทุกกลุ่ม 

                                                           
  อาจารย์ประจําหลักสูตรนติิศาสตรมหาบัณฑติ ภาควิชานิติศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร์ 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 สัญญาที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเป็นกฎหมายที่คู่สัญญาจะต้องถูกบังคับและปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น ซึ่งถือเป็นหลักสากลกฎหมายของทุกประเทศในการทําสัญญา  
 ส่วนสัญญานี้ผู้ประกอบการธุรกิจ ทํากับผู้บริโภคมักจะจัดทําเป็นสัญญาสําเร็จรูป ใน
บางกรณีนั้นเป็นการเอาเปรียบต่อผู้บริโภค และมีความไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย 
ซึ่งจะพบว่ามีการเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญามีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
โดยเฉพาะสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์นั้นหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา อยู่ในหมวดเรื่องการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาที่เป็นเอกชน  รัฐจะคุ้มครองเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น อันได้แก่ การอันใดที่วัตถุประสงค์นั้นเป็นการต้องห้ามโดย
ชัดแจ้งโดยข้อกฎหมาย เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นการพ้นวิสัย  การนั้นย่อมเป็นโมฆะ ดังนั้นการที่ผู้ใดลงนามในสัญญาแล้วจะมากล่าวอ้าง
หรือโต้แย้งในภายหลัง จึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบและแพ้คดีในที่สุด 
 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กรณีที่อยู่อาศัยนั้น เป็นสัญญาชนิดหนึ่งแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้มีการกําหนดสาระสําคัญถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด และการ
สิ้นสุดระงับลงของสัญญา  ในการทําสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอดีตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์มักจะจัดทําสัญญามาในรูปแบบสัญญาสําเร็จรูปและก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมและความเสียหายแก่คู่กรณีท่ีเป็นผู้บริโภค  
 นอกจากกรณีที่รัฐต้องกําหนดแนวทางและมาตรการที่ช่วยป้องกันและกํากับดูแล
ปัญหาด้านข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคแล้วควรจะต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมที่ผู้ให้เช่าได้รับด้วย ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 1) เสนอแบบตัวอย่างข้อสัญญา
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม  2) กําหนดอัตราหรือข้อจํากัดในการกําหนดค่า
ส่วนกลางของผู้ให้เช่าที่เรียกเก็บจากผู้เช่าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 3) กําหนดมาตรการ
หรือวิธีการกํากับดูแลผู้ให้เช่า  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับ
การเช่าอาคาร 
ค าส าคัญ : สัญญา , ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม , รัฐ , การให้เช่าที่อยู่อาศัย 
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ABSTRACT 
 This article aims to study Unfair Contract Term : A Case Study of 
Residential Rentals.  In our daily life even natural person or juristic have to 
concern with contract Act for example employment contract, sale contract, 
hire of work contract, loan contract, promise contract, quarantee contract, 
rental contract etc. All contract acts are under the right freedom, equal and 
human dignity and for all race, skin color, language, sex, age, disability, health, 
status, religion, education or politics. To do juristic acts have to be done 
under the acceptable of  freedom and right individually under the protection 
and acceptable by the law without compulsion, and deceive that is the basic 
factor for every society. 
 The contract is compared as law so that  the partners of the contract 
have to comply with the law of all countries. The contract between 
entrepreneur and always consumer with instant agreement which always take 
disadvantage to the consumer especially in real estate rental. According to 
the provisions of civil andd commercial law which cover only in private 
sector. The government will consider only the one which affect to the public 
for example the intention to do the agreement is illegal where as it is beand 
one's control or it is affected to the harmony or monality, it will be 
determined as invalid. There for, the one who do the agreement cannot 
claim or argument later. It will be disadvantage agreement and defeated case. 
 The contract of residential rental is one of the civil and commercial 
law that considers about the right, duty, responsibility and it considers stop at 
any time. In the past, the entrepreneur used the instant contract that is unfair 
for the consumer. 
 Besides the govermment have to setup guideline of the problem 
preventive of unfair contract to protect the rental and consumer. 
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Recommendation from the researcher 1. Present the example of justice and 
injustice of residental contract. 2. Set up the rate of Maintenance fee that is 
fair and reasonable for renter. 3. Set up the regulations for the renter 
payment or any other charge. 
Keywords: Contract, Unfair Contract Term, Government,  Residential Rentals 
 
1. บทน า   
 การศึกษากรณีนิติกรรมสัญญาในการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั่นคือข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษากรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับบุคคลจํานวนมากและมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดถึงรายละเอียดและ
ข้อบังคับหลายฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 
2558 พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ. 2540 และกฎหมาย ที่มีการบัญญัติและ
ประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   คือ ประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาพ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดให้ธุรกิจที่อยู่ในการควบคุมภายใต้ประกาศนี้คือ “การประกอบ
ธุรกิจที่  ผู้ประกอบธุรกิจตกลงให้ผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้ใช้อาคารเพ่ืออยู่อาศัย และผู้เช่า
ตกลงจะให้ค่าเช่าเพ่ือการนั้นโดยมีสถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ ๕ หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ใน
อาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน “ ตามข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้  
 ถึงแม้ว่าวิวัฒนาการและการออกบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนากฎหมายให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
อย่างเป็นธรรมในรูปแบบและลักษณะต่างๆแล้วนั้น แต่ยังคงมีจุดบกพร่องและเกิดปัญหาหลาย
ประการทั้งมาจากบทบัญญัติของกฎหมายเอง  การตีความ การนําไปปรับใช้และความไม่สุจริต
ระหว่างคู่สัญญาที่เจตนาจะเอารัดเอาเปรียบหรือหาประโยชน์อันไม่ควรได้จากคู่สัญญาอีกฝ่าย
โดยทุจริต 
 ส่วนตามหลักกฎหมายของประเทศไทยบทบัญญัติที่ เป็นพ้ืนฐานและกล่าวถึง
องค์ประกอบของการทํานิติกรรมและสัญญาคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 149  
บัญญัติว่า นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร 
มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
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ระงับซึ่งสิทธิ” อธิบายตามหลักกฎหมายมาตรานี้คือการทํานิติกรรมหรือสัญญาใดๆที่ถูกต้อง
และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายนั้นจําต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อนี้ครบทุกประการ คือ 
 1) การใดๆที่กระทําโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 2) กระทําด้วยความสมัครใจ 
 3) มุ่งที่จะให้เกิดผลทางกฎหมายหรือนิติสัมพันธ์ 
 4) เป็นนิติกรรมหรือสัญญาที่ทําขึ้นมาเพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่ง
สิทธิ   
 หากนิติกรรมหรือสัญญาใดๆไม่มีองค์ประกอบครบทุกข้อดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นย่อม
ไม่มีความสมบูรณ์ตามหลักของกฎหมาย การนําไปบังคับฟ้องร้องดําเนินคดีย่อมมีความ
บกพร่องและเป็นเหตุให้ไม่สามารถกระทําได้หรือกระทําแล้วก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง
นั่นเอง หรือที่เรียกในทางกฎหมายว่าโมฆะกรรม และ โมฆียะกรรม 
 ดังนั้นด้วยปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและมีความตั้งใจเป็น
อย่างยิ่งที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือทราบและหาแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แกผู่้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนโดยรวม สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
 

2. แนวคิด ทฤษฎี ความเป็นมา วิวัฒนาการในการประกอบธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์และหลักการให้ความคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 การทํานิติกรรมสัญญานั้น มีความเป็นมาตั้งแต่โบราณกาล เริ่มจากการทําข้อตกลง
ข้อมนุษย์ทั้งในรูปแบบฝ่ายเดียว หรือตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปอันมีแนวคิดมาจากทฤษฎีว่าด้วย
เสรีภาพในการแสดงเจตนา (The Doctrine of Freedom of Contract)  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
ยอมรับกันมากตามหลักสากลจวบจนมาถึงในปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 18 อดัม สมิธ ( Adam 
Smith) (2266-2333) นักปรัชญาศีลธรรม และ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวสกอตแลนด์ได้
กล่าวไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการทําสัญญาอย่างไรก็ได้ซึ่งตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตน
มากที่สุด” จากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและรายละเอียดของนิติ
กรรมสัญญาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งในการตราเป็นบทบัญญัติทางกฎหมาย  การจัดทํา
และแบ่งประเภทของสัญญา  การทําสัญญามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตทั้งในด้านการประกอบ
อาชีพ การดําเนินธุรกิจการค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนซื้อขาย การเช่า การกู้ยืม การบันทึก
ข้อตกลงต่าง ตลอดจนสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เราในทุกๆอย่างที่จะต้องเป็น
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คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามและมีผลบังคับใช้ตาม
กฎหมายของแต่ละรัฐและท้องถิ่น  ทั้งโดยหลักทั่วไปและเป็นการเฉพาะเรื่อง 
 นอกจากทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงเจตนา (The Doctrine of Freedom of 
Contract)  แล้วนั้น ยังมีหลักการที่สําคัญที่มีความเกี่ยวข้องการนิติกรรมสัญญา ซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับระบบซีวิลลอว์ (civil law system) และเป็นต้นแบบสําหรับวงการ
กฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลกนั่นคือหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (pecta sunt servanda) 
หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) และหลักสุจริต (good faith)  
หลักความสงบเรียบร้อย (publicpolicy หรือ public order)และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(good moral) ซึ่งหลักการตีความสัญญาทางแพ่ง (interpretation of contract under 
private law) ซึ่งตามหลักการและทฤษฎีที่กล่าวมานั้น มีสาระสําคัญว่าคู่สัญญาต้องกระทําการ
โดยสุจริตซึ่งกันและกัน กระทําด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับขู่เข็ญ มีเสรีภาพและความเท่า
เทียมกันในการทําสัญญาไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ สีผิว ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง   และเมื่อทํา
สัญญาแล้วนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้ให้ผลเป็นไปตามที่ตกลงกันใน
สัญญานั้นๆ  มีการตีความในทางกฎหมายแพ่งและมีความเข้าใจถึงความต้องการตามที่ตกลงกัน 
และเมื่อบังคับใช้และมีผลในทางกฎหมายแล้ว จะนํามาซึ่งความเรียบร้อยทางการ เมืองการ
ปกครอง  เพ่ือคุ้มครองสถาบันต่างๆ ในสังคม อันได้แก่ รัฐ ครอบครัว และเอกชน รวมทั้งความ 
เรียบร้อยทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาประโยชน์ของสังคมและเอกชน ทุกๆฝ่ายสามารถ อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุข และมีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
 
3. หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
และต่างประเทศ 

ในปัจจุบันฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐ ส่วนราชการ ผู้บริหารประเทศและผู้มีความเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ บัญญัติออกมาเป็นกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศหรือชื่อเรียกอ่ืนใดอันมีสถานะทางกฎหมายมาคอยกํากับ ควบคุม ดูแล การประกอบ
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบ
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สําหรับกรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีเจตนารมณ์
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ให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ลดความขัดแย้งและปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
ในด้านต่างๆ  แต่ถึงอย่างไรก็ดีในสภาพความเป็นจริงนั้นยังคงมีปัญหาและข้อพิพาทเกิดขึ้นอยู่
เสมอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
           ปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านตัวบุคคล และ ด้านบทบัญญัติของ
กฎหมายโดยในเรื่องปัจจัยด้านตัวบุคคลนั้นก็มาจากปัญหาทางด้านจิตใจ แนวคิด ทัศนคติใน
การดํารงชีวิตของแต่ละคน ซึ่งต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบันเป็นยุคที่คุณธรรมและศีลธรรมใน
จิตใจมนุษย์เราหลายคนมีความเห็นแก่ตัว คิดเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าความเดือดร้อนของ
ผู้อื่นจนเกิดการ 
 แต่ยังมีมีแนวทางในการปลูกหรือเสริมสร้างจิตสํานึกและทัศนคติในการเป็นคนที่ดี 
อันมีแนวทางสําหรับการปฏิบัติ ดังนี้ 
       1. สอดแทรกการปลูกจิตสํานึกที่ดีให้กับคนทุกเพศ ทุกวัน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
คุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี และผลกระทบจากการกระทําของตนที่ส่งผลต่อผู้อ่ืนหรือ
สังคม 
       2. ร่วมสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ ต่อชีวิตตนเองโดยไม่ไปละเมิดหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนหรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนใดทั้งสิ้น 
       3. ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านธรรมะ กฎแห่งกรรม ความดีความชั่ว ผลแห่งบาปหรือ
กรรม โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาอธิบายและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
       4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ตระหนักถึงโทษจากการกระทําความผิด 
       5. จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคน
ในสังคมในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย 
 
4. ปัญหาการคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบห้องพักอาศัยทั่วไป 
 การแก้ปัญหาด้านปัจจัยของตัวบุคคลแล้วนั้นเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สําหรับกรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงมีช่องว่างและอาจก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะต่างๆ ได้ โดยประเด็น
ที่นํามาสรุปผลในครั้งนี้ได้แก่ 
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ บัญญัติว่า 
“ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญา
สําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทําให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพหรือผู้กําหนด
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สัญญาสําเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็น 
ผู้กําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น 

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่
วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทําให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งเช่น 

 
 (1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
 (2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกําหนด 
 (3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา 
ได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ 
 (4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน 
ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกําหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระ
เพ่ิมขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทําสัญญา 
 (6) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกําหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี 
 (7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กําหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกําหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 
 (8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดให้ผู้บริโภคต้องชําระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อ่ืนใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัด
ชําระหนี้ 
 (9) ข้อตกลงที่กําหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทําให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่
ควร” 
 จากบทบัญญัติในมาตรา 4 ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ต้องมี
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ เป็นข้อตกลงที่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหรือผู้กําหนด
สัญญาสําเร็จรูปได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย และอีกประการหนึ่งคือการได้เปรียบนั้นจะต้อง
ได้เปรียบที่เกินแก่สมควร   จากท่ีกล่าวมาสัญญาสําเร็จรูป ตามความในมาตรานี้ได้มีบัญญัติใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้  ความว่า “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ทํา
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เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกําหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสําคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทําใน
รูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนํามาใช้ในการประกอบกิจการของตน” 

ประเด็นปัญหาในการพิจารณาว่าความได้เปรียบและความเกินสมควรดังเช่นว่านั้น มี
ขอบเขตที่กําหนดแนวทางมากหรือน้อยเพียงไร   และประเด็นที่กล่าวถึงคําว่า สัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม นั้น ควรจะมีหลักเกณฑ์ คํานิยาม หรือข้อกําหนดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจ
ได้ตรงกันว่า มีความไม่เป็นธรรมในลักษณะใด รูปแบบใด ประการใดได้บ้าง  ทําให้ผู้มีความรู้
และผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายไม่มากนัก มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดปัญหาข้อ
พิพาทในการตีความว่าสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น  มีความเป็นธรรมหรือไม่ และได้เปรียบ 
เสียเปรียบ คู่สัญญาอีกฝ่ายเกินสมควรหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 
 
5. แนวทางในการให้ความคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบธุรกิจให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 บทบัญญัติของกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความเป็นธรรมของคู่สัญญาและ
ผู้บริโภคที่สําคัญอีกฉบับหนึ่งคือ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้
เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 
 ประกาศฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพ่ือให้มีการควบคุมสัญญาอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัย ให้ผู้บริโภคหรือผู้เช่าได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู้ให้เช่า แต่ยังมีช่องว่างหรือความไม่ชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอันได้แก่ 
 ข้อ 4 บัญญัติว่า”ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้เช่าต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มี
ลักษณะหรือความหมายในลักษณะทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้… 
(7) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปา 
เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ 
(8) ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิกระทําการปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์
อาคารหรือมีสิทธิเข้าไปในอาคารเพ่ือยึดทรัพย์สิน หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า ในกรณีที่ผู้
เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเก่ียวกับการเช่าอาคาร...” 
 จากข้อ 4  (7) ที่ได้มีการกําหนดมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดอัตราค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเรียกเก็บ
จากผู้ประกอบธุรกิจนั้น  จะมีผลทําให้ผู้เช่าได้ชําระค่าน้ําและค่าไฟฟ้าในอัตราที่ตรงตาม
มิเตอร์หน่วยวัด ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้เช่าเป็นอย่างมาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3354

 

 แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ ได้มีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพ่ิมขึ้น 
หรือบางแห่งจากเดิมที่ไม่เคยมีการเก็บค่าส่วนกลางเลย  ก็มีการเรียกเก็บขึ้นมา  ด้วยเหตุผล
ในการชดเชยรายได้ท่ีเสียไปและเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ประกอบธุรกิจในการดําเนินการด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งในบางแห่งเมื่อมีการคํานวนโดยเฉลี่ยแล้วจะเป้นการผลักภาระการ
ชําระเงินให้แก่ผู้เช่าอยู่ดี ซึ่งในบางกรณีหากใช้ไฟฟ้าหรือน้ําประปาไม่มาก  จะทําให้มี
รายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก    จึงมีความเห็นให้มีการกําหนดอัตราหรือข้อจํากัดในการ
กําหนดค่าส่วนกลางของผู้ให้เช่าที่เรียกเก็บจากผู้เช่าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม   มิให้มาก
จนเกินไป 
 อีกประเด็นหนึ่งจาก ข้อ 4  ที่ได้มีการบัญญัติไว้ว่า (8) “ที่มีการกําหนดห้ามมิให้ผู้
ประกอบธุรกิจมีสิทธิกระทําการปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์อาคารหรือมีสิทธิเข้าไปใน
อาคารเพ่ือยึดทรัพย์สิน หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับอาคาร”แล้วนั้น  มีความเห็นว่าเป็นมาตรการที่อาจนําไปสู่ปัญหา
การไม่ชําระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ตามมาได้  เนื่องจากมาตรการตามกฎหมายที่มีเพ่ือ
ดําเนินการในเรื่องการขับไล่หรือให้ผู้เช่าอาศัยออกจากทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น  มีระยะเวลาใน
การดําเนินการที่ล่าช้า และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้   จึงเห็นสมควรให้มี
กําหนดมาตรการหรือวิธีการกํากับดูแลผู้ให้เช่า  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับการเช่าอาคาร  เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งอันนํามาซึ่งข้อพิพาทหรือการ
กระทบกระทั่งกันได้   อีกทั้งการที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่านั้น ในทางนิติกรรมสัญญานั้นถือเป็น
การผิดสัญญา ผู้ให้เช่าควรได้รับความเป็นธรรมจากการที่ผู้เช่าผิดสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
เรื่องการชําระ  ค่าเช่านี้   เป็นการให้ความเป็นธรรมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
 
6. บทสรุป 
 การตราบัญญัติและประกาศ บังคับใช้กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอันเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นถือว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีและเป็นการนํา
หลักการและแนวคิด ทฤษฎี อันได้แก่ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงเจตนา (The 
Doctrine of Freedom of Contract)  , หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (pecta sunt 
servanda) , หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will)    , หลักสุจริต 
(good faith)  หลักความสงบเรียบร้อย (publicpolicy หรือ public order)และศีลธรรมอัน
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ดีของประชาชน (good moral) หลักการตีความสัญญาทางแพ่ง (interpretation of 
contract under private law)  นํามาเป็นพ้ืนฐานแม่แบบปรับใช้ให้เข้ากับบริบทสภาพ
สังคมของประเทศไทยในปัจจุบันอย่างสมดุล  แม้จะมีช่องว่างหรือรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน
หรือมีจุดบกพร่องอยู่บ้าง  แต่ทุกอย่างนั้นเมื่อกาลเวลาผ่านไป ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม และพัฒนากฎหมายอยู่เสมอ นอกจากการ
แก้ไขกฎหมายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการแก้ไขที่ตัวบุคคล ซึ่งเกิดบ่อเกิดของข้อตกลงให้มีนิติ
กรรมหรือสัญญา  
 มีความเห็นว่า ปัญหาที่อย่างล้วนแก้ไขได้เมื่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทุกคนมีจิตสํานึกที่ดี ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน  ไม่กระทําการละเมิด
หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนห้ได้รับความเสียหาย  มีความสามัคคีร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การ   ปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติยึดถือตาม
บทบัญญัติของกฎหมายโดยเคร่งครัด  จะสามารถทําให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขทั้งปัจจุบันและ ในอนาคตสืบต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 เสนอแบบตัวอย่างข้อสัญญาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม 
 7.2 กําหนดอัตราหรือข้อจํากัดในการกําหนดค่าส่วนกลางของผู้ให้เช่าที่เรียกเก็บ
จากผู้เช่าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
 7.3 กําหนดมาตรการหรือวิธีการกํากับดูแลผู้ให้เช่า  ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่า
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเก่ียวกับการเช่าอาคาร 
 7.4 กําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดของคําว่า “ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม”ให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 นักวิชาการอิสระด้านรัฐประศาสนศาสตร์, Independent Scholars in Public Administration 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ABSTRACT 

        The changing of globalization results in easier communication between 
countries in the world and makes the competition of various countries more 
intense. The administration of public sector organizations in the present 
cannot use the traditional methods that have been used in the past. Public 
sector organizations must be ready to adapt with changing that will occur all 
time, response the progress of the private sector, promote and support the 
country to develop further. While the people who are service recipients 
have higher expectations from public sector services which result to the 
public sector organization must adapt and have innovation in work 
inevitably. This article presents the preparation of public sector 
organizations in human resource management systems with the knowledge 
and ethics, efficient working systems and focus on achievement, creating an 
organizational culture for effective working, and suggesting the Buddhist 
principles should be applied in administration for develop the desired 
public sector organizations and be able to compete in the 4.0. 
Keywords: Human Resource, Working System, Culture Organization 
 
Introduction 
        Public sector organizations are challenges faced in setting policies to 
cope with unexpected future environments which have to manage in 
various dimensions. Thus, the important things that public sector 
organizations need to develop first is "human resource" and secondary rank 
is "working system".         
        The development of "human resource" must setting the manpower 
planning by the executives plan together with human resource managers to 
define vision, mission, performance in each position as well as creating an 
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organizational culture to effort dedicated with organization for lead to goal 
and benefits together.  
        The development of "working system" must a management 
international standard system, clear framework of personnel in specific 
careers certified according to professional standard, transparent, good 
governance and continuously develop the organization's system. 
        Transforming the role of public sector organizations in accordance with 
the national strategy and support the development model of Thailand 4.0 
by adhering to good governance for the benefit of the people which need 
to change the concept and methods as follow:  
         1. Public sector organizations must open and connect the information 
by transparency of working. Third parties can access and audit public 
information. The private sector and the civil sector have been involved and 
transferred the missions that the public sector organizations should not take 
action by organizing structural relationships in accordance with the network 
working. 
        2. Public sector organizations must proactive working by realize the 
citizen-centric, focus on solving problems and responding to the needs of 
people without wait or request assistance from the public sector 
organizations. In addition, using the digital systems to offer the public 
services as well as facilitate by the connection of public sector organizations 
to provide services in one stop service. People can contact various ways 
such as by themselves, social media or mobile phone application.         
       3. Public sector organizations must risk analysis, create innovation, and 
apply the knowledge in a multidisciplinary as well as being smart and high 
competency and adapting to modern organization. Engagement the human 
resource effort and perform their duties appropriately with their roles. 
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        To sum up, the rapid changing in various dimensions need the public 
sector organizations must prepare the unexpected environment. The 
success factors of the adaptation to public sector organizations 4.0 are the 
human resource management systems with the knowledge and ethics, 
efficient working systems and focus on achievement, creating an 
organizational culture for effective working, and suggesting the Buddhist 
principles should be applied in administration for develop the desired 
public sector organizations and be able to compete in the 4.0. 
         
Human resource management systems with the knowledge and 
ethics.  
        Modern public sector organizations have adapted digital technology to 
appropriate human resource and service recipients. Modern working requires 
more specific skill personnel therefore the organizations must develop the 
projects that induce the talents with knowledge and ability to enter the 
organization since graduation for develop the potential and learn the 
working system until the preparation of becoming an executive of the 
organization.            
        Manpower Planning is the key of recruiting and selection the human 
resource which have an appropriate of amount, knowledgeable, utilize from 
human resources and maintain to sustainable competition. 
        The human resource management system must be flexible, support 
for changing, access to information, uncomplicated, create cooperation for 
teamwork both within the organization and the external network, create 
competence for individual and team. 
        Human resource development must push personnel for learning 
always, accumulate knowledge and skills to gain expertise in core 
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competencies, develop digital technology knowledge, support research and 
develop for create the new knowledge or innovation, and develop ethics in 
parallel too. 
        Human resource development in training process must be mix method 
that reduces lecture and increases practicality, focus on systematic 
knowledge management, recognize the different learning of individual which 
human resource development does not require the same pattern. A 
summary knowledge in infographic form that access the organization's 
knowledge easily and have more understanding. 
        Ethical development can be developed by absorbing through the 
appropriate time and form. Development must be done systematically, 
continuous monitoring and evaluation. Therefore, organizations must insert 
ethical issues into all activities of human resource management. 
        To sum up, human resource is very valuable resource. Human 
resource management must be ready to adapt for sustainable competitive 
advantage. In terms of ethics, it must focus on responsibility both within and 
outside society. 
 
Efficient working systems and focus on achievement. 
        Administration of the public sector which focus on the outcomes by 
emphasize the determination of mission and objectives of the project and 
clear goal. Determining the desired output and outcomes of all projects to 
be consistent with the mission and objectives of the organization which 
must have the clearly key performance indicators for measure the progress 
of project. 
        The basic factor management that focus on the achievement is the 
validity and reliable information system. The information system is able to 
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show the changing level of results which lead to the goal of organization. 
Getting the right information will help executives make the right decisions to 
plan continuously. 
        The heart of the future organization is leading the technology to 
reform society. The working system must be adjusted to the 
multidisciplinary team and create the connection system by using 
technology to replace human labor in uncomplicated tasks. 
        The method of administration which focus on achievement depends 
on creating the Key Performance Indicators (KPI) that are validity, reliable, 
acceptable and convenient to use of information for directing, monitoring, 
and reporting on the performance of organization. Therefore, the success 
reforming of public sector organization is the satisfaction of the people. 
        The achievement of administration is the provision of resources which 
must economical manner, efficient using, and achieving organizational goal. 
This is the innovation of administration in many developed countries which 
have implemented in reforming the public sector organization for efficiency, 
effectiveness, transparency, and can be audit. 
        Performance appraisal system must motivate personnel to achieve 
organizational objectives. Job designing and working environment must be 
convenient, safety, reduce complexity, and suitable for each age range 
which can access the working system anywhere for respond to the 
problems and needs of people as service recipients from public sector 
organizations very well.        
        To sum up, the efficient working systems which focus on achievement 
must have indicators which clear, fair, explained, and improving the system 
to be more efficient and effective for respond to the problems and needs 
of the people as service recipients to the highest satisfaction. 
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Creating an organizational culture for effective working. 
        The working environment of each organization is the center of human 
from various sources which have different ideas and attitudes in each 
person. Working with colleagues may not be easy, if you want these 
personnel work together for the same organizational goal that need to have 
something to hold all personnel in organization can walk in the same 
direction. 
        The key of organizational culture is the "Core Value" which should be 
instilled in human resource to understand since the first day to start working 
or in orientation day for recognize that they are an important part of driving 
organization and guide how to apply in daily life. 
         Awareness of creating organizational culture are: 1. determine the 
same direction of the organization in the future follow as the mission of 
organization, 2. push regularly for achieve long-term consistency, 3. Realize 
the importance of human resource all levels to involvement and promote 
teamwork. 4. Adapt the organizational culture is consistent with changing of 
environment.         
        To sum up, the organization must find the factors which engage to the 
commitment of dedicate, careful, open opportunity to offer creativity for 
continue creating innovation, proud their performance, and create 
ownership for personnel. The important aspect of the organizational culture 
that should have is the continuation of the operation to create a 
sustainable organizational culture. 
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Conclusion 
        Adaptation of public sector organizations to focus on achievement in 
4.0 has resulted in the organizations having to move towards international 
competition and development more diverse. Therefore the public sector 
organizations must have learning to human resources management, working 
systems, technology and the evolution of online society have increased the 
expectations of the service recipients who need fast service response and 
participate in offering various opinions. The challenging is pushing for 
realization and creating a sustainable organizational culture. 
 
Suggestion 
        The current administration or management science organizations are 
required to manage the unavoidable situations because the modern world 
is capitalism or consumerism, profit-oriented and competitive. Superior in 
management and organizational development is needed to achieve 
corporate goals with the modern management principles into management 
strategies or principles. 
        It can be concluded that the principles of modern management 
science require management supporting the organization to empower 
management efficiency, effectiveness, human resources (HR) organization 
consistently including the use of modern technology to support the 
database and personnel’s ability. Management should be checked regularly 
to assess performance, fairness, and equality in organizations. The 
synergized partnerships with proper decentralization will guide the 
administration and lead to the modern globalized and competitive 
advantage. The current system of capitalism cannot be avoided. 
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        Buddhist management principles are primarily associated with 
Buddhist teachings taught for more than two thousand five hundred years. 
Buddhism describes the management as the relationship between people 
and the environment emphasizing moral and ethical values found in human 
society or social factors in the process of living or mutual dependence. 
Current techniques of modern management principles and methods place a 
focus on profit and competition of the organization that is a model of 
capitalism. If the modern management will be integrated with Buddhist 
principles, it is a new approach or dimension of the administration with 
long-lasting stability, sustainability and fairness to individuals and related 
social enterprises. Besides, it is the innovation of management principles 
integrated with Buddhist principles. 
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การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างครอบครัวสันติสุข 

REINFORCEMENT SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY TO PEACEFUL 
FAMILY 

 
ธิติวุฒิ หมั่นมี  ณรงค์ศักดิ์ ชาวคอนไชย นรารัตน์ สงวนทรัพย์ 

 
บทคัดย่อ 

   การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างครอบครัวสันติสุข คือการด าเนินชีวิต
ความเป็นอยูภ่ายใต้กรอบนโยบายส่งเสริม ชีวิตพอเพียง และมีความสุขในครอบครัว ตามหลักการ 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข โดยรัฐมีการส่งเสริมด้านการบริหารคน คือ “ประชาชน” บริหารงาน รวมถึงการ
บริหารเงิน คืองบประมาณ ประสานเชื่อมโยงด้วยศาสตร์แห่งพระราชา มาจัดกระบวนการจัดการ
ภาครัฐ สู่การส่งเสริมบูรณาการเชิงพุทธด้วยหลัก หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” และน าพาสันติสุขสู่
ครัวเรือน ในปัจจุบันวิถีการด าเนินชีวิตมีอุปสรรค ความขัดแย้งเริ่มทวีความรุนแรง ท าให้แนวทางให้
การช่วยเหลือประชาชนจากทางภาครัฐย่อมต้องเร่งปรับกระบวนการช่วยเหลือ พัฒนาสังคมให้มี
หลัก และทิศทางในการด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันยังต้องยึดโยงความสุขไว้ได้ ซ่ึง
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสมัยรัชกาลที่ 9 ให้รู้จักความพอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่
ดี มีความรู้ และคุณธรรม โดยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงหลักนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบ
แนวคิด (FIT Model) ภายใต้กิจกรรม “พออ่ิมสุข” “พอเพียง พอค า น าสุข” “พอเก็บสุข”  
ค าส าคัญ : การส่งเสริม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวสันติสุข 
Abstract 

                                                           
 อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐสาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ส่วนกลาง วังน้อย พระนครศรีอยุธยา. 
 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์. 
 อาจารย์พิเศษพุทธศาสน์ ศาสนศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ศาลายา. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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           Reinforcement Sufficiency Economy Philosophy to peaceful family is 
a life style being under the policy framework for reinforcement sufficient 
life and having happiness in the family according to the 3 loop principles 2 
conditions. The government has promoted the administration of people, 
“people” administration, including money management, which is budget. 
Coordinate with the science of The King come to organize  the 
government management process to promote Buddhist  integration with 
heart of the rich “U AR KA SA” heart and bringing peace to household at 
present, lifestyle has obstacles. The conflict began to intensify. Making the 
guidelines for helping people from government sector need to accelerate 
to adjust help process develop the society to have principle and the 
simple way of living but at the same time must hold the happiness which 
the principle of sufficiency economy philosophy in the reign of King Rama 
9 to know the fit reasoning with good immunity, knowledge and virtue 
through promoting access to the sufficiency economy policy .According to 
the conceptual framework (FIT Model) enough, good speech , happiness. 
Keyword ;   Reinforcement , Sufficiency Economy Philosophy ,           
Peaceful family 
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บทน า 
    ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหามากมายในแต่ละครอบครัว การสื่อสาร 
การศึกษาความอบอุ่นในครัวเรือน การเลี้ยงดูบุตรทางร่างกายสุขภาวะ และจิตใจ แม้กระทั่งด้าน
เศรษฐกิจการโดยเฉพาะเรื่องรายได้ครัวเรือน เนื่องจากค่าครองชีพขยับตัวสูงมาก รายได้ที่ต่ าเกินไป 
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ท าให้ประชาชนด ารงชีวิตที่ล าบากขึ้น จึงมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิกภายในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้น าครอบครัว มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ขัดกัน อาทิ ความคิดเห็นแตกต่างกัน ไม่รับรู้ หรือไม่เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง 
การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ไม่สอดคล้องกัน เป็นต้น ซึ่งความขัดแย้งนี้อาจน าไปสู่การจบความสัมพันธ์
ลงได้ หากว่าคู่สมรสไม่พยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน หรือไม่ร่วมมือกันหาทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้น 
มีภาวะความเครียดสะสม ส่งผลให้เกิดเป็นความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ขาดความเข้าใจอันดีต่อ
กัน จนเป็นผลกระทบส่งต่อสังคมโดยปริยาย แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจาก 1. นิสัยและความเคยชินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย 2.ขาดความ
ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง 3. การไม่มีเวลาให้กันและกัน 4. การใช้ความรุนแรงตัดสิน
ปัญหาในครอบครัว และ5. การนอกใจกันของคู่ครอง ซึ่งเป็นความขัดแย้งให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา 

   อีกท้ังปัญหาเหล่านี้ กระทบต่อความสุขภายในครอบครัว ที่น าพาไปถึงปัญหาที่ใหญ่กว่า
อีก 3 ด้าน มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาระหว่างบุคคลในครอบครัว และปัญหาเกิดจากบุคคลภายนอก 
ทางภาครัฐได้ตระหนักถึงสภาพครัวเรือนต้องมีความเข้มแข็ง จึงแสดงบทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อ
ประชาชนในด้านการจัดการบริหารจัดการให้ชุมชนมีการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ตาม
แนวทางการบริหารรัฐกิจ หมายถึงรัฐมีหน้าที่บริหารนโยบายที่ดี เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนมาเป็น
ตัวสร้างชีวิตที่พัฒนาแก่ประชาชน โดยขับเคลื่อนผ่านวิธีการ ขั้นตอน การด าเนินการจัดการที่
เหมาะสม แก่พ้ืนที่ ประชากร ทรัพยากรที่มีอยู่ให้พัฒนาเต็มที่ ในที่นี้การน าหลักการบริหารภาครัฐ 
หรือการบริหารรัฐกิจ มาสร้างกระบวนการตามแนวพระราชด าริในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือชุมชนสันติสุข และเข้มแข็งยั่งยืนด้วยการสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างมีนโยบายสนับสนุน โดย
รัฐก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้นโยบายเพ่ือประชาชน น าสู่กระบวนการลงมือปฏิบัติโดยคนของ
รัฐ เพื่อประชาชนมีชีวิตที่ดี และเกิดสุข 
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงชี้แนวทางการด าเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็น
ระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพ่ือมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน มัน่คง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์  อีกทั้ง
พระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า 
Sufficiency Economy ดังพระราชด ารัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยยึด
แนวทางการพัฒนาที่มีคน หรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นตัวการที่น าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Sustainable Development หลักการบริหารงานของรัฐ
ในการน าแนวทางพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อันดับแรกสิ่งที่ต้องค านึงถึงเลย 
คือ “ประชาชน” ฉะนั้นนโยบายที่ออกมาโดยรัฐ ก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตกแก่ประชาชนเป็นที่สุด 
การส่งเสริมให้ครอบครัวมีสันติสุขด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทางเลือกที่ภาครัฐมีนโยบายแก่
ประชาชน มาเป็นแนวทางให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงแต่ละครัวเรือน บน
พ้ืนฐานความสุข ปราศจากความขัดแย้งอันมาจากเศรษฐกิจครัวเรือนที่ตกต่ า หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยหลักการประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ดังนี้ 

   หลัก 3 ห่วง ได้แก่ พอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมี 2 เงื่อนไข ได้แก่ 
ความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขท่ี  แห่งคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน โดยใส่ในกระบวนการบริหารภาครัฐ เพ่ือการประยุกต์ 3 ด้านในหลักรัฐกิจเพ่ือ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 
การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารรัฐกิจ 3 ด้านมาขับเคลื่อน
นโยบายสร้างรายได้พอเพียงให้ครัวเรือนเพ่ือเกิดความสุข คือ เงิน งาน คน โดยมีการบริหารเงิน 
(งบประมาณ) การบริหารงาน (ขั้นตอน กระบวนการจัดการ) และการบริหารคน (การจัดหน้าที่ให้
เหมาะกับงานท่ีได้รับมอบหมาย) ซึ่งความเข้าใจหลักบริหารรัฐกิจทั้งหมดนี้คือการเชื่อมโยงศาสตร์ที่
มากกว่าหนึ่งเข้าด้วยกัน จึงส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ ดังนี้ 
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  ต้องมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้เข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ภายในองค์การ เทคนิคการบริหาร การวางแผนการปฏิบัติงาน 
การจัดระเบียบภายในองค์การ หรือ การควบคุมงบการเงิน ในรัฐกิจที่ว่าด้วยเรื่องของ “งาน” 

  ต้องมีความรู้ด้านสังคมวิทยา ซึ่งเป็นการศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นการท าความ
เข้าใจและท าการศึกษาเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม เพราะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นที่
ประชาชน “คน” 

  ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินในภาคครัวเรือน  น าความรู้มาช่วยในส่วนของการ
วางแผนพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดการวางแผนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน
ของประเทศ ซึ่งตรงกับหลักรัฐกิจด้านการจัดสรรงบประมาณแห่งรัฐมาเข้าสู่ความเป็นไปได้ ว่าด้วย
เรื่องของ “เงิน” 

  เมื่อรัฐน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่กระบวนการบริหารรัฐกิจเพ่ือไปสู่องค์กร
สมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือมาส่งเสริมให้เป็นไปได้แต่ละชุมชนครอบครัว ที่มีความต่าง
ด้านพื้นที่ วัฒนธรรม ทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงอาศัยความเชื่อมโยงวิเคราะห์ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ 3 ด้านเข้ามาประสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ยิ่งจะเป็นการ
ขยายผลและได้รับผลที่ดี  

การส่งเสริมด้านบริหารงาน การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างครอบครัวสันติ
สุข พระราชด ารัสที่ว่า “เมื่อปี 2517 วันนั้นทรงตรัสว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็
แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี 
และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...”( พระราช
ด ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ 4 ธันวาคม 2541) 

ภาครัฐ ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกระบวนการและฉากทัศน์ ให้ไปสู่ชุมชน
ได้ โดยการจัดการวางแผน วางโครงสร้างขั้นตอนการท างาน วางบุคคล งบประมาณ ระยะเวลา 
รวมถึงพ้ืนที่ให้เหมาะสมแก่หลักเศรษฐกิจชุมชนนั้นๆ โดยยึดหลักรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล 
รู้บุคคล รู้ชุมชน เป็นหลักสัปปุริสธรรม 7  หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ 
คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี ท าให้นโยบายภาครัฐจะเป็นไปได้ด้วยดีและพัฒนา  

   ซ่ึงการบริหารภาครัฐได้กระท าด้วยความสอดคล้องกับแนว 3 ห่วงที่ว่า “พอเพียง มี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ด้วยนโยบายการวางแผนของรัฐก่อนลงมือปฏิบัติสู่ชุมชน ให้เกิด
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ครอบครัวสันติสุขในการสร้างรายได้ ลดภาระหนี้ครัวเรือน น าความสุขคืนสู่ครอบครัวด้วยความ
พอเพียง 

การส่งเสริมด้านบริหารคน เป็นการเชื่อมโยงศาสตร์กับศิลปะเข้าด้วยกัน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงศาสตร์ๆหนึ่งของพระราชา แต่รัฐพึงน าศาสตร์ที่ว่า มาสร้างองค์ความรู้
แนวทางความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ ทรัพยากรต่างๆ ด้วยความเข้าใจในสภาพ
ปัจจัยความเป็นไปได้ เรียกว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ศาสตร์พระราชา แต่คนของรัฐมา
สร้างกระบวนการส่งเสริมให้ศาสตร์นั้นเข้าถึงชุมชนได้ เรียกว่า ศิลป์ หรือ ศิลปะ นั่นเอง การน า
ศาสตร์คือองค์ความรู้ไปสู่ประชาชน เราต้องแปลงสาร คือสาระให้เข้าใจ เข้าถึง เข้าเป้าประสงค์ของ
ศาสตร์นั้น จึงน าพาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ เพราะ “คน” คือส่วนหนึ่งของงาน โดยเฉพาะ 2 เงื่อนไขใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีว่า คนต้องมี “ความรู้” และมี “คุณธรรม” น าพา   ซึ่งหมายความ
ว่า คนของรัฐต้องมีความรู้  รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน 
สติปัญญา แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ และคุณธรรม ไปสู่ครัวเรือนให้เข้าถึงความสุข ที่มีรายได้
จากอาชีพด้วยความพอเพียงแก่อัตภาพ 

การส่งเสริมด้านบริหารเงิน หรืองบประมาณแห่งรัฐ คือการจัดสรรเงินงบประมาณ
ช่วยเหลือ ภาคเอกชนครัวเรือนในฐานะที่ตนพึงจะกระท า เพ่ือประโยชน์ตกแก่ประชาชน อย่างรู้
คุณค่าในงบประมาณ เนื่องจากที่ทราบแล้วว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดการกระท าด้วย
ความพอเพียง ไม่เกินพอดี น าทรัพยากรที่มีมาสร้างอาชีพ รายได้แก่ครัวเรือน โดยรัฐมีหน้าที่
ให้บริการทางทักษะความรู้ อาชีพ ตลอดจนจัดหาแหล่งทุนเพ่ือบริหารการลงทุนในการสร้างรายได้
คืนมา อย่างรัดกุมที่สุด อีกทั้งบริการความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ รายรับรายจ่าย งบดุล การแนะ
วิธีการออมเงิน การแบ่งสัดส่วนของที่มา ที่ไป ของรายได้ต่อครัวเรือน ทั้งนี้ก็เพ่ือเข้าใจหัวใจของการ
ใช้เงิน พอให้เป็นแนวทางได้  

   ซึ่งหลักการท าความเข้าใจในเรื่องงบประมาณของรัฐ และความเข้าใจในการใช้จ่ายของ
ภาคเอกชนครัวเรือนนั้น มีความสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่าย รัฐเองอาศัยความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามา
บริหารศาสตร์พระราชา ส่วนประชาชนมีความตระหนักในวิถีการเป็นอยู่ที่สมฐานะ พอเหมาะแก่
อัตภาพตน ตามท่ีได้รับความรู้ที่ได้ถ่ายทอดจากรัฐ ท าให้ประสานประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้ 
การออม การเป็นอยู่ที่พอเพียงเต็มไปด้วยความสุขในครัวเรือนที่ เกิดขึ้นชัดเจน ยั่งยืน โดยส่วน
สุดท้ายเข้าหลักการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วางแนวทางเพ่ือฆราวาสของพระองค์ไว้แล้ว ในหลัก
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แห่ง “หัวใจเศรษฐี” คือ “อุ อา กะ สะ”1 ซึ่งหากรัฐวางแนวทางนโยบายตามขั้นตอนอย่างรัดกุม 
ผนวกกับความเข้าใจอันดีของครัวเรือน ท าให้สภาพเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นอย่างพอเพียง พอดี สม
เหตุผล การขับเคลื่อนนโยบายใดๆก็ตาม หากเพ่ิมกระบวนการส่งเสริมให้ขั้นตอนนั้นส าเร็จและ
ยั่งยืนยิ่งขึ้น จะเป็นทางเลือกให้ขั้นตอนนั้นไปสู่ เป้าหมายอย่างชัดเจน และรวดเร็ว ในที่นี้ การน า
แนวทาง “อุ อา กะ สะ” มาส่งเสริมให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแรงจูงใจอีกทาง รัฐและ
ครัวเรือนจะได้รับค าตอบคือ “ความสุข” ตามดัชนีชี้วัดความสุขอีกด้วย ความสุขมีด้วยกันหลายด้าน 
โดยเฉพาะความสุขที่ได้จาก ความพอเพียง ความสุขจากการคิดเชิงบวก2 ความสุขจากภายใน (นิรา
มิสสุข) คือความสุขที่เกิดขึ้นจากระดับจิตใจ ความสุขจากภายนอก (สามิสสุข) ความสุขจากการ
ด ารงชีวิตภายนอก 

 
ครอบครัวสันติสุขจากความพอเพียง 

   ครอบครัวสันติสุข คือความสุขจากความพอเพียง จากผลส ารวจในหลายประเทศพบว่า3 
คนทีม่ีความสุข คือคนที่ท างานเพื่อครอบครัว และช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะก่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครัวเรือน แล้วยังลดความขัดแย้งในสังคมได้อีกด้วย ส่วนระดับความสุขนั้นก็ข้ึนกับปัจจัยหลายด้าน 
การศึกษา อายุ รายได้ ฯลฯ เพราะฉะนั้น คนที่มีความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่ มองชีวิต ใช้ชีวิตที่
พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ความภูมิใจตัวเอง การมองโลกในแง่ดี และการเคารพตนเองที่มีงานท า  
“เมื่อ ปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้ พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทย
เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย “พอเพียง” มีความหมาย
กว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่า “พอ” ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มี
ความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิด

                                                           
1 พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี) เล่มที่ ๒๓ ข้อ ๕๔ 
หน้า ๓๕๖-๓๕๗. มหาเถรสมาคม. 
2 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ความอยู่เย็นเป็นสุข,2548 อ้างในตัวชี้วัดความสุข กลยุทธ์การสร้างและ
การใช้ เพื่อชุมชนเป็นสุข 
3 ตัวชี้วัดความสุข กลยุทธ์การสร้างและการใช้ เพ่ือชุมชนเป็นสุข หน้า 61 – 69 สถาบันเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพ่ือชุมชน (สรส) กรุงเทพฯ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3374

ว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก “คนเราก็อยู่เป็นสุข”
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน4”   

  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว สามารถยับยั้งการเกิดปัญหาต่างๆ และยังน าพา
ความสุขมาสู่ครอบครัว โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีการส่งเสริม
สนับสนุนจนถึงหนทางความสุขได้จริง โดยอาศัยแรงเสริมจากหลักพุทธธรรม “หัวใจเศรษฐี” ที่ว่า 

   1. อุ คือ อุฏฐานสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี 
สามารถจัดด าเนินการให้ได้ผลดี  ว่าด้วยการใส่ใจสภาพของการด ารงชีวิตของบุคคล เกี่ยวกับรายได้ 
รายจ่ายที่ต้องขยันหมั่นเพียร หาเลี้ยงด้วยสุจริต และฉลาดในการสร้างอาชีพ ให้ได้มาตรฐานที่สังคม
วางไว้ ดังนั้น ความยากจนก็คือความขาดแคลนปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ที่ภาครัฐได้
ส่งเสริมกิจกรรมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ตามพ้ืนที่ และน าออกจากครัวเรือน สู่ชุมชน จังหวัด และ
ประเทศ จากทรัพยากรของและพ้ืนที่อาศัย เป็นการใช้โอกาสที่ภาครัฐมาน าร่อง 

   2. อา คือ อารักขสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์
และผลงานอันตนได้ท าไว้ด้วยความขยัน หมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตน ไม่ให้เป็น
อันตรายหรือเสื่อมเสีย  ประหยัดทรัพย์ท่ีได้มา คือ (1) จ่ายมากกว่าเงินที่หามาได้ (2) ซื้อแต่ของที่ไม่
จ าเป็น (3) ซื้อของไม่ค านึงถึงมูลค่ากับคุณค่า (4) ไม่ลงทุนเพ่ือคุณภาพ (5) ไม่ค านึงถึงความจ าเป็น
จริง ๆ ของตนเอง (6) การยึดติดกับยี่ห้อสินค้า (7) ซื้อของด้วยความใจร้อน (8) ไม่ตรวจสอบใจว่า
อยากซื้อหรือไม่ เหล่านี้เป็นเครื่องขัดขวางการออมในปัจจุบันทั้งสิ้น5  

  3. กะ คือ กัลยาณมิตตตา  คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือก
เสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  ในทางพระพุทธศาสนา
ใช้หลักธรรมในการคบมิตรตามหลักจักรธรรม 4 คือ (1) ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยู่ในถิ่นที่ดีที่
เหมาะสม (2) สัปปุริสูปัสสยะ คือ การคบกับสัตบุรุษ คบคนดีและเว้นคนชั่ว (3) อัตตสัมมาปณิธิ คือ 
การตั้งตนไว้ชอบทั้งทางโลกและทางธรรม (4) ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเป็นผู้ได้ความดีไว้แล้ว มี
พ้ืนเดิมดี ส่วนส าคัญในการคบมิตรเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคปัญหาใด ๆ การประพฤติปฏิบัติหน้าที่

                                                           
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันที่ 4 
ธันวาคม 2541. 
5 การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย จ่าอากาศโทสุธา ทอง
บุตรวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตนครราชสีมา. 
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ต่อกันระหว่างมิตรนั้น แต่มิตรในที่นี้ คือครอบครัว สามี-ภรรยา ประกอบเข้ากับการให้ความเคารพ
กันในครอบครัว คือ บูชาใน “ทิศ 6” เป็นเครื่องแสดงถึงความกตัญญู และหน้าที่เป็นที่ตั้งไว้ด้วยดี 
ย่อมน าพาชีวิตไปได้ด้วยความสันติสุขในครัวเรือน  

   4. สะ คือ สมชีวิตา  มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยง
ชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้  และด าเนินชีวิตให้
สมควรแก่ธรรม เรียกสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  บางท่านเอาค าน าหน้า
มาเป็นคาถาว่า คาถาหัวใจเศรษฐี คือ  อุ อา กะ สะ หมายถึง ขยันหา  รักษาดี  มีกัลยาณมิตร  
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหลักประโยชน์ในปัจจุบันไว้ใน “ทีฆชาณุสูตร”6 

   การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างครอบครัวสันติสุข สรุปโดยรวมจาก
ข้างต้น ปัญหาครอบครัวจึงแบ่งเป็น 2 หลักใหญ่คือ ปัญหาที่มาจากภายในครอบครัวและปัญหาจาก
สิ่งเร้าภายนอกเป็นเหตุให้ครอบครัวเกิดความขัดแย้ง การใช้แนวทางช่วยเหลือภาครัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง ในระดับการส่งเสริม และพัฒนาในกระบวนการทางความคิด หลักธรรม กิจกรรมสัมพันธ์ 
รวมถึงสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อลดช่องว่างความขัดสนที่สร้างความตึงเครียดในครอบครัว  
    จะเห็นได้ว่า รัฐเองพยายามเร่งการสร้างรายได้ให้ประชาชน ได้มีงานท าเพ่ือหาเลี้ยงชีพ 
จัดสรรให้งบประมาณ จัดบริการส่งเสริมการงานอาชีพภาคครัวเรือนที่เข้ากับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ 
จัดตั้งโครงการขึ้นเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน เช่น ค่าครองชีพที่สูงและค่าใช้จ่ายใน
การด ารงชีวิตในแต่ละวันของประชาชน ท าให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องใช้จ่ายแบบประหยัด เก็บ
ออมเงินเพ่ือใช้ในอนาคตได้ ความต้องการความหรูหรา ต้องการมีความสะดวกสบาย แต่ถ้า
ประชาชนรู้จักหันมาใช้จ่ายอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดเก็บออมเงินมากข้ึน รู้จักการท ามาหากินท่ี
สุจริตและด ารงชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 สามารถช่วยจัดสรรการด าเนินชีวิตให้ทุกวันได้อย่างมีความสุข7 “ดูกรพยัคฆปัชชะ ธรรม 
4 ประการนี้ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตร 4 ประการเป็นไฉนคือ อุฏ
ฐานสัมปทา 1 อารักขสัมปทา 1 กัลยาณมิตตตา 1 สมชีวิตา 1  สรุปความว่า ความถึงพร้อมด้วย

                                                           
6 อ  สตฺตก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๓ /๕๔/๓๔๑. 
7 แนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส.อ.
หญิง  
ปัฐมาภรณ์  ผาดี ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน. 
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ความหมั่น ความถึงพร้อมด้วยการรักษา การคบคนดีเป็นมิตร การมีความเป็นอยู่เหมาะสม (ตามนัย
แห่งพระสูตร) 
    ฉะนั้น กิจการงานที่รัฐเป็นผู้น ามาปฏิบัติท าเพ่ือเกิดประโยชน์แก่สาธารณชน จึงมี
การศึกษาตัวชี้วัดความสุขชุมชน เพ่ือการสร้างและการใช้ (Sustainable community happiness 
indicators)8 แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ ระดับบุคคล ระดับองค์กร เครือข่าย ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด ภาค ส่วนกลาง ระดับสังคม ประเทศ และระดับมวลชน ซึ่งไม่เพียงแต่ครอบครัว ชุมชนเป็น
สุข แต่ความสุขจะเป็นไปโดยวงกว้างตามที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเสริมสร้างครอบครัวให้สันติสุขได้โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิด ( FIT Model )9 ให้
สอดคล้องกัน ดังนี้  
F  Family หมายถึง การที่รัฐให้ความส าคัญต่อครัวเรือน การค านึงถึง “ประชาชน” ของรัฐ
โดยเสมอภาคกัน เสมือนเป็นครอบครัวในการปกครองดูแล โดยยึดโยงด้วยหลักการบริหารคน ใน
ฐานะหน้าที่เป็นบุคคลของรัฐ น าพาครัวเรือนให้มีความพอเพียง ประมาณตน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
แก่ครอบครัวอย่างมีสุข ด้วยความเข้าใจในหลักการบริหารคน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระหว่าง
รัฐ กับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมภายใต้ความรัก สามัคคี “พออ่ิม
สุข” รู้ตระหนัก รักครอบครัว หวังสุข  
I  Interactive หมายถึง การสื่อสารอันดีต่อกันในครอบครัว ต่อชุมชน รัฐเองมีการสื่อสารที่
ท าให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขชีวิตอย่างมีสติ รวมถึงจัดอบรม
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ครัวเรือน การเข้าไปมีส่วนร่วมภาคครัวเรือน ตามหลักบริหารงาน ว่าด้วยหารให้
ความส าคัญงานขั้นตอนวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาที่มี
คุณค่าที่สุด มาขับเคลื่อนกระบวนการท างานในแต่ละบทบาทหน้าที่ รวมถึงเห็นความส าคัฐใน
กระบวนการสื่อสารในครอบครัว มีความเป็นกัลยาณมิตร มีจิตปรารถนาที่จะให้ความสุขแก่กันใน
ครอบครัว ชุมชน และกระท าการให้ต่อเนื่องยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมภายใต้ “พอเพียง พอค า น า
สุข”  

                                                           
8 ตัวชี้วัดความสุข กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพ่ือชุมชนเป็นสุข ,ดร.พระมหาสุทติย์ อาภากโร ศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ หน้า 10.(อ้างแล้ว). 
9 ถอดบทเรียน ผศ,ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ,ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ ชาวคอนไชย,นางสาวนรารัตน์ สงวน
ทรัพย์. 
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T Transformation หมายถึง ความคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทางที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณการเงิน รัฐวางแผนเศรษฐกิจการคลังอย่างคุ้มค่า หมั่น
ตรวจสอบเช็คการกระท าสม่ าเสมอ โดยใช้หลักการบริหารเงิน คืองบประมาณภาครัฐที่สนับสนุน
ครัวเรือน มีการวางแผน น าไปปฏิบัติ ติดตามตรวจเช็ค ด าเนินการ ประเมินผลเพ่ือการพัฒนา 
สุดท้ายประชาชนครัวเรือน มีรายได้จากการเปลี่ยนแปลงที่รัฐสนับสนุน ตามลักษณะพื้นที่ แหล่ง
ทรัพยากรที่ต่างกัน มาสร้างความเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีรายได้พอยังชีพ ด้วยหลัก ขยันหา รักษา
ดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตสมควร เป็นความสุขในกิจกรรมภายใต้การพัฒนา “พอเก็บ สร้างสุข” 
 
บทสรุป 

   การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างครอบครัวสันติสุข ทีใ่ห้ประชาชนมี
ความสุข ปราศจากการขัดแย้งในครัวเรือน ด้วยการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างบูรณาการเชิง
พุทธในแนวทางประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง มี “อุ อา กะ สะ” ว่า ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร 
ใช้ชีวิตพอเพียง เรียก ทิฏฐธัมิกัตถะสังวัตตนิกธรรม  รัฐมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม สอดคล้องนโยบาย
ให้มีสันติสุข โดยตัวชี้วัดการสร้างความสุขร่วมกัน คือ 1. ดัชนีความสุขประชาชาติ 2. ดัชนีความสุข
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. ดัชนีโลกของความสุขต่อตนเอง โดย“มาตรวัดความสุข10” ในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พอประมาณ อยู่ในเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขคุณธรรมและความรู้ ที่
รัฐน ามาสร้างกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมการเข้าถึงตัวหลักการ 
3 ด้าน คือกิจกรรมส่งเสริมรักแท้ (พออ่ิมสุข) กิจกรรมสื่อสารดีมีสุข (พอเพียง พอค า น าสุข) 
กิจกรรมสร้างสุขถาวร (พอเก็บสุข) ทุกกิจกรรมเป็นทางเลือกในการจะส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสร้างครอบครัวสันติสุขยั่งยืน ตรงเป้า และน าสุขมาให้ 
 
 
บรรณานุกรม   

- www.Sanook .com สืบค้น 22 กค.2562. 
- การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย จ่าอากาศโทสุธา 

ทองบุตร 

                                                           
10 แนวคิดและพัฒนาการตัวชี้วัดทางสังคมและการพัฒนา พระมหาสุทิตย์ ,ดร. ศูนย์หนังสอื
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ หน้า 60-72 
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- ตัวชี้วัดความสุข กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพ่ือชุมชนเป็นสุข ,ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภาก
โร ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

- แนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ส.อ.หญิงปัฐมาภรณ์  ผาดี ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน. 
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ธรรมาภิบาลออนแอ สังคมไทยจึงออนแอ 
 POOR GOVERNANCE : THAI SOCIETY IS WEAK 

 

นพดล  ดีไทยสงค∗ 
 

บทคัดยอ 
 หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ
ควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี 
ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง 
กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก 
คําสําคัญ : หลักธรรมาภิบาล, สังคมไทย  
 
Abstracts 
 Good Governance is the administration, management, control, and 
control of corporate affairs. It also means good management. Can be used both 
public and private. Principles used in this administration. The meaning is broad, that 
is, meaning only religious principles. This includes morality, morality, ethics, and 
righteousness. People should have and behave like transparency. No interference 
from outside organizations. 
Key words: good governance, Thai society 
 

บทนํา 
 หลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมรัฐ ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ซ่ึง
หมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม ไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรู
ท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ป ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือการอยู
รวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหา
หรือขอขัดแยงโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการคือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุมคา ซ่ึงในสังคมไทยปจจุบันยอมรับกันวาธรรมาภิบาลนี้ เปนการบริหารจัดการทรัพยากร

 
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3380

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบท้ัง 3 สวนของ
สังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยาง
สรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคม
ดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคง
ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
แนวคิดเรื่อง “Governance” ไดปรากฏมาต้ังแตอารยธรรมการปกครอง ของกรีกสมัย

โบราณมาจากศัพทของคําวา “Kubernan” ท่ีบัญญัติโดยปราชญท่ีชื่อ Plato ซ่ึงก็คือระบบการ
ปกครอง (System of Governing) คําวา Gubernare ซ่ึงหมายถึง “Rule making or Steering” 
การกําหนดหรือถือหางเสือในการปกครองแต เดิมในภาษาอังกฤษคํานี้หมายถึง รัฐบาล 
(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) ซ่ึงก็คือ การ
จัดการปกครอง (Agere,Sam, 2000) แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตาม
ภาษาไทยเปนแนวคิดท่ีไดมีการกลาวถึงกวางขวาง หลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครอง และการจัดการปกครองท่ี
ดีนั้น ไดรับการรณรงคอยางมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก (พฤทธิสาณ ชุมพล, 
2546) และดังท่ีทราบแลววาแนวคิดนี้ไดมีการคนพบมาตั้งแตป พ.ศ. 2532 แตถึงกระนั้นก็มิไดมีการ
นําคําวา Good Governance มาใชอยางเปนรูปธรรมซ่ึงท่ีกลาวไดวาคําวา Good Governance 
พ่ึงมีการนํามาใชอยางเปนทางการเม่ือไมนานนี้เอง 

คําวา Good Governance ไดเริ่มนํามาใชเม่ือตนทศวรรษท่ี 1990 โดยปรากฏใน
รายงานของธนาคารโลก และเอกสารของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซ่ึงองคการระหวาง
ประเทศท้ังสองนี้ถือวา Good Governance เปนพ้ืนฐานสําคัญในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีรับความชวยเหลือทางการเงิน และเนื่องจากองคการท้ังสองนี้ตองรับผิดชอบตอเจาของ
เงินทุน จึงกําหนดเปนเง่ือนไขใหประเทศท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองสรางใหเกิดธรร
มาภิบาลข้ึน และ มีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะท่ีไดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทาง
การเงิน อยางเครงครัดปจจัยท้ังสองนี้จะชวยใหประเทศท่ีประสบปญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ ให
กลับ สูเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว และในระยะยาวสังคมท่ีมีธรรมาภิบาลจะเปนสังคมท่ีมีความ
เขมแข็งม่ันคง มีความสมดุลในการบริหารบานเมือง และมีภูมิคุมกันวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง (ทิพา
วดี เมฆสวรรค, 2543) 

แนวความคิด “Governance” ไดมีการศึกษากวางขวางข้ึนและคํานี้ก็ถูกนํามาใชกัน
อยางแพรหลายในวงการและองคการเครือขายของธนาคารโลกโดยในระยะแรก ๆ ธนาคารโลก
กําหนดความหมายตามกรอบความคิด ของการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับขอบเขต ของธนาคารโลกวา
ดวย Governance and Development ดังนั้นคําวา Governance จึงเปนท่ีเขาใจกันวา “การ
กําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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เพ่ือใหเกิดการพัฒนา” ในระยะเริ่มแรกนั้นธนาคารโลกไดพยายามอธิบายความหมายของ 
Governance วาครอบคลุมถึงความหมาย 3 ลักษณะคือ (เอเจอร, แซม, 2545) 

1. โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) 
2. กระบวนการและข้ันตอนท่ีผูมีอํานาจในการเมือง ใชในการบริหารทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
3. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินการตามนโยบาย

อยางมีประสิทธิผล 

 
ความหมายของธรรมาภิบาล 
 ความหมายของคําวาธรรมาภิบาลนั้นมีผูใหคํานิยามไวหลายบริบท ดังนี้ โครงการพัฒนา
แห งสหประชาชาติ  (United Nation Development Program: UNDP,1997) ได ให นิ ย าม
ความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาล วาคือการใชอํานาจทางการเมือง การ
บริหาร และเศรษฐกิจในการดําเนินภารกิจ กิจกรรมตาง ๆ ของประเทศในทุกระดับ โดยมีกลไก
กระบวนการสถาบันซ่ึงประชาชนและกลุมตาง ๆ สามารถแสดงออกถึงความตองการผลประโยชน 
การใชสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย การประสานประนีประนอมความแตกตางโดยผานกลไก 
กระบวนการ และสถาบันเหลานั้น 
 ธนาคารโลก (World Bank) (2544) ไดใหความหมายของ Good Governance วา 
หมายถึงการกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา การดําเนินงานการกําหนดนโยบาย ท่ีประชาชนสามารถ
รับทราบและเขาใจได มีลักษณะท่ีเปดเผยและเปนนโยบายท่ีมีประโยชน เจาหนาท่ีของรัฐมี
จริยธรรมปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนแหงสาธารณชน 
 ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (อมรา พงศาพิชญ และ
นิตยา ภัทรลีรตะพันธ, 2541) ไดใหคํานิยามไววา Good Governance คือ การมุงความสนใจไปท่ี
องคประกอบท่ีทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหแนใจวานโยบายท่ีกําหนดไวไดผล 
หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพ่ือใหมีความแนใจวารัฐบาลมีความสามารถ 
 ชัยอนันต สมุทรวานิช (2541) ไดกลาวถึงธรรมาภิบาลวา เปนกลไกของรัฐท้ังทาง
การเมืองและการบริหารมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาดโปรงใส และรับผิดชอบ เปนการ
ใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 
 สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
และสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ 3 สวนของสังคมเขาดวยกัน คือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค 
กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซ่ึงจะสงผลใหสังคมดํารง
อยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง มี
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ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะสงผลใหการ
พัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางม่ันคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 
ธรรมาภิบาลสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในองคกรรัฐอยางไร 
 องคกรของรัฐและทุกๆ สวนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใหกวางขวางและยั่งยืน
จําเปนตองมีปจจัยสําคัญหลายๆ ปจจัย ท่ีนอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน
และผูบริหารแลว คือ ความตอเนื่องหรือความยั่งยืนของการเปนประชาธิปไตยและความม่ันคงของ
ประเทศ (sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยคอนขาง
เปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมี
การอภิปรายกันถึงความหมายท่ีแทจริงอยูอยางกวางขวาง แตมิติท่ีสําคัญของประชาธิปไตยก็คือการ
แขงขัน การมีสวนรวม และเสรีภาพในทางการเมือง การเปนประชาธิปไตยและความยั่งยืนของ
ประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งท่ีจะชวงทําใหการบริหารจัดการท่ีดี หรือธรรมาภิบาลคงอยูได เนื่องจาก
ตราบใดท่ีไมเปนเผด็จการ ประชาชนยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย มีการตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ ทําใหเกิดความโปรงใส ผูบริหารและเจาหนาท่ีของ
รัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆ มีสํานึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีขอดี คือเปนวิธีสงเสริม
การมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ เพ่ือหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง 
กระบวนการเปนประชาธิปไตยนํามาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวางชาติได (Boutros-
Ghali, Boutros, 2000) ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผล มีการ
ลงคะแนนเสียงโดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย 
ประชาธิปไตยนํามาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มี
ความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวนบุคคล มีความเทา
เทียมกันทางการเมืองและประชาธิปไตยแนวใหมนํามาสูการแสวงหาเสรีภาพและความเจริญ (Dahl, 
Robert A, 2000) และท่ีสําคัญกระบวนการประชาธิปไตยนํามาสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
การสรางการเจริญเติบโตในดานการสรางความรับผิดชอบและสรางปญญา ขณะเดียวกันก็นํามาซ่ึง
แนวทางท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับประชาชนในการปกปองและนําเสนอความสนใจของพวกเขา  
 การใชกระบวนการประชาธิปไตยเพ่ือผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การ
บริหารและทางสังคม ตลอดจนการมีความเปนธรรมมากข้ึนจัดเปนเรื่องยาก แตก็เปนท่ีเขาใจกันวา 
การเมืองแบบประชาธิปไตยทําใหเกิดนิติธรรม เปนสงเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของ
ประชาชน เกิดการเลือกตั้งไดผูจะทําหนาท่ีในกระบวนการนิติบัญญัติไดอยางเสรีและเปนธรรม 
 ประชาธิปไตยเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล อันท่ีจริงแลว
ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเปนสิ่งท่ีเก้ือหนุนกันอยู ประเทศใดท่ีมิไดเปนประชาธิปไตย การมี
ธรรมาภิบาลคงเกิดข้ึนไดยากยิ่ง เพราะไมมีปจจัยสําคัญของการเปนธรรมาภิบาล หรือไมสามารถท่ี
จะเกิดข้ึนหรือทําใหเกิดข้ึนได อาทิเชน หลักของนิติธรรม นิติรัฐ ผูมีอํานาจจะใชกฎหมายเพ่ือ
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ประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเพ่ือประชาชนโดยรวม ท้ังนี้เพ่ือใหคงความมีอํานาจของ
ตนและพวกตอไป กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ จึงเปนไปเพ่ือกําจัดฝายตรงขามเสียมากกวา 
 หลักการมีสวนรวมของประชาชน จะเกิดข้ึนยากมากเพราะตราบใดท่ีประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นตอการทํางานของภาครัฐได ตราบนั้นผูมีอํานาจสามารถทํางานไดยากยิ่ง เพราะ
ตองคอยตอบคําถาม ตองใหขอมูล ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกลุมตางๆ มารวมรับรู 
ตัดสินใจ และท่ีสําคัญหากใชหลักการนี้มากๆ การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง หรือถอดถอน อาจนํามา
สูการหลุดจากอํานาจได 
 อนึ่ง ธรรมาภิบาลจะยั่งยืนตองมีประชาธปิไตยท่ียั่งยนืและความยั่งยืนของประชาธิปไตย
จะเกิดไดตองมีประชาชนมีจิตสํานึกและพฤติกรรมในการเปนประชาธิปไตย มีความเชื่อม่ันสถาบัน
ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีสวนรวมทางการ
เมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม ผูนําเปนผูแทนประชาชนอยางแทจริง มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน 
 

“ธรรมาภิบาล” ปจจัยสูไทยแลนด 4.0  
 จากการประชุมวิชาการเรื่อง "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย"  มีการสรุป
สาระสําคัญไววาวา การประชุมวิชาการเรื่องหลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทยนั้น มีความสําคัญ
อยางยิ่งกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการเปลี่ยนผานประเทศเขาสูประเทศท่ีมีระดับการพัฒนา
สูง แทบทุกประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการกาวสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ลวนมีจุดตั้งตนท่ี
คลายกัน คือการเอาจริงเอาจังกับเรื่องธรรมาภิบาล เชน การปลูกฝงคานิยม no tolerance for 
corruption ของทานนายกรัฐมนตรี ลีกวนยู ซ่ึงไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางในประเทศตางๆ ท่ัว
โลกดวย ซ่ึงหลักฐานเชิงประจักษในชวง 20 ปท่ีผานมาเปนสิ่งพิสูจนชัดเจนวา ธรรมาภิบาลมีความ
เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาในหลายดาน ท้ังขนาดเศรษฐกิจของประเทศ รายไดของประชากร 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความสนใจลงทุนจากตางชาติ เสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศ ใน
กรณีของประเทศไทยนั้น หลักธรรมาภิบาลยังเปนหลักคิดหรือ mindset สําคัญ ท่ีจะสงผลตอการ
ขับเคลื่อนประเทศเขาสูเปาหมายไทยแลนด 4.0 อีกท้ังในดานการพัฒนาคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 การ
ปรับปรุงกลไกภาครัฐ การยกระดับ นวัตกรรมของประเทศ ซ่ึงหลักคิดดังกลาวยังมีความเชื่อมโยงกับ
ทุกองคประกอบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย 
 โครงการไทยแลนด 4.0 นั้น เปนนโยบายสาธารณะท่ีตองใชการขับเคลื่อนในระยะยาว 
และตองทําเปนยุทธศาสตรชาติตอเนื่องหลายป อาจจะตองใชการเปลี่ยนผานหลายรัฐบาล ท้ังนี้
ปจจัยท่ีสําคัญลําดับแรกคือ “หลักนิติธรรม” เพียงขอแรกของหลักธรรมาภิบาลก็เปนปจจัยท่ี
สะทอนภาพใหเห็นถึงความเท่ียงธรรมของธรรมาภิบาลในสังคมไทย เชน ขาว ปปช สรุปผลการแจง
ทรัพยสินของรัฐมนตรีเรื่องนาฬิกา และขาวการสรางบานพักผูพิพากษาท่ีจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความ “เท่ียงธรรม” ขององคการภาครัฐท่ีทําใหหนาท่ีในการ
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ขับเคลื่อน “หลักนิติธรรม” เม่ือเกิดภาวะการณดังกลาวข้ึน จึงทําใหเกิดภาพท่ีสั่นคลอนตอการ
บริหารภาครัฐเปนอยางยิ่ง 
 

ในพระพุทธศาสนาอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลไวอยางไร 
 มีนักวิชาการ อธิบายไววา “พระพุทธเจาเปนผูบริหาร” การบริหารของพระพุทธเจาเปนการ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดระบบหนึ่งในโลก จึงทรงทําใหบรรลุเปาหมายและพระศาสนายั่งยืน มาถึง 
5,000 ป ตัวธรรมนั้น คือ มรดกหลักท่ีทรงมอบใหแกศาสนิกชนท้ังหมดท้ังเปนเทพดา และมนุษย 
ธรรมะตามหลักของ นักปกครองท่ีควรมี ก็เปนหลักธรรมสําคัญท่ีจะทําใหหมูมวลมนุษยชาติเกิด
ความสงบสุขได ก็ตองเริ่มจากมีนักปกครองท่ีดี มีหลักการปกครองท่ีดี หลักการดังตอไปนี้จะเปน
หลักการท่ีจําเปนสําหรับ นักปกครองท้ังหลาย ไมวาจะเปนผูปกครองแผนดิน หรือผูปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือระดับผูบริหาร  ในองคกรตางๆ โดยยึดหลักปกครองตามแบบฉบับท่ีพระพุทธเจาได
ทรงแสดงวา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา หลักพุทธธรรมาภิบาล  (ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ, 2554) ซ่ึง
หลักธรรมท่ีสําคัญ ประกอบดวย หลักธรรมาธิปไตย หลักทศพิธราชธรรม หลักราชสังคหวัตถุ 4 หลัก
จักรวรรดิวัตร หลักอปริหานิยธรรม 7 หลักสิทธิ เสรีภาพความเสมอภาค กุฎทันตสูตร และทิศ 6  
โดยท่ีหลักธรรมาภิบาลเปนหลักการปกครองท่ีดีท่ีนักปกครองพึงควรมีเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ซ่ึงในอดีตองคสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
คณะสงฆ และใชในการเผยแผหลักคําสอน ซ่ึงในปจจุบันไดเรียกหลักธรรมนี้วา หลักพุทธธรรมาภิบาล 
ซ่ึงหลักพุทธธรรมาภิบาลก็คือหลักธรรมตาง ๆ ท่ีไดถูกบัญญัติไวในพระไตรปฎก มีประโยชนหรือ
คุณคามากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับการท่ีนักปกครองจะพึงนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน ซ่ึง
ตองพึงสังวรไววานักปกครองท่ีดีจะเปนผูนําความสงบสุขมาสูสังคมโลกตอไปในอนาคต (พระครู
ภาวนาโสภิต วิ., 2556) แตในขณะเดียวกันมีนักวิชาไดอธิบายเก่ียวกับธรรมาภิบาลไวในอีกแงมุมท่ี
นาสนใจวา จุดออนสําคัญของแนวคิดธรรมาภิบาลแบบตะวันตกก็คือเปนแนวคิดแบบวัตถุนิยมหรือ
ประโยชนนิยม นอกจากนี้กระบวนการธรรมาภิบาลในปจจุบันยังใหความสําคัญกับผูนําผูบริหาร
มากกวาพนักงาน หรือประชาชน รวมถึงระดับโครงสรางมีการใชกฎหมาย กฎบัตรหรือกติการวม
เปนเครื่องมือมากกวาท่ีจะเริ่มตนท่ีภายในจิตใจ ซ่ึงมีความละเอียดลึกซ้ึงและเปนรากเหงาแหง
ปญหาท่ีแทจริง นอกจากนี้ธรรมาภิบาลดังกลาวยังมีลักษณะหยุดนิ่ง นั่นคือมุงเพียงสันติภาพ
ภายนอก สุขภายนอกเทานั้น ไมเอ้ือตอการเขาถึงธรรมหรืออุดมคติท่ีสูงข้ึนไปอีก ในขณะท่ีพุทธ
ศาสนามีอุดมการณและเปาหมายท่ีสูงสงและแกปญหาไดอยางยั่งยืนอยางแทจริง นั่นคือพ้ืนท่ีสีดําท่ี
ทุกฝายจะไดผลประโยชนรวมกันท้ังทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางธรรมะโดยไมมีความขัดแยง 
 

ธรรมาภิบาลออนแอ สังคมไทยจึงออนแอ 
 เม่ือเกิดภาวะการณธรรมาภิบาลออนแอจึงเกิดผลกระทบขางเคียงอยางเลี่ยงไมไดของ
สังคมไทย 5 ประการ ไดแก 
 1. ศีลธรรมออนแอ นําไปสูสภาวะวิกฤตทุกเรื่อง ท้ังรัฐ สังคม เศรษฐกิจ และปญญา 
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 2. ปญญาออนแอ สังคมไทยใชอํานาจมากกวาปญญา นิยมใชความเห็นมากกวาการ
สรางความรู สังคมไทยจึงใชปญญานอย 
 3. เศรษฐกิจออนแอ ปจจุบันเศรษฐกิจฐานบนสวนใหญเปนเศรษฐกิจเทียม การพัฒนา
เศรษฐกิจกลับทําลายเศรษฐกิจฐานลาง 
 4. รัฐออนแอ องคกรหลายองคกรขาดธรรมาภิบาล 
 5. สังคมออนแอ ความสัมพันธในสังคมไทยเปนสังคมเชิงอํานาจ เปนสังคมอุปถัมภพึง
ผูอ่ืน ไมพ่ึงตนเอง จึงเกิดความสัมพันธทางดิ่งมากกวาทางราบ 
 ความออนแอท้ัง 5 ประการนั้น เปนผลมาจากการท่ีธรรมาภิบาลออนแอ ซ่ึงในบรรดา
หลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 นั้น ถาหลักนิติธรรมออนแอ คือ เกิดความเหลื่อมล้ําจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีมาตรฐานไมเทากันในสังคมทุกชนชั้นในการใหคุณใหโทษ หรือผูรักษากฎหมายทําผิด
กฎหมายเสียเอง จึงเปนเหตุใหสังคมออนแอและเจ็บไขไดปวยลมไปในท่ีสุด จากการขาด 
“ภูมิคุมกัน” ของการบริหารจัดการท่ีดี 
 

นิติธรรมเขมแข็ง สงัคมไทยแข็งแรง 
 หลักนิติธรรมเปนเสาหลักท่ีสําคัญในระบอบประชาธิปไตย  แมวาหลักนิติธรรมจะมี
ความหมายคือหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย  โดยท่ีกฎหมายหรือกระบวนการทางยุติธรรมจะขัดแยงตอ
หลักนิติธรรมไมได แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาหลักนิติธรรมจะจํากัดอยูแตในแงการออกหรือแกไข
กฎหมาย  การบังคับใชกฎหมายหรือกระบวนยุติธรรมเทานั้น  แตหลักนิติธรรมยังเก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในมิติอ่ืนๆ อีกหลายดาน  นักการเมืองและฝายนิติบัญญัติอาจใช
เสียงขางมากในการออกหรือแกไขฎหมายซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของหลักนิติธรรมได แตก็อาจ
ไมเปนไปดวยความชอบธรรมและเปนธรรม  การมีกฎหมายท่ีดีแตการบังคับใชหรือกระบวนการ
ยุติธรรมไมเขมแข็งก็สามารถทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความเสียหายจํานวนมากแก
ประเทศชาติได  กรณีกฎหมายท่ีมุงเสริมเฉพาะดานเชนเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจสงเสริม
ใหมีผูไดเปรียบและมีความไมเสมอภาค ซ่ึงอาจสรางปญหาท่ีไมตั้งใจใหสังคม เชน  ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมระหวางคนรวยกับคนจน เพราะกฎหมายซ่ึงเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนนั้นตองมีหลักไวใหยึด มี
หลักไวใหพัน หากกฎหมายออกนอกหลักท่ีปกไว ก็ไมเปนกฎหมาย ดังนั้น การออกกฎหมาย การใช
บังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ตองอยูภายใตหลักยึดนี้ ซ่ึงก็คือ 
หลักนิ ติธรรม หากออกนอกหลักก็ไม มีผลใชบั งคับ ซ่ึงในการสรางนิติธรรมให เขมแขงนั้น 
ศาสตราจารย ดร. กําชัย จงจักรพันธ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวาดวยหลักนิติธรรม
แหงชาติ ไดอธิบายไววาตองประกอบดวย  1) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ไมถูกแทรกแซง
ท้ังจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือแมแตฝายตุลาการดวยกันเอง 2) กฎหมายไมมีผลยอนหลัง
เปนโทษ กฎหมายจะบัญญัติใหการกระทําใดเปนความผิดอาญาและลงโทษยอนหลังไมได 3) 
กฎหมายตองมีการประกาศใชใหประชาชนทราบ 4) กฎหมายตองใชบังคับเปนการท่ัวไป บังคับใช
กับบุคคลทุกคนโดยท่ัวไปเสมอภาคกัน 5) เจาหนาท่ีรัฐจะใชอํานาจไดภายใตการใหอํานาจโดย
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กฎหมาย จะใชอํานาจเกินกวาขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไมได 6) หามยกเวนความรับผิดใหแกการ
กระทําในอนาคต ไมควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดไวลวงหนา (กําชัย จงจักรพันธ, 2561) 
 
บทสรุป 
 หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารท่ีเริ่มจากการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง 
ๆ ขององคกร อันเปนท่ียอมรับของบุคลากร ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม สรางความไววางใจซ่ึงกัน
และกัน ปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
อยางตรงไปตรงมา และมีการตรวจสอบไดถูกตองชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรและสังคมมีสวนรวม
รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญตาง ๆ ตระหนักในสิทธิหนาท่ีมีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบ การใสใจในปญหา และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และความกลาท่ีจะยอมรับผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เปนการ
บริหารท่ีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือสงเสริมและผลักดันให
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี ในการบริหารกิจการ
บานเมือง และสังคมใหมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มี
สวนรับผิดชอบในระบบการบริหารจัดการบานเมืองและสังคม โดยอาศัยหลักสําคัญ 6 ประการ คือ 
หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา 
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การบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตาม
ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ 

MAHACHULONGKORNRAJAVIDHAYALAYA ADMINISTRATION FOR BEING 
THE CENTER OF THE WORLD BUDDHISM ACCORDING TO THE 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL THEORY 
 

สมาน  งามสนิท 
 

  
บทคัดย่อ 
 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่มองว่าสังคมมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่ออกแบบมา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของของเอกัคตบุคคลและสังคม พัฒนามาจากความคิดของ เฮอร์เบิร์ต 
สเปนเซอร์ Herbert (Spencer1820-1903) นักปรัชญาและชีววิทยาชาวอังกฤษ ผู้ที่มองสังคมเป็น
เสมือนองคาพยบของร่างกายมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ที่ท างานร่วมกันเพ่ือให้
ร่างกายท างานได้ตามหน้าที่ สังคมก็เช่นเดียวกัน ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆแต่ท างานร่วมกันเพ่ือให้
สังคมท าหน้าที่ได้ ส่วนต่างๆที่ สเปนเซอร์พูดถึงหมายถึงสถาบันทางสังคม หรือรูปแบบของความเชื่อ
และพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม เช่นสถาบันครอบครัว สถาบันรัฐบาล 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและสถาบัน เศรษฐกิจ 
 
Abstract 
 Structural Functional theory sees society as a structure with interrelated 
parts designed to meet the biological and social needs of individual in that 
society.Functionalism grew out of English philosopher and biologist, Herbert 
Spencer(1802-1903) who saw similarities between society and the human body, 
various organs of the body work together to keep the body functioning just as 
various parts of society work together to keep society functioning. The parts of 

                                                           
 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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society that Spencer referred to were the social institutions or patterns of beliefs 
and behaviors  to meet social needs, such as family, government, education, 
religion and economy. 
     
 
บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรม
ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพ่ือเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
และคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.2430 และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัยได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนเดิมในนามมหาธาตุวิทยาลัยตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2490 พระมหา
เถรานุเถระ ฝ่ายมหานิกายจ านวน 57 รูป มีพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทัตตเถร) เป็นประธานได้
ประชุมกัน ณ ต าหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด าเนินการ
จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา 
 
 โครงสร้าง หน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันทางการศาสนาและ
การศึกษาระดับสูงของสังคมไทยและสังคมโลก มีพระราชบัญญัติรองรับ มีโครงสร้าง มีหน้าที่ตาม
ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ Structural Functional theory) ตามทฤษฎี ของ Talcot Parson 
and Herbert Spencer ทุกประการ  

ด้านโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดี มีรองอธิการบดี มี
สภาวิชาการ มีส านัก มีสถาบัน มีศูนย์ มีคณะ มีวิทยาเขต มีวิทยาลัยสงฆ์  มีสถาบันสมทบทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง 

ด้านหน้าที่นั้น เป็นไปตามพันธกิจ  เริ่มด้วย สุภาษิตว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก มีปรัชญา ว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม มีปณิธานว่า  ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง  
ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มีวิสัยทัศน์ว่า  ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
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นานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการ
วิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีพันธกิจ คือ   
1. ผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ คือ

M = Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
A = Awareness  เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
A = Ability  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
C = Curiosity มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
H = Hospitality รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรว 
U = Universality มีโลกทัศน์ กว้างไกล 
L = Leadership เป็นผู้น าาด้านจิตใจและปัญญา 
A = Aspiration ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. วิจัยและพัฒนา  การวิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบ
มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  
 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ  ให้
ประสานสอดคล้อง เอ้ือต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้  ความเข้าใจหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา 
และฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา  เผยแผ่
หลักค าสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง และ 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เอ้ือต่อการศึกษา เพ่ือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  

จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติรองรับ มีคณะ
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงท าให้มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคที่ 4.0 ความรุ่งเรืองของ
มหาวิทยาลัยสามารถประเมินได้จากการเติบโตและเพ่ิมขึ้นขึ้นของงบประมาณ หลักสูตร จ านวน
นิสิต จ านวนผู้จบการศึกษา จ านวนของส่วนงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา จ านวนการ
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ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งคัมภีร์ ต ารา หนังสือ และงานเขียนต่างๆ จ านวนมาก มีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนการสร้างเครือข่ายของ
ชาวพุทธทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศจนท าให้เกิดการยอมรับและร่วมมือกันสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา และจัดงานนานาชาติร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
และการจัดสัมมนานานาชาติอย่างต่อเนื่อง  

แต่เพียงแค่นี้ยังไม่พอ มหาวิทยาลัยไม่ควรพอใจเพียงรักษาสถานภาพ (status quo) เดิมนี้
ไว้ให้ได้ ต้องก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอย่างสมบูรณ์ให้ได้ 

 
โครงสร้างและหน้าที่ที่จะท าให้มหาจุฬาฯก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง

พระพุทธศาสนาโลกอย่างสมบูรณ์ 
 เนื่องจากเทคโนโลยีล้มล้างของเดิม (Destructive technology) มาแล้ว สังคมโลก
กลายเป็นสังคม digital ต่อไปเทคโนโลยีเป็นผู้ก าหนด ไม่ใช่สังคมเป็นผู้ก าหนดอีกต่อไปแล้ว เราเห็น
ชดัเจนว่า เมื่อ 4G มา มี E book เกิดข้ึนอย่างมากมาย  ท าให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ล้มละลายไปตามๆกัน E 
commerce มา ท าให้ห้างสรรพสินค้าสั่นสะเทือน  คนตกงานมากขึ้น เพราะผู้บริโภคนิยมซื้อของ
ทางอินเทอร์เนต แม้แต่ธุรกิจถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์มและกล้องถ่ายรูปจะหมดความส าคัญไปเรื่อยๆแพ้
กล้องในโทรศัพท์มือถือ 

ในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563  เทคโนโลยี 5 G มาแน่นอน มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
เช่น fintech, Blockchain, Digital Business and Robotic สามารถท าธุรกรรมบนมือถือ 
E Learning  มีผลกระทบมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน ผู้เรียนตามระบบเดิมจะลดลงจนถึงหมดไป 
มหาวิทยาลัยที่มีคณะต่างๆ มีอาคารหรูๆสวยงามมากมายต้องเตรียมตัวรู้เท่าทันเทคโนโลยี digitalนี้ 
ใช้ให้เป็น เพราะเราต้องอยู่กับมันอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ต้องรู้ภาที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ เช่นภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  
 โครงสร้างที่ต้องเพ่ิมจากโครงสร้างเดิม คือ เพ่ิมรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายหาทุน  และหน่วยคลังสมองและตอบโจทย์ 
(Think tank and clearing house) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในโครงสร้าง (structure) การ 
บริหารของมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีเป็นหัวหน้าทีม มีหน่วยงานรองรับในสายการบังคับบัญชา
คือ ส านักเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีหน้าที่ (function) 
ดังต่อไปนี้ 
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1.1 เก่งและน าเทคโนโลยีล้ ายุคมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งการบริหาร การเรียนการสอน 
และการสร้างเครือข่าย 

1.2  ด้านนวัตกรรม สร้างโรงภาพยนตร์ 6 มิติขนาด 300-500 ที่นั่งในมหาจุฬาฯเทคโนโลยี 
นี้มีแล้วในประเทศจีน สร้างภาพยนตร์ 6 มิติ เกี่ยวกับ พุทธประวัติ สังเวชนียสถานและประวัติมหา
จุฬาฯ ผู้ที่มามหาจุฬาฯต้องเข้าดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แห่งนี้ เพ่ือท าให้โรงภาพยนตร์นี้เลี้ยง
ตนเองได้ 

1.3  ขยายพ้ืนที่มหาจุฬาฯ โดยการสร้างศรัทธาจากรัฐบาลและเศรษฐี เพื่อสร้างสังชนีย 
สถาน 4 ต าบลจ าลอง ยกสังเวชนียสถาน 4 ต าบล คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และ
ปรินิพพาน มาไว้ที่มหาจุฬาฯ ที่ชาวพุทธไทยและชาวพุทธโลก เมื่อมามหาจุฬาฯ หลังจากดู
ภาพยนตร์ในโรง 6 มิติแล้ว จะได้ไปไหว้สังเวชนียสถานเหล่านั้นอย่างครบถ้วน เป็นบริการจุดเดียว
จบครบครัน (one stop service)  
 1.4  ส านักเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม E Learning อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนทางไกลไร้พรมแดน ทั้งระดับปริญญา ตรี โท เอก และประกาศณียบัตร 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นอีกหนึ่งโครงสร้าง (structure) ของการบริหาร 
โดยให้มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิจัยและพัฒนา ให้มี
หน้าที่ (function) ในการวิจัยเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการบริหาร การเรียนการ
สอนทั้งในระบบปกติและระบบ E Learning และการพัฒนาประเทศ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายหาทุนเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งที่จ าเป็นในยุคท่ีงบประมาณจากรัฐบาล 
มีจ ากัด มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา คือ ส านักการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรม ส านัก
กิจกรรม สถาบันวิปัสสนา โรงภาพยนตร์และวงดนตรี พุทธยุวแบนด์  มีหน้าที่ในการจัดการให้
การศึกษาอย่างต่อเนื่องระยะสั้น จัดการฝึกอบรมทั้งทางใกล้และทางไกล (E Learning) รณรงค์ให้
คนมาชมภาพยนตร์ และใช้วงดนตรีพุทธยุวแบนด์ ในงานวันเกิด วันแต่งงาน วันฉลองสมณศักดิ์ 
และกิจกรรมสร้างเครืองข่ายกับชาวพุทธทั่วโลกเพ่ือบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาจุฬาฯ 

4. หน่วย คลังสมองและตอบโจทย์ ( think tank and clearing house) อย่างน้อย 
จัดเป็นกลุ่ม (cluster) 3 กลุ่ม คือกลุ่มพระพุทธศาสนา กลุ่ม ภาษาอังกฤษ บาลี สันสกฤต และกลุ่ม
เทคโนโลยี แต่ละกลุ่มรวบรวมคนเก่งด้านนั้นๆเข้าเป็นกลุ่มไว้ด้วยด้วย เช่นกลุ่มพระพุทธศาสนา มี
โครงสร้าง ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม ได้แก่ศาสตราจารย์ สมาชิกประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิขาการด้านพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ในการศึกษา สืบค้นให้เข้าใจ
พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กลุ่มนี้จะท าหน้าที่ clearing house 
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กลุ่มนี้ จะท าหน้าที่ในการให้ค าอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ก่อนที่จะให้นักเผยแผ่
น าไปเผยแผ่ต่อไป ส่วนโครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มภาษา และกลุ่มเทคโนโลยี คล้ายกับกลุ่ม
พระพุทธศาสนา 
 
บทสรุป 
 แม้ว่ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม จะมีโครงสร้างและหน้าที่ดีอย่างไรก็ตาม ถ้า
ขาดคนเก่งและคนดีเป็นผู้บริหารแล้ว สถาบันนั้นๆก็จะไม่ประสบความส าเร็จ  
        เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องเพ่ิมปรัชญาอีกอันอนึ่งว่า คนเก่ง 
คนดี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เป็นของมหาจุฬาฯ 

เมื่อได้คนเก่งคนดีมาแล้วมหาวิทยาลัยต้องรักษาคนเก่งและคนดีไว้กับองค์กร ตามทฤษฎี 3 
M’s ของ ศาสตราจารย์ Canter แห่ง Harvard Business  School. โดยใช้หลัก  3M’s ได้แก่ 

M: Mastery มอบหมายงานที่ท้าทายให้ท า 
M: Membership ยอมรับเขาและครอบครัว ว่าเป็นสมาชิกขององค์กร 
M: Meaning เห็นคุณค่า ความเก่ง และความส าคัญของเขา  

 เพราะคนเก่งและดีคือสินทรัพย์ที่ส าคัญที่ประเมินค่ามิได้  
 
 
เอกสารอ้างอิง 
ประวัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://oldweb.mcu.ac.th/site/history.php 
Rosabeth Moss Kanter  https://hbr.org/2013/10/three-things-that-actually-motivate-
employees/Parson T. (1961) Theory of Society: foundation of modern sociological 
theory, New York, Free Press,  
Spencer Herbert,  (1885) The Principles of Sociology, New York: Appleton-Century 
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แรงจูงใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

WORK MOTIVATION AMONG EMPLOYEES OF PHO THONG SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE CENTRE IN ANG THONG 

 
อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยผู้ศึกษาได้เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี 
ตลอดจนศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและน าไปปฎิบัติกับองค์การ
ต่างๆ ในบริบทอ่ืนๆ โดยมีประเด็นส าคัญต่างๆ ได้แก่ ความส าคัญของการจูงใจในการท างาน , 
ประเภทของแรงจูงใจในการท างานตามแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง, รูปแบบในการจูงใจ ตลอดจน
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจสู่ความส าเร็จในการบริหารองค์การต่างๆ และเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าพาองค์การสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จและยั่งยืนได้ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อองค์การใดๆ ให้ความส าคัญกับเรื่อง
แรงจูงใจเป็นส าคัญ ย่อมส่งผลให้องค์การนั้นๆ ประสบความส าเร็จทั้งในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตามหากมีการน าความรู้ที่ได้รับในเรื่องแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองนี้ไปปรับใช้กับองค์การต่างๆ จะต้องมี
การศึกษาถึงบริบทของแต่ละองค์การนั้นให้ชัดเจนและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไป 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ประสิทธิภาพ, ผลส าเร็จ 
 
Abstract 
 This article aims to study the work motivation of employees at Pho Thong 
sub-district administrative centre in Ang Thong province. The study is structured 
based on concepts, theories and empirical data for a purpose of educational 
guideline and practical application in different organizations and contexts. The key 
components of this study include the importance of work motivation, types of 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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motivation according to relevant concepts and theories, and motivation patterns 
toward success and future sustainable development. The study, therefore, sees the 
motivation as a key to success, enabling the organizations to achieve their goals 
and sustainability. When any organization prioritizes to motivation, it would result in 
the success of that organization in both efficiency and effectiveness. However, if 
this finding of the study is to be applied by other organizations, the context of that 
particular organizations must be carefully studied, and it is appropriately applied. 
Keyword: Motivation, Sustainable Development, Efficiency, Success 
 
 
บทน า 
 การด าเนินงานต่างๆ ทั้งองค์การของรัฐและองค์การเอกชนต่างๆ ย่อมมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความส าเร็จ โดยลักษณะขององค์การต่างๆ ทั้งที่พัฒนาแล้ว ก าลังพัฒนา หรือรอการพัฒนาก็ตาม
ล้วนต้องมีเป้าหมายส าคัญ คือ ความส าเร็จและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลให้องค์การเกิดความส าเร็จนั้นประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญและเป็น
สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ (Sustainable Development) คือ แรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงาน เนื่องจากองค์การจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสร้าง
ความยั่งยืนได้คือ พนักงงานและผู้บริหารองค์การ ส าหรับในส่วนที่จะขับเคลื่อนส าคัญยิ่งคือตัวพนักง
งาน ทั้งนี้หากพนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างานย่อมน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์การนั้นๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  
 การสร้างแรงจูงในการท างานของพนักงานในองค์การถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากและมี
ความยากอย่างมากเช่นเดียวกัน แต่หากองค์การใดท าได้ก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกอย่างยั่งยืนทั้ง
ในระยะสั้นและระยาวต่อไป ส าหรับการศึกษานี้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาถึงแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองและใช้
เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและน าไปปฎิบัติกับองค์การต่างๆ ในบริบทอ่ืนๆ ต่อไป  
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แรงจูงใจ (motive) มาจากค าว่า movere ภาษาละติน หมายถึง “เคลื่อนไหว (move)” 
ซึ่งได้มีการให้ความหมายของค านี้ไว้หลากหลาย เช่น แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดจาก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม (Pinder, 1998) เป็นกระบวนการชักน าโน้มน้าว
ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ 
(Lovell, 1980) และคือบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลต่อบุคคลนั้น เพ่ือกระท า เคลื่อนไหว 
หรือแสดงพฤติกรรม ในลักษณะที่มีเป้าหมาย นั่นคือ แรงจูงใจเป็นเหตุของการกระท า (Walters, 
1978) นอกจากนี้ แรงจูงใจเป็นสภาวะที่อยู่ภายในตัว ซึ่งเป็นพลังที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางท่ีมีเป้าหมายตามท่ีได้เลือกไว้ ซึ่งเป็นกลไกท่ีไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้เกิดการกระท าและ
เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายที่จะกระท าอย่างมีทิศทาง (Loundon and Bitta, 1988) 
ดังนั้น แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม โดยก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม
นั้นด้วย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันของพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในแต่ละ
สถานการณ์  

การจูงใจ (motivation) หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในของบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลมี
การกระท า (Schiffman and Kanuk, 1991) เป็นภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้กระท า
พฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง (Woolfolk, 1995) คือ ภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การ
กระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ กระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ 
ต้องการ (Domjan, 1996) และเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท า
หรือดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่าง ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจมีความพิเศษกว่าการ
ตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา หรือการจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของ
บุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Domjan, 1996) ดังนั้น
การจูงใจ จึงเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจเพ่ือให้กระท าการใดๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางอย่าง โดยต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความพิเศษกว่าพฤติกรรมที่ปราศจากการจูงใจ ซึ่ง
มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน และมีความเข้มข้นของพฤติกรรม โดยเป็นผลมาจากแรงจูงใจให้
กระท า 
 
ความส าคัญของการจูงใจในการท างาน 

แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตผลของงาน และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมในการ
ท างานของคนด้วย เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่าง
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กันของพฤติกรรมการตอบสนองต่องานและต่อการจูงใจขององค์การ ในการนี้ สามารถสรุป
ความส าคัญของการจูงใจในการท างานได้ ดังนี้ 

แรงจูงใจ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ ท าให้บุคคลมีพลัง มีความพยายาม กระตือรือร้น 
มานะ อดทนต่อการท างาน โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ และไม่ยอมแพ้
ต่ออุปสรรคต่างๆ จนสามารถท างานส าเร็จได้ โดยมีการพัฒนางานในด้านต่างให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่องาน ซึ่งแรงจูงใจในการท างานนี้ ย่อมส่งผลให้บุคคลมุ่งมั่นท างานให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นเอง  

แรงจูงใจ ช่วยให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมที่บุคคลกระท าได้ เนื่องจาก
แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ดังนั้น จึงท าให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของ
บุคคลตามแรงจูงใจได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมบุคคลให้มี
พฤติกรรมตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น แรงจูงใจประเภท
เดียวกันอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้แตกต่างกัน และบุคคลแต่ละคนอาจมีพฤติกรรม
เดียวกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันได้ ในกรณีนี้เราจึงสามารถใช้แรงจูงใจในการอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ เช่น ส าหรับบุคลากรบางกลุ่มเราสามารถใช้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในการจูงใจ 
ในขณะที่ต้องใช้การจูงใจด้วยต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือการได้รับการยกย่องส าหรับบุคลากรอีกกลุ่ม 

ดังนั้น แรงจูงใจ เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการให้บุคคลกระท าพฤติกรรม
ตามที่ประสงค์ได้ โดยต้องเลือกใช้การจูงใจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ สามารถใช้การจูงใจ
ประเภทต่างๆ ประกอบกันได้ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์และโอกาส เพ่ือกระตุ้นให้บุคคล
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น ด้วยความเต็มใจ โดยมีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และเป็น
เป้าหมายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ 

 
ประเภทของแรงจูงใจในการท างาน 

สามารถจ าแนกประเภทของแรงจูงใจในการท างานได้จากทฤษฎีแรงจูงใจ ในการนี้ สามารถ
จ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา (Content Theories) และ 2) กลุ่มทฤษฎี
กระบวนการ (Process Theories) สรุปได้ ดังนี้ 

1) กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา: เป็นประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแรงจูงใจ โดยความต้องการ
เฉพาะอย่างหรือความต้องการภายในจะเป็นสิ่งจูงใจและก าหนดแนวทางการแสดงออกของ
พฤติกรรม ซ่ึงทฤษฎีแรงจูงใจในกลุ่มนี้มีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ และทฤษฎี
แรงจูงใจภายในและภายนอก 
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1.1) ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Needs Hierarchy Theory) โดย อับบราฮัม มาส
โลว์ (Abraham Maslow) อธิบายล าดับขั้นความส าคัญของความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อม
มีความต้องการต่อสิ่งที่ยังไม่ได้รับอยู่ตลอดเวลา จนกระทั้งเมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง
แล้ว สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมของบุคคลนั้นอีกต่อไป หากแต่ความต้องการใหม่ที่
ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไปนั่นเอง ทั้งนี้ ความต้องการของมนุษย์เริ่มจากระดับขั้น
ต่ าสุดไปถึงระดับข้ันสูงสุด เมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการใน
ระดับสูงขึ้นอีก โดยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ มี 5 ระดับ ดังนี้  

(1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัยสี่ 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (Security Needs) เป็นความต้องการทาง
สภาพแวดล้อมที่ม่ันคงปลอดภัยเป็นอิสระจากภัยคุกคามต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นความต้องการ
ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการตอบสนองความต้องการทางกายภาพเรียบร้อยแล้ว  

(3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการเป็นมิตรและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน ต้องการเป็นที่รักและการยอมรับจากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นความต้องการที่เกิดขึ้น
หลังจากได้รับการตอบสนองด้านความต้องการความปลอดภัยแล้ว 

(4) ความต้องการความมีคุณค่า (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้เห็นว่า
ตนเองมีคุณค่าหรือนับถือตนเอง ประสบความส าเร็จ ได้รับการยกย่อง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ได้รับการเคารพนับถือจากผู้อื่น 

(5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จได้เต็มศักยภาพ
สูงสุด ตามขีดความสามารถของตนเอง 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ แสดงให้เห็นว่า การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังนั้น การเข้าใจธรรมชาติของความต้องการของบุคคล จึงมีความส าคัญต่อการจูงใจให้มี
พฤติกรรมตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการเรียงล าดับขั้นความ
ต้องการไม่เป็นไปตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Wahba & Bridwell, 1973) และ
มีนักวิชาการหลายท่านระบุว่ามาสโลว์ไม่ได้ต้องการให้ล าดับขั้นความต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่ง
ความต้องการบางอย่างอาจมีความส าคัญมากกว่าความต้องการอย่างอ่ืน นอกจากนี้ ความต้องการ
ไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองในล าดับขั้นที่เข้มงวด (Barnes & Pressey, 2012) 
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1.2) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation 
Approaches)  

(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล เป็น
ความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นความต้องการมีความสามารถ สามารถการ
ก าหนดสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ และการมองเห็นคุณค่า 
โดยสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลค่อนข้างถาวรต่อพฤติกรรม นอกจากนี้ อารมณ์และความสนใจมีบทบาท
เกี่ยวข้องโดยตรงที่ส าคัญต่อพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในจะให้ความสนใจในสิ่งจูงใจ
ภายในงาน (Task Intrinsic Incentives) เช่น ความท้าทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหม่ 
โดยไม่ต้องการแรงเสริมภายนอก 

(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นแรงเสริมหรือกฎข้อบังคับที่มา
เป็นเงื่อนไข ก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา ซึ่งอาจเป็นสิ่งจูงใจทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ ทั้งนี้ สิ่งจูงใจภายนอกบางประเภทเป็นตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายในและความคิด
สร้างสรรค์ ในขณะที่สิ่งจูงใจภายนอกบางอย่างส่งผลทางบวกต่อผลการท างาน 

2) กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ: เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรู้คิด ในการตัดสินใจและ
เลือกกระท าพฤติกรรม โดยอธิบายว่าแรงจูงใจเกิดข้ึนได้อย่างไร รวมทั้งรูปแบบของความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีความเป็นธรรม 

(2.1) ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal-Setting Theory) ได้พัฒนามาจากแนวคิด
ของ เอ็ดวิน ล๊อก (Edwin Locke) ความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม โดยมุ่งความสนใจ ความเพียรพยายามและหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการที่ ได้
ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและท้าทายจะสามารถจูงใจและเป็นแนวทางในการ
แสดงพฤติกรรมไปในทางที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมายเพ่ือจูงใจบุคคลให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น ควรเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล ลักษณะส าคัญ
ตามทฤษฎีการก าหนดเป้าหมายคือ ความผูกพันกับเป้าหมายของบุคคล ( Individual Goal 
Commitment) เป็นความเข้มข้นของความมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันกับเป้าหมาย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยปฏิสัมพันธ์และปัจจัยภายใน 

(2.2) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) โดย วิคเตอร์ วูม (Victor Vroom) 
อธิบายว่า บุคคลจะคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการจากการจูงใจให้ท างานหรือกิจกรรมนั้น ซึ่ง
มนุษย์มีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการท าพฤติกรรมเพ่ือให้ได้รับรางวัลจากการกระท า โดยรางวัลมี
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ความหมายส าหรับบุคคลนั้นก่อนที่บุคคลจะท ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งแรงจูงใจตามทฤษฎีนี้ เป็นผลมา
จากผลคูณขององค์ประกอบของความเชื่อที่บุคคลมีอยู่ ได้แก่ ความคาดหวัง (Expectancy) การ
กระท ากับผลลัพธ์ (Instrumentality) และการรับรู้คุณค่า (Valence) โดยเมื่อองค์ประกอบทั้งสาม
ส่วนมีคุณค่าสูงจะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจสูง แต่ถ้าองค์ประกอบใดมีค่าเป็นสูญย่อมจะท าให้ระดับ
แรงจูงใจรวมเป็นสูญ ส าหรับทฤษฎีนี้ แรงจูงใจเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
การท างานนั้น ต้องมีการผสมผสานแรงจูงใจกับทักษะและความสามารถ การรับรู้บทบาท และ
โอกาสในการท างาน  

2.3 ทฤษฎีความเป็นธรรม (Equity Theory) โดย เจ สเตซีย์ อดัมส์ (J. Stacy Adams) 
ได้อธิบายว่าการจูงใจได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ของบุคคลถึงความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคที่
ได้รับจากการปฏิบัติงาน เป็นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงปัจจัยน าเข้า (Inputs) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งปัจจัยน าเข้า เป็นสิ่งที่บุคคลมีส่วนในการท างาน เช่น เวลา ประสบการณ์ 
และปริมาณงาน ส่วนผลลัพธ์เป็นสิ่งได้จากการท างาน เช่น ผลประโยชน์ และค่าจ้าง โดยเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วตัดสินว่ามีความเป็นธรรม บุคคลก็จะถูกจูงใจให้คงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไว้ 
แต่ถ้าเป็นผลในทางตรงข้ามแล้ว บุคคลจะลดการปฏิบัติงานลง นอกจากนี้ การรับรู้ถึงความไม่เป็น
ธรรมจะส่งผลต่อผลลัพธ์การท างานที่ไม่พึงประสงค์ด้วย โดยแสดงพฤติกรรมต่อต้าน มีความท้อแท้ 
เบื่อหน่าย ตั้งใจลาออกจากงาน และส่งผลต่ออารมณ์ทางลบ (Disley, Hatton & Dagnan, 2009; 
Roy, Bastounis & Minibas-Poussard, 2012) ทั้งนี้ จากทฤษฎีดังกล่าว ได้มีการขยายขอบเขต
ศึกษาในหลายลักษณะ เช่น ความเป็นธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) ความเป็น
ธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) ความเป็นธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactional 
Justice) ความเป็นธรรมด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Justice) และความเป็นธรรมด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Justice)  

 
รูปแบบของแรงจูงใจ 

นักจิตวิทยาได้แบ่งรูปแบบของแรงจูงใจได้เป็นหลายรูปแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่ส าคัญ สรุปได้ 
ดังนี้ 

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะ
ประกอบพฤติกรรม ที่จะประสบผลส าเร็จตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) 
ที่ตนตั้งไว้ ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีลักษณะส าคัญ คือ มุ่งหาความส าเร็จและกลัวความล้มเหลว มี
ความทะเยอทะยานสูง ตั้งเป้าหมายสูง มีความรับผิดชอบในการงานดี มีความอดทนในการท างาน รู้



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3402

ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เป็นผู้ที่ท างานอย่างมีการวางแผน และเป็นผู้ที่ตั้งระดับความ
คาดหวังไว้สูง 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motive) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ มักจะเป็นผู้ที่โอบ
อ้อมอารี เป็นที่รักของเพ่ือน มีลักษณะเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งมีลักษณะส าคัญ คือ ในการท าสิ่งใดจะมี
เป้าหมายเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กล้า
แสดงออก ตั้งเป้าหมายต่ า หลีกเลี่ยงการโต้แย้งมักจะคล้อยตามผู้อื่น 

3) แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) ผู้ที่มีแรงจูงใจนี้ ส่วนมากมักจะพัฒนามาจาก
ความรู้สึกว่าตนเอง ขาดบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ท าให้เกิดมีความรู้สึกเป็นปมด้วย จึงพยายาม
สร้างปมเด่นขึ้นมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ ชอบมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
บางครั้งออกมาในลักษณะการก้าวร้าว ต่อต้านสังคม แสวงหาชื่อเสียง ชอบเสี่ยง ทั้งในด้านของการ
ท างาน ร่างกายและอุปสรรคต่างๆ และชอบเป็นผู้น า 

4) แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) ผู้ที่มีแรงจูงใจแบบนี้มักเป็นผู้ที่ได้รับการ
เลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไป จึงหาทางระบายออกกับผู้อ่ืน หรืออาจเนื่องมาจากการเลียนแบบ
บุคคลหรือจากสื่อต่างๆ ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ถือความคิดเห็นหรือให้ความส าคัญตนเองเป็น
ใหญ่ และชอบท าร้ายผู้อ่ืนทั้งการท าร้ายด้วยกายหรือวาจา 

5) แรงจูงใจใฝ่พ่ึงพา (Dependency Motive) สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ 
เนื่องมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแมท่ีท่ะนุถนอมมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ผู้ที่
มีแรงจูงใจใฝ่พ่ึงพาจะมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักจะ
ลังเล ไม่กล้าเสี่ยง ต้องการความช่วยเหลือและก าลังใจจากผู้อื่น 

 
แนวทางในการจูงใจ 

ผู้บริหารสามารถประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานให้เหมาะสมกับบุคคลและบริบท
ของหน่วยงาน เพ่ือจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางส่งเสริมแรงจูงใจใน
การท างานนั้น ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ เป็นส าคัญ เนื่องจาก เมื่อได้
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแรงจูงใจของตนแล้วจะท าให้บุคคลนั้นเต็มใจใช้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เช่น การหมายงานที่ท้าทายความสามารถให้กับพนักงานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูง  นอกจากนี้ ควรสร้างความน่าดึงดูดใจและน่าสนใจ ให้กับงานที่ท า โดยให้สอดคล้องกับแรงจูงใจ
และค่านิยมของพนักงาน เช่น พนักงานที่มีแรงจูงใจภายใน ควรเพ่ิมคุณค่าของงาน โดยท าให้งาน มี
ความน่าสนใจและท้าทายความสามารถ โดยให้อิสระในการปฏิบัติงานด้วย  
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การใช้สิ่งจูงใจ ให้ผลตอบแทนและรางวัลในการจูงใจให้คนปฏิบัติงานตามที่องค์การ
ต้องการ ควรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส าคัญด้วย  เมื่อเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับก็
จะท าให้มีความพึงพอใจต่องานและท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์การ  ทั้งนี้
พนักงานต้องรับรู้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวมีความยุติธรรม และคุ้มค่ากับการทุ่มเทให้ 

การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน สรรทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน และเครื่อง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ เพ่ือให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธภาพ นอกจากกนี้ ควรเปิดโอกาสพนักงานมีโอกาสเลือก
เวลาในการท างานที่ต้องการตามตารางเวลาที่จัดให้ เช่น การจัดเวลาท างานที่แปรเปลี่ยนได้ 
(Variable Work Schedules) หรือมีการยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงาน (Flextime Work 
Schedule) 

การมีส่วนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการก าหนดเป้าหมายการท างานที่
ชัดเจนเฉพาะเจาะจง ท้าทาย น่าสนใจและสามารถบรรลุผลส าเร็จได้  เพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจ รับผิดชอบงานและพยายามด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความเต็มใจ 
นอกจากนี้ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการวางแผนและการตัดสินใจ  จะ
เป็นการสร้างความผูกพันกับงาน และเห็นคุณค่าของตนว่ามีความส าคัญต่อหน่วยงาน 
 
บทสรุป 

แนวทางการจูงใจบุคลากรในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ได้นั้น เป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารในการสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นในองค์การนั้นๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดความส าเร็จ ซึ่งผู้บริหารองค์การจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฏีทั้งใน
ส่วนของกลุ่มทฤษฎีเนื้อหา (Content Theories) และกลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process 
Theories) ด้านแรงจูงใจประกอบกับการประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ให้เกิดขึ้นและเห็นผลเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้การท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง และองค์การอ่ืนๆ เกิดการสร้างการพัฒนา (Sustainable Development) ต่อไป
ในอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1. ผู้บริหารต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงงานในทุกๆ ด้านตลอดจนมี
การศึกษาภูมิหลังให้ชัดเจนเชิงประจักษ์ทั้งในส่วนของ แรงจูงใจ ความต้องการ ค่านิยม 
ความสามารถ ความสนใจและการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและค่านิยมของพนักงานเหมาะสมกับ
งานที่ท าอย่างแท้จริง เช่น พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงควรจัดสรรงานที่มีความท้าทาย ดึง



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3404

ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ และในทางตรงข้ ามกัน หาก
พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า ควรจัดสรรงานที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นให้เพ่ิมแนวคิด
และสร้างทัศนคติในเชิงสร้างเสริมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรื่องของรางวัลและผลตอบแทนควร
จัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

2. การสร้างคุณค่าของงาน หรือเรียกว่า Job Enrichment เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในของพนักงาน ซึ่งท าให้เกิดความน่าสนใจ น่าค้นหา และให้อิสระในการ
วิธีการท างาน อย่างไรก็ตาม หากพนักงานขาดความสามารถในด้านทักษะหรือประสบการณ์ควร
เพ่ิมเติมโดยการส่งเสริมให้พนักงานท างานตามความถนัด เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความถนัด
และท างานได้ส าเร็จแล้วค่อยปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปท างานอ่ืนๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับงาน
เดิม เพื่อให้พนักงานเกิดการปรับตัวและพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังท าให้ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการ
ท างานเดิมๆ  

3. สร้างสรรคสิ่งจูงใจเชิงรุก ได้แก่ ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามความต้องการขององค์การ เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามเป้าหมายจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งจูงใจเพ่ือดึงดูดก่อนการท างาน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักในงานมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีของรางวัลในประเภทต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคงในต าแหน่ง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การยอมรับ ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงสิ่งที่
พนักงานต้องรับรู้ว่ามีความยุติธรรมและคุ้มค่ากับการที่พนักงานทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจและความรู้
ความสามารถในการท าให้ประสพความส าเร็จและยั่งยืนอย่างแท้จริง  

4. การจัดสรรเรื่องของเวลาในการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับการท างานของพนักงาน
แต่ละคน ตลอดจนการสับเปลี่ยนเวลาเมื่อมีเหตุจ าเป็นอย่างคล่องตัว และไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการ
ท างาน ซึ่งการจัดสรรเวลาถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เนื่องจาก
พนักงานแต่คนมีความจ าเป็นที่แตกต่างกัน หากเปิดโอกาสเรื่องเวลาและมีส่วนในการเลือกเวลา
ตามที่ตนเองต้องการ การกระท าดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของงานและเกิดความยืดหยุ่นต่อ
การท างานได้อย่างมาก  

5. องค์การต่างๆ ต้องให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อากรท างาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการท างานเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่างๆ แก่พนักงาน 
เพ่ือให้การปฎิบัติงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างรวดเร็วและเกิดการพัฒนาต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6. องค์การควรจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด เสนอความคิดเห็น 
วางแผนและร่วมตัดสินใจในงานต่างๆ ทีร่ับผิดชอบ ซึ่งผลดีต่อการท างานและช่วยให้เกิดความผูกพัน
ในองค์การและในงาน เนื่องจากพนักงงานจะมีความคิดและความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ เป็นสิ่งที่
ต้องท าให้ดีที่สุด และส่งผลให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการความส าเร็จที่เกิดข้ึน  

7. องค์การต้องมีเป้าหมาย (Target goad) ที่ชัดเจน ซึ่งการก าหนดเป้าหมายควรเป็น
เป้าหมายที่ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานร่วมกันระดมความคิด และสร้างสรรเพ่ือให้เกิดการ
กระตุ้นการท างาน และเกิดความภาคภูมิใจของพนักงาน หากพนักงานได้มีส่วนร่วมดังกล่าวแล้วจะ
ส่งผลต่อความรับผิดชอบและพยายามท างานให้ส าเร็จ  อย่างไรก็ตามแม้ว่าเป้าหมายจะท้าทาย
เพียงใดก็ตาม หากพนักงานได้ร่วมกันตัดสินใจก าหนดเป้าหมายแล้วจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียที่มา
กระทบ และเมื่อเจออุปสรรค์ต่างๆ จะร่วมกันแก้ไขให้ส าเร็จได้ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่เพ่ือน ามาพัฒนาองค์การต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
วิศวกรโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในโลกยุค ท าให้แรงงานฝีมือของวิศวกรไทย ต้อง
ปรับตัวอย่างมาก ต้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ  

ศักยภาพ ซึ่งหมายถึง แรงงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ มีระเบียบวินัย 
และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ การส่งเสริมให้วิศวกรโรงงานมีความรู้ มีความสามารถ 
มีสมรรถนะ สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์การ ตลอดจนมีพฤติกรรมการท างานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของวิศวกรโรงงานของ
ไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลก เน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมการท างานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของแต่ละองค์การ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาอยู่เสมอ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
Factory engineers in Thai industrial plants organized as an important 

resource for national development rapid technological development in the modern 
world making skilled workers of Thai engineers need to adjust the sample very 
much Must be able to perform tasks to achieve goals effectively.  

Effectiveness is a quality workforce which means workers must have 
knowledge, ability, expertise, discipline and attitudes that are appropriate to the 
duties. Promotion of factory engineers to have knowledge, ability and competency 
in accordance with the goals and strategies of the organization. As well as having 
behavior that creates the most benefit to the organization In addition, it also 
prepares the Thai factory engineers to have the knowledge, ability and skills to 
support the changes in the world due to various work environments. Both inside 
and outside of each organization is constantly changing. 
Keyword :  Potential development, Potential development of engineers in Thai     
     industrial plants along the principles of Buddhism, Potential      
   development, Factory engineers, Industrial engineers development 

 
บทน า  

การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
สมรรถนะวิศวกรโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยเพ่ิมขึ้น เพ่ือสามารถปฏิบัติงานขององค์การ
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้แรงงานฝีมือของวิศวกรไทย มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมของไทย 

การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม มีความจ าเป็นที่จะต้องท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน เช่น
ลูกน้อง หัวหน้างาน และชาวต่างชาติ  แผนกอ่ืน เช่นแผนกตรวจสอบ แผนกขาย แผกบุคคลฯลฯ  
นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงองค์กร หมายถึงโรงงาน หรือ บริษัทด้วย ดังนั้นการท างานเป็นทีมจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในต าแหน่งวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 

แรงจูงใจก็เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยในโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคล จึงมีความคาดหวังในการประสบความส าเร็จ
ในหน้าที่การท างาน และการพัฒนาศักยภาพของตน 



409การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ สมรรถนะ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ของบุคคลที่น ามาใช้ในการท างาน ร่วมกันจนเกิดเป็นศักยภาพและมี
คุณค่า ท าให้องค์กรมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยใน
ครั้งนี้ยึดหลักการพัฒนาทุนมนุษย์ของ ลีโอนาร์ด แน็ดเลอร์ (Leonard Nadler) ใน 3 ด้านส าคัญ 
ดังนี้ 

 1.1. ด้านฝึกอบรม หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการท างาน 

 1.2. ด้านการศึกษา หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ เข้าถึง และสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานทีรับผิดชอบได้ ทั้งนี้อาจหมาย
รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่ง หน้าที่ที่
สูงขึ้นด้วย 

 1.3. ด้านการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมทั้งองค์กรเพ่ือผล
แห่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่จะเกิดข้ึน โดยมีพ้ืนฐานมาจากศักยภาพของบุคลากรหรือทุนมนุษย์
แต่ละส่วนงานมาประกอบเข้าด้วยกัน 

 
2. สมรรถนะหลัก 5 ด้าน หมายถึง หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป น 

คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเปนการหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พึง
ประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย  

     2.1) การมุงผลสัมฤทธิ์ คือ ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกิน
มาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการ
ก าหนดขึ้น 

     2.2) บริการที่ดี คือ ความมุงมั่น ความต้ังใจ และความ พยายามที่จะใหบริการแกผู
ขอรับบริการจากงานในหนาที่ราชการของตน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

      2.3) การสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจ ใฝรู สั่งสม
ความรู และความสามารถของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยการศึกษา คนควา และการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
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     2.4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม คือ การด ารงตนและ
ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และ
จรรยาขาราชการเพ่ือรักษา  

     2.5) การท างานเปนทีม คือ ความตั้งใจและความพรอม ที่จะท างานรวมกับผูอ่ืน 
หรือเปนสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงาน หรือ สวนราชการ รวมถึงมีความสามารถในการสรางและ
รักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมงานดวย 

 
3. สมรรถนะต้นแบบ หมายถึง ขีดความสามารถในการท างานตามหลักของ David 

C.McClelland บุคคลท างานได้ดี ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักใหญ่ๆคือ ความรู้ ทักษะความสามารถ เจตคติ ค่านิยม แรงจูงใจ 
รวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมแล้วมีผลต่อความส าเร็จของงาน  
   3.1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิด
ต่าง ๆ ที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ “บุคคลต้องมีความรู้
อะไรบ้าง” เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เป็นต้น 

3.2) ทักษะ (skill) หมายถึง ความสามารถ ความช านาญหรือความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือการใช้สมองเพ่ือคิดสิ่งต่างๆ หรือ
กล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ “บุคคลต้องท าอะไรได้บ้าง” ระดับหรือประเภทของสมรรถนะนี้เราสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล       

3.3) ทัศนคติ ค่านิยม Self-Concept หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึง
ทัศนคติ (attitude) ค่านิยม (value) จินตภาพส่วนบุคคล (self-image) เป็นต้น    

3.4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคลTraits หมายถึง เป็นคุณลักษณะทาง
กายภาพของบุคคล ซ่ึงจะแสดงออกมา เพ่ือตอบสนองต่อข้อมูล หรือสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ อุปนิสัยเป็นสิ่งที่เกิดจากการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์ และการเรียนรู้ของ
บุคคล เช่น การควบคุมอารมณ์ภายใต้สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เป็นต้น 

3.5) แรงจูงใจ (motive) หมายถึง เป็นสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความต้องการ ซึ่ง
แรงจูงใจจะเป็นตัวผลักดันหรือแรงขับให้บุคคลกระท าพฤติกรรม หรือตัวก าหนดทิศทางหรือ
ทางเลือกในการกระท าพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย  
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ความหมายของการท างานเป็นทีม 

ในสภาวะการขององค์การในปัจจุบัน  องค์การทั้งหลายจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การท างานให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ หรือสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล การน าคนมารวมเป็นกลุ่มท างานด้วยกัน ใน
บางครั้งอาจไม่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานขององค์การเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ผู้น าจึงต้องสร้างให้
เกิดการท างานเป็นทีมขึ้น เพ่ือใช้ประโยชน์ของทีมงานในการสร้างผลผลิตของงานและความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์การอ่ืนๆ 

การท างานเป็นทีม มีผู้ที่ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ 
          การท างานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ ต้องพ่ึงพากัน เพ่ือปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน (Kezsbom อ้างจากเกสร เสวตรนิสากร 2549: 72) 
 การท างานเป็นทีม หมายถึง การที่สมาชิกแต่ละคนด าเนินการด้วยความรู้ ความสามารถ 
และ ใข้ความพยายามร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้การมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา ของสมาชิกในทีม และ ผู้น าทีมจะต้องมีบทบาทที่หลากหลาย ที่จะท าให้ทีมบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Haris อ้างจากบุตรี จารุโรจน์ 2550:108) 
 การท างานเป็นทีม หมายถึงการเชื่อมโยง และ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ท าให้เกิดผลจากการใช้ความพยายามของแต่ละบุคคลร่วมกัน ซึ่งจะ
มีระดับของผลงานสูงกว่าผลรวมของปัจจัยน าเข้าของแต่ละบุคคล หรือ หมายถึงกลุ่มของบุคคลที่
ร่วมกันท างานให้ส าเร็จ ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในองค์การ หรือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่องค์การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ 2550:185) 
 การท างานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2คนข้ึนไป มาท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ ผู้ปฏิบัติงานก็เกิดความพึงพอใจในการท างานนั้น  (ยง
ยุทธ เกษสาคร 2554:182) 
 การท างานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ร่วมทีมต่าง
มีความพึงพอใจในการท างานนั้นๆ  (สุนันทา เลาหนันทน์ อ้างจากเกสร เสวตรนิสากร 2549:72) 
 กล่าวโดยสรุป การท างานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาท ากิจกรรม
ร่วมกัน มีการประสานงาน และสื่อสารกันภายในทีมงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3412
 
 

วัตถุประสงค์ของการท างานเป็นทีม 
           การท างานเป็นทีม คือ การท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ (เกสร เสวตรนิสากร 2549:72-74) 
          1.เพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการท างานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น การร่วมกัน
ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา จะท าให้ทีมงานมีทางเลือกหลายทาง จากนั้นทีมงานจะเลือก
ทางเลือกท่ีดีที่สุดในการแก้ปัญหา ดังที่สุภาษิตไทยกล่าวว่า “หลายหัวดีกว่าหัวเดียว” 
  2. เพ่ือแบ่งงานกันท า บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน ในทีมงานจะแบ่ง
งานกันท าตามความสามารถ ตามความช านาญ เช่น ทีมฟุตบอล จะมีคนเล่นฟุตบอลในต าแหน่ง
ต่างๆ เช่น ศูนย์หน้า ปีกซ้าย ปีกขวา กองกลาง กองหลัง เป็นต้น เมื่อทุกคนได้แบ่งงานกันแล้ว และ 
ประสานงานการท างานอย่างเป็นระบบ งานก็จะส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
         3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ ให้มากข้ึน การท างานร่วมกัน จะท าให้ทีมงาน ได้
ฝึกทักษะร่วมกัน ทีมงานช่วยเสริมทักษะความเชี่ยวชาญ ให้เพ่ิมพูนมากขึ้น ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เป็นการใช้ศักยภาพของทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         4. เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับในการที่สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพในการท างานของทีมจะลด
ต่ าลง และ ความตึงเครียดจะเพ่ิมสูงขึ้น หากหลีกเลี่ยงการป้อนกลับข้อมูล และวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่ง
กันและกัน อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะข้อมูลป้อนกลับ จึงเ ป็น
สิ่งจ าเป็น และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนาทีมงาน 
         5. เพ่ือสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การไว้วางใจกัน และ การเปิดเผยความจริงใจใน
หมู่สมาชิกทีมงานเดียวกัน ด้วยการเห็นคุณค่าของคนอ่ืน และ การยอมรับในศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ให้เกียรติซึ่งกัน และกัน ความเชื่อมันในความสามารถของตัวบุคคล จะท าให้ทีมงานมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
       6. เพ่ือสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมงานได้แสดงความ
คิดเห็นต่างๆ เป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถ
น ามาใช้ในองค์การได้อย่างดี เพราะข้อเสนอความคิด แต่ละคนย่อมมีความหลากหลาย เป็นหน้าที่
ของผู้น า และทีมงาน ที่จะช่วยกันน าความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
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       กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์หลักของการท างานเป็นทีม คือเพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆ ใน
การท างานให้ดีขึ้น โดยใช้พลังของทีมช่วยให้องค์การ ประสบความส าเร็จในการท างาน โดยสมาชิก
ในทีมมีความพอใจการปฏิบัติงาน และ มีความพอในใจเพ่ือร่วมทีม 
 
แรงจูงใจในการท างาน 

แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตผลของงาน และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมในการ
ท างานของคนด้วย เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่าง
กันของพฤติกรรมการตอบสนองต่องานและต่อการจูงใจขององค์การ ในการนี้ สามารถสรุป
ความส าคัญของการจูงใจในการท างานได้ ดังนี้ 

แรงจูงใจ เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ ท าให้บุคคลมีพลัง มีความพยายาม กระตือรือร้น 
มานะ อดทนต่อการท างาน โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ และไม่ยอมแพ้
ต่ออุปสรรคต่างๆ จนสามารถท างานส าเร็จได้ โดยมีการพัฒนางานในด้านต่างให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่องาน ซึ่งแรงจูงใจในการท างานนี้ ย่อมส่งผลให้บุคคลมุ่งมั่นท างานให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นเอง  

แรงจูงใจ ช่วยให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมที่บุคคลกระท าได้ เนื่องจาก
แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ดังนั้น จึงท าให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของ
บุคคลตามแรงจูงใจได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมบุคคลให้มี
พฤติกรรมตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น แรงจูงใจประเภท
เดียวกันอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้แตกต่างกัน และบุคคลแต่ละคนอาจมีพฤติกรรม
เดียวกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันได้ ในกรณีนี้เราจึงสามารถใช้แรงจูงใจในการอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ เช่น ส าหรับบุคลากรบางกลุ่มเราสามารถใช้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในการจูงใจ 
ในขณะที่ต้องใช้การจูงใจด้วยต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือการได้รับการยกย่องส าหรับบุคลากรอีกกลุ่ม 

ดังนั้น แรงจูงใจ เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการให้บุคคลกระท าพฤติกรรม
ตามที่ประสงค์ได้ โดยต้องเลือกใช้การจูงใจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ สามารถใช้การจูงใจ
ประเภทต่างๆ ประกอบกันได้ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์และโอกาส เพ่ือกระตุ้นให้บุคคล
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น ด้วยความเต็มใจ โดยมีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และเป็น
เป้าหมายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ 
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ประเภทของแรงจูงใจในการท างาน 
สามารถจ าแนกประเภทของแรงจูงใจในการท างานได้จากทฤษฎีแรงจูงใจ ในการนี้ สามารถ

จ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา (Content Theories) และ 2) กลุ่มทฤษฎี
กระบวนการ (Process Theories) สรุปได้ ดังนี้ 

1) กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา: เป็นประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแรงจูงใจ โดยความต้องการ
เฉพาะอย่างหรือความต้องการภายในจะเป็นสิ่งจูงใจและก าหนดแนวทางการแสดงออกของ
พฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจในกลุ่มนี้มีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ และทฤษฎี
แรงจูงใจภายในและภายนอก 

1.1) ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Needs Hierarchy Theory) โดย อับบราฮัม มาส
โลว์ (Abraham Maslow) อธิบายล าดับขั้นความส าคัญของความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อม
มีความต้องการต่อสิ่งที่ยังไม่ได้รับอยู่ตลอดเวลา จนกระทั้งเมื่อความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง
แล้ว สิ่งนั้นก็จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรมของบุคคลนั้นอีกต่อไป หากแต่ความต้องการใหม่ที่
ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไปนั่นเอง ทั้งนี้ ความต้องการของมนุษย์เริ่มจากระดับขั้น
ต่ าสุดไปถึงระดับข้ันสูงสุด เมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการใน
ระดับสูงขึ้นอีก โดยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ มี 5 ระดับ ดังนี้  

(1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัยสี่ 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (Security Needs) เป็นความต้องการทาง
สภาพแวดล้อมที่ม่ันคงปลอดภัยเป็นอิสระจากภัยคุกคามต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นความต้องการ
ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการตอบสนองความต้องการทางกายภาพเรียบร้อยแล้ว  

(3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการเป็นมิตรและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน ต้องการเป็นที่รักและการยอมรับจากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นความต้องการที่เกิดขึ้น
หลังจากได้รับการตอบสนองด้านความต้องการความปลอดภัยแล้ว 

(4) ความต้องการความมีคุณค่า (Esteem Needs) เป็นความต้องการให้เห็นว่า
ตนเองมีคุณค่าหรือนับถือตนเอง ประสบความส าเร็จ ได้รับการยกย่อง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ได้รับการเคารพนับถือจากผู้อื่น 

(5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จได้เต็มศักยภาพ
สูงสุด ตามขีดความสามารถของตนเอง 
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ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ แสดงให้เห็นว่า การตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังนั้น การเข้าใจธรรมชาติของความต้องการของบุคคล จึงมีความส าคัญต่อการจูงใจให้มี
พฤติกรรมตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการเรียงล าดับขั้นความ
ต้องการไม่เป็นไปตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Wahba & Bridwell, 1973) และ
มีนักวิชาการหลายท่านระบุว่ามาสโลว์ไม่ได้ต้องการให้ล าดับขั้นความต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่ง
ความต้องการบางอย่างอาจมีความส าคัญมากกว่าความต้องการอย่างอ่ืน นอกจากนี้ ความต้องการ
ไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองในล าดับขั้นที่เข้มงวด (Barnes & Pressey, 2012) 

1.2) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation 
Approaches)  

(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล เป็น
ความต้องการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เป็นความต้องการมีความสามารถ  สามารถการ
ก าหนดสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ และการมองเห็นคุณค่า 
โดยสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลค่อนข้างถาวรต่อพฤติกรรม นอกจากนี้ อารมณ์และความสนใจมีบทบาท
เกี่ยวข้องโดยตรงที่ส าคัญต่อพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในจะให้ความสนใจในสิ่งจูงใจ
ภายในงาน (Task Intrinsic Incentives) เช่น ความท้าทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหม่ 
โดยไม่ต้องการแรงเสริมภายนอก 

(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นแรงเสริมหรือกฎข้อบังคับที่มา
เป็นเงื่อนไข ก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา ซึ่งอาจเป็นสิ่งจูงใจทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ ทั้งนี้ สิ่งจูงใจภายนอกบางประเภทเป็นตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายในและความคิด
สร้างสรรค์ ในขณะที่สิ่งจูงใจภายนอกบางอย่างส่งผลทางบวกต่อผลการท างาน 

2) กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ: เป็นทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการรู้คิด ในการตัดสินใจและ
เลือกกระท าพฤติกรรม โดยอธิบายว่าแรงจูงใจเกิดข้ึนได้อย่างไร รวมทั้งรูปแบบของความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีความเป็นธรรม 

(2.1) ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal-Setting Theory) ได้พัฒนามาจากแนวคิด
ของ เอ็ดวิน ล๊อก (Edwin Locke) ความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม โดยมุ่งความสนใจ ความเพียรพยายามและหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการที่ได้
ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและท้าทายจะสามารถจูงใจและเป็นแนวทางในการ
แสดงพฤติกรรมไปในทางที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การก าหนดเป้าหมายเพ่ือจูงใจบุคคลให้มี
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้น ควรเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล ลักษณะส าคัญ
ตามทฤษฎีการก าหนดเป้าหมายคือ ความผูกพันกับเป้าหมายของบุคคล ( Individual Goal 
Commitment) เป็นความเข้มข้นของความมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันกับเป้าหมาย ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยปฏิสัมพันธ์และปัจจัยภายใน 

(2.2) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) โดย วิคเตอร์ วูม (Victor Vroom) 
อธิบายว่า บุคคลจะคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการจากการจูงใจให้ท างานหรือกิจกรรมนั้น ซึ่ง
มนุษย์มีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการท าพฤติกรรมเพ่ือให้ได้รับรางวัลจากการกระท า โดยรางวัลมี
ความหมายส าหรับบุคคลนั้นก่อนที่บุคคลจะท ากิจกรรมดังกล่าว ซึ่งแรงจูงใจตามทฤษฎีนี้ เป็นผลมา
จากผลคูณขององค์ประกอบของความเชื่อที่บุคคลมีอยู่ ได้แก่ ความคาดหวัง (Expectancy) การ
กระท ากับผลลัพธ์ (Instrumentality) และการรับรู้คุณค่า (Valence) โดยเมื่อองค์ประกอบทั้งสาม
ส่วนมีคุณค่าสูงจะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจสูง แต่ถ้าองค์ประกอบใดมีค่าเป็นสูญย่อมจะท าให้ระดับ
แรงจูงใจรวมเป็นสูญ ส าหรับทฤษฎีนี้ แรงจูงใจเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
การท างานนั้น ต้องมีการผสมผสานแรงจูงใจกับทักษะและความสามารถ การรับรู้บทบาท และ
โอกาสในการท างาน  

2.3 ทฤษฎีความเป็นธรรม (Equity Theory) โดย เจ สเตซีย์ อดัมส์ (J. Stacy Adams) 
ได้อธิบายว่าการจูงใจได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ของบุคคลถึงความเป็นธรรมหรือความเสมอภาคที่
ได้รับจากการปฏิบัติงาน เป็นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงปัจจัยน าเข้า (Inputs) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งปัจจัยน าเข้า เป็นสิ่งที่บุคคลมีส่วนในการท างาน เช่น เวลา ประสบการณ์ 
และปริมาณงาน ส่วนผลลัพธ์เป็นสิ่งได้จากการท างาน เช่น ผลประโยชน์ และค่าจ้าง โดยเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วตัดสินว่ามีความเป็นธรรม บุคคลก็จะถูกจูงใจให้คงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไว้ 
แต่ถ้าเป็นผลในทางตรงข้ามแล้ว บุคคลจะลดการปฏิบัติงานลง นอกจากนี้ การรับรู้ถึงความไม่เป็น
ธรรมจะส่งผลต่อผลลัพธ์การท างานที่ไม่พึงประสงค์ด้วย โดยแสดงพฤติกรรมต่อต้าน มีความท้อแท้ 
เบื่อหน่าย ตั้งใจลาออกจากงาน และส่งผลต่ออารมณ์ทางลบ (Disley, Hatton & Dagnan, 2009; 
Roy, Bastounis & Minibas-Poussard, 2012) ทั้งนี้ จากทฤษฎีดังกล่าว ได้มีการขยายขอบเขต
ศึกษาในหลายลักษณะ เช่น ความเป็นธรรมด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) ความเป็น
ธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) ความเป็นธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactional 
Justice) ความเป็นธรรมด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Justice) และความเป็นธรรมด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Justice)  
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หลักพุทธธรรมที่ช่วยให้การพัฒนาศักยภาพวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

1. อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการ มี 4 ประการคือ  
ฉันทะ ความพอใจในงานที่ท า หรือในสิ่งที่จะศึกษาเล่าเรียน 
วิริยะ ความเพียรพยายามท างานให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่อการท างาน 
จิตตะ ความเอาใจใส่ในการท างาน ตั้งใจท างานอย่างสม่ าเสมอ  

          วิมังสา ความคิดรอบคอบ ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองงานที่ท าว่ามีข้อบกพร่อง
อะไร ที่ควรแก้ไข หรือควรเพิ่มเติมอะไรซึ่งจะท าให้งานนั้นดีขึ้น  

หลักธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นเหตุเป็นผลกัน นั้นคือ ความพอใจท าให้เกิดความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ซึ่งจะท าให้เกิดความเอาใจใส่ และมีจิตใจจดจ่อต่อการท างานนั้น 
และ ความเอาใจใส่นี้เองจะท าให้เกิดการพิจารณาใตร่ตรองงานท่ีท าไปแล้วว่าดีหรือยัง มีข้อบกพร่อง
หรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้ทัน 

2. ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนควรปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ 
 สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความซื่อตรงต่อกัน   คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัว

เดียวกัน ควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกาย วาจาและใจ จะท าให้เกิดความไว้วางใจกัน ร่วมมือกัน
พัฒนาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เราจึงควรแสดง
ความซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ พ่ีน้อง และสมาชิกทุกคนในบ้าน เช่นไม่พูดปดมีความตั้งใจที่จะท างานตาม
หน้าที่ด้วยความตั้งใจเป็นต้น 
            ทมะ คือ การข่มใจ  การรู้จักข่มจิตของตน ไม่หุนหันพลันแล่น การฝึกฝนตนเองไม่ให้
ประพฤติชั่ว คนเราเมื่ออยู่ด้วยกัน ย่อมจะมีความขัดแย้งกันบ้าง สิ่งใดที่ไม่ตรงกับความคิดของเรา 
เราควรพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่ควรแสดงกิริยาอาการโต้แย้งออกมาทันที ถ้าเราสามารถ
ข่มใจและพิจารณาปัญหาให้เข้าใจแล้ว เราก็สามารถแก้ปัญหานั้นด้วยความสงบเรียบร้อย 
            ขันติ คือ ความอดทนและให้อภัย หมายถึง ความอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดี อดทนต่อความ
ยากล าบาก การอดทนต่อความยากล าบากทางกาย อดทนต่อการพูดจาไม่สุภาพ และอดกลั้นจิตใจ
ห้อยู่ในความสงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยาผู้อ่ืน ถ้าเรามีขันติในเรื่องต่าง ๆ แล้วจะท าให้เราอยู่ใน
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
            จาคะ คือ การเสียสละ การแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืน การเ สียสละแบ่งปันของตนแก่คนที่
ควรแบ่งปัน เราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ควรสละสิ่งของ แบ่งปันของกินของใช้ให้กันและกันตาม
สมควรแก่ฐานะ การแบ่งปันกันจะท าให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 
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            3. สังคหวัตถุ 4  เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคน เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยว
จิตใจคน เป็นหลักธรรมที่ช่วยผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

ทาน คือ การให้ปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การ
ให้เป็นการยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน อย่างดียิ่ง เป็นการสงเคราะห์สมานน้ าใจกัน ผูกมิตรไมตรีกันให้ยั่งยืน  

ปิยวาจา คือ การกล่าวถ้อยค า การเจรจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน พูดชวนให้คนอ่ืน
เกิดความรักและ นับถือ ค าพูดที่ดีนั้นย่อมผูกใจคน ให้แน่นแฟ้นตลอดไป หรือแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จักพูดให้เกิด ความเข้าใจดี สมานสามัคคี ย่อมท าให้เกิดไมตรี ท าให้ รักใคร่นับ
ถือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน 

อัตถจริยา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์  การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน คือช่วยเหลือ
ด้วยแรงกายและ ขวนขวาย ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป เป็นคนไม่ดูดาย ช่วยให้เกิดสติส านึก
ในความผิดชอบชั่วดี หรือช่วย แนะน าให้เกิดความรู้ ความสามารถในการ ประกอบอาชีพ  

สมานัตตตา คือ การประพฤติตนสม่ าเสมอท้ังต่อหน้าและลับหลัง การวางตนเป็นปกติเสมอ
ต้นเสมอปลาย ไม่ถือตัวการวางตนให้ เหมาะสม กับฐานะของตนตามสภาพ ได้แก่ เป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
หรือผู้เสมอกัน เอาใจใส่ปฏิบัติตามฐานะ ผู้น้อย คารวะนอบน้อมย าเกรงผู้ใหญ่ 
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ภาพที่ 1. แสดงหลักพุทธธรรมที่ช่วยให้การพัฒนาศักยภาพวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 

ประสบความส าเร็จ และ บรรลุเป้าหมาย 
 

         จากแผนภาพที่1. แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยในการท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องมีการบูรณาการในศาสตร์ต่างๆหลายด้าน ทั้งการพัฒนาตนเอง การ
ท างานเป็นทีม และ แรงจูงใจในการท างาน นอกจากนั้นยังต้องมีการใช้หลักธรรมในการพัฒนา
ตนเอง และ พัฒนาองค์กร ให้ประสบความส าเร็จ และ บรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนาศักยภาพได้
เป็นอย่างด ี
 
 
  

สงัฆห
วตัถ ุ๔ 

อิทธิบาท 
๔ 

ฆราวาส
ธรรม ๔ 

การพฒันา
ศักยภาพวศิวกร

ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การพฒันาตนเอง ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ 

แรงจงูใจในการท างาน 

การท างานเป็นทีม 
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บทคัดยอ่ 
 องค์ประกอบอันหนึ่งที่ท าให้ การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่ให้บริการแก่
ประชาชนอยางมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  คือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ ใน โรงพยาบาล สถานบริการ
สุขภาพ ซึ่งการใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ข้อก าหนด และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัย มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลาย
ประการ แต่ที่ส าคัญมี 3 ประการได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมของการใช้เคร่ืองมือ 2. การใช้งานของ
เจ้าหน้าที ่3. การบ ารุงรักษา ซึ่งปัจจัยทั้งสามประการนี้มีผลการใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลเป็นอย่างมาก จะท าให้ผู้เข้ามารับบริการทางการแพทย์มีความปลอดภัยหรือไม่ รวม
ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ด้วย 

การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิธีหนี่งที่จะช่วยให้การใช้เครื่องมือ
แพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีปลอดภัยมากยิ่งขี้น โดยหลักธรรมที่เสนอในบทความนี้คือ 
หลักธรรม อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ให้
ปลอดภัยนั้นประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น และตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม มาตรฐาน 
ข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยการน าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ : การใช้เครื่องมือแพทย์, เจ้าหน้าที่, ปัจจัย, อิทธิบาท 4 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract  

 One element that makes medical care and health promotion which is 
provided to the people with quality and standards is a tool used in hospitals and 
health facilities. The use of staff medical equipment to be safe is extremely 
important and must comply with relevant standards, regulations and laws 
 There are many factors involved by using the medical device of the staff 
to be safe however 3 important factors as follows: 1. The environment of the use of 
tools 2. The use of staff 3. Maintenance  are  great effect on the use of medical 
devices of hospital staff.  
 Integrating Buddhism principles Is a way to help the medical device use of 
staff in the hospital is much safer. The principle proposed in this article is Dharma 
Itti 4 which is a principle that will help promote the use of the medical device of 
the staff to be safe is more successful so the relevant staff must comply with 
relevant standards, regulations and laws strictly by appropriately to apply the 
Dharma Itti 4. 
Keywords : Using the medical device, Staff, factors, Dharma Itti 4 

 
 

บทน า 
  การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดจากการให้บริการของโรงพยาบาล หรือ
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับนั้น เกิดจากองค์ประกอบหลายประการ  และองค์ประกอบ
อันหนึ่งที่ท าให้ การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่ให้บริการแก่ประชาชนอยางมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  คือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ จ าเป็นต้องมี
กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ และมีการใช้งานอย่างเป็นระบบ  

จากสภาพปัญหาของความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมที่
ไม่เหมาะสมต่อการท างานและการให้บริการในโรงพยาบาล การเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรของ
เครื่องมือและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมใน
โรงพยาบาลที่มีแนวโน้ม สูงขึ้นตามล าดับ อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่
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ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งผู้
ปฏิบัติอาจขาดความรู้ความเข้าใจและ ทักษะในเชิงระบบทางวิศวกรรมโรงพยาบาล ท าให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ป่วย และ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
โรงพยาบาล ส่วนมาก ยังไม่มีข้อก าหนดหรือมาตรฐาน ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทย์ให้มคีวามปลอดภัย  

ปัจจุบันสถานพยาบาล ได้มีความพยายาม ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการบริการ เพ่ือ
พัฒนาด้านการให้บริการสุขภาพ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญ
มากในการบริการ หากผู้ใช้ได้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง มีการใช้งานอย่างปลอดภัย และมีการ
บ ารุงรักษาที่ถูกวิธี จะท าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น และสร้างความมั่นใจในการจัดการด้าน
มาตรฐานและคุณภาพให้ บริการแก่ประชาชน 

 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์เป็นเรื่อง ส าคัญ ซึ่งใน พระราชบัญญัติ 
สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2559 ได้ ระบุไว้ใน มาตรา 34 (4) ให้ผู้ด าเนินกิจการสถานพยาบาล
มีหน้าที่ความคุมควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอัน
เหมาะสม  ซึ่งก็ความหมายถึงการบริหาร การใช้งานเครื่องมือแพทย์ให้มีความปลอดภัย ต่อ
เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการด้วย 

 “มาตรา 34 ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) …(4) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะ

อันเหมาะสมแก่การใช้เป็นสถานพยาบาล” 
เนื่องจากเครื่องมือแพทย์มีหลายชนิดหลายประเภท เพ่ือให้เกิดความง่ายและความ

เข้าใจในการปฏิบัติ จึงนิยมในการจ าแนกเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง ซึ่งจะได้เน้นระดับ
การให้ความส าคัญ ด้านความปลอดภัย การจ าแนกเครื่องมือแพทย์ระดับสากล(บริษัท แอทเทส 
(ประเทศไทย) 2562) เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทความเสี่ยงสูง ประเภทความเสี่ยงกลาง และ ประเภทความเสี่ยงต่ า 

ประเภทความเสี่ยงสูง เป็นเครื่องมือแพทย์ใด ๆก็ตามที่ใช้รักษา วินิจฉัย ติดตามเฝ้า
ระวังหรือเพ่ือการกายภาพ หากขณะใช้กับผู้ป่วยแล้วเครื่องมือมีอาการผิดปกติหรือการใช้ผิดพลาด 
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ผู้ใช้เครื่องไม่สามารถเข้าไปขัดขวางหรือให้การช่วยเหลือได้ทีนทีอาจท าให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือ
อาการป่วยเพ่ิมมากข้ึน 

ประเภทความเสี่ยงกลาง เป็นเครื่องมือแพทย์ใด ๆก็ตามที่ใช้รักษา วินิจฉัย ติดตามเฝ้า
ระวังหรือเพ่ือการกายภาพบ าบัดหากใช้กับผู้ป่วยแล้วเครื่องมือมีการผิดปกติหรือการใช้ผิดพลาด
ผู้ใช้เครื่องยังสามารถเข้าไปขัดขวางหรือตรวจสอบได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับอันตราย 

ประเภทความเสี่ยงต่ าเป็นเครื่องมือที่ใช้การวินิจฉัยเสียเป็นส่วนใหญ่และไม่ส่งผลใด ๆ
กับผู้ป่วยโดยตรง ผู้ใช้เครื่องสามารถบ่งถึงความผิดปกติจากการใช้เครื่องได้ 

ความปลอดภัยทางไฟฟ้ากับเครื่องมือแพทย์ (ธีรเดช ภัทรวโรดม,2562) 
    ไฟฟ้าดูดเป็นอันตรายที่เกิดกับบุคคลที่ร้ายแรงและท าให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 

ไฟฟ้าดูดอาจเกิดกับบุคคลที่ท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือไม่ก็ได้ บุคคลที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีโอกาสถูก
ไฟฟ้าดูดได้มากกว่า หากเครื่องมือทางการแพทย์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีกระแสไฟฟ้ารั่ว กา ร
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการบ ารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

1. การเกิดอันตรายจากไฟฟ้า 
ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งสาเหตุของการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้ 2 สาเหตุหลักๆ คือ 

ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) และไฟฟ้าดูด (Electric Shock) 
1.1 ไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) หมายถึงกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรโดยไม่

ผ่านโหลดหรือไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า กระแสที่ลัดวงจรนี้มีกระแสไหลในปริมาณสูงมาก ประกายไฟ
และความร้อนจะท าให้เกิดการหลอมละลายของฉนวนไฟฟ้าและส่งผลให้สายตัวน าไฟฟ้าสัมผัสกัน 
เกิดเป็นประกายไฟฟ้า และท าให้ฉนวน ที่หลอมละลายลุกไหม้ขึ้นมา ส่วนสายตัวน าที่สัมผัสหรือ
ลัดวงจรกันนั้นก็จะเกิดการสะบัดตัว กระจายเปลวไฟที่ก าลังลุก ไหม้ขยายวงออกไป หากมีวัสดุ ติด
ไฟอยู่ในบริเวณนั้นก็เสริมให้การลุกไหม้รุนแรงในกรณีหากเกิดขึ้นในบริเวณ ของโรงพยาบาล ที่เป็น
โซนก๊าซติดไฟ อาจจะท าให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบุคคลได้ ซึ่ง
สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรพอสรุปได้ดังนี้ 

          -  การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและขาดความรับผิดชอบ 
          -  เกิดจากการผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
          - ฉนวนไฟฟ้าช ารุดและเสื่อมสภาพ อาจเนื่องมาจากอายุการใช้งานนาน 

สภาพแวดล้อมมีความร้อนสูง 
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          - การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสมากเกินกว่าที่
สายไฟฟ้าจะรับได้ ซึ่งท าให้เกิดความร้อนและหลอมละลายจนเกิดลัดวงจรได้ 

 1.2 ไฟฟ้าดูด (Electric Shock) หมายถึง กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรโดยผ่าน
ร่างกายของบุคคลท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งลักษณะการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ร่างกายเกิดได้ 2 ลักษณะคือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย 

ซึ่งลักษณะร่างกายสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า แบ่งได้ 2 แบบ 
          - สัมผัสโดยตรง (Direct Contact) คือการที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัส

ไฟฟ้าโดยตรง เช่น สัมผัสสายไฟฟ้าที่รั่วจากการที่ฉนวนช ารุด 
          - สัมผัสโดยอ้อม (Indirect Contact) คือการที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไป

สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว 
กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษย์แล้วจะเกิดอันตรายหรือเกิดผลต่อร่างกายมนุษย์ 7 

ประการด้วยกัน 
1. กล้ามเนื้อกระตุกหรือเกิดอาการหดตัว (Muscular freezing) อาการเช่นนี้จะพบเมื่อ

เวลาที่เผลอไปจับต้องสิ่งที่มีไฟฟ้ารั่วอยู่จะรู้สึกมีอาการกระตุกทันที แต่ถ้าหากต้องอยู่ในสภาพที่
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวอยู่ต่อไป กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จะหดตัว มีอาการเกร็ง 

2. ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน (Nerve block) ผลจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ร่างกายมีปริมาณตั้งแต่ 10 ถึง 50 มิลลิแอมแปร์ จะท าให้ระบบประสาทชะงักงันไปชั่วขณะหนึ่ง มี
อาการกระตุกอย่างแรง หมดความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อในส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหล ไม่
สามารถที่จะสลัดหลุดได้ ระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการท างานของหัว ใจจะเป็นอัมพาต
ชั่วคราว มีผลท าให้การท างานของหัวใจล้มเหลว 

3. หัวใจเกิดอาการเดินเร็ว ถี่รัวหรือเต้นกระตุก (Ventricular fibrillation)ผลจากการที่
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายมีปริมาณมากกว่า 50 มิลลิแอมแปร์ขึ้นไป จะท าให้หัวใจเต้นรัว
ประมาณ 120-130 ครั้งต่อนาที ปกติกล้ามเนื้อหัวใจจะมีการหดตัวและขยายตัวเป็นจังหวะเท่ากับ
จังหวะการเต้นของหัวใจโดยเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ช่วยให้หัวใจท าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วน
ต่าง ๆของร่างกายได้ตลอดเวลา แต่ถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านหัวใจ การเต้นหือการหดตัวและขยายตัว
ของกล้ามเนื้อหัวใจจะเปลี่ยนไปเป็นการเต้นในจังหวะขยายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจจะเปลี่ยนไปเป็น
การเต้นในจังหวะที่ผิดปกติ เช่นมีอาการกระตุกหรือมีการเต้นถี่รัว แต่เป็นการเต้นที่อ่อนการสูบฉีด
เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึงท าได้ไม่เต็มที่ท าให้ส่วนต่าง ๆของร่างกายขาดเลือดไปเลี้ยง
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อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะส่วนสมอง ต่อมาหัวใจก็จะหยุดเต้นจนถึงแก่ชีวิต การแก้อาการเต้นกระตุก
หรือถี่รัวของหัวใจ จะใช้วิธีการนวดหัวใจจากภายนอกไม่ได้ แพทย์ช านาญเท่านั้นที่จะช่วยได้ 
กล่าวคือจะต้องใช้วิธีการป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นหัวใจโดยใช้กระแสไฟฟ้า แรงดัน และ
ระยะเวลาที่เหมาะสม วิธีการนี้เรียกว่าการกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า(Defibrillation) หรือ
เรียกว่าการช็อกด้วยไฟฟ้า 

4. หัวใจหยุดท างานทันที (Cardiac arrest) เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าปริมาณมากไหล
ผ่านหัวใจในระยะเวลาอันส้ันกระแสไฟฟ้าประมาณ 250 มิลลิแอมแปร์ จะท าให้กล้ามเนื้อหัวใจหด
ตัวอย่างแรงและหัวใจจะหยุดเต้นทันทีและบางครั้งหัวใจอาจจะกลับเต้นหรือท างานได้ได้ตัวเองหรือ
หลังจากการใช้วิธีนวดหัวใจจากหายนอก (External cardiac massage) 

5. เซลล์ภายในร่างกายเสีย หรือตาย ผลจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านร่างกายแม้นจะมี
ปริมาณไม่มากพอที่จะท าให้เกิดบาดแผลไหม้ก็อาจจะท าให้เซลล์ในร่างกายบางส่วนเสียหาย เซลล์ที่
ถูกท าลายอาจจะเกิดการเน่าเสียและลุกลามแผ่กว้างออกไป เกิดเป็นพิษแก่เนื้อเยื้อต่างๆได้ โดยปกติ
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านร่างกาย มักจะผ่านในเส้นทางท่ีมีความต้านทานน้อยๆ เช่น หลอดเลือดและไขสัน
หลัง จึงมักท าให้เกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดและเส้นประสาทในไขสันหลังได้รับอันตราย 
อาการที่เป็นผลจากไฟฟ้าในกรณีนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นทันที แต่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประสบ
อันตรายจากไฟฟ้าในระยะหนึ่งแล้ว 

6. เนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆ ของร่างกายถูกท าลายผลจากกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงที่ไหล
ผ่านร่างกายจะท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงในส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เนื่องจากความร้อนที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้า ส่วนของร่างกายที่มักเป็นอันตรายคือส่วนที่กระแสไฟฟ้าเข้าและผ่านออกลงดิน 
กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 200 มิลลิแอมแปร์ขึ้นไปท าให้เกิดบาดแผลได้ บาดแผลไหม้จะรุนแรงเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพราะถ้ากระแสไฟฟ้ามีปริมาณมากความร้อนที่เกิดจะมีปริมาณ
มากด้วย ผู้ที่ได้รับอันตรายจากความร้อนเนื่องจากกระแสไฟฟ้า ถ้าไม่เสียชีวิต ก็มักจะพิการ สูญเสีย
อวัยวะที่เกิดบาดแผลไหม้ 

7.  ดวงตาอักเสบ ผลจากกระแสไฟฟ้าซึ่งสาเหตุมักเกิดจากแสงสว่างที่มีความเข้มสูง 
จากการเชื่อมโลหะหรือประกายไฟที่เกิดจากการลัดวงจร ประกายไฟหรือแสงสว่างนี้จะท าอันตราย
ต่อดวงตาอาจท าให้ตาอักเสบหรือตาบอด 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของการใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

มีข้อพิจารณาอยู่ 3 ประการ (กองวิศวกรรมการแพทย์, 2551) 
 ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมของการใช้เครื่องมือ 
2. การใช้งานของเจ้าหน้าที่ 
3. การบ ารุงรักษา 
1.สภาพแวดล้อมของการใช้เครื่องมือ นั้นแปรผันได้มากและสามารถมีผลกระทบอย่าง

มากต่อการใช้เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะต้องใช้ปริมาณ ความคิด ความสนใจ และการจดจ่อของสิ่งนั้น ๆ 
เรียกว่าภาระงานทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานเครื่องมือ เช่น ในห้อง OR อาจมีสัญญาณ
เตือนหลายอย่างเกินไปของเครื่องมือ ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน มีผลต่อการใช้งานเครื่องให้
ปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อมการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะที่
ท างาน เช่น เพ่ือนร่วมงานเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆอากาศที่หายใจ เสียง แสงสว่าง ความร้อน 
สารเคมี และรวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมการท างานที่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ 4 ประการ 
1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environment)                 

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะท างาน  ได้แก่ เสียงดัง ความร้อน 
ความสั่นสะเทือน  แสงสว่าง  ความกดดันบรรยากาศ  ตลอดจนเครื่องมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ต่าง 
ๆ รวมทั้งบริเวณสถานที่ท างาน 

1.2 สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) 
สิ่งแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้อง เช่น สารเคมีที่ใช้ สารเคมีที่เป็นผลผลิต 

สารเคมีที่เป็นของเสียต้องก าจัด  เช่น  สังกะสี  แมงกานีส สารตะกั่ว  สารปรอท  สารเคมีนั้นอาจ
อยู่ในรูปของก๊าซ  ไอ ฝุ่น  ละลอง  ควัน หรืออยู่ในรูปของเหลว  เช่น  ตัวท าละลาย  กรด ด่าง เป็น 

1.3 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological  Environment) 
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต  ได้แก่  แบคทีเรีย   เชื้อรา  ไวรัส  พยาธิ  และ 

สัตว์ อื่น ๆ เช่น งู ตะขาบ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต  ได้แก่  ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นข้าว ฝุ่นเมล็ดพืชต่าง ๆ 
1.4 สิ่งแวดล้อมทางเออร์กอนอมิคส์  (Ergonomics) 
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สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อภาวะที่เก่ียวกับจิตวิทยาสังคม  และเศรษฐกิจในการท างาน  
ได้แก่  สภาวะในการท างานที่ถูกเร่งรัดหรือบีบบังคับให้ต้องท างาน โดยไม่ค านึงถึงสภาพความ
เป็นอยู่ หรือมอบหมายให้ท างานมากเกินก าลัง  หรือท างานซ้ าซาก จนเกิดความเบื่อหน่าย  การ
ท างานล่วงเวลา  การท างานกับเพ่ือนร่วมงานท่ีแปลกหน้า  สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความ
กดดันทางจิตใจ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติงาน 

2.การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ง่ายส าหรับคนหนึ่งในการใช้ให้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอาจท าให้เกิดปัญหาได้ส าหรับผู้อ่ืน ลักษณะต่าง  ๆที่ส าคัญของ
กลุ่มผู้ใช้เครื่องมือ 
สุขภาพโดยทั่วไปและสภาพจิตใจ รวมทั้ง ความสามารถทางด้านสัมผัสความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน 

3.ระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการบริหารจดการเครื่องมือ 
และในการบ ารุงรักษาเครื่องมือนั้น มีกระบวนการ 3 ส่วนที่มาเกี่ยวของกับเครื่องมือคือ ผู้ใช้เครื่อง
มือ ช่างของโรงพยาบาล และช่างจากองค์กรภายนอกที่มาเกี่ยวของกับเครื่องมือ ดังนั้นการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือที่ดี จึงต้องมีการบ ารุงรักษาจากผู้ใช้เครื่องมือ และบ ารุงรักษาโดยช่างของ
โรงพยาบาลรวมทั้ง การบ ารุงรักษาโดยบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

 
หลักธรรมที่ส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  

หลักธรรมที่ส่งเสริมการใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้แก่อิทธิบาท 
4 ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า 
อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
3. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
4. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

ธรรม 4 อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 
ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ 

เป็นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
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วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะท าที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จน
ประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น 
วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที ่
 
การบูรณาการหลักธรรมเพื่อความปลอดภัยการใช้เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 อิทธิบาท ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามความประสงค์ 4 อย่าง 
ซึ่งเป็นหลักใกล้เคียงกับหลักการพ่ึงตนเอง แต่แสดงให้เห็นว่าพ่ึงตนเองอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะ
ส าเร็จ ซึ่งค าว่า อิทธิ นอกจากจะแปลว่า ส าเร็จแล้ว ยังแปลว่า ฤทธิ์ของมนุษย์ที่แสดงได้ จะโดยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็ตาม ซึ่งต้องอาศัยหลักอิทธิบาท 4 และหากมีการบูรณาการ
หลักธรรม อิทธิบาท 4 ในการใช้เครื่องมือแพทย์ให้ปลอดภัยแล้ว จะช่วงเสริมให้การใช้เครื่องมือ
แพทย ์ได้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

พุทธทาสภิกขุ อธิบายว่า การท างานแบบใด ๆ โดยไม่รู้สึกตัว มีระดับมากน้อยแตกต่าง
กัน คนที่ท างานด้วยความพอใจ ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอนั้น เรียกว่า มีอิทธิบาท 4 
ประการ มีการปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งตัว ซึ่งอิทธิบาททั้ง 4 ประการนี้ ถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ย่อมที่จะประสบความส าเร็จดังประสงค์ 

อิทธิบาท 4 
1. ฉันทะ (aspiration) 

ฉันทะ แห่งอิทธิบาท 4 คือ ความพอใจ รักใคร่ เต็มใจ และฝักใฝ่ในงานอยู่เสมอ 
ทุ่มเทความสามารถ และปรารถนาเพ่ือที่จะท างานนั้นให้ดีที่สุด ด้วยการรักในงานของตน ชอบใน
งานของตน งานในที่นี้หมายถึง สิ่งที่เราท า ผู้ใดมีงานอะไรแล้วมีความรักใคร่พอใจในงานนั้น เรียกว่า 
มีฉันทะ คนที่ขาดฉันทะ ไม่พอใจในงานของตน มักจะท างานด้วยความเหน็ดเหนื่อยใจ และชอบทิ้ง
งานให้จับจดและคั่งค้าง การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องมี ฉันทะ รักและ
ปรารถนาจะใช้เครื่องมือแพทย์อย่างปลอดภัย มีความทุ่มเท ตั้งใจที่จะท างานให้ปลอดภัยมากท่ีสุด 

ฉันทะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตภายใต้หลักธรรม คือ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จัก
คิด วิเคราะห์ หรือคิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ภายใต้
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สภาวะแห่งเหตุ และผล ดังนั้น เมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่งนั้นแล้ว ย่อมท าให้เป็นผู้
ที่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ คือ การคิดวิเคราะห์หาแนวทางท่ีจะด าเนินต่อไป ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ 
คือ ความเพียรในแนวทางใช้เครื่องมือแพทย์อย่างปลอดภัย ต่อไป 

2. วิริยะ (exertion) 
วิริยะ แห่งอิทธิบาท 4 คือ ความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ และมานะบาก

บั่น ที่จะท างานหรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ไม่ท้อถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และความยากล าบากต่าง 
ๆ ด้วยการมองปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางต่อการท าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และต้องเอาชนะให้
ส าเร็จ 

วิริยะ เป็นความเพียรที่ประกอบความดี มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ทอดธุระ เป็น
เครื่องพยุงความพอใจไม่ให้ท้อถอยในการท างาน เพราะว่างานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิด แต่มักจะ
ติดตอนท าจึงจ าเป็นต้องใช้ความพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะส าเร็จตามความพอใจที่ ตั้งใจไว้ วิริยะ 
หรือ ความเพียรนี้ มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะนั้น 
เพราะหากต้องการความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ก็ต้องจ าเป็นต้องมีความพยายามเป็นส าคัญ 
แต่ความพยายามนี้ มิใช่หมายครอบคลุมถึง การปฏิบัติหรือการกระท าที่ไม่มีวันหยุด หรือ ไม่รู้ซึ่ง
พ้ืนฐานของตนเอง ที่มาจากหลักธรรมแห่งโยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุ และ
ผลในคนัรองคลองธรรม ความเพียรในแนวทางใช้เครื่องมือแพทย์อย่างปลอดภัย เป็นการบูรณาการ
หลักธรรม วิริยะ มุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือแพทย์ให้ปลอดภัย ถึงแม้จะมีจะมีอุปสรรค ต่าง ๆ เช่น 
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม การใช้งานของบุคลากร หรืออ่ืนๆเป็นต้น 

3. จิตตะ (thoughtfulness) 
จิตตะ แห่งอิทธิบาท 4 คือ การเอาใจใส่ และให้ใจจดจ่ออยู่กับอยู่กับสิ่งที่ท า มี

สมาธิมั่นคงอยู่กับงาน ไม่ปล่อยปละละเลยในงานที่ท า และท างานด้วยความตั้งใจที่จะให้งานนั้น
ส าเร็จ แต่หากใครท าการสิ่งใดด้วยความเป็นคนประมาท ไม่เอาใจใส่กับงานที่ตนท า ท าอะไรทิ้งๆ 
ขว้างๆ งานนั้นย่อมไม่ส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือหากส าเร็จ แต่ก็เป็นความส าเร็จที่ไม่มีประสิทธิผล
ในงาน 

จิตตะ มีความสัมพันธ์กับสมาธิ คือ หมายถึง จิตเป็นเครื่องผลักดัน และควบคุม
การเกิดของสมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแน่วแน่ และจดจ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตนี้
จึงเรียกว่า สมาธิ ซึ่งเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการจะกระท าสิ่งใด  ๆให้ประสบความส าเร็จ 
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เพราะจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก าลังท า อยู่ โดยไม่เกิดความฟุ้งซ่าน ย่อมท าให้งานประสบ
ความส าเร็จได้ดี ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ จิตตะ หมายถึง จิตใจ คือ ส่วนที่ท าหน้าที่รู้ส านึก รู้คิด ซึ่งความรู้ที่เกิดมา
จากจิตนั้น เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน อดีตกาล หรือก าลังจะเกิดในอนาคต ล้วนเป็นความรู้ที่ฝัง
อยู่ในจิต หรือที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น หมายถึง จิตสั่งสมความรู้ให้เกิดขึ้นในกาลทั้ง 3 นั่นเอง ส่วนจิตตะ
ในที่นี้ หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ีสะท้อนมาจากจิต อาทิ ความแข้มแข็ง ความมั่นคง ความมุ่งมั่น 
และความจดจ่อ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าอยู่นั้น การใช้เครื่องมือแพทย์อย่างปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน ต้อง
มีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อต่อการให้เครื่องมือให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้งานออกมาประสบ
ผลส าเร็จ และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้มารับบริการ 

4. วิมังสา (investigation) 
วิมังสา แห่งอิทธิบาท 4 คือ การสอบสวน ไตร่ตรอง และพิจารณาตรวจสอบใน

สิ่งที่ก าลังท านั้น ๆ รวมถึงการรู้จักค้นคว้า ทดลอง คิดค้น และรู้จักคิดแก้ไขปรับปรุงงาน ให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าสิ่งใด ๆ ย่อมเกิดจากปัจจัยจากข้อนี้เป็น
สิ่งส าคัญ เพราะการใช้วิมังสา คือ การคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุ และผล ย่อมท าให้เข้าใจต่อ
กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการด าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงย่อมรู้จักแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดี แต่หากไม่มีการใช้ปัญญาก่อนท าหรือขณะท าสิ่งใด  ๆแล้ว ย่อม
น ามาซึ่งปัญหา และอุปสรรคในสิ่งนั้น ๆ ส่งผลต่อการท้อแท้ การท าสิ่งนั้นไม่ส าเร็จ หรือหากส าเร็จก็
จะไม่เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 

วิมังสา คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ ที่มักคู่กับค าว่า ปัญญา คือ ความรู้ หรือ ความรู้
แจ้ง เป็นความรู้ ความเข้าใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเหตุ และผล รวมถึงองค์ประกอบ และพ้ืนฐานของ
สิ่งๆนั้น สามารถตัดสิน และบ่งชี้สิ่งนั้นได้เป็นมาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร รวมถึงรู้แยกแยะสิ่งต่างๆ
ว่าถูกผิด ดีชั่ว ดังนั้นแล้ว การมีปัญญาจึงเป็นการรอบรู้ในทุก ๆด้าน และพึงใช้ปัญญาก่อนที่จะท า
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และลึกซึ้งก่อน เพ่ือให้การใช้เครื่องมือแพทย์อย่างปลอดภัยนั้นด าเนินไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ และไม่เกิดปัญหาอุปสรรค พร้อมยังประสิทธิภาพในสิ่งนั้นให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
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บทสรุป 
 การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้ปลอดภัย มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือต้องพึงระลึกถึงความปลอดภัยอยู่อย่างสม่ าเสมอ ต้องค านึงถึงข้อก าหนดหรือ
มาตรฐานการใช้งาน โดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้เข้ามารับบริการทางการแพทย์ได้รับ
ความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ที่ส าคัญ 3 
ประการได้แก่ 1. สภาพแวดล้อมของการใช้เครื่องมือ 2. การใช้งานของเจ้าหน้าที่ 3. การบ ารุงรักษา 
ซึ่งปัจจัยทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับ การใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาล จะช่วยส่งเสริมให้ การใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้รับความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยหลักธรรมท่ีเสนอในบทความนี้คือ หลักธรรม อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็น
หลักธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ที่จะท าให้การใช้งานเคร่ืองมือแพทย์
อย่างปลอดภัยประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
  ข้อเสนอแนะในการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้รับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติ
ตามที่มาตรฐาน ข้อก าหนด หรือตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการกับหลักธรรม 
อิทธิบาท 4 หรือหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่ผู้ใช้เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือให้งานของเจ้าหน้าที่ประสบผลส าเร็จ
และผู้รับบริการทางการแพทย์มีความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ASEAN COUNTRIES 

 
ประพันธ์ คชแก้ว*  สมาน งามสนิท** 

.Praphan Cotchakaew,   Sman Ngamsnit 
 
บทคัดย่อ 

จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ท าให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและ
การลงทุน ส่งผลให้องค์การธุรกิจในประเทศไทย และประเทศสมาชิกในอาเซียน ต้องปรับตัวภายใต้
การแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน องค์การจึงจ าเป็นต้องเร่งปรับมาตรฐาน กระบวนการ ข้อก าหนดต่างๆ 
และเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทั้งในลักษณะเร่งรุก
และตั้งรับ ต้องสามารถสร้างความได้เปรียบและลดข้อเสียเปรียบทั้งด้านการลงทุน กระบวนการผลิต 
การขนส่ง เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์   

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือสรรหา พัฒนาความรู้ ทักษะและยกระดับสมรรถนะของคนในองค์การให้เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล รักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานอาเซียน เพ่ือให้องค์การมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,กลุ่มประเทศอาเซียน 
 
Abstract 
 From economic integration in the ASEAN region Causing expansion in trade 
and investment resulting in business organizations in Thailand And member 
countries in ASEAN Must adapt under more intense competition The organization 
therefore needs to speed up the process standards, requirements and prepare 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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personnel to be ready.To face the changes that can occur both in the form of 
speeding and receiving Must be able to create an advantage and reduce 
disadvantages both in investment Production process, transportation, technology 
and human resources 
 Human resource management in ASEAN countries Is developing a human 
resource management system to recruit, develop knowledge, skills and upgrade the 
performance of people in the organization to be comparable to international 
standards Maintain potential human resources And have a good quality of life amid 
the competition in the ASEAN labor market In order for the organization to be ready 
for the ASEAN community effectively 
Keywords : Human Resource Management , ASEAN Countries  
 
บทน า  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีศักยภาพสูงและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็
เจริญก้าวหน้า มีความมั่งคั่งและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคม  แต่ถ้าหาก
ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ 
ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากร
มนุษย์เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมี
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อ ประเทศชาติ (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2556) 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก  ที่มีการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้นท าให้
ประเทศในภูมิภาคเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน 10 ประเทศได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปิดเสรี
การค้า และปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพ่ิมความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวและเตรียมคนให้มีความพร้อม ทั้งบุคลากรในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะผู้ดูและและบริหารคน มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพันธะสัญญา  
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ข้อตกลงต่างๆ และผลผูกพันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับองค์การ  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือพัฒนาความรู้  
ทักษะ และยกระดับสมรรถนะของคนในองค์การให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  และสามารถ
แข่งขันได้ เพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(นิภา วิริยะพิพัฒน์, 2559) 

 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ และพร้อมจะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ที่กว้างครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในองค์การและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการ
บริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ การดูแลบ ารุงรักษา จนกระทั่ง
บุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแต่ละหน้าที่นั้น จะต้องเก่ียวข้องกับบุคลากรหรือสมาชิก
ในองค์การ 3 ช่วงระยะเวลา คือ 

1. ก่อนปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานด้านนี้จ าเป็นต้องรู้ 
และเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์การต้องการ เพ่ือให้เข้ามาร่วมงานด้วยความเหมาะสมต่อไป 

2. ขณะปฏิบัติงาน หลังจากสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับ
องค์การแล้ว  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังจ าเป็นต้องธ ารงรักษาให้บุคคลากรขององค์การมี
คุณภาพ มีชีวิตการปฏิบัติงานที่ดี  มีความศรัทธา และจงรักภักดีต่อองค์การ โดยค านึงถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเข้ามาร่วม
ปฏิบัติงานได ้

หลังการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มุ่งหวังผลเพียงได้บุคลากรเข้ามาและ
ปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น ภาระงานอีกหน้าที่หนึ่งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
ให้ความเอาใจใส่เช่นเดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือ บุคลากรที่มีความ
จ าเป็นต้องลาออกจากงานก่อนเวลาด้วยความจ าเป็นบางประการ โดยองค์การจะต้องจัดเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเป็นเรื่องเงิน
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บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   และผลตอบแทนในรูปอ่ืนๆที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตที่มีความสุขได้ต่อไป (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) 

 
ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

1. องค์การที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ จะท าให้องค์การพัฒนาและ
เจริญเติบโต ถ้าผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เชื่อและยอมรับข้อความนี้ จะด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเข้ามาอยู่ในองค์การ ท าให้องค์การไม่เกิดปัญหาการ
ปฏิบัติงานให้ บรรลุแผนงานที่ก าหนดไว้ 

2. องค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และระหว่าง
สมาชิกกับผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ แล้ว จะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การ จากความคิด
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสาร
การสร้างขวัญก าลังใจ ให้แก่มวลสมาชิกเพ่ือก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 
 3. การจัดให้บุคคลได้ท างานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจ และมี
ความสุขในการท างาน แนวความคิดนี้คล้ายข้อแรกแตกต่างตรงที่เน้นบุคคล ฉะนั้นการพัฒนา
บุคลากร การเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย ควรค านึงถึงแนวคิดนี้ เพ่ือก่อให้เกิดผลดีในการบริหาร
ทรัพยากร มนุษย์ในองค์การ 
  4. บุคคลที่เข้ามาท างานในองค์การนั้น มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต 

5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกกับองค์การ องค์การกับสังคม 
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและสร้างความสงบสุขแก่สังคมโดยส่วนรวม  

6. สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นวิทยาการใหม่ๆ และความทันสมัย
ใน ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ  

7. องค์การเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นควรมีการพิจารณาจัดหาเงิน
ทดแทนเมื่อสมาชิกในองค์การเกิดอันตรายต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานครบเกษียณที่
จะต้องออกจากงาน ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกเหล่านี้มีความสุขใจ เมื่อต้องออกไปเผชิญกับสังคมภายหน้า 
ขณะเดียวกันการด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ยังส่งผลสะท้อนกลับให้บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานมี
ก าลังใจ และมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจใส่พวกตน อันเป็นการเพ่ิมความจงรักภักดีต่อองค์การและยัง
เป็นการสร้าง ความรู้สึกท่ีดีต่อมวลสมาชิกในสังคมทั่วไป ยอมรับ และศรัทธาองค์การมากยิ่งขึ้น 
  



437การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมาก่อนระบบ เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ

พัฒนาสถาบัน หรือองค์การ คือ การจัดท าระบบที่ดีที่มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
จากการที่ ต้องให้ได้คนดี คนเก่ง มาจัดท าระบบให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในสถาบัน หรือ
องค์การเสียก่อนดังนั้น การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญ ในการวางต าแหน่งการ
บริหารงานต่างๆ (Put the right man to the right job) เป็นประการแรก เพ่ือให้มีการขับเคลื่อน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management at work) เป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งและมีความจ าเป็นที่ต้องกระท า เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในสถาบันหรือองค์การ 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือความอยู่รอดและความ
เจริญก้าวหน้าของสถาบันหรือองค์การ การพิจารณามองหาบุคคล ต้องมองว่าเป็นเร่ืองของการ
ลงทุนท าให้เพิ่มมูลค่าได้ซึ่งขอแบ่งทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มที่1 “คนดีคนเก่ง” เป็นคนที่มีจิตคุณธรรมที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์มีความรู้และทักษะใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเป็นกลุ่มคนที่หายากที่ทุกๆ สถาบัน หรือองค์การต่างอยากได้
และอยาก มีมากๆ 

 กลุ่มท่ี 2 “คนดีคนไม่เก่ง” เป็นคล้ายกับคนกลุ่มที่ 1 เพียงแต่อาจจะมีความรู้และทักษะใน 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับปานกลางเรียกว่าเก่งน้อยหน่อย แต่ถ้าได้ประสบการณ์มากขึ้นก็จะ
สามารถเก่งขึ้นไปได้เรื่อยๆ กลุ่มนี้ทางสถาบัน หรือองค์การต่าง ๆ อยากจะหาเข้ามาอย่างน้อยก็เป็น
คนด ีความเก่งสามารถฝึกฝนกันได้  ถ้าให้โอกาส  

กลุ่ม ที่3 “คนไมดีแต่เป็นคนเก่ง” แม้จะเป็นคนทีมีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ความคิด ความประพฤติทุจริต คอรัปชั่น เอาดีเข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรม คน
กลุ่มนี้จึงน่ากลัวมาก  เพราะจะใช้ความเก่งในทางที่ผิด จะสามารถท าให้สถาบัน หรือองค์การถึงกาล
ล่มสลายได้  

กลุ่มที่ 4 “คนไม่ดีคนไม่เก่ง” เป็นคนไม่ดีมีความคิด ความประพฤติทุจริต คอรัปชั่น เอาดี
เข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรมอยู่แล้ว ยังเป็นคนด้อยปัญญา มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
น้อยนิด คิดว่าคงไม่มีสถาบัน หรือองค์การไหนเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาท างานเป็นแน่  ยกเว้นการเล่น
พรรค เล่นพวกเพ่ือการทุจริต 

สรุป ในเบื้องต้นของการพิจารณารับบุคคลเข้ามาท างาน ต้องเลือกคนดีเป็นประการแรก 
ความเก่งจึงเป็นรอง   เป็นทักษะที่ต้องอาศัยประสบการณ์การที่จะพิจารณาดูว่า คนไหนเป็นคนดี
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หรือคนไหน เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนชั่ว (เลว)    ดูได้จากพฤติกรรม ผลงานและแนวคิดในการปฏิบัติ
ตน เช่น คนที่มีปัญหาทางการเงิน ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีหรือคนชั่ว(เลว) ไปทุกคน เพราะเขาอาจจะมี
ปัญหาทางการเงิน จากการถูกกระท ามาก็ได้เช่น การถูกคดโกงจากการท าธุรกิจหุ้นส่วน เป็นต้น ใน
ท านองเดียวกัน คนที่มีเงินทอง มีความร่ ารวย ก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีไปทุกคน เพราะเขาอาจจะร่ ารวย
มาจากความไม่ซื่อตรง การกินส่วนต่าง การทุจริต หรือการคอรัปชั่น มาก็ได้ดังนั้น คนจะดีก็อยู่ที่
เจตนาของความคิดและการกระท า ของแต่ละบุคคล เพราะยังมีความยุติธรรมอยู่  จึงยังมีค าพูดที่ว่า 
“ท าดีแล้วไม่ได้ดีทุ่มเทการท างานด้วย จิตวิญญาณแล้ว แต่เจ้านายไม่เห็น” ซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วไปใน
สังคมมนุษย ์(กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2556) 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นส่วนส าคัญขององค์การที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากกลไกและมาตรการการเคลื่อนย้ายเสรี จะมีแรงงานมากมายที่เข้ามาสู่ระบบ
ตลาดแรงงานภายในประเทศ ในขณะเดียวกันแรงงานไทยก็เคลื่อนย้ายตนเองเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ต่างประเทศ  กลายเป็นระบบตลาดแรงงาน อาเซียน องค์การที่มีความได้เปรียบในด้านใดด้านหนึ่ง
ย่อมมีโอกาสที่จะได้สรรหา และคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ในขณะที่บางองค์การยังต้อง
กังวลกับภาวะการไหลออกของแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่มีระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไว้ได้ และทรัพยากร
มนุษย์ในระบบตลาดที่มีความผันผวนเช่นนี้ หากไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
ชีวิต ความสุขสมบูรณ์ของทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะลดลง 
 การพัฒนาไปสู่การเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะก่อให้เกิดผลส าคัญ ประการหนึ่ง
คือ การที่มีแรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งภูมิภาคของประชาคมอาเซียน  ท่ามกลางเงินทุน
ไหลเวียนโดยเสรี โดยแนวโน้มด้านทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย  มีโอกาสเกิดสถานการณ์
ดังต่อไปนี้ 
 
แนวโน้มด้านทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 1) การโยกย้ายแรงงานที่ใช้ทักษะสูงจากไทยไปยังประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีรายได้  สูงกว่า 
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ในทางกลับกันก็จะเกิดการย้ายแรงงานทักษะจากประเทศอ่ืนมายังประเทศ
ไทย เช่น ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว  
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 2) การแข่งขันด้านแรงงานจะเข้มข้นมากขึ้น โอกาสการจ้างงานจะเป็นของนายจ้างมีมาก
ขึ้น เพราะมีตัวเลือกในตลาดแรงงานที่มากกว่าเดิม และ มีโอกาสจ้างงานด้วยค่าจ้างท่ีถูกลง  

 3) ช่องว่างความแตกต่างของศักยภาพของแรงงานและทักษะจะกว้างมากขึ้น กว่าเดิม จาก
การแข่งขันด้านการจ้างงานที่รุนแรง ท าให้แรงงานทักษะจะต้องพัฒนาตัวเองให้เกิดศักยภาพ และ
ความสามารถที่หลากหลาย โดดเด่นกว่า “ผู้อ่ืน” ซึ่ง “ผู้อ่ืน” นับจากนี้ไปจึงไม่ใช่เป็นเพียงคนใน
ตลาดแรงงานในประเทศของตนเองเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงคนในตลาดแรงงานที่อยู่ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ดังนั้นผู้ที่มีโอกาสในการพัฒนามากกว่าก็จะได้เปรียบ
มากยิ่งขึ้นไป  

 4) เกิดความต้องการทักษะความสามารถบางอย่างสูงกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้  โดยอย่าง
น้อยจะเป็นทักษะความสามารถเก่ียวกับ  

- ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน รองลงมาคือภาษาอ่ืนในประเทศ
อาเซียนที่แรงงานทักษะที่ไม่ใช่คนในประเทศนั้นสนใจ ไปท างาน เช่น แรงงานทักษะในกัมพูชาที่
ต้องการมาท างานในประเทศไทยนอกจากจะมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว หากสามารถใช้
ภาษาไทย ได้ก็จะมีโอกาสดีกว่าผู้อ่ืน ทั้งนี้ทักษะด้านภาษาที่ต้องการไม่ได้เป็นเพียงในระดับของการ
ใช้ได้เท่านั้นแต่จะต้องอยู่ในระดับที่ใช้ได้เป็นอย่างดี  

- ทักษะการน าเสนอ ซึ่งต่อยอดจากทักษะด้านภาษา เพราะทักษะการน าเสนอ  จะเป็น
ความสามารถที่ท าให้บุคคลท่ีอยู่ต่างชาติต่างภาษา สามารถ จะรับรู้และเข้าใจสิ่งที่เราต้องการเพ่ือ
น าไปสู่การเห็นชอบ การอนุมัติ หรือการน าไปปฏิบัติได ้ 

- การมีความกล้าถาม กล้าน าเสนอความคิดของตน  ซึ่งทักษะเรื่องนี้จะท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
ความคิดของเรา และเราก็จะได้รับทราบ ความคิดของอีกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง เพราะคนไทยจะมี
จุดอ่อนอย่างมากในเรื่องนี้ ท าให้คนชาติอ่ืนมองคนไทยด้วยความไม่เข้าใจซึ่งท าให้เรา เสียโอกาสไป 

 - การท างานข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย เป็นเรื่องเก่ียวกับการ เข้าใจในความต่าง
ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศของแต่ละสังคม แล้ว สามารถปรับตัว บริหารจัดการและรับมือกับ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา และสามารถสร้างผลส าเร็จในการท างานได้ 
แม้จะมีความต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแรงงานทักษะคนใดท่ีปรับตัวได้ง่าย ในการข้ามวัฒนธรรมทั้งการ
ไปประจ าที่อ่ืนหรือการท างานร่วมกับ คนชาติอ่ืนๆ ที่เข้ามาในประเทศของตน แรงงานทักษะคนน้ัน
ก็จะมีโอกาส ในการถูกจ้างงานสูงกว่าผู้อื่น 

 - ความพร้อมในการเดินทางทั้งชั่วคราวและไปประจ าเป็นระยะเวลานาน ยังต่างประเทศ 
แรงงานทักษะคนใดท่ีไม่ยึดติดกับสถานที่ใดที่หนึ่ง มีความพร้อมที่จะเดินทางไปประจ ายังประเทศใด
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ก็ได้ หรือเดินทางไปที่ใด ก็ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ก็จะมีโอกาสในการถูกจ้างงานสูงกว่าคนอ่ืนๆ 
เพราะแม้ว่าปัจจุบันเราจะสามารถท างานผ่านเครือข่ายการสื่อสารที่มีการพัฒนามาเป็นล าดับ แต่
ความจ าเป็นที่จะต้องมีคนไปท างานประจ า ยังประเทศต่างๆ ก็ยังมีความจ าเป็นในบางงานที่จะต้อง
อาศัยการควบคุม ใกล้ชิดหรือจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารกันแบบต่อหน้า  

- การท างานอย่างไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี  การพัฒนาไป
มาก ท าให้ความเหลื่อมเวลาของแต่ละประเทศ เช่น เวลาที่ สิงคโปร์เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ไม่ได้เป็น
อุปสรรคที่จะต้องจ ากัดเวลา ให้อยู่ในชั่วโมงท างานอีกต่อไป ดังนั้น แรงงานทักษะจึงต้องมี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารทุกรูปแบบ เพ่ือให้สามารถท างานกับ  เพ่ือน
ร่วมงานที่อยู่ในประเทศต่างๆ ได้ 

5) การเกิดส านักงานเสมือนจริง ในสองลักษณะคือ การไม่มีส านักงานประจ า  แต่มี
ส านักงานที่ใช้ประชุมทางไกล โดยบุคลากรยังประจ าอยู่ในประเทศ ของตน หรืออาจจะเกิดลักษณะ
ของการท างานข้ามประเทศเสมือนอยู่ในประเทศนั้น เช่น บริษัทมีส านักงานตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ แต่
หน่วยงานให้บริการลูกค้าแบบ Call Center ตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์  

6) ตลาดแรงงานจะเปิดกว้างมากขึ้น จากเดิมที่มีกรอบความคิดแค่ว่าเมื่อจบ  การศึกษา
มาแล้วจะท างานในประเทศไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ ก็จะกลายเป็นว่า ถ้าใครมีความพร้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีความรู้ความสามารถและอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ 8 สาขาคือ (แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก 
นักบัญชี นักส ารวจ ทันตแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว)  และสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้ จะ มีโอกาสได้ไปท างานในประเทศต่างๆ ในอาเซียน ได้อีกด้วย 
  7) จากการที่ตลาดแรงงานเปิดกว้างมากขึ้นเป็นได้ทั้งวิกฤติและโอกาส เป็น  โอกาสของ
ลูกจ้างที่จะได้ท างานในประเทศอ่ืนๆ และมีโอกาสที่จะได้รับ ค่าตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น แต่ถ้าแรงงาน
ที่มีฝีมือเหล่านี้ถูกดึงตัวไปท างาน ในประเทศอ่ืนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเกิดวิกฤติในเรื่องการขาดแคลน
แรงงาน มีฝีมือภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน 

8) ภาวะตกงานภายในประเทศ ถ้าแรงงานในประเทศขาดความสามารถ ขาดทักษะฝีมือ
แรงงาน คนเหล่านี้ ก็มีโอกาสตกงานได้ เพราะนายจ้าง มีโอกาสจ้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบ้านมาท างานแทน  โดยอาจจะยอมจ่ายแพงกว่าแต่ได้ผลิตผล (Productivity) ที่
มากกว่าการจ้างแรงงานคนไทยที่ขาดทักษะฝีมือแรงงาน (วชิระ ชนะบุตร, 2553) 
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การเตรียมความพร้อมขององค์การ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

การเตรียมความพร้อมขององค์การที่ต้องปรับตัวจากการด าเนินธุรกิจภายใต้  กรอบ
วิสัยทัศน์ระดับท้องถิ่นภายในประเทศไปสู่การท าธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับ  ภูมิภาคไม่ต้อง
จ ากัดตนเองอยู่เพียงแต่ในประเทศอีกต่อไป     ซึ่งไม่ได้หมายความว่าธุรกิจ จะต้องออกไปตั้งถิ่นฐาน
ยังต่างประเทศเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการค านึงถึงตลาดการค้าที่กว้างขึ้น ดังนั้นองค์การ ต้องมีการ
เตรียมความพร้อม ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการเตรียม
ความพร้อมองค์กรเมื่อต้องก้าวต่อไปใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 1) การจัดการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต้องก้าวล  าไปข้างหน้า  
เพ่ือคอยกระตุ้นเตือนและน าทางผู้คนให้ก้าวเดินไปในทิศทางท่ีผู้น าองค์การมีวิสัยทัศน์ จะไปให้ถึง มี
การปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่น  และสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรมากขึ้น เพ่ือให้คนในองค์กร
เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน สร้างผลงาน แบบไม่มีขีดจ ากัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียกว่า
เปลี่ยนจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรับ (Defensive HR) มาเป็นการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์
เชิงรุก (Offensive HR) 

2) การจัดการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต้องท างานในบทบาทของที่
ปรึกษา โดยการจัดเวทีให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพความสามารถที่มีได้อย่างเต็มที่ ให้ บุคลากรได้มี
โอกาสท าในสิ่งที่รักและถนัด ซึ่งจะทุ่มเทท าด้วยใจอย่างเต็มที่ ผลงานก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพ
ด้วยความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และไม่ลืมท่ีจะแสดงออกถึงความชื่นชมและการยอมรับ
ในความเป็นคนดี และคนเก่งของบุคลากร ด้วยขวัญก าลังใจของบุคลากรก็จะสูงขึ้นและมีความรัก
ภักดีต่อองค์การมากข้ึน 

3) การให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรมความดีงามในจิตใจของผู้คนในองค์การ การปลูก
จิตส านึกและหล่อหลอมในเรื่องคุณค่าของความมีคุณธรรม จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องท าอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

4) การมุ่งเน้นเรื่องการบริหารคนดีและคนเก่งอยู่ในองค์การ เช่น การจับมือกับ
สถาบันการศึกษาอันดับต้นๆ ของประเทศและของโลกโดยการสร้างเครือข่ายความ สัมพันธ์ที่ดี เช่น 
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในสาขาและชั้นปีที่มีนัย ส าคัญกับธุรกิจ และต้องดูแลคนดีคนเก่ง
เหล่านั้นอย่างจริงจังและจริงใจ  

5) ควรเพิ่มบทบาทของการพัฒนาองค์การให้มากขึ น และบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้
ใจบุคลากร เพราะคนคือหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนองค์การ เพราะเชื่อว่าบรรยากาศของ Home 
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& Fun สามารถท าให้คนท างาน อย่างมีความสุข และจะทุ่มเทศักยภาพอย่างเต็มที่ผลงานจึงมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง 

6) การท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) องค์การต้องเตรียม ความพร้อมใน
การสืบทอดต าแหน่ง เช่น ในการขยายธุรกิจที่มีสินค้าและ บริการหลากหลายมากขึ้น การขยาย
สาขาออกไปในต่างแดนที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน บรรษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงที่มาท าธุรกิจอยู่ในเมืองไทย
จะมี กระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานโดยการควบคุมจากส านักงานใหญ่หรือบริษัทแม่  ดังนั้น
การออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาจึงมี ความส าคัญและจ าเป็นยิ่ง  

7) HR ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในเรื่องการประเมินรอบทิศทาง 
(360 Degree Feedback) โดยใช้หลัก Dialogue หรือสุนทรียสนทนาเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน ในระดับผู้บริหารจะต้องมี Executive Coaching เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติ
กรรมการบริหารให้ดีขึ้น มองเห็นจุดบอดของตัวเองและกล้าเปลี่ยนแปลงในทาง สร้างสรรค์  

8) HR ต้องเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (Business Partner) กับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
ให้ได้จริงๆ HR กับหน่วยงานต้องมีการปรึกษาหารือช่วยกัน คิดในเรื่องที่กลยุทธ์ทางธุรกิจจะมีผลต่อ
คนตั้งแต่แรก เช่น ในการจัดหา คนที่มีความรู้ความสามารถมาท างานในหน่วยงานได้ทันท่วงที การ
เตรียมความรู้และทักษะด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมได้ทันการณ์ การจ่ายผลตอบแทนที่
แข่งขันได้ในตลาดแรงงานด้านนั้นๆ  

9) การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะข้ามวัฒนธรรม (Cross-
Cultural) ด้านภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน จะต้องใช้งานได้ ภาษาพ้ืนฐานที่หน่วยงานควรส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียน คือ ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน ส่วนภาษาท่ีเปิดสอนแพร่หลายมากขึ้น คือ ภาษา
เกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู ภาษาเขมร และภาษาพม่า ดังนั้น HR ต้องติดต่อสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลายขึ้นกว่าเดิม เพราะต้องติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนหลายชาติหลาย
ภาษามากขึ้น ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าใจผู้คนต่างชาติต่างภาษามากขึ้น มีระบบงานและรูปแบบ 
การท างานที่เป็นนานาชาติมากขึ้น พร้อมที่จะเดินทางไปต่างประเทศและ สามารถปรับตัวในการใช้
ชีวิตในต่างแดนได้ หรือมีความคล่องตัวในการ ท างานทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นการท า
ความเข้าใจเรื่องภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องท าธุรกิจด้วยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก  
(วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อรทัย เลิศพิชิตกุล ,ถนอมรัตน์ ฟองเลา, 2557) 
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กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มประเทศใน
อาเซียน 
 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างกันทางสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ประเทศในอาเซียนจึงต้องมีกลยุทธ์และแนวทางใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศของตน  ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  ใน
การที่จะแข่งขันระหว่างประเทศ และพัฒนาไปพร้อมกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคได้ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐบรูไน ดารุสซาลาม 
(Brunei Darussalam) 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management Systems-HRMS) ของส่วนราชการทุกส่วน โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศด้านระบบ
การบริหารจัดการพนักงานของรัฐ (Government Employee Management System: GEMS) 
เข้ามาช่วย โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
สนับสนุนการวางแผนและการจัดการองค์การ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล  โดยกล
ยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐบรูไน คือ 

1) รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดแล้ว น ามาวางแผนให้
ครอบคลุมทุก ๆ กระทรวง ทุก ๆ แผน และน านโยบายไปปฏิบัติจริง 

2) พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรผู้ที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์เน้นในเรื่องของความช านาญด้านที่แตกต่างจากนักทรัพยากรมนุษย์คนอ่ืน คือเน้นที่การปรับ
โครงสร้างองค์การ 

3) จัดผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวางแผนกลยุทธ์ เช่น การ
วางแผนกลยุทธ์   ขององค์การที่จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4) ใช้ระบบการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ตอบสนอง
ให้เกิดการท างานเพ่ือบรรลุตามสมรรถนะ (Competency) ที่ก าหนดไว้ โดยมีการติดตามวัดผลและ
การประเมินผลการปฏิบัติ  

5) ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การท า e-Learning กับข้าราชการ 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2558) 
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 2 .  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ร า ช อ า ณ า จั ก ร
กัมพูชา (Kingdorm of Cambodia) 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมและก าหนดให้
การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ มีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพด้าน
สาธารณสุข การดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือสนับสนุนความพร้อมในการเข้าศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 
ทั้งเรื่องจ านวนและคุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการที่ไม่
สอดคล้องกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา 
 ปัจจุบันกัมพูชามีแต่บุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ท าให้ขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมือท่ีจบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมจ านวนมากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากทัศนคติของเยาวชนที่ต้องการเรียนจบด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือบัญชี 
เพ่ือมาท างานในส านักงานมากกว่าที่จะจบด้านวิศวกรรม แล้วต้องไปท างานนอกสถานที่ ประกอบ
กับการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์มีต้นทุนที่สูงและได้ก าไรน้อย จึงท าให้มี
สถาบันที่มีคุณภาพเปิดสอนในสาขาเหล่านี้จ านวนน้อยมาก ( ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน,2558)  

3. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of 
Indonesia) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขยายกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ  และต้องการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนฝีมือ
แรงงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม  และการรับเอากระบวนการ
วิทยาการใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ แต่โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซีย
ก าลังขาดแคลนผู้ที่เคยผ่านการอบรมภาคสนาม และผู้ที่มีความพร้อมทางการศึกษาที่จะท าให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศมีความคาดหวังว่าจะสามารถเพ่ิม
ปริมาณนักศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้  ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน 
รวมไปถึงต้องจัดตั้งโรงเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรด้านวิชาชีพให้ดีมากพอที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาตามที่ตั้งเป้าไว้ได้  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2558) 
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          4. อุปสรรคในการพัฒนาข้าราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The 
Lao People’s Democratic Republic) 

เป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของสปป.ลาว คือ การหลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563 โดยจะต้องมีระบบราชการที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาคุณภาพของข้าราชการเองถือเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกในกระบวนการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการบริการ
ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผ่านการอบรม สุจริต และมีจรรยาบรรณ  ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนสปป.ลาว ที่มีหลากหลายภายในสังคมที่มั่นคงและสันติ และ
สามารถสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการก าจัดความยากจนและสร้างประเทศ
ให้ทันสมัย  อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบราชการมีหลายประเด็นหลักๆ ได้แก่ 

1) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่ า และจ านวนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดียังมีไม่มาก 
จ านวนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งในภาครัฐก็ยิ่งมีจ านวนจ ากัดยิ่งขึ้น 

2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไม่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน ขาดการ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับการท างาน  

3) การกระจายข้าราชการทั่วประเทศเป็นไปไม่เหมาะสม และฐานข้อมูลของข้าราชการที่ยัง
ไม่มีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2558) 

 
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาเลเซีย (Malaysia) 

หน่วยงานข้าราชการพลเรือนของมาเลเซีย ได้มีการก่อตั้งหน่วยวางแผนการบริหารการ
จัดการที่ทันสมัย เพ่ือให้บริการภาครัฐมีคุณภาพและเที่ยงตรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) แก่ภาครัฐ ได้มีการส่งข้าราชการส่วนหนึ่งไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ต่างประเทศด้านการจัดการภาครัฐ (Public Administration)   ภายหลังได้มีการเปิดการเรียนการ
สอนในประเทศ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ เนื่องจากความต้องการข้าราชการที่มีความรู้
มากกว่าอนุปริญญามากขึ้น จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท
ด้านการบริหารภาครัฐ  มีการจัดตั้งสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ  และศูนย์การอบรมภาครัฐ ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาข้าราชการมาเลเซียของหน่วยงานข้าราชการพลเรือน  เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ขององค์การจัดการบุคลากรให้มีคุณภาพ  พัฒนาแรงงานให้มีความสามารถจัดการผลการปฏิบัติงาน
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ให้รางวัลและสร้างองค์การให้เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2558) 

 
6. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคลของสหภาพพม่า (Union of Myanmar) 
ปัญหาหลักส าคัญหนึ่งของเมียนมาร์ที่ต้องเผชิญอยู่ที่ผ่านมา คือ แม้เมียนมาร์จะมีแรงงาน

ราคาถูกอันล้นเหลือที่พร้อมรองรับการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทใช้แรงงานเข้มข้น 
(Labor-intensive) หากแต่บุคลากรในระดับเทคนิค วิชาชีพ วางแผน และบริหารเป็นสิ่งที่เมียนมาร์
ยังคงขาดแคลนอยู่อย่างมากทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่ว่านี้ยังท าให้
ภาคเอกชนมีการขยายตัวที่ต่ า อันหมายถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนที่มีจ านวนเพียงน้อย
นิด ในทางเดียวกัน การละเลยที่จะให้ความส าคัญกับการศึกษาในทุกร ะดับ และการปิด
มหาวิทยาลัยหลายครั้งเพ่ือยุติบทบาทการเคลื่อนไหวนักศึกษาได้กระทบต่อการพัฒนาและ
วางรากฐานทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วยเช่นกัน 

          แม้ในหลายภาคส่วนทางเศรษฐกิจและการเงิน  จะปรากฏข่าวการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการอบรมจากสถาบันการเงินต่างประเทศ  หากแต่นั่นเป็นสิ่งที่ยังคง
ต้องเวลาและการสร้างความคุ้นเคยส าหรับเจ้าหน้าที่ในประเทศ ที่แทบจะตัดขาดจากระบบการเงิน
สมัยใหม่ของโลก ท านองเดียวกับการพัฒนาบุคลากรผ่านการศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้เวลาอย่าง
มากกว่าจะเห็นผล รวมถึงการที่รัฐบาลแทบจะไม่มีการส่งคนหรือบุคลากรไปศึกษาต่อต่างประเทศ
เ พ่ือซึมซับระบบการท างานและสภาพความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และเทคนิค
วิธีการ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2555)  

 
7. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the 
Philippines) 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนของฟิลิปปินส์ ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาและฝึกอบรม

ตนเองในภาครัฐ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง
ได้มีการเพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาแก่บุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการอนุมัติ
ของรัฐบาล โดยให้ข้าราชการได้แบ่งปันประสบการณ์ และการได้มี   ส่วนร่วมที่ส าคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการในประเทศฟิลิปปินส์ 
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กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ 
มีการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โอกาสทางการ

ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับบุคลากรของรัฐ  เตรียมความพร้อมเพ่ือความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ และความ
เจริญก้าวหน้าของแต่ละคน  ต่อมาได้มีการกระจายอ านาจการบริหารข้าราชการ เช่น การจัดสอบ 
การแต่งตั้งและโยกย้าย และการก าหนดกฎระเบียบบริหารงานบุคคล โดยมีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคคลให้ทันสมัยขี้น โดยปี พ.ศ.2530 ในรัฐธรรมนูญได้มี
การก าหนดความเป็นมืออาชีพในระบบราชการเพ่ิมขึ้น โดยมีการก าหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า 
"คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Civil Service Commission)” ท าหน้าที่บริหารงานบุคลากรใน
ระบบราชการทุกกระทรวง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2558) 

 

8. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
สิงคโปร์คือหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว ทั้งที่ต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่และจ านวนประชาชนที่น้อย การ
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ แต่สิงคโปร์ก็สามารถก้าวสู่
การเป็นศนูย์กลางด้านการค้าท่ีส าคัญของอาเซียนได้ส าเร็จ 

นโยบายส าคัญคือการให้ประชาชนได้รับความรู้จากการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยออกแบบ
หลักสูตรการศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งส่งเสริม
การศึกษาสายอาชีพ เพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ  
นอกจากการศึกษาในระดับพ้ืนฐานแล้ว สิงคโปร์ยังสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชน แน่นอนว่าเมื่อประชาชนมีความรู้ 
ความเป็นอยู่ที่ดี ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดข้ึน 

ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม 
จากจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ แต่

สิงคโปร์ก็ยังไม่หยุดยั้งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาความรู้อยู่เสมอ การให้เงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ทั้งนี้ เพราะสิงคโปร์เชื่อมั่นว่าการสร้างเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้แก่ประชาชน จะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาประเทศให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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9.การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic 
of Vietnam) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของเวียดนาม  โดยกระทรวงข้อมูลและการสื่อสารมี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันการลงทุนด้านการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชน และการ
ลงทุนทั้งหมดเป็นงบการลงทุนจากต่างชาติ  โดยแรงงานในภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
เวียดนามมีจุดแข็ง คือ แรงงานมีอายุน้อย ท างานหนัก มีความฉลาดมีไหวพริบ และกระตือรือร้น 
รวมทั้งมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่ออุตสาหกรรม  

นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังต้องมีการเชื่อมโยงกับการปรับปรุงระบบการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย และที่ส าคัญอย่างยิ่ง การระดมทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีที่มีความ
เชี่ยวชาญถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเอาการฝึกอบรมหลักสูตรขั้น
สูงระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาปรับใช้  เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
ในการลงทุนด้านการศึกษาในเวียดนาม  และการรับรองคุณภาพให้กับสถาบันฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของต่างชาติและเวียดนาม โดยการส่งนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปฝึกอบรมทักษะยังต่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2558) 
 
 10 . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ของประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่  Thailand  4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์ส าคัญ      ที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่จุดหมาย ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกัน พัฒนาระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายการน าประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่รัฐบาลชู
นโยบายส าคัญอย่างThailand 4.0 หรืออุตสาหกรรม  4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง เพ่ือผลักดันการเติบโตของ
รายได้ในประเทศให้สูงขึ้นภายใน 5 ปีข้างหน้า 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องปรับบทบาทในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลิตภาพสูงและเป็นแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล  ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่การทดแทนคน แต่เป็น
การช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ในเรื่องของ การสรรหา การรักษาบุคลากรและการมอบรางวัล
ให้แก่พนักงานที่มีความสามารถ ด้วยเหตุนี้ภาคเอกชนในประเทศไทยหลายๆ แห่ง จึงต้องหันมา
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พัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัยอย่างไร้ข้อกังขา  ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเป็นตัวก าหนดให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการท าธุรกิจให้ทันสมัยในทุก
วิถีทาง 

กลยุทธ์การรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด 
สิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายขององค์การในยุคปัจจุบัน คือการรักษาและพัฒนา

ความสามารถของบุคลากร  สิ่งส าคัญอยู่ที่ความก้าวหน้าของอาชีพ การงาน และการจัดการ
ความส าเร็จ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างความเชื่อมั่น          ให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้เดินต่อไปสู่
การเป็นผู้น า พร้อมกับบทบาทที่ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า             ระบบทรัพยากร
มนุษย์ยุคดิจิทัลนั้น ต้องอาศัยคนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ ให้อยู่ในแถว
หน้าของการผลักดันองค์การให้เติบโตไปพร้อมๆกัน ผลตอบแทนที่อยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
ความแม่นย า                 และประสิทธิภาพในการท างาน งานที่มีความท้าทายสูงมักตามมาด้วย
ผลตอบแทนอันดีงาม ในขณะเดียวกัน รางวัลในการท างานก็มาจากความทุ่มเทของพนักงาน การที่
องค์การสามารถรักษาบุคลากรที่มีฝีมือไว้ได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ บริษัท
ทั้งหลายต่างแข่งขันกันเพ่ือสรรหาและรักษาพนักงานที่ฝีมือดีเอาไว้ การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลได้
สร้างระบบทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่และปฏิวัติรูปแบบการท างาน ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทย แต่ยัง
แพร่หลายไปทั่วโลก ดังนั้น สิ่งส าคัญคือการที่ระบบทรัพยากรมนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
คอนเซ็ปต์ของสถานที่ท างานยุคดิจิทัล       และเตรียมพร้อมกับการรับเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยโซลูชั่นส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การใช้ผู้ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง การใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ สังคมการท างานและความร่วมมือ รวมถึงเทคโนโลยีบนมือถือ    และการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน  ภาพรวมการท างานที่เน้นผู้ที่มีความสามารถ ข้อมูลทางธุรกิจและกลยุทธ์
ทางสังคมคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีในการ
พัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน ด้วยวิธีที่เป็นได้มากกว่าการจัดการ แต่ยังช่วยเสริมสร้างพลังให้แก่
บุคลากรได้อีกด้วย  การปฏิบัติงานที่อยู่บนความรวดเร็ว ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมและปรับตัวได้
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือกุญแจส าคัญที่จะช่วยสร้าง
ระบบทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 
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บทสรุป  
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการเป็นการยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากร ในองค์การให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  สามารถแข่งขันได้  และมีความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนบุคลากรในองค์การให้มี
สมรรถนะที่สามารถตอบสนองต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งในด้านบวก
และในด้านลบ  ต้องเริ่มต้นบทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยบุคลากรจะต้องช่ วยกัน
สร้างมูลค่าเพ่ิม  หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์การสามารถบริหารงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย  ควบคู่กับการเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีความ
รอบรู้ทางธุรกิจ  มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ เพ่ือสามารถ
ขับเคลื่อนให้เติบโตไปพร้อมกับองค์การ 17  

 โดยเฉพาะบุคลากรและผู้บริหารต้องเข้าใจในความแตกต่างของชาติต่างๆ สามารถบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรม ระบบการประเมิน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชน์
ต่างๆ ของบุคลากร ในองค์การที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม วิธีการท างาน 
ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การในประเทศสามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้ จึงต้องมีเสริมสร้าง  
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีขีดความสามารถที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องมีการบริการจัดการ  ผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อทรัพยากรมนุษยข์ององค์การในด้านต่างๆได้อีกด้วย 
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กรกฎาคม 2556, จาก  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788131 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

 
วิศิษฎ์สร  เอกกิตตินันท์ 
Wisittsorn  EakKittinun 

 
บทคัดย่อ  
 ในสภาพปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ประเทศ ไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้ประเทศชาติมีศักยภาพใน
การแข่งขัน มีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบน พ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เป็น
ทั้งปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญท่ีสุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับ 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เช่น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ
ทันสมัยขึ้น วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้องค์การอยู่รอดยิ่งในยุคปัจจุบันการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นได้เกิดการบูรณาการมาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเน้นให้
มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ
จุลภาค และมหัพภาค  
 เนื่องด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อบรรยากาศองค์การที่ดี
เพราะบุคลากรใน องค์การเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการ
ตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ ดังนั้น
ผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้และความ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องค์การ 
 บรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อองค์การทุกองค์การ เพราะการปฏิบัติงานใน
องค์การจ าเป็นต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภายในองค์การ ถ้าสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญก าลังใจ และมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ดังนั้น บรรยากาศแตกต่างกัน ย่อมท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกต่างกันไปด้วย บรรยากาศที่แตกต่างกันมีอิทธิพล  ต่อการสร้างความพึงพอใจให้

                                                           

 


 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3454

บุคคลในองค์การได้แตกต่างกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององค์การมีการเปลี่ยนแปลง  ไม่ว่า
จะเป็นตัวแปรด้านพฤติกรรม โครงสร้างหรือกระบวนการบรรยากาศองค์การก็จะกระทบกระเทือน 
โดยการ เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบต่อบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององค์การด้วยเช่นกัน 
 การที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิ ทธิ์ภาพนั้น 
หน่วยงาน จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา
และใช้ทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วย
การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปัจจัยด้านอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงมีความส าคัญต่อการ พัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้ง ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมี ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
ก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
Abstract 
 At present, the world has progressed rapidly in science and technology 
causing Thailand to compete with many countries in many ways in order to make 
the country more competitive. With dignity in the upper world society the basis of 
being Thai The development of human quality is both the most important factor 
and result of national development. Social change today, such as scientific progress 
And technology has more advanced tools The working process And the attitude of 
personnel In order for the organization to survive even more in modern times, 
human resource management has been integrated into human resource 
management. To emphasize that human beings are the center of things 
development efficiently Effective both at the micro and macro levels. 
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 Because effective human resource management affects the organization 
climate as well. Because personnel in the organization is the creator of all things 
until it becomes a product or services according to each type of organization which 
leads to success and creating a good image for the organization. Therefore every 
organization executive should have knowledge and deep understanding of human 
resource management principles. In order to be able to manage human resources 
for the benefit of efficiency, effectiveness for the organization. 
 Organizational climate is important to every organization. Because the 
operations in the organization need to be Interaction between personnel within the 
organization If the environment within the organization facilitates the performance 
of personnel Will result in morale in the organization And are satisfied with the 
performance as well, so the atmosphere is different Would make the work 
efficiency different too Different atmosphere influences To create satisfaction for 
individuals in different organizations And when one of the organizational variables 
has changed Whether behavioral variables The structure or process of the 
organizational climate will be affected by that change. May have a positive effect 
Or negative to the atmosphere Which will influence the operation is the 
effectiveness of the organization as well. The organizational climate is important to 
every organization. Because the operations in the organization need to be 
Interaction between personnel within the organization If the environment within 
the organization facilitates the performance of personnel Will result in morale in 
the organization And are satisfied with the performance as well, so the atmosphere 
is different Would make the work efficiency different too Different atmosphere 
influences To create satisfaction for individuals in different organizations And when 
one of the organizational variables has changed Whether behavioral variables The 
structure or process of the organizational climate will be affected by that change. 
May have a positive effect or negative to the atmosphere Which will influence the 
operation is the effectiveness of the organization as well. 
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 The organization's main mission is to achieve the objectives and be 
effective. Agencies need to have qualified personnel in the right amount for the 
job. Therefore, human resource management Therefore classified as one of the 
important factors in the administration Because personnel are the suppliers and use 
other management resources, whether money Materials and management, which, if 
the organization starts with having good personnel, capable, other factors will be 
good as well. Therefore, human resource management is important to Human 
Resource Management Organization Development It is the operation that involves 
the person who is considered the most valuable resource of the organization in 
order to be able to perform the work according to the objectives of the 
organization as well as to maintain and develop the human resources of the 
organization with quality of work life. Principles include human resource planning, 
job assignment or job design. Job analysis, recruitment, selection, employee 
evaluation Training and compensation development, health and safety, employee 
retirement, therefore is the duty of all levels of executives to be responsible for 
human resource management. 
 
 
บทน า  
 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนาได้จากปุถุชนให้กลายเป็นสัตบุรุษตลอดจนถึงพระ
อริยบุคคลในระดับต่างๆได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
พระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นสุจริตชนหรือคน
ดี เพราะการที่ได้มนุษย์ที่มีความดีนั้น ย่อมน าไปสู่การด าเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่  การประกอบ
อาชีพ รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีปกติสุข เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นแก่บุคคล
ในสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ ฉบับที่ 10 เป็นต้นมา  สังคมไทยให้
ความส าคัญแก่คุณภาพชีวิตของคนไทยในบริบทแห่งความสมดุลของชีวิตเนื่องจาก  ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น
ในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้
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จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างร้อยละ 66 - 68 มี
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัว
ที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ใน
สังคม ในขณะเดียวกัน การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทย
จะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมในแก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ประเทศ เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการ ปฏิบัติตาม อ านาจและหน้าที่ที่ได้รับให้ประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายคือประโยชน์สุข ของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากมนุษย์มีบทบาทใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการจัดการองค์การ การจัดการเกี่ยวกับมนุษย์ 
การประสานงาน และการควบคุม งานในขั้นตอนดังกล่าว การจัดการเกี่ยวกับมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ
มาก จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการ เกี่ยวกับมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือหัวใจของการ
บริหารงานทุกชนิด 
 องค์กรใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถน าใช้ให้เกิด ประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์แล้ว องค์กรนั้นก็เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง แต่ถ้าหากองค์กรใด ขาดทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ องค์กรนั้นก็พัฒนาไปได้ยาก เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ ก่อให้เกิดการพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น องค์กรต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร  มนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ในสภาพปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ประเทศ ไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้ประเทศชาติมีศักยภาพใน
การแข่งขัน มีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบน พ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เป็น
ทั้งปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญท่ีสุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับ 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เช่น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ
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ทันสมัยขึ้น วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้องค์การอยู่รอดยิ่งในยุคปัจจุบันการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นได้เกิดการบูรณาการมาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเน้นให้
มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ
จุลภาค และมหัพภาค  
 
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ 
 ค าว่า "พัฒนา" เป็นค ากิริยา แปลว่า ท าให้เจริญ ท าให้ยั่งยืนถาวร ดังนั้น "การพัฒนา" ก็
คือการท าให้เจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" คือตัวของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการ 
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีเจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วยความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์
ผู้มีใจสูง  ค าว่า "ทรัพยากร (Natural   resource)" มาจากรากศัพท์ ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  หรือ อีกประการหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การ
วางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือจัดการให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและประสิทธิภาพในการด าเนินขององค์กร โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้และ
จัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับอนาคต (อ านวย 
แสงสว่าง, 2540) ดังนั้น “การพัฒนา” ก็คือ การท าให้เจริญ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” คือตัว
ของบุคคลแต่ละคนให้เจริญขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่เจริญขึ้น มีความสมบูรณ์ด้วย
ความดีงาม ความสูงส่งสมกับเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557)  “ทรัพยากร” คือ สิ่ง
ถือว่ามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจมีรูปร่าง เช่น เงินตรา สมบัติพัสสถานและ
อาจจะไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น ปัญญาเป็นทรัพย์ ส่วนอากร แปลว่า บ่อเกิดหรือที่เกิดทรัพยากร จึง
หมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มีคุณภาพและเป็นบ่อเกิดหรือที่เกิดแห่งทรัพย์ เช่น ทรัพย์ในดิน สินในน้ า ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์ได้ (บุญคง หันจางสิทธิ์, 2541) 
 “มนุษย์” เป็นสัตว์พิเศษ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายอ่ืน สิ่งที่ท าให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ได้แก่ 
สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนา มนุษย์ที่ฝึก ศึกษา หรือพัฒนาแล้ ว ชื่อว่าเป็น “สัตว์
ประเสริฐ” เป็นผู้รู้จักด าเนินชีวิตที่ดีงามและเว้นสิ่งไม่ดีด้วยตนเอง และช่วยให้สังคมด ารงอยู่ในสันติ
สุขโดยสวัสดี (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2539) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการบริหาร
กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธ ารงรักษา (Maintain) ก าลังคน 
ให้ปฏิบัติงานให้ได้ผลสูง รวมไปถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยผสมผสานความต้องการ
เจริญรุ่งเรืองระหว่างการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองค์กร เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบและ
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ต่อเนื่อง กิจกรรม ที่จัดจะก าหนดให้สิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและ
สังคม ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาคนในองค์กรและสังคม (Nadler, Leonard, 1982)  
ทรัพยากรมนุษย์ คือความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถน ามาใช้ในการผลิต
สินค้า หรือให้บริการที่เป็นประโยชน์ (Frederick Harris Harbison,1973)  เป็นการศึกษาของ
บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับความรู้
ความสามารถให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิชาการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู้ 
อยากเห็นของบุคคลนั้น (Russell C. Swanbury, 1968) 
 ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่ององค์ประกอบของระบบ ระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้า ซึ่งได้แก่ คน เงิน และวิทยากร กระบวนการ
แปรสภาพ ซึ่งได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา และปัจจัยน าออกซึ่งได้แก่ คนที่มีคุณภาพ 
(David Easton, John G. Gunnell, , 1991)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินงานบน
พ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ่ (Chain circle) ตั้งแต่การวางนโยบายก าหนดแผนงาน อัตราก าลังคน 
การฝึกอบรมให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพให้คนในองค์กรท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมีขวัญก าลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในองค์การ มี
ความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพ (ธงชัย สมบูรณ์,2549)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี
จุดมุ่งหมายให้สร้างสมความรู้ความสามารถทักษะความช านาญและคุณธรรมจากแหล่งความรู้ ที่
สามารถจะหาได้โดยมีเป้าหมายที่การได้เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตตนเองและ
ครอบครัว เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มุ่งให้มนุษย์อยู่รอดและสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นการพัฒนาตนเองให้
เป็นไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย (เสน่ห์ จุ้ยโต,2547)  
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อตนเอง บุคคล องค์กร หน่วยงาน และสังคม
โดยรวมของประเทศชาติอย่างมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะท าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน
แปรอยู่ตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความส าคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler)   
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 ลีโอนาร์ด นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยนัทเลอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะต้องมีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแบบไว้เพ่ือ
จุดประสงค์หรือเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร Leonard Nadler, , 1980) โดยกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบด้วย 3 รูปแบบหลัก คือ ด้านฝึกอบรม (Training) ด้านการศึกษา 
(Education) และการด้านการพัฒนา (Development) สามารถน าเสนอแผนภาพองค์ความรู้
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ลีโอนาร์ด นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้ดังนี้  

  แผนภาพที่ 2.1 องค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ 
(Nadler’s Concept of HRD Model, 1970) (Leonard Nadler,1970) 
 จากองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ นัทเลอร์ (Leonard 
Nadler) ประกอบด้วยรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่
เป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการพัฒนาดังนี้ 
 1) งาน (Job) หมายถึง งานในปัจจุบัน (Current or present job of the 
individual) ที่บุคลากรท าอยู่ ถูกจัดไว้คู่กับการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานขณะนั้น มีความพร้อมในการท างาน เช่น การ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีในห้องบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริงในที่ท างาน (On – the – job – training) 
การฝึกอบรมทางไกล (Distance training)  
 2) ปัจเจกบุคคล (Individual) การพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใน
ลักษณะให้การศึกษา (Education) เป็นการสร้างการเรียนรู้เพ่ืองานในอนาคตที่เป็นไปตาม
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เป้าหมายการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่ที่ก าหนด (Future but identified  job the individual) 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการไปรับงานหรือต าแหน่งใหม่นั่นเอง  
 3)  องค์กร (Organization) การพัฒนา (Development) หมายถึง การท าให้ดียิ่งขึ้น
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นไปยังตัวองค์การ เพ่ือท า
ให้องค์การปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ใช้ค าว่า  การพัฒนาองค์กร 
(Organization development) และยังได้ใช้ค าว่า การพัฒนา (Development) กับการพัฒนา
ปัจเจกบุคคล ในความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรที่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมและการศึกษาอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาบุคคลมิได้เน้นทั้งงานในปัจจุบันและงานในอนาคตเป็น
การเฉพาะ ในความหมายของการพัฒนาในบริบทนี้ คือ การเรียนรู้เพ่ือการเติบโต ก้าวหน้าทั่วๆไป 
ทั้งในเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เสริมให้บุคคลชาญฉลาด รอบรู้ ทั้งในงานและชีวิต
ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น 
 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องคนในองค์การ เพ่ือให้
ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และมีสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้กับ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ หน้าที่หนึ่งขององค์การ เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้ รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้การบริหารทรัพยากร  
มนุษย์เป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ส าคัญต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Ivancevich, 
vancevichill. 1998) 
 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 เนื่องด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อบรรยากาศองค์การที่ดี
เพราะบุคลากรใน องค์การเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการ
ตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ ดังนั้น
ผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้และความ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องค์การ 
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 บรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อองค์การทุกองค์การ เพราะการปฏิบัติงานใน
องค์การจ าเป็นต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภายในองค์การ ถ้าสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญก าลังใจ และมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ดังนั้น บรรยากาศแตกต่างกัน ย่อมท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกต่างกันไปด้วย บรรยากาศที่แตกต่างกันมีอิทธิพล  ต่อการสร้างความพึงพอใจให้
บุคคลในองค์การได้แตกต่างกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององค์การมีการเปลี่ยนแปลง  ไม่ว่า
จะเป็นตัวแปรด้านพฤติกรรม โครงสร้างหรือกระบวนการบรรยากาศองค์การก็จะกระทบกระเทือน 
โดยการ เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบต่อบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององค์การด้วยเช่นกัน (ทศพร วงศ์ทะกัณฑ์, 2550) 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศขององค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์การ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานภายใน องค์การ บรรยากาศที่พึงประสงค์ย่อมส่งผลที่ดีต่อการ
ท างานของบุคลากรในองค์การและจะเป็นการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบทบาทและความส าคัญของการบริหารนั้น มีควบคู่กับอารยธรรมและการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวก มีหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา มีการแบ่ง
งานกันท าตามลักษณะ ของความรู้ ความสามารถ เมื่อกลุ่มสังคมมีการขยายเติบโตขึ้น มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์เริ่มสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิด
ความส าเร็จ สงบสุขเรียบร้อยขึ้นในองค์การ ดังนั้นการบริหารงานทุกประเภท ควรด าเนินการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อคน ส่วนรวม และสร้างความเจริญแก่ชุมชนและบ้านเมือง โดยเฉพาะการบริหาร
ราชการที่ต้องใช้เงิน ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซึ่งผู้บริหารควรตระหนักถึง
ความส าคัญ ทั้ง 9 ประการดังต่อไปนี้  
 1. การบริหารได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งช่วยให้ 
มนุษย์ด ารงชีพได้อย่างมีความผาสุข  
  2. จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงาน  
ด้านการบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
  3. การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ ให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางสังคม ทางวิทยาการ 
(technology) ด้านต่างๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น  
  4. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  
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  5. การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้ม ทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อม ของ
สังคมในอนาคต 

 6. การบริหารลักษณะเป็นการท างานร่วมกัน ของบุคคลในองค์การ ฉะนั้น 
ความส าเร็จของการบริหาร จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู่  
เป็นอันมาก  
  7. การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่ งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร 
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
  8. ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว หรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพัน  กับ
การบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่าง  
ฉลาด  
  9. การบริหารกับการเมืองเป็นของคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ฉะนั้น 
การศึกษาวิชาบริหาร จึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย  สรุปได้ว่า 
ความเจริญก้าวหน้าในสังคมมนุษย์เป็นผลมาจากการบริหาร (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526) 
 บทบาทของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองค์การ เพ่ือให้
ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และมีสิ่งจูงใจให้บุคคลเหล่านี้พึงพอใจที่
จะปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยเริ่มตั้งแต่
การจัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัล ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญมากใน การก าหนดนโยบาย
และการเข้ามามีส่วนร่วมของทรัพยากรบุคคล  
 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจัยการบริหารโดยผ่าน กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่  
  1) การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมใน เวลาที่ต้องการ  
 2) การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร  
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเพ่ิมทักษะความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย และ  
  4) การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากร มีความตระหนัก
และมีส่วนร่วม ทั้งนี้กระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
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ประสิทธิภาพพอที่จะผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ ส าเร็จลุล่วงไปได้และบรรลุเป้าหมาย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้ 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่จะตรวจสอบความสามารถในการท 
างานของพนักงาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการท างานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นระบบ
ประเมินผลบุคคลอันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และ  วิธีการต่าง ๆ 
อย่างปราศจากอคติใด ๆ ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนา  
พนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องทาง
ความก้าวหน้าของ เขาจะส่งผลให้องค์การเจริญเติบโตความส าเร็จของการประเมินผลพนักงาน 
ดังน้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาการท างานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม และสามารถแยกบุคลากรที่มี ความสามารถแตกต่างกันได้ นอกจากนี้
ยังช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวางแผนความก้าวหน้าใน  อาชีพได้อีกด้วยการ
ธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ 
 2)  แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง  
 การให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ความคิด และกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น ท าให้เกิด
คุณภาพชีวิตในการ ท างานที่ดีด้วยการให้ค าแนะน า ปรึกษาที่ดี การท าให้สภาพการท างานดีขึ้น 
โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ เหมาะสม การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกแบบงาน
และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเององค์กรต้องพยายาม ให้บุคลากรมีโอกาสมากขึ้นในการสร้าง
ผลงานของตน การให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือ  ความส าเร็จของตนเองและ
องค์กร เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคลากร เพ่ือให้สามารถท าการตัดสินใจ  เกี่ยวกับ
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดความกดดันทั้งสองฝ่าย ซึ่งการติดต่อสื่อสารใช้ได้ทั้ง
การ ติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการและผสมผสานกับการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะเกิดความ 
สะดวกในการ ปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารจากบนมาล่าง (Downward 
Communication Systems) เป็นการ ติดต่อสื่อสารที่ได้ผลเร็วที่สุด เพราะเป็นการน าส่งข้อความ
จากผู้ที่อยู่ในระดับสูงกว่าไปยังผู้ที่อยู่ในระดับต่ ากว่ามี  อิทธิพลต่อการจูงใจเป็นอย่างมากท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้และเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารก าหนดขึ้นเพ่ือการจูง ใจในการท างาน กิจกรรม
สุขภาพและความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความส าคัญเพ่ือให้ บุคลากรมีความรู้สึก
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มั่นคงในความปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2546) 
 3) วัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์กร 6 ส่วน  
 ส่วนที่หนึ่ง การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการ
สาธารณะ (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ตลอดจน การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหาร
ของหน่วยงานของ ภาครัฐ (public or governmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้ง
ในส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่า การบริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงาน
ของหน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของ
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
  ส่วนที่สอง การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ 
(Business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน 
ซึ่งม ีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด (maximum 
profits) ในการท าธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ เห็นตัวอย่างได้อย่าง
ชัดเจน จากการบริหารงานของ บริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย  
  ส่วนที่สาม การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental 
Organization) ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่ 
แสวงหาผลก าไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหา 
ผลก าไร (non-profit) เช่น การบริหารของมูลนิธิและสมาคม  
 ส่ วนที่ สี่  ก า รบริ ห า รง านของหน่ ว ยง านระ หว่ า งประ เทศ  ( International 
organization) มี วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การ
บริหารงานของ สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ 
(World Trade Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)  
  ส่วนที่ห้า การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนนี้
เกิดขึ้น หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได้ ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
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ผู้ตรวจการ แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มี
ลักษณะพิเศษ เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งเพ่ือปกปูอง คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้งเพ่ือ ปกปูองรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศและถูก เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม ผู้ให้บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
 การที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หน่วยงาน จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา
และใช้ทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วย
การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปัจจัยด้านอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงมีความส าคัญต่อการ พัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้ง ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมี ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
ก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
บทสรุป 
 องค์กรใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงและสามารถน าใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์แล้ว องค์กรนั้นก็เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง แต่ถ้าหากองค์กรใด ขาดทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ องค์กรนั้นก็พัฒนาไปได้ยาก เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น องค์กรต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร  มนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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 ในสภาพปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ประเทศ ไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้ประเทศชาติมีศักยภาพใน
การแข่งขัน มีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบน พ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เป็น
ทั้งปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญท่ีสุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับ 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เช่น ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเคร่ืองมือ
ทันสมัยขึ้น วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้องค์การอยู่รอดยิ่งในยุคปัจจุบันการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นได้เกิดการบูรณาการมาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเน้นให้
มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ
จุลภาค และมหัพภาค  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อตนเอง บุคคล องค์กร หน่วยงาน และสังคม
โดยรวมของประเทศชาติอย่างมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะท าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน
แปรอยู่ตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนัทเลอร์ (Leonard Nadler)   
 ลีโอนาร์ด นัทเลอร์ (Leonard Nadler) ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยนัทเลอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะต้องมีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแบบไว้เพ่ือ
จุดประสงค์หรือเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น
ประกอบด้วย 3 รูปแบบหลัก คือ ด้านฝึกอบรม (Training) ด้านการศึกษา (Education) และการ
ด้านการพัฒนา (Development) 
 เนื่องด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อบรรยากาศองค์การที่ดี
เพราะบุคลากรใน องค์การเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการ
ตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ ดังนั้น
ผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้และความ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมี  ประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องค์การ 
 บรรยากาศองค์การมีความส าคัญต่อองค์การทุกองค์การ เพราะการปฏิบัติงานใน
องค์การจ าเป็นต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภายในองค์การ ถ้าสภาพแวดล้อมภายใน
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องค์การเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญก าลังใจ และมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ดังนั้น บรรยากาศแตกต่างกัน ย่อมท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกต่างกันไปด้วย บรรยากาศที่แตกต่างกันมีอิทธิพล  ต่อการสร้างความพึงพอใจให้
บุคคลในองค์การได้แตกต่างกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององค์การมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
จะเป็นตัวแปรด้านพฤติกรรม โครงสร้างหรือกระบวนการบรรยากาศองค์การก็จะกระทบกระเทือน 
โดยการ เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบต่อบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององค์การด้วยเช่นกัน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองค์การ เพ่ือให้ได้
คนดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และมีสิ่งจูงใจให้บุคคลเหล่านี้พึงพอใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยเริ่มตั้งแต่การ
จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัล ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญมากใน  การก าหนดนโยบายและ
การเข้ามามีส่วนร่วมของทรัพยากรบุคคล  
 การที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หน่วยงาน จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา
และใช้ทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วย
การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปัจจัยด้านอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงมีความส าคัญต่อการ พัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
บุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุดขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้ง ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมี ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ
ก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการบูรณาการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย 
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักพุทธธรรม  โดยผู้ศึกษาได้เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยแนวคิด 
ทฤษฏี ตลอดจนศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและน าไปปฎิบัติกับองค์การ
ต่างๆ โดยมีประเด็นส าคัญ  กล่าวคือองค์กร หรือหน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่
จะสามารถขับเคลื่อนไปได้นั้นจะต้องอาศัยกลไกที่ส าคัญในการควบคุม ดูแลเพ่ือให้องค์กรนั้นอยู่รอดและ
เป็นระเบียบแบบแผน ไม่ว่าองค์กร หรือหน่วยงานนั้นจะมีทรัพยากรมนุษย์มากน้อยเพียงใดก็ตาม ซึ่ง 
จะต้องมีสิ่งทีค่อยจัดให้อยู่ในระบบ นั้นก็คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย นั่นเอง ซึ่งการที่จะมีสิ่งเหล่านี้มา
บังคับได้นั้นจะต้องสะท้อนออกมาจากองค์กรภายในเพ่ือที่จะได้รับการยอมรับของบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
องค์กร แต่ทั้งหมดนี้ต้องมีหลักที่ส าคัญที่เป็นแกนกลางส าคัญในการก าหนดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้นั้นก็คือ 
หลักพุทธธรรม อันจะเป็นเสมือนแกนกลางในการเชื่อมต่อกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวินัย  ต่างๆ ให้
ออกมาอย่างมีคุณธรรม และเป็นกลางสร้างการยอมรับให้กับบุคคลที่อยู่ในองค์กรได้  ซึ่งในบทความนี้
ผู้เขียนได้น าเสนอหลักพุทธธรรมอันเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวินัย ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกันสามารถน ามาบูรณาการหรือเป็นแกนกลางในการยึดเป็นแม่บท
ของการออก ข้อบังคับ หรือระเบียบในองค์กร ในหลายขนาดได้อย่างเหมาะสมต่อไปได้  
 
                                                           
 เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน,ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลต้นธง. 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ค าส าคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, หลักพุทธธรรม,การบูรณาการ 
 
 
Abstract 
 This academic article aims to study the integration of rules, regulations and 
discipline in human resource management by using Buddhist principles. The study was 
compiled using theories and the empirical data. To be a guideline for education and 
practice with various organizations With important issues That is, the organization Or any 
agency, whether small or large, can be driven, must rely on important mechanisms to 
control Take care to make the organization survive and be organized, no matter how 
much the organization or organization has human resources. Which must have the things 
that are arranged in the system, that is, rules, regulations, discipline that, in order to 
have these things to be enforced, must be reflected from the internal organization in 
order to be accepted by the person Live in the organization But all of this must have an 
important principle that is central to determining these things, that is, the principle of 
Buddhism Which will be the core in connecting with rules, regulations or discipline to 
come out with virtue And neutral, creating acceptance for people in the organization In 
this article, the author has presented the Buddha Dharma principle, which confirms well 
that the rules, regulations or discipline in human resource management Consistency can 
be integrated or as a core in the seizure as a master of regulations or regulations in the 
organization. Can be appropriately sized. 
 
Keyword: Human Resource Development , Buddhadhamma , Integration 
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บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่
มีศักยภาพสูงและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็เจริญก้าวหน้ามี
ความมั่งคั่งและม่ันคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคมแต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าหรือไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก
ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ท้ังสิ้น ประเทศต่าง ๆ จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management = HRM ) มีค าที่ใช้ใกล้เคียงกันหลาย
ค า เช่น การจัดการทรัพยากรคน การจัดการงานบุคคล การจัดการก าลังคน และการบริหารงานบุคคล ค า
ที่พบในต าราภาษาไทยมากคือ ค าว่า การบริหารงานบุคคล แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็นทรัพยากรที่สามารถฏิบัติงาน
จนก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ต่อสังคมได้มากมายถ้าหากรู้จักน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกต้อง   
 เนื่องจากทุกองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน จึงจ าเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องมี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแนว
ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และผู้บริหารควรจะยึดหลักจริยธรรม
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอีกด้วย 
 
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ประโยชน์(Utilization) ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการ
บรรลุเปูาหมายขององค์กร ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่เบื้องต้นของผู้บริหารทุกระดับ และเพ่ือความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโดยอาศัยความพยายามและความร่วมมือของบุคคลอ่ืนผู้บริหารทุกคนจะต้องมีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
เปูาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพภรรยา

กาศและความสัมพันธ์ในหน้าที่การงานที่ดีในระหว่างบรรดาสมาชิกขององค์กรและส่งเสริมความ
เจริญเติบโตและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลที่พร้อมมูลเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรภารกิจของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีภารกิจส าคัญดังนี้ คือ ต้องการคนดีมีความสามารถ
มาท างาน รู้จัก วิธีการใช้คนให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงและสามารถธ ารงรักษาความ
เต็มใจของสมาชิกทุกคนที่จะทุ่มเทจิตใจช่วยกันท างานให้กับเปูาหมายส่วนรวมขององค์กร 

 
หน้าที่งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1.การจัดหาบุคคลเข้าท างาน (Human Resource Planning, Recruitment and Selection) 
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือการจ้างงาน 

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development) เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การวางแผนอาชีพ การพัฒนานักบริหาร 
รวมทั้งการจัดการต าแหน่งงาน 

3.การให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงาน (Compensation and Benefit) เป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการประเมินค่างาน การจัดท าโครงสร้างเงินเดือน ระบบค่าจ้างแรงจูงใจ การแบ่งปันผล
ก าไรการจัดผลประโยชน์และบริการต่างๆแก่พนักงาน 

4.ความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน (Safety and Health) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบความปลอดภัยการรักษาสุขภาพอนามัยส าหรับพนักงาน 

5.แรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์ (Employee and Labor Relations) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สหภาพแรงงาน การร้องทุกข์ การเจรจาต่อรอง และวินัย
พนักงาน Zนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2562) 
  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
เปูาหมายของการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญคือ  การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือให้บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนด  การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือการให้คนปฏิบัติงาน
ได้ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย  3  ประการคือ  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  และความ
ประพฤติดี  องค์ประกอบทั้ง  3  ประการนี้  กล่าวได้ว่าความประพฤติส าคัญมากเพราะคนจะมีความรู้
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ความสามารถเพียงใดก็ตาม  ถ้าความประพฤติไม่ดี  ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์  ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้  ดังนั้นการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องส าคัญในการ
บริหารงานบุคคล  สิ่งที่ใช้ควบคุมความประพฤติ  โดยทั่วไปได้แก่  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ซึ่งใช้บังคับหรือควบคุมประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ  ประเทศ  และแคว้นต่าง ๆ หากผู้ใดฝุาฝืน
หรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิด  แต่ส าหรับข้าราชการนั้น  นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของ
บ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์การอีกส่วนหนึ่งด้วย เมื่อน าวินัยองค์การมาใช้
มักมีปัญหาเกิดขึ้นว่า  “ท าไมต้องมีการก าหนดวินัยขึ้นมาควบคุมพนักงาน”  ผู้บริหารจ านวนมากที่
ประสบปัญหาเกี่ยวกับวินัยองค์การมักจะค านึงถึงบทลงโทษเป็นล าดับแรก  เหตุใดพนักงานจึงต้องถูก
ลงโทษเป็นค าถามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในองค์การ 

การลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการส าคัญอันหนึ่งในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงค์ศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการด้วย  การลงโทษทางวินัยถูกน ามาใช้เป็นมาตรการเชิงลบควบคู่กับการให้รางวัลซึ่งเป็น
มาตรการเชิงบวก  ภายใต้แนวคิดที่ว่า  ข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางวัล
เพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี  ข้าราชการที่กระท าความผิดสมควรได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี  
เพ่ือมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการอ่ืน  จากแนวคิดที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า วินัย หมายถึง การอยู่ใน
ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของสังคม   ความสามมารถของบุคคลในการกระท าและควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังและเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสามัญส านึกขึ้นมาเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดี
งามที่มีอยู่ในตัวบุคคลเกิดจากการได้รับการอบรม ปลูกฝังของมนุษย์ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นที่จะท า
ในสิ่งที่ดีงามแม้จะมีสิ่งเร้าภายนอกหรือภายในตนเองพฤติกรรมก็ยัง ไม่เปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่
แสดงออกนั้นจะต้องไม่ขัดกับระเบียบของสังคมด้วย  

จากหลักการส าคัญของวินัยที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า หลักการส าคัญของวินัยองค์กรสามารถน า
หลักการหรือแนวปฏิบัติที่ออกหรือก าหนดโดยหน่วยงานบังคับบัญชาระดับสูงหรือองค์กรสามารถก าหนด
ขึ้น อาจจะองค์กรก าหนดขึ้นเองหรือองค์กรให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎหรือแนวปฏิบัติก็ได้
โดยวินัยนั้นมีการส่งเสริมพัฒนา ปูองกันหรือการแก้ไขไว้ ซึ่งการด าเนินการทางวินัยกับบุคลากร  ควร
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการส่งเสริมวินัยของบุคลากร  ประกอบด้วย (1) การมีความรับผิดชอบ (2) ขยัน ประหยัด
และอดออม (3) ความเชื่อมั่นในตนเอง (4) ความซื่อสัตย์ (5) การพ่ึงตนเอง 

2) ด้านการปูองกันการท าผิดวินัยของบุคลากร  ประกอบด้วย (1) การแต่งกาย (2) ความ
ประพฤต ิ(3) เจตคติต่อพฤติกรรมการมีวินัย (4) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
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3) ด้านการแก้ไขวินัยของบุคลากร  ประกอบด้วย (1) การท ากิจกรรม (2) การลงโทษ 

วินัยในการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

1. วินัยพื้นฐาน  เป็นข้อควรปฏิบัติหรือข้อควรละเว้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดีโดยทั่ว ๆ ไปใช้กับทุก
องค์การหรือหน่วยงาน  เช่น  การตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความสามัคคี  ความจงรักภักดี 

2. วินัยเฉพาะต าแหน่ง  คือ  ข้อควรปฏิบัติหรือข้อควรยกเว้นเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะ  เช่น  ครู  อาจารย์  แพทย์  พยาบาล  พนักงานการเงิน  พนักงานขับรถ 

3. วินัยเฉพาะกิจการ  คือ  ข้อปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นและมีข้อควรปฏิบัติไว้เฉพาะ เช่น  กิจการ
ธนาคารอาจก าหนดวินัยห้ามพนักงานธนาคารกู้เงินลูกค้าแม้ว่าจะกู้เป็นการส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารก็ตาม  (ศรีอรุณ เรศานนท์.2532) วิธีปฏิบัติของแนวทางในแต่ล่ะประเภทมีดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบวินัยส่วนตัว หมายถึง กฎเกณฑ์แนวปฏิบัติหรือคติประจ าใจซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกัน
ออกไปเพราะแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน เช่น เพศ วัย ฐานะทางสังคม ระดับการศึกษา 
หน้าที่การงานหรือค่านิยม เช่น การตรงเวลา เป็นต้น 

2. ระเบียบวินัยในหน้าที่ หมายถึง กฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น วินัย
ของครอบครัวที่ทุกคนในบ้านจะต้องปฏิบัติในฐานะบิดามารดา ลูกหลานหรือผู้อาศัย วินัยของโรงเรียน
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งกาย การท าความเคารพ เป็นต้น 

3.  ระเบียบวินัยทางสังคม หมายถึง แนวปฏิบัติอันดีทุกคนในสังคมยึดถือปฏิบัติเหมือนกันมี
ลักษณะเหมือนกับวินัยส่วนตัวและวินัยในหน้าที่แต่วินัยทางสังคมมีความหมายที่กว้างกว่ า เช่น มารยาท 
กฎหมาย จารีตประเพณี หลักปฏิบัติของทางศาสนา เป็นต้น  (รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม
,2545). 

 

กระบวนการวินัยองค์การทั่ว ๆ ไป   (The  Discipline  Processs) 
  ขั้นตอนที่  1  ของกระบวนการวินัยองค์การ  คือ  การก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การท างานและกฎการท างาน  ข้อก าหนดของประสิทธิภาพการท างาน  มักถูกก าหนดขึ้นในระหว่าง
กระบวนการประเมินผลประสิทธิภาพการท างาน  ซึ่งจะได้อธิบายในคราวต่อ ๆ ไป  กฎของการท างานจะ
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือการบรรลุประสิทธิภาพการท างาน เนื่องจากการน าระบบกฎการท างานมาใช้
จะข้ึนอยู่กับความพยายามของพนักงาน 

   ขั้นตอนที่  2  ของกระบวนการวินัยขององค์การ  คือ  การสื่อสารข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการท างานและกฎของการท างานไปยังพนักงานทั้งหมด  ซึ่งมักด าเนินการในระหว่ างการ
ปฐมนิเทศพนักงานและการประเมินผลพนักงาน  กฎของท างานสามารถสื่อไปยังพนักงานได้หลายทาง  
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ตามปกติองค์การมักจะจัดท าคู่มือแจกจ่ายไปยังพนักงาน  ฝุายทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างานของ
พนักงานจะเป็นผู้อธิบายกฎของการท างานและนโยบายให้พนักงานใหม่ในระหว่างการปฐมนิเทศ  
บางครั้งพนักงานใหม่จ าเป็นต้องเซ็นต์ชื่อรับเอกสารดังกล่าวเพ่ือปูองกันการปฏิเสธไม่รับทราบข้อมูลใน 

    ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวินัยขององค์การ  การก าหนดวิธีการแก้ไขในกรณีท่ีจ าเป็น  
ซึ่งความจ าเป็นดังกล่าว  ได้แก่  เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์หรือฝุาฝืนกฎการท างาน 
 

หลักพุทธธรรมกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น โดยใช้หลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ต้องอาศัยพุทธธรรม หรือก็คือค าสั่งสอนหรือ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องประกอบ โดยมากแล้วหลักพุทธธรรมมีหลายประการที่จะ
สามารถน ามาบูรณาการปรับเข้าใช้ได้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสังคหวัตถุ4 ผู้บริหารควรยึดหลักสังคหวัตถุ4 ในการครองใจคน กล่าวคือ 

 - ทาน การให้ หมายถึง น้ าใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี 
 - ปิยวาจา หมายถึงการใช้ค าพูดอันท าให้คนอ่ืนรักใคร่ 
 - อัตถจริยา หมายถึงการท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและสังคม ฝึกฝนตนเองให้มีสมรรถภาพ 

พอที่จะช่วยคนอ่ืนได้ท้ังก าลังกายก าลังความคิด สติปัญญา หรือก าลังทรัพย์ 
- สมานัตตตา หมายถึง การท าตัวเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เย่อหยิ่งจองหอง เมื่อเปลี่ยนฐานะไป

อย่างใดก็ไม่ลืมตัว สามารถเข้ากับคนได้ทุกชนชั้น 

2. มรรค 8 หรือ อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ คือ ทางประเสริฐมีองค์ 8 ประการ หรือ วิธี 8 
ประการทีน่ าบุคคลไปสู่ความสายกลางที่มีความเหมาะสมพอดี และน าไปสู่ความสุขในชีวิต ได้แก่ 

-  สัมมาทิฏฐิ หรือ ความเห็นชอบ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหา และวิธีแก้ปัญหา 
ซึ่งในทางพุทธศาสนา ปัญหาก็คือ ทุกข์ 

-  สัมมาสังกัปปะ หรือ ความด าริชอบ ได้แก่ การดึงจิตให้พ้นจากกิเลส อันได้แก่ ความโลภ 
ความโกรธ และความหลง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั่วไป 

 -  สัมมาวาจา หรือ การพูดชอบ ได้แก่ การงดเว้นจากการพูดอันไม่สมควร 4 ประการ คือ การงด
พูดเท็จ งดพูดเพ้อเจ้องดพูดส่อเสียด งดพูดหยาบคาย 

 -  สัมมากัมมันตะ หรือการกระท าชอบ ได้แก่ การกระท าที่เว้นจากการเบียดเบียน ร่างกายถือเอา
ทรัพย์สินของผู้อื่น และการเสพเมถุน 
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 -  สัมมาอาชีวะ หรือการเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การประกอบอาชีพที่ถูกต้องเหมาะสม ใช้ความ
ขยันหมั่นเพียรและความสุจริตในการประกอบอาชีพ 

 -  สัมมาวายามะ หรือความพยายามชอบ ได้แก่ ละความชั่ว และสร้างความดี 
 -  สัมมาสติ หรือ ความระลึกชอบ ได้แก่ การระมัดระวังจิตใจไม่ให้คิดในทางที่ไม่ดี 
 -  สัมมาสมาธิ หรือการตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ความตั้งใจให้มั่นคงในทางที่ชอบ การส ารวมจิตให้

แน่วแน่มีความหนักแน่น สงบเยือกเย็น 

3. หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 
- ฉันทะ หรือ ความพอใจ ได้แก่ความพอใจจะท างานนั้นและท าด้วยใจรัก 
- วิริยะ หรือ ความเพียร ได้แก่การท างานนั้นอย่างต่อเนื่อง และฝุาฟันอุปสรรคต่างๆด้วยความ

อุตสาหะเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
- จิตตะ หรือ ความเอาใจใส่ได้แก่ การตั้งจิตให้แน่วแน่ในสิ่งที่ท า 
- วิมังสา หรือ ความพิจารณาชอบ ได้แก่ การใช้เหตุผลพิจารณาตรวจสอบสิ่งท่ีท า ให้ละเอียดถี่

ถ้วน เพ่ือให้ได้งานที่ดีที่สุด 
4.หลักพรหมวิหาร 4 
- เมตตา ได้แก่ความรักความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
- กรุณา ได้แก่ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
- มุทิตา ได้แก่ความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข 
- อุเบกขา ได้แก่ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลางไม่ล าเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง นั่นคือมีความ

ยุติธรรมในการให้รางวัลและการลงโทษ 

 
บทสรุป 
 การที่คนหมู่มากอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น  มีความจ า เป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้สังคมสามารถด ารงอยู่อย่างสงบ สุข  และมีพัฒนาการในทิศทางที่เหมาะสม  องค์การเป็นระบบ  
สังคมที่ประกอบ ด้วยบุคคลจ านวนมากท่ีมีความแตกต่างทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจ (Physical  
and  Psychological  Differences)  มาอยู่ร่วมกัน  จึงจ าเป็น ต้องมีกฎเกณฑ์ส าหรับการอยู่และกระท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม  เพื่อให้ องค์การสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
          ในทางปฏิบัติหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะมี หน้าที่ควบคุม  ดูแล  และให้ค าแนะน า
กับสมาชิกขององค์การ เพ่ือให้สามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎเกณฑ์  และข้อบังคับที่องค์การก าหนดได้
อย่างเหมาะ สม  ตลอดจนพยายามศึกษา วิเคราะห์  และปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดความ สอดคล้อง
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กับกาลสมัยอยู่เสมอ  เพ่ือให้องค์การและสมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกฝุาย 
ส่วนประกอบของวินัย   มีดังนี้ 

1. ระบบ  วินัยเป็นระบบที่องค์การน ามาใช้ส าหรับชี้น า และควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตัวตามที่
องค์การต้องการ   เนื่องจากสมาชิกแต่ละ คนต่างก็มีความแตกต่างกันทั้งทางร่ างกายและจิตใจ  ถ้า
องค์การไม่มีแนวทางให้ สมาชิกปฏิบัติอาจก่อให้เกิดความสับสน ความขัดแย้ง และปัญหาในการ 
ด าเนินงานขึ้น   ดังนั้นองค์การจึงต้องพัฒนาระบบที่ท าให้สมาชิกเข้าใจ บทบาท  หน้าที่   วัตถุประสงค์
ร่วม (Mutual  Objectives)  และสามารถปฏิบัติ ตัวตามท่ีองค์การต้องการได้ 

2. พฤติกรรม    การแสดงออกของสมาชิกมีผลต่อภาพ ลักษณ์  การด าเนินงาน    และ
ประสิทธิภาพขององค์การ  องค์การที่สมาชิก สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ย่อม
มีโอกาสก้าวหน้า ในอนาคต  ดังนั้นวินัยจึงถูกน ามาใช้ควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรให้ เป็นไปตาม 
แนวทางท่ีองค์การต้องการ 

3. กลุ่มคน    วินัยถูกน ามาใช้กับกลุ่มคนเพื่อแสดง พฤติกรรมตามแนวทางที่ต้องการ  เพ่ือให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากองค์การเกิดขึ้นจากการ
รวมตัวของ บุคคลหลายคน ดังนั้นจึงต้องมีข้อก าหนดที่สามารถท าให้บุคลากรอยู่และกระท า กิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนส่งเสริมให้องค์การสามารถด าเนินการ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4. เครื่องมือ  ระบบ วินัยจะต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ  มาใช้ควบคุมให้กลุ่มบุคคลประพฤติตน
ตาม ที่ต้องการ  โดยที่เครื่องมือเหล่านี้  ได้แก่ การลงโทษ การให้ รางวัล และการให้ค าปรึกษา   
เนื่องจากการด าเนินการทางวินัยเป็นเรื่อง ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของบุคคล  ดังนั้น  ผู้ที่
มีหน้าที่ รักษาวินัยจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรง ผลกระทบ  และความเหมาะสมของ เครื่องมือแต่ละ
ประเภทก่อนตัดสินใจน ามาใช้กับพนักงาน  เพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด   และไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน
อนาคต 

จะเห็นได้ว่า วินัยเป็นระบบชี้น าและควบคุมพฤติกรรมของคนหมู่มากให้ด าเนินไปตามแนวทางที่ 
ก าหนด  โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ  เช่น  การลงโทษ  การให้รางวัล  หรือการให้ ค าปรึกษา  วินัยเป็น
หัวใจส าคัญในการที่กลุ่มคนจะมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ สุข  องค์การจ าเป็นต้องมีระบบวินัยที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ สมาชิกปฏิบัติตัวตามที่องค์การต้องการ  ในอดีตบุคคลทั่วไปจะนึกถึง
วินัยกับ การลงโทษที่รุนแรง    แต่ในทางปฏิบัติเราสามารถเลือกระบบวินัยที่มีความ รุนแรงหรือไม่ใช้
ความรุนแรงได้ตามความเหมาะสม  โดยปัญหาหลักด้านวินัยภายใน องค์การสามารถแบ่งออกเป็น  4 
ลักษณะ  คือ 
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1.การเข้างาน 
2.พฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน 
3.ความไม่ซื่อสัตย์ 
4.การท ากิจกรรมภายนอกองค์การ 

               ดังนั้นผู้ท าหน้าที่ในการรักษาวินัยขององค์การจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และ ประเภทของ
วินัยอย่างละเอียด เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ   และเกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์การ
และบุคลากรองค์กร หรือหน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่จะสามารถขับเคลื่อนไป
ได้นั้นจะต้องอาศัยกลไกที่ส าคัญในการควบคุม ดูแลเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอดและเป็นระเบียบแบบแผน ไม่
ว่าองค์กร หรือหน่วยงานนั้นจะมีทรัพยากรมนุษย์มากน้อยเพียงใดก็ตาม ซึ่ง จะต้องมีสิ่งที่คอยจัดให้อยู่ใน
ระบบ นั้นก็คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย นั่นเอง ซึ่งการที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาบังคับได้นั้นจะต้องสะท้อน
ออกมาจากองค์กรภายในเพื่อที่จะได้รับการยอมรับของบุคคลที่อาศัยอยู่ในองค์กร แต่ทั้งหมดนี้ต้องมีหลัก
ที่ส าคัญที่เป็นแกนกลางส าคัญในการก าหนดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้นั้นก็คือ หลักพุทธธรรม อันจะเป็นเสมือน
แกนกลางในการเชื่อมต่อกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวินัย ต่างๆ ให้ออกมาอย่างมีคุณธรรม และเป็น
กลางสร้างการยอมรับให้กับบุคคลที่อยู่ในองค์กรได้ ดังจะเห็นได้จากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการ
ต่างๆที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวินัย ต่างล้วนแล้วแต่จะเป็นการออกโดยใช้
บังคับตัวบุคคลให้อยู่ในระบบ ของแต่ล่ะหน่วยงาน อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่
ความส าเร็จได้นอกจากจะบังคับใช้แล้วอาจจะกล่าวได้แต่เพียงว่า บังคับได้แต่เพียงภายนอก ให้ปฎิบัติตาม 
วินัย หรือข้อบังคับ ต่างๆได้ แต่ภายในนั้นยังต้องใช้หลักพุทธธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้น้อมเข้าถึง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยต่างๆ เพราะทุกย่างนั้น ถ้ากาย คือองค์ประกอบภายนอกนั้นท าตาม ใจ คือ
องค์ประกอบภายในท าตามแล้ว  องค์กรนั้นๆๆจะประสบความส าเร็จได้ไม่ยากจนเกินไปเพราะ ก าลังหลัก
ขององค์กร คือ คน หรือพนักงานต่างๆท่ีท างานภายใต้กฎระเบียบที่ออกมาโดยยึดหลักพุทธธรรมเป็นหลัก
จะสามารถท าให้องค์ประกอบนั้นส าเร็จได้ โดยใช้ค าว่า “พุทธบูรณาการ”นั่นเอง 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ (1) ศึกษาทําความเขาใจถึงลักษณะ สาเหตุ รวมท้ัง
กระบวนการแกไขความขัดแยงในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา และ (2) วิเคราะหวามีเง่ือนไขปจจัยใดบางท่ี
แปรเปลี่ยนความขัดแยงไปสูการใชความรุนแรงหรือไม และถาหากเกิดเหตุรุนแรงข้ึน จะไดสงผล
กระทบอยางไรตอทองถ่ิน สําหรับวิธีการศึกษาไดอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพจากหลากหลายแหลง
ผสมผสานกัน ไมวาจะเปนสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของหลายฝาย เอกสารของทางราชการ หนังสือพิมพ 
เปนตน นําเสนอโดยอธิบายเรียงลําดับเวลา 

ผลการศึกษาจากกรณีเทศบาลตําบลแมสายอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บงชี้วา (1) ความ
ขัดแยงเกิดข้ึนในหลายลักษณะ บางชวงเปนความขัดแยงระหวางฝายบริหารของเทศบาลกับ
นักการเมืองและประชาชนในพ้ืนท่ี  สาเหตุมาจากท้ังปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเชิงโครงสราง การ
แขงขันระหวางกลุมการเมืองในการเลือกตั้ง รวมถึงอาจมีเรื่องของผลประโยชนเขามาเก่ียวของดวย 
(2) เหตุการณมีการชุมนุมประทวง รองเรียน ฟองรองดําเนินคดี ฯลฯ ทํานองนี้ ถึงแมจะมีมากมาย 
แตก็ยังคงเปนไปตามวิถีทางของระบบ ซ่ึงเปนท่ียอมรับไดในการนํามาใชจัดการความขัดแยงตาง ให
เกิดความสงบเรียบรอย จนเปนท่ีพอใจท้ังสองฝาย 

ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมีหลายเง่ือนไขดวยกัน เชน เกิดข้ึนในระหวางนําเสนอโครงการ การ
จัดสรางบอบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีชุมชนนั้น ฝายบริหารไมสามารถท่ีจะสื่อสารทําความเขาใจกับ
ประชาชนไดครบถวนชัดเจน  ฝายบริหารมองขามความผูกพันของประชาชนในชุมชนไดต้ังรกราก
อาศัยอยูมายาวนานจนเกิดความหวงแหน ไมอยากใหบอบําบัดน้ําเสียเขามาต้ังอยูในใจกลางชุมชน 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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รวมไปถึงเขตพ้ืนท่ีดังกลาวเปนตนน้ําลําธารแมน้ําลําเหมืองท่ีตองไหลผานลงไปทางชุมชนตลอด
ระยะทาง แมวาทางฝายราชการไดมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือรวมพิจารณาแกไขแลว แตประชาชน
ผูคัดคานยังมองวา การจัดตั้งคณะกรรมการมีสัดสวนท่ีไมเปนธรรม ผูคัดคานอางวามีแตกลุมผูท่ี
ไดรับประโยชนในการกอสรางเอาเปรียบประชาชน ความขัดแยงระหวางประชาชนกับฝายบริหาร
ของเทศบาลเปนความขัดแยงท่ียืดเยื่อยาวนานมาตั้งแตป พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบัน รวมได 10 ป ถือ
เปนเรื่องท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ในการปกครองทองถ่ินของอําเภอแมสาย ความขัดแยงขางตน
สะทอนถึงภาวะการเมืองท่ีขาดความเปนเอกภาพ  เห็นควรตองคนหาเหตุแทจริงของปญหา และ
แกไขใหตรงตามความตองการทุกฝาย เพ่ือใหกอเกิดประโยชนสุขสูงสุดอันมีประชาชนและทองถ่ิน
เปนเปาหมาย ผลการตัดสินใจ จะตองไมมีผูชนะไมมีผูแพฝายใดฝายหนึ่ง ทุกฝายจะตองพึงพอใจ
ยอมรับเง่ือนไขท่ีลดทอนลงมาจนพบกันได อนึ่ง มีการแกไขแยกแยะ เหตุแหงปญหา จนปญหา
ปรากฏข้ึน พรอมแนวทางท่ีพอตกลงกันไดดวยหลักพุทธธรรมและทฤษฎีท่ีเคยพิสูจนจนสําเร็จ
มาแลว  
 
คําสําคัญ: การแกปญหาความขัดแยงในการบริหารทองถ่ิน, แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรม 
 
Abstract 

The main objective of this study is to (1) study and understand the causes, 
including the process of resolving conflicts in the case study area and (2) analyzing 
what conditions are changing the conflict into violence or Not And if the situation 
arises How will it affect the local area? 

For the study method, based on qualitative data from a variety of sources 
whether interviewing many related parties Official documents, newspapers, etc., 
presented by describing the time. Results from the case of Mae Sai Municipality, 
Mueang District Chiang Rai Province indicates that (1) conflicts occur in many ways. 
Some periods are conflicts between the municipal administration and politicians 
and people in the area. Caused by both personal factors Structural factors 
Competition between political groups in elections Including the potential benefits 
involved (2) There were many protests, complaints, prosecutions, prosecutions, etc. 
in this case. But still follows the way of the system which is acceptable to use to 
manage conflicts to create peace until satisfied both parties. 

There are many conflicts that occur, such as during the project presentation. 
The construction of wastewater treatment ponds in that community area the 
management is unable to communicate fully with the public. The management 
overlooked the commitment of the people in the community to settle in for a long 
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time until being cherished. Do not want the waste water treatment pond to come 
in the center of the community. Including areas such as waterways, rivers, streams, 
mines that must flow through the community throughout the distance Although 
the government has set up a committee to consider and resolve But the public 
who opposed The establishment of the committee has an unfair proportion.  

Opponents claim that there are only those who have benefited in the 
construction of the public. The conflict between the people and the administrative 
department of the municipality is a conflict that stretches the membrane for a long 
time since 2009 until the present, for a total of 10 years, is considered to have 
never happened before. In the local government of Mae Sai District . 

The above conflicts reflect the political unity. Should see the true cause of 
the problem and edit to meet all requirements In order to create the maximum 
happiness with the people and the local as the goal.  

The conclusion of the decision Must not have a winner, no one loser All 
parties must be satisfied, agree to the conditions that have been compromised 
until they meet each other. Cause of problems until the problem appears Along 
with the guidelines that can be agreed upon by the principles of Buddhism and the 
theory that has been proven successfully 
 
Key words: Conflict resolution in local administration the concepts, Theories and 
principles of Buddhism 
 
บทนํา 

มนุษยท่ีเกิดข้ึนมาทุกคนปรารถนาท่ีจะมีความสุข ในชีวิต สบายกาย สบายใจ ไดอยูในถ่ินท่ี
อุดมสมบูรณ อยางนอยมีปจจัย 4 ครบ สะดวกปลอดภัย ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเพราะมีความ
ตองการท่ีแตกตางกัน อารมณและความรูสึกท่ีแตกตางกัน รวมไปถึงความตองการในการใชอํานาจท่ี
แตกตางกัน  ทางพุทธศาสนาบัญญัติชัดเจนวาคนเรามี จริตท่ีแตกตางกัน (พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2545: 272) ดังนั้น เม่ือคนเราตางกัน  จึงไมมีสังคมไหนท่ีอยูไดโดยไมมีความขัดแยง 
(เอกชัย บุญญาธิ, 2555 : 3) ความขัดแยงซอนลึกอยูในจิตใจมนุษยท่ีแมแตการตัดสินใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของตนเองก็ยังไมสามารถระงับความขัดแยงท่ีอยูในใจตนไมได จนเกิดอาการฟุงเฟอ
วิตกจริต  จะกลาวไปใยกับความขัดแยงท่ีตองเกิดข้ึนไดกับคนสองคน คนกับองคกร องคกรตอ
องคกร องคกรตอรัฐบาล ประเทศตอประเทศ ทวีปตอทวีป  จนกอให เกิดความรุนแรง
ประหัตประหารกันอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหคําอธิบาย 
“ขัดแยง” วา “ขัด” หมายถึงไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว สวน “แยง” หมายถึง ไมตรงกัน ไมลงรอยกัน 
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ตานไว ทานไว รวมความแลว ความขัดแยงหมายถึง “สภาพความไมลงรอยกัน คือไมยอมทําตาม
และยังมีความตานทานไว” 

เวบสเตอร (Webster) กลาววา คําวา “ความขัดแยง” (Conflict) มาจากรากศัพท ภาษา
ลาติน คือ “Configure” ซ่ึงแปลวา “การตอสู” (fight) หมายถึง “การทําสงคราม” “ความไมลง
รอยกัน” หรือ “การเขากันไมได” “การคัดคานซ่ึงกันและกัน” หรือ “ฝายตรงขาม”  (อรุณ รัก
ธรรม, 2523: 86) 

นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาเห็นวา “ความขัดแยงเปนผลผลิตของสิ่งแวดลอม

ในทางสังคม (Social environments)”  สวนนักเศรษฐศาสตรเห็นวา “ความขัดแยงเปนการศึกษา

และการวิเคราะหถึงระหวางผูแสดงในรายการบางรายการท่ีหายากและมีคุณคา (ทางวัตถุ) สวนนัก

รัฐศาสตรเห็นวา “…เปน สัมพันธภาพระหวางอํานาจ อิทธิพล และอํานาจหนาท่ี เปนพฤติกรรมทาง

สังคม มองท่ีการแบงอํานาจทางสังคม เก่ียวกับอํานาจ กระบวนการตัดสินใจระหวางสถาบันตางๆ 

การเมืองระหวางเอกชน กลุม และชาติ และสัมพันธภาพเชนนั้น ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนระหวาง

บุคคล (ระหวางผูตัดสินใจดวยกัน) สังคม (รัฐบาลระดับตางๆ) ระบบ” (อรุณ รกัธรรม, 2523: 4) 

ความขัดแยงถือเปนเรื่องปรกติของการอยูในสังคม ไมวาสังคมจะเปนสังคมครอบครัว 

สังคมเพ่ือน สังคมการทํางาน สังคมในการเมืองทองถ่ินและเห็นไดชัดเจนระดับชาติ ท่ีนับทวีคูณ

เพ่ิมข้ึน จนภาวะวิกฤติขาดแคลนความสุข  ความรักสามัคคี อาจกลาวไดวาเปนจุดออนของ

สังคมไทยท่ีแกไมตก (Albert F. Eldridge, 1979: 4-5)  

ความขัดแยงถือเปนพ้ืนฐานตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนสีสันเปน
ความงดงาม ท่ีนําเอาขอขัดแยงมาครุนคิดทบทวนแกไข ในการตัดสินใจ นับตั้งแตการตัดสินใจใน
โครงการท่ีสําคัญ ซ่ึงไดปรากฏใหเห็นหลายโครงการแลววา ไดเกิดขอผิดพลาดเสียหาย เชน 
โครงการทางดวน โครงการโฮปเวล  ดังนั้น เสียงคัดคานของคนในชุมชนเล็กๆในการปกครองสวน
ทองถ่ินก็ควรถือเปนตนทางในการใครครวญคิดพิจารณาใหรอบคอบ เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด
เสียหาย สงผลกระทบทุกฝาย ดังกรณี  เทศบาลตําบลแมสายไดมีดําเนินโครงการกอสรางระบบ
รวบรวมและบอบําบัดน้ําเสียงของเทศบาล เริ่มโครงการชวงป พ.ศ.2552  ในพ้ืนท่ีโครงการ
ชลประทานเชียงรายเหมืองแดง หมูท่ี 2 ต.แมสาย โดยจัดสรรงบประมาณไวแลว ฝายคัดคานคือ 
ชาวชุมชนเหมืองแดง หมู 2 ตําบลแมสาย เม่ือทราบขาววาจะมี โครงการบอบําบัดน้ําเสียของ
เทศบาลตําบลแมสาย มาสรางในพ้ืนท่ีประชิดกับแมน้ําสาย ซ่ึงเปนแมน้ําสายหลักท่ีหลอเลี้ยง
ชาวบาน ต.แมสาย มาโดยตลอด ชาวบานโตแยงวา โครงการนี้อยูติดชุมชนเกินไป จะทําใหเกิด 
มลพิษ ความสกปรก กลิ่น และการปนเปอนในแหลงน้ํา   บริเวณท่ีจะกอสรางนั้นเปนจุดท่ีน้ําไหลบา
ลงสูแมน้ําสาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝนจะเกิดปญหามาก  ตัวโครงสรางของบอบําบัดน้ําเสีย
ท่ีเทศบาลมีกําหนดจะสรางข้ึน บนพ้ืนท่ี29 ไร 2 งาน จะเปนโครงสรางท่ีจะกีดขวางทางน้ําไหล
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ธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได  สงผลใหชาวบานไมต่ํากวา 4 ชุมชน ในอําเภอแมสาย จะไดรับ
ผลกระทบเรื่องน้ําทวม อยางแนนอน ดังนั้นชาวชุมชนจึงรวมตัวคัดคานโครงการนี้ มาโดยตลอด  
ทายท่ีสุดไดยื่นคัดคานท่ีศาลปกครอง แตศาลปกครองชั้นตนศาลมีคําพิพากษายกฟอง แตชาวบานก็
ยังไมยอมยุติ ไดทําการยื่นคัดคานขอใหศาลอุทธรณสั่งระงับโครงการดังกลาว  ในทางกลับกันฝาย
บริหาร เทศบาลตําบลแมสาย ไดเขาไปดําเนินการกอสรางโดยอางถึง ความจําเปนในการท่ีตอง
จัดการบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลโดยเรงดวนตามภารกิจหนาท่ี ซ่ึงทางฝายบริหารอางวาได
ดําเนินการทุกอยางถูกตองตามลําดับ เปนข้ันตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติ จนถึงข้ันตอนท่ีจะ
ดําเนินการกอสรางไดแลว แตชาวบานก็ยังไมยอมลดละ พยายามขัดขวางไมใหผูรับเหมาเขาไปทํา
การกอสรางทุกวิถีทาง ตอมาปรากฏวา ทางฝายเทศบาลไดฟองดําเนินคดีกับชาวบานเหมืองแดงท่ี
ขัดขวางไมไหเขาไปทํางานกอสรางในพ้ืนท่ี โตตอบกันไปมาอยางไมมีทางสิ้นสุด  ตนเหตุของปญหา 
เปนปญหาอันเกิดจากความขัดแยงโดยคนในสังคมดวยกันเอง ยาวนานนับ 10 ป จนบัดนี้ยังหาขอ
ยุติไมได ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะนําเรื่องดังกลาวมาเปนกรณีศึกษา โดยใชแนวคิดและทฤษฎีมาบูรณา
การรวมกับแนวคิดเชิงพุทธธรรมเพ่ือหาทางออกอยางสันติวิธี 
 
แนวคิดและทฤษฎคีวามขัดแยง 

ความขัดแยง เกิดข้ึนเพราะความแตกตางในความคิดในความตองการจากพ้ืนฐาน จริตท่ี
แตกตางกัน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545: 272) นับตั้งแตเกิดเปนมนุษยข้ึนมาเรา
ยอมพบความขัดแยงเสมอ เพราะเม่ือมีคนท่ีมีความแตกตางกัน มาอยูรวมกันโดยเฉพาะมาทํางาน
รวมกันมาตัดสินใจรวมกัน  มักเกิดความขัดแยงข้ึนเปนเรื่องปกติ ความขัดแยงจะมีมุมมองดวยกัน 2 
มุมมอง คือ 

1. มองวาตัวความคิดคือตัวเรา ถาใครคิดไมเหมือนก็ไปอยูฝายตรงขาม เปนศัตรูกับเรา
โดยตรง มุมมองลักษณะอยางนี้จะทําใหการบริหารความขัดแยงเปนไปดวยความยากลําบาก และ
เปนมุมมองของการตอสู ฟาดฟนกัน 
  2.  มองวาจริงๆ แลวมันมีความจริงอยู แตไมไดเปนสิ่งท่ีถูกท่ีสุด คือทุกอยางเปนความจริง
อันนี้ก็จริงอันนั้นก็จริง ไมมีอะไรถูกทีสุด เพราะฉะนั้นเวลามีปญหากันก็แคเอามาแสดงออก แลว
สามารถทะเลาะกันบนโตะได พอจบจากโตะไปก็สามารถนั่งกอดคอ กินขาวกันได 

สาเหตุของความขัดแยงมีดวยกันหลากหลาย ตัวอยางเชน 
   1.  ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชน ท้ังสวนบุคคล สวนสถาบัน   

2.  ความขัดแยงในการยึดม่ันกับความคิดของตัวเองมากเกินไป  
3.  ความขัดแยงท่ีเกินจากการแยกไมออกระหวางเรื่องสวนตัวและเรื่องสวนรวม  
4.  ความขัดแยงเรื่องไมสามารถเขาใจในวิธีคิด ระเบียบวิธีคิด และบุคลิกลักษณะ

นิสัยของแตละคนท่ีแตกตางกัน  
5.  ความขัดแยงท่ีเกิดจากการขาดสติ เวลาเกิดความผิดก็พยายามปกปองหนาตา

ตัวเองดวยการแสดงออก สรางความถูกตอง ยกเหตุผลตางๆ นานามาอางมากมายเพ่ือใหตัวเองถูก 
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แนวคิดของ คารล มากซ  (Karl Marx)  คารล มากซ  เชื่อวาความขัดแยงและการ

เปลี่ยนแปลงเปนของคูกัน เปนกฎพ้ืนฐานของชีวิต เปนสภาพปกติของสังคม โดยความขัดแยงเริ่มท่ี
เศรษฐกิจซ่ึงหลีกเลี่ยงไดยาก แลวจะนําไปสูความขัดแยงทางสังคม และเชื่อในการใชความขัดแยง
เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนสังคม การวิเคราะหของคารล มากซใชความขัดแยงเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหสังคม โดยอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษาความขัดแยงทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีความขัดแยงของ
คารล มากซไดอธิบายวาสังคมเปนอยางไร และมีแนวทางในการเปลี่ยนสังคมอยางไร (พรนพ พุกกะ
พันธ , 2542: 157-158 ) สวนแนวคิดของ แมกซ  เวเบอร  (Max Weber) แมกซ  เว เบอร  
มีแนวคิดวา ความขัดแยงในผลประโยชนระหวางบุคคลเกิดไดทุกท่ี โดยเกิดจากการกระทําของ
บุคคลท่ีตองการบรรลุเปาหมายและเกิดปะทะกับอีกฝาย หนึ่ง ซ่ึงความขัดแยงเปนผลมาจากการท่ีมี
ทรัพยากรหรือรางวัลอยางจํากัด ซ่ึงการแขงขันกัน (Competition) เปนรูปแบบหนึ่งของความ
ขัดแยงดวย (พรนพ พุกกะพันธ, 2542: 158 ) 

แนวคิดของ ยอรจ ซิมเมล (Georg Simmel) ยอรจ ซิมเมล มีแนวความคิดวาความขัดแยง
เปนปฏิสัมพันธแบบหนึ่ง (sociation) ท่ีเกิดข้ึนในกลุมสมาชิกท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกัน โดยเชื่อวา
ความขัดแยงระหวางสองฝายแสดงใหเห็นลักษณะความสัมพันธของท้ัง สองฝาย โดยเปนผลจากการ
ท่ีมีความรูสึกเขาขางตนเองมากกวาเขาขางฝายอ่ืน ความขัดแยงมีอยูทุกองคการซ่ึงจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผลของความขัดแยงคือจะเกิดความกลมเกลียวภายในกลุม แตความกลม
เกลียวภายในกลุมหรือระหวางกลุมก็จะเปนตนเหตุของความขัดแยง  (พรนพ พุกกะพันธ, 2542: 
159-161 )   

แนวคิดของ มอสคา (Mosca) มอสคา เชื่อวาความขัดแยงในสังคม เปนสิ่งปกติ เกิดโดย
ธรรมชาติหลีกเลี่ยงไมได ความขัดแยงทําใหเกิดความกาวหนาระเบียบ และเสรีภาพ ซ่ึงมีความ
แตกตางไปจาก คารล มากซ ท่ีมอสคาเห็นวาความขัดแยงจะเกิดหลังจากดิ้นรนหลุดพนความ
ตองการทางดาน เศรษฐกิจบรรลุผลแลว จากนั้นคนจะดิ้นรนเพ่ืออํานาจภายหลัง ซ่ึงจะนํามาสูความ
อยางไร (พรนพ พุกกะพันธ, 2542: 162 )        

เดวิด ใหความหมายไววา ความขัดแยง (conflict) หมาย ถึงการท่ีท้ังสองฝายมีการรับรูท่ีไป
ดวยกันไมได ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกระทํา หรือจุดมุงหมาย ไมวาการรับรูนั้นจะถูกตองหรือไม
ถูกตองก็ตาม คนท่ีอยูในความขัดแยงจะมีความรูสึกวา ถาหากฝายหนึ่งชนะ อีกฝายหนึ่งก็จะแพ 
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2534: 11 อางจาก David, 1983 : 499) 

นักวิชาการไดใหความหมาย ความขัดแยง หมายถึง สภาพท่ีทําใหเกิดความคับของใจกัน
หรือตกอยูในสภาวะท่ีสามารถจะตัดสินใจหรือตกลงหาขอยุติอันเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝายได (นพ
พงษ บุญจิตราดุล, 2534 : 12) 
         Filley (1975) ไดเสนอกระบวนการของความขัดแยง โดยแบงออกเปน 6 ข้ันตอนท่ีนาสนใจ 
ดังนี้ 
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1. สภาพกอนเกิดความขัดแยง (Antecedent Condition of Conflict) เปนลักษณะของ
สภาพการณท่ีอาจปราศจากความขัดแยง แตจะนําไปสูการขัดแยง  

2. ความขัดแยงท่ีรับรูได (Perceived Conflict) เปนการรับรูจากสภาพการณท่ีเกิดข้ึนของ
ฝายตาง ๆ วามีความขัดแยงเกิดข้ึน 

3. ความขัดแยงท่ีรูสึกได (Felt Conflict) โดยอาจมีความรูสึกวา ถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง 
กลัว หรือไมไววางใจ 

4. พฤติกรรมท่ีปรากฏชัด (Minifest Behavior) อาจแสดงความกาวราว การแขงขัน การ
โตเถียงหรือการแกปญหา 

5. การแกปญหาหรือระงับความขัดแยง (Conflict Resolution or Supervision รวมไปถึง
ทฤษฎีการตัดสินใจท่ีมีความคลายคลึงกับทฤษฎีเกมสของจอนหนแนช ไดกลาวถึงการตัดสินใจท่ีจะ
แกไขความขัดแยงมี 4 วิธี ไดแก  

5.1 วิธีชนะ-แพ (Win-Lose Method)  
5.2 วิธีแพท้ังคู (Lose-Lose methods)  
5.3 วิธีการท่ีท้ังสองฝายเปนผูชนะ (Win-Win methods)  
5.4 วิธีการแกไขปญหารวมกัน หรือแบบชนะท้ังคู (Win-Win Method) 

จอหน สัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1987: 273) มีแนวคิดวาบุคคลแตกตาง
กัน จึงใชกลยุทธในการจัดการความขัดแยงโดยแตละคนมีรูปแบบการแกปญหาเปนของ ตน 
สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรูและหาวิธีการใหม ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแยงใน
ภาวะขัดแยง ประเด็นหลักท่ีตองใสใจ คือ การบรรลุวัตถุประสงคสวนตัว เม่ืออยูในภาวะขัดแยง คน
แตละคนจะมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางจากผู อ่ืน และการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน แบบ
พฤติกรรมในการจัดการความขัดแยง 5 แบบ คือ 

1. ลักษณะแบบ "เตา" (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแยง ยอมละ
วัตถุประสงคและความสัมพันธสวนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไมเผชิญกับคูกรณี จะไมตัดสินใจอยางใด
อยางหนึ่งเพ่ือแกปญหา  

2. ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใชกําลัง) เปนการแกปญหาความขัดแยงโดยใช
อํานาจตามตําแหนง คํานึงถึงเปาหมายงานหรือความตองการของตนเองมากกวาความสัมพันธกับ
เพ่ือน รวมงาน  

3. ลักษณะแบบ "ตุกตาหมี" (สัมพันธภาพราบรื่น) เชื่อวาความขัดแยงหลีกเลี่ยงไดเพ่ือเห็น
แกความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเปาหมาย เพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีไว  

4. ลักษณะแบบ "สุนัขจิ้งจอก" (ประนีประนอม, แกปญหาเฉพาะหนา) จะคํานึงถึง
เปาหมายสวนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม 
พรอมและเต็มใจท่ีจะสละวัตถุประสงคและสัมพันธภาพบางสวนเพ่ือหาขอตกลงรวม ท่ีดี 
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5. ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหนากัน, สุขุม) จะมองความขัดแยงวาเปนปญหาท่ีจะตอง
แกไข ใหคุณคาแกเปาหมายและสัมพันธภาพ สิ่งท่ีตองการคือการบรรลุเปาหมายของตนเองและ
ผูอ่ืน  

การแกปญหา ความขัดแยงมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับสถานการณ และบุคลิกของผูขัดแยงวาเปน
อยางไร เราตองเลือกวิธีการแกปญหาใหถูกวิธีและพยายามทําใหทุกคนเปนผูชนะ องคกรจึงจะ
ประสบความสําเร็จ 
 
ผลดี ผลเสีย ของความขัดแยง 

ความขัดแยงใดใดท่ีเกิดข้ึนมิใชมีผลเสียเสมอไป ความขัดแยงท่ีปรากฏข้ึนมีมุมมองของอรุณ 
รักธรรม ไดสรุปไวอยางนาสนใจ คือ 

1. ปองกันการหยุดอยูกับท่ี เพราะความขัดแยงจะทําใหเกิดการพัฒนา 
2. กระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยการเรียนรูเพ่ือมาจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. มีความชัดเจน เม่ือมีความขัดแยงแลวจะเกิดความชัดเจนข้ึนเพราะจะถูกวิเคราะหและ

จับตา มอง 
4. สรางเอกลักษณ โดยตองมีการรวมกลุมเพ่ือจัดการกับปญหาจึงตองมีเอกลักษณเปน

เครื่องยึดเหนี่ยว 
5. ถาเกิดจากภายนอกจะสรางความสามัคคี เพ่ือใหสามารถผานพนความขัดแยงไปได  
6.  เกิดความคิดสรางสรรค เพ่ือใชแกปญหา และเพ่ือการปองกันในวันขางหนาดวย 
7.  กระตุนใหแสวงหาคําตอบ คือทางออกของการแกปญหานั่นเอง 
8. เพ่ิมความสามารถและไหวพริบ เปนการฝกไปในตัวเอง 
9. ชวยบําบัดความตองการทางจิต 
10. สรางโอกาส เม่ือมีความขัดแยงก็จะดิ้นรน ซ่ึงอาจพบทางท่ีดีใหมๆ ข้ึนได 
11.  เรียนรูวิธีการแกไขและปองกันการขัดแยง 
12. สรางความตี่นตัว เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงซํ้าซอนข้ึนมาอีก 
13. ใหขอมูลท่ีมาของปญหา เม่ือมีการศึกษาก็จะทราบวาท่ีมาของปญหาคืออะไร 
14.  กอใหเกิดความสามัคคีเพ่ือตอตานภัยท่ีมาถึงตัว  
สวนผลเสียของความขัดแยง อรุณ รักธรรม สรุปเอาไวดังนี้ 
1. สูญเสียกําลังคน ทําใหการดําเนินงานมุงไปขางหนาอยางเดียวไมได ตองคอยระวังปญหา

ท่ีเกิดข้ึนดวย ทําใหใชงานคนไมไดเต็มท่ี 
2. ทําใหความเปนมิตรลดนอยลง เนื่องจากตองระมัดระวังตัวเองอยูตลอดเวลา 
3.  บรรยากาศความเชื่อถือและไววางใจลดนอยลง 
4.  ทําใหเกิดการตอตานความขัดแยง เพราะคิดวาความขัดแยงกอใหเกิดความยุงยาก 
5.  ปดบังความรู เพราะไมตองการใหอีกฝายหนึ่งไดเปรียบฝายตน 
6.  ผิดปกติทางจิตวิทยา จะมีความหวาดระแวงอยูตลอดเวลา 
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7.  เห็นแกตัว เพราะตองเอาตัวเองใหรอดจากปญหา 
8.  สงผลเสียตอรางกายและจิตใจ 
9.  เสียเวลา 
10. เกิดผลเสียดานการเงิน 
11. บิดเบือนความจริง (อรุณ รกัธรรม, 2523: 18) 
 

แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง 
การแกปญหา ความขัดแยงมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับสถานการณ และบุคลิกของผูขัดแยงวาเปน

อยางไร เราตองเลือกวิธีการแกปญหาใหถูกวิธีและพยายามทําใหทุกคนเปนผูชนะ การแกปญหาจึง
จะประสบความสําเร็จ โดยใชวิธี 

1. ประชุมกลุม เพ่ือใหสมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็นออกมาอยางหลากหลาย และ 
รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนภายในกลุม เพราะการตัดสินใจของกลุมจะเกิดประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด 

2. มีการเลือกหัวหนากลุมท่ีมีความเหมาะสม คือ สามารถไกลเกลี่ยปญหาท่ีเกิดได และรับ
ฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนภายในกลุม มีความเปนผูนํา 

3. การประนีประนอม มีการโอนออนผอนตาม ไมสรางความขัดแยงใหขยายกวางไปมาก
กวาเดิม วาความตองการฝายเขาฝายเราท่ียังแฝงเรนอยูคืออะไร 

4. สมาชิกในกลุมตองมีการแกปญหารวมกัน โดยใหท้ังสองฝายชี้แจงเหตุผลและปญหา 
เพ่ือสรางความเขาใจ และหาขอยุติท่ีเหมาะสม  

5. ใหกําลังใจและมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเม่ือเกิดปญหาข้ึน ควรชวยกันแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือขจัดปญหา ไมยัดเยียดปญหาใหใครคนใดคนหนึ่งเปนคนคอยแกไข เม่ือเกิดความ
ขัดแยงก็ตองรวมกันหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และท่ีสําคัญตองยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคนในกลุมดวย ซ่ึงแนวทางการแกปญหาตรงกับแนวทางของศาสนาพุทธ โดยพระพุทธเจาเปนผู
คนพบวิธีมากอน   ในพุทธศาสนาไดมีหลักการแกปญหาความขัดแยงโดยใชหลักธรรมท่ีเปนหัวใจใน
การดับทุกขอันหมายถึงความขัดแยงท่ีกําลังปรากฏข้ึนในสังคมนั่นคือ อริยสัจ 4 ประการ อธิบายได
ดังนี้ 

อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงแหงพระอริยะ สําหรับการดับทุกข เพ่ือใหหลุดพนจากกิเลส
ท้ังปวงอันประกอบดวยธรรม 4 ประการ คือ 

1. ทุกข คือ ความทุกข เปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา นั่นคือความขัดแยงท้ังสองฝายไดปรากฏ
ข้ึนแลว หากทําโครงการตอไปชุมชนก็จะเกิดความทุกข วิตกกังวลในผลงานของฝายเทศบาล สวน
ฝายเทศบาลก็จะผิดหวังท่ีลมเหลวในทําหนาท่ีฝายบริหาร ท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลงไว
กับประชาชน ในการแกปญหาน้ําเนาเสียในพ้ืนท่ี 

2. สมุทัย คือ มูลเหตุหรือตนเหตุแหงทุกขนั้น ในความเปนจริงแลวท้ังสองฝายตองทบทวน
วาไดสื่อสารใหเขาใจกันท้ังสองฝายสมบูรณดีแลวหรือยัง อาจมีขอบาดหมางอ่ืนๆแฝงเรนซอนอยูก็ได 
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อาจมีการทบทวนถึงขอจํากัดตางๆท่ีกอตัวข้ึนสามารถแกไขไดตนทางไดหรือไม เง่ือนไขอะไร
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงปะทุข้ึน 

3. นิโรธ คือ สิ่งท่ีใชดับทุกข นั่นคือการเจรจาหาทางออกรวมกันในขอตกลงใหมท่ีตางฝาย
ยอมลดเง่ือนไขบางอยางท่ีทําได เสนอมาเพ่ือหาขอยุติ ดังท่ี ผูวาราชการจังหวัด 

4. มรรค คือ แนวทางแหงการดับทุกข ควรนําไปสูการปฏิบัติจนทําใหเกิดความพึงพอใจทุก
ฝายและควรยึดโยงขอตกลงรวมกันเปนสัญญาผูกพันท่ีตองปฏิบัติตาม  ยึดถือเปนแนวทางปกปอง
ความขัดแยงโดยกําหนดใหเปนขอยุติเพ่ือไมใหเกิดปญหานี้ตอไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548: 65-
66) ซ่ึงในขอเท็จจริงแลว ประชาชนในชุมชนไมไดตอตานโครงการของเทศบาลท้ังหมดเพียงมีขอ
กังวลเรื่องระบบการปองกันน้ําทวม กลิ่น น้ําเนาเสีย และระบบตางๆท่ีฝายเทคนิคอาจจะอธิบายไม
ชัดเจนเพียงพอ และประชาชนเองยังมีขอเสนอแนะใหเทศบาลควรยายไปท่ีใหมท่ีไมมีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงอาจมีชองทางท่ีทําได ในการปรับแกไข สัญญาและแบบการกอสราง ซ่ึงมี
ชองทางท่ีเปนไปไดท้ังนั้น หากท้ังสองฝายยินดีท่ีจะรวมมือกันแกปญหาใหสวนรวม (สัมภาษณ นาย
จัตุรวิชช ดอกไม, 12 พฤษภาคม 2562) 

ตอมา นายบุญสง เตชะมณีสถิตย ผูวาราชการเชียงราย ในฐานะผูอํานวยการศูนยดํารง
ธรรมจังหวัด ไดเขามาเปนคนกลางไกลเกลี่ย แตชาวบานก็ตองเปนผูพูดคุยกับเทศบาลเอง และ
ขอใหชาวบานอยาเห็นแกตัวหรืออยาทําตัวเปนฮีโร เพราะทุกคนตองใชน้ํา  วันนี้มีน้ําเสียเกิดข้ึนใน
ทุกวัน ทุกฝายจึงตองมีน้ําใจชวยเหลือสวนรวม (หนังสือพิมพขาวสด วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562: 
19)  

นายจัตุรวิชช กลาวอีกวา ชาวบานไมไดคัดคานโครงการบอบําบัดน้ําเสีย และเขาใจวาเปน
สิ่งท่ีจําเปนตอชุมชน แตชาวบานตองการใหยายจุดท่ีสรางออกไปในบริเวณปลายน้ํา และเหนือสิ่ง
อ่ืนใดคือชาวบานตองการใหมีการจัดเวทีสาธารณะจริงๆ ไมใชการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาโดยมี
สัดสวนชาวบานเพียง 1 คน จาก 16 คน (สัมภาษณ นายจัตุรวิชช ดอกไม, 12 พฤษภาคม 2562) 
จะเห็นไดวาความตองการในการเจรจาของท้ังสองฝายเพ่ือหาขอยุติยังมีอยู   ขอสาํคัญการเจรจาท้ัง
สองฝายควรอยูบนหลักพุทธธรรม นั่นคือ สาราณียธรรม 6 ประการ 

โดยหลักสาราณียธรรม 6 ดังกลาว  หมายถึง ธรรมเปนท่ีต้ังแหงความระลึกถึงกัน ถือวา
เปนธรรมท่ีเปนพลังในการสรางความสามัคคี มีอยู 6 ขอ คือ  

1. กายกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การกระทําทางกายท่ีประกอบดวยเมตตา เชน
การใหการอนุเคราะหชวยเหลือและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน ไมรังแกทํารายผูอ่ืน ผลลัพธการเจรจาตอง
เอ้ือเฟอตอกันอยาใหฝายใดฝายหนึ่งเดือดรอน 

2. วจีกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การมีวาจาท่ีดี สุภาพ ออนหวาน พูดมีเหตุผล ไม
พูดใหรายผูอ่ืนทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

3. มโนกรรมอัน ประกอบดวยเมตตา คือ ความคิดท่ีประกอบดวยเมตตาท้ังตอหนาและลับ
หลัง เปนการคิดดีตอกันไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุงรายพยาบาท หากทุกคนคิดแลวปฏิบัติ
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เหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม การมีจิตตั้งม่ันแบบนี้จะทําใหจิตใจกวางขวางเปดทาง
ออกไดกวางมากข้ึน 

4. สาธารณโภคี คือ การรูจักแบงสิ่งของใหกันและกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรัก
ความหวังดีของผูท่ีอยูในสังคมเดียวกัน   

5. สีลสามัญญตา คือ ความรักใครสามัคคี รักษาศีลอยางเครงครัดเหมาะสมตามสถานะของ
ตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูคณะ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ถือหลักสามัคคี
ธรรมเปนท่ีตั้ง  

6. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นรวมกัน ไมเห็นแกตัว รูจักเคารพและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนรวมมือรวมใจในการสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบ  

ธรรม 6 ประการ ท่ีผูใดไดประพฤติจะเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เก้ือกูลกัน
ไมทะเลาะวิวาทกัน  อันจะเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2548: 273 ) 
 

บทสรุป 
ความจริงความขัดแยงมีอยูในตัวตนอยูแลวเม่ือเกิดมาเปนมนุษยถือเปนสัจจะธรรม มนุษยมี

ความขัดแยงในตน นอกตนจากบุคคลท่ีสอง ไปจนถึงองคกรขยายข้ึนไปเปนระดับข้ัน ทุกอยาง
เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เปนสัจจะธรรม ปญหาความขัดแยงท่ีดูเหมือนเปนปญหาเล็กๆในทองถ่ิน  
แตอาจจะกอตัวเปนวิกฤติระดับชาติข้ึนมาได หากไมพยายามท่ีจะแกไขใหจบสิ้น  แตทุกสิ่งทุกอยาง
ท่ีเกิดข้ึนไมมีจีรังยั่งยืน จะไมดํารงอยู ลวนแลวตองดับสลายหายไป ดังนั้นจึงตองมีทางออกของ
ปญหาเสมอการเจรจาถือวาเปนทางออกท่ีดีกวาจะปลอยใหแตละฝายใชการสื่อสารผานสื่อตางๆ 
เพ่ือทําลายลางความนาเชื่อถือของฝายตรงขาม แทจริงแลวธรรมชาติของมนุษยตองการความรัก 
ตองการความสามัคคี ตองการความสงบเย็น เปนท่ีสุด แตสิ่งท่ีปรากฏข้ึน เกิดจากมูลเหตุและปจจัย
ท่ีแตละฝายไมเขาใจในขอเท็จจริงท่ีครบถวน ทําใหเกิดอวิชชาคือความไมรูในความเปนจริงท้ังหมด 
จึงเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาด คลาดเคลื่อน ดังนั้น การแกปญหาขอขัดแยงนั้น ตองหาตนตอสาเหตุ
ของความขัดแยงใหพบไดจริงๆ  เม่ือพบแลวควรตองรีบนํามาปรับแก หาทางออกท่ีเปนธรรมท้ังสอง
ฝาย  เม่ือพบทางออกแลว ตองเปดทางการเจรจาอยางฉันทมิตร มีเมตตาธรรม มีเหตุผลท่ีถูกตอง
ตามหลัก อริยสัจจ 4 การเจรจาตองเปดใจใหกวางใชแนวคิดตามหลักสาราณียธรรม 6  และตาม
แนวคิดหลักทฤษฎีเกมสของจอนหแนช คือ ตองใหเกิดผลความพอใจท้ังสองฝาย โดยไมมีฝายไหน
เปนผูแพ ผลการเจรจาตองใหท้ังสองฝายเปนผูชนะท้ังคู  ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดก็คือการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขสถาพรยั่งยืนนาน 

ขอเท็จจริงแลว กรณีความขัดแยงครั้งนี้สามารถหาขอยุติได โดยเทศบาลในฐานะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจรัฐท่ีเกิดจากการเลือกเขามาจากประชาชน ไดรับเงินเดือนจาก
ประชาชน โดยมีหนาท่ีบริหารเงินภาษีของประชาชน ตองยึดหลักธรรมมาภิบาล ในขอเท็จจริงตาม
หลักการแลว เทศบาล สามารถไปหาสถานท่ีอ่ืนในการกอสรางได โดยปรับแกสัญญาใหมกับ
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ผูรับเหมากอสรางโดยอางถึงความจําเปนในการกอสรางได  โดยเสนอใหผูวาราชการจังหวัดรับทราบ
เพ่ือแจงความจําเปนใหตนสังกัดตอไป  เม่ือผูบริหารท่ีมีสวนเก่ียวของทุกระดับชั้นไดรับรูปญหาของ
ประชาชนในเฉพาะกรณี ก็สามารถทําได โดยยึดหลักการปกครองเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
ก็ถือวาโครงการบําบัดน้ําเสียสามารถทํานอกเขต ไดเฉกเชนเดียวกับโครงการอ่ืนๆท่ีเทศบาลตําบล
แมสาย ไดเคยทํามากอน เชนโครงการการฝงกลบขยะ ท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีปกครองของเทศบาลตําบลแม
สาย  ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจะไมมีใครเสียหาย และไมมีการผิดสัญญาเสียคาปรับ โครงการบําบัดน้ํา
เสียของเทศบาลตําบลแมสายก็ดําเนินตอไปจนสําเร็จได ชาวบานผูคัดคานก็สามารถดําเนินชีวิต
อยางปกติสุขไดตอไป 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
Human resource planning 

 

บวร ขมชุณศรี∗ สุรินทร  นิยมางกูร∗∗ กฤช เพ่ิมทันจิตต∗∗∗ 
Baworn Choonsri Surin Nitamangkoon Grit Permtanjit 

 

บทคัดยอ   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมท่ีจําเปน โดยเฉพาะในปจจุบันถือเปนยุคท่ีมีความ

เจริญกาวหนาหรือท่ีเรียกวาสังคมโลกาภิวัตนเพ่ือใหประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการ

องคการ การท่ีองคการจะสามารถปรับตัว ดํารงอยู และเจริญเติบโตไดนั้น ตองอาศัยบุคลากรของ

องคการเปนสําคัญ โดยตองพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปตามทิศทาง

ท่ีองคการตองการ พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพและพัฒนาการไดเจริญกาวหนาใน

หนาท่ีการงานโดยองคการจะตองสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีความสําคัญตอ

อนาคตของบุคคลและองคการ 

  เม่ือวิเคราะหคํานิยามของการวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ีกลาวมาจะพบวามีองคการ

ประกอบ 2 สวนท่ีสําคัญ คือ การคาดการณ   (Forecasting) และการกําหนดแผนปฏิบัติ 

(Programming) จึงอาจกลาวไดวาเปนการนําแนวความคิดจากการคาดการณมาสูการปฏิบัติจริง

เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตอไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย ตองใสใจ

ท้ังในเรื่องของการบริหาร, การสรางความเจริญใหแกองคกร จะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู – 

ความสามารถ รวมท้ังมีความพรอมท่ีเขามาเชื่อมโยงภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคกร  

อีกท้ังยังตองสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แกบุคลากรท่ีไดปฏิบัติงานท่ีตนเอง มีความรู 

                                                           
∗ นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
∗∗ อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
∗∗∗ อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ความสามารถเปนอยางดี อีกท้ังยังสงผลทําใหเกิดการทุมเท, เสียสละ, รักในองคกรมากข้ึน ใน

มุมมองขนาดใหญ จะชวยสรางความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ เม่ือการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยดีมากข้ึน ก็จะชวยทําใหบุคลากรมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังยังชวยเพ่ิมรายไดจากตางประเทศ

ใหแกประเทศชาติของเราไดอีกทางหนึ่ง โดยสรุปแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหม

ประกอบดวย 4 ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทํางานเพ่ือให

บรรลุผลตามเปาหมายขององคการ  2. การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนําเอา

แผนงานท่ีกําหนดไวมากําหนดหนาท่ีสําหรับ บุคลากรหรือกลุมบุคคลท่ีจะปฏิบัติภายในองคการ 3. 

การนํา (Leading) เก่ียวของกับการจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการเพ่ือ

ชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและ 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาท่ีทางการ

จัดการสําหรับผูบริหารในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนมาตรวัดผลการทํางานในองคการเปนแนวคิด

ท่ีสําคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในยุคใหม การวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้นผูนําหรือบริหาร

จึงจําเปนตองคํานึงถึงกระบวนการพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยใน

สังกัดของตนใหตรงกับภารหนาท่ี หรือท่ีเรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคน

ใหถูกกับงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาท่ีและขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติหนาท่ี 

รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเม่ือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  

 

Abstract  
 Human resource development is an essential activity. Especially at present, 
it is considered an era of prosperity, also known as globalization, in order to be 
successful in organizational management. The organization will be able to adapt 
and survive. Must rely on personnel of the organization as important by trying to 
develop human resources to have skills and potential in the operation as well as 
being eager to perform the full capacity with the objective to develop knowledge, 
skills, capabilities, potentials and attitudes of personnel. In accordance with the 
direction that the organization needs As well as encouraging potential personnel 
and development to progress in their work, which the organization must be able to 
develop human resources to be able to perform effectively. As well as having the 
potential and readiness to work continuously Is important for the future of 
individuals and organizations. 
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 When analyzing the definition of human resource planning mentioned 
above, it will be found that there are 2 main components of organization: 
forecasting and implementation plan (Programming), therefore, can be said to be 
the concept of forecasting into real action for maximum efficiency in human 
resource management. Human resource planning Must pay attention in terms of 
management, creating prosperity for the organization Must select personnel with 
knowledge - ability, including being ready to link various missions Of each 
organization in the organization Also need to create morale in the operation To 
personnel who have performed their work with good knowledge and ability It also 
results in the dedication, sacrifice, love in the organization more. In a large view will 
help build stability for society and the nation When human resource development 
is better Will help make the personnel more quality It also helps to increase 
income from abroad for our country in another way. 
In summary, the concept of modern human resource planning consists of 4 
aspects:  
  1. Planning means choosing the work method to achieve the goals of the 
organization. 
   2. Organization (Organization) refers to the implementation of a defined plan 
to define duties for Personnel or groups of people who will perform within the 
organization 
  3. Leading (related) motivation, leadership and interpersonal communication 
in the organization to help the organization achieve its objectives and 
  4. Controlling means management functions for administrators to gather 
information to be used as a measure of performance in the organization as an 
important concept in human resource planning in the new era. Human resource 
planning therefore requires leaders or managers to take into account the human 
resource development process in order to be able to allocate their human 
resources in accordance with the duties Or called Put the Right man to the Right 
Job is to use the right person for the job In order to achieve the performance of 
duties and eliminate problems that arise in the performance of duties Including the 
extension of knowledge in performing duties to human resources when the change 
of the world society. 
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บทนํา     
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลักในการนําความสําเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร
มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนั้น จําเปนตองไดรับคําสั่งหรือ
หนาท่ีจากผูนําหรือผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร โดยไมมีการกระทํานอกเหนือจากหนาท่ีท่ี
ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลท่ีมีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัย
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นําไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยท่ีทรัพยากรมนุษยนั้นเปนผลมาจากการสรางระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงจริยธรรม
และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกับผูอ่ืนไดแมวาจะไมใชภารหนาท่ี
ท่ีตนเองรับผิดชอบ แตการท่ีผูนําหรือผูบริหารไดดําเดินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ เพ่ือ
พัฒนา ความรู ความสามารถ ศักยภาพทางความคิด ภาวะพฤติกรรม สติปญญา รวมไปถึงคุณธรรม
จริยธรรมท่ีเปนรากฐานการพัฒนาคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาสามารถนํามาเปน
กลไกหลักในการพัฒนาการดําเนินชีวิต การปฏิบัติหนาท่ี การประกอบอาชีพในองคกรท่ีตามท่ีตน
ไดรับมอบหมายได รวมไปถึงการแบงเบาภารหนาท่ีของเพ่ือรวมงาน การสรางบริบทแหงนวัตกรรม 
รวมไปถึงการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและประสิทธิผลของผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
นําไปสูการพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสมในยุคแหงความเปลี่ยนแปลงแหงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาตามยุคสมัย  
 มนุษยถือเปนสิ่งมีชีวิตท่ีฝกฝนอบรมตนใหพัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึนได โดยอาศัยการศึกษา 
การฝกอบรม การพัฒนา ท้ังทางดานพฤติกรรม ระเบียบวินัย กระบวนการทางความคิด และ 
สติปญญา เพ่ือใหเปนอภิมนุษย คือ มนุษยผูเยี่ยมยอด เปนบุคคลท่ีสามารถสรางกระบวนทัศนแหง
การดําเนินชีวิต การปฏิบัติหนาท่ี การประกอบอาชีพไดอยางทรงคุณคา สามารถแสดงศักยภาพดาน
ตางๆ ใหบังเกิดข้ึนในสังคมรอบขาง สรางเสถียรภาพการประพฤติปฏิบัติตนและสามารถเผยแผ
กระบวนการทางความคิดสูการปฏิบัติไดอยางยอดเยี่ยม เปนตัวอยางใหประจักษแกสายตาของ
มหาชน  
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้นผูนําหรือบริหารจึงจําเปนตองคํานึงถึงกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยในสังกัดของตนใหตรงกับภารหนาท่ี หรือท่ี
เรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคนใหถูกกับงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติหนาท่ีและขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติหนาท่ี รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 นิยามความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 มนุษยถือเปนบุคคลท่ีสามารถพัฒนาไดโดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทางดานตางๆ ท้ังท่ี
เปนหลักสูตร และมิใชหลักสูตร ในยุคปจจุบัน องคกรโดยสวนใหญตางนําสรรพวิทยาการตางๆ ท่ีมี
ความทันสมัยมาพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการสรางใหมนุษยเปนศูนยกลางของพลวัตการดําเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบในลักษณะ One Stop Service คือ สามารถดําเนินกิจการตางๆ ใหสําเร็จเสร็จ
สิ้นไดโดยอาศัยเพียงแคบุคคลเพียงคนเดียว ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนบรรทัดฐาน
แหงการวางแผนทรัพยากรมนุษยเพราะการท่ีจะสามารถวางแผนการใชทรัพยากรมนุษยได 
ก็จําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนเพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู ความสามารถ 
ศักยภาพ ตามความเหมาะสมของภารงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคการนั้นสามารถเกิดข้ึน
ไดท้ังในระดับบุคคล หรือองคการได โดยสามารถเปลี่ยนแปลงท่ีโครงสรางองคการใหม การติดตั้ง
ระบบใหม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ใหมได แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการเปลี่ยนแปลงองคการใหมี
ประสิทธิภาพและใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ขององคการไดนั้นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Development : HRD) ซ่ึงเปนการทําใหมนุษยมีคุณคายิ่งข้ึนดวยวิธีการตางๆ 
และถือไดวาเปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีนํามาใชในการพัฒนา องคการ เพราะทรัพยากรมนุษยเปน
บุคลากรท่ีเปนปจจัยขับเคลื่อนหลัก อันนําไปสูความสําเร็จตอไป ในอนาคตได เพราะสามารถท่ีจะมี
การพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา กลาวไดวาทรัพยากรมนุษย ถือได วามีบทบาทสําคัญยิ่งตอองคการ
ทุกองคการ เพราะทรัพยากรมนุษย เปรียบไดกับเปนผูประสานและ เชื่อมโยงผูพัฒนา คือ “มนุษย”  
ผู ซ่ึงเปนบุคลากรในองคการ ใหเปนผู ท่ี มีความรู ความสามารถ มีบุคลิกลักษณะ คุณธรรม 
อุดมการณและการมีความกาวหนาในสายอาชีพ ตามท่ีองคการตองการ ไดรับจากตัวบุคลากร
เพ่ือท่ีจะไดชวยพัฒนาศักยภาพท่ีดีตอองคการใหมีความเขมแข็งและมีความม่ัน คงยิ่งข้ึน และท่ี
สําคัญคือ มีความรักตอองคการ  ดังนั้นองคการตางๆ  จึงหันมาใหความสนใจในการ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกันอยางตอเนื่อง เพราะตางก็ตระหนักดีวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีดีให 
เกิดข้ึนภายในองคกรนั้นจะชวยใหบุคลากรมีการเพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะในดานตางๆ ท่ีจําเปน 
ตอการปฏิบัติงานรวมท้ังยังเปนการเสริมสรางประสบการณ สรางทัศนคติท่ีดี ท่ีถูกตองไดเพราะ 
หากทรัพยากรมนุษยในองคการมีการพัฒนาท่ีดี ท่ีมีศักยภาพแลวก็จะเปนพลังสําคัญ ท่ีจะนําพา
องคการ ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดท่ีองคการตองการและทําใหองคการบรรลุสูเปาหมาย
ได  
 ดังนั้น องคการสมัยใหม จึงเริ่มใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของตน เพราะมนุษย
เปน ทรัพยากรท่ีมีคายิ่งตอองคการ ในการสรางคุณคาใหกับองคการไดอยางมหาศาล เพราะการท่ี
องคการ จะประสบความสําเร็จไดนั้น  ลวนตองเกิดจากบุคลากรท้ังหลายท่ีเปนสวนสําคัญในการ
ทํางานทุกระบบ ให มีประสิทธิภาพได องคการตางๆไมวาเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงให
ความสําคัญในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเพ่ิมมากข้ึน โดยจําเปนตองใชกระบวนการเริ่มตั้งแต การ
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สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใหออกจากงาน 
แตมิไดหมายความวา กําลังคนเหลานี้จะเปนบุคคลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
สูงสุดตลอดไป จําเปนจะตอง มีการพัฒนาบุคลากรเหลานี้อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะในการทํางานและ สามารถปรับตัว ใหเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับความเจริญทาง
วิทยาการ เครื่องใชอุปกรณตางๆ ตลอด จนลักษณะหนาท่ีการงานท่ีเปลี่ยนไปในวิถีทางท่ีกาวหนา
ข้ึนซ่ึงถาถูกมองขามการพัฒนาไปนั้นก็จะกอใหเกิดปญหาข้ึนมาในภายองคการ เพราะฉะนั้น
ผูบริหารท่ีดี จึงควรท่ีจะทําหนาท่ีในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับตําแหนงและ
หนาท่ีท่ีตองการ (Put the right man on the right job) พรอมท้ังตองมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรูและทักษะในการดําเนินงานตอไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550, หนา 138). 
 
 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการจัดดําเนินการให พนักงานไดรับประสบการณและการ
เรียนรูในชวงระยะเวลาหนึ่ง ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงการปรับปรุง ความสามารถในการทํางาน  และสงเส
ริมความกาวหนาของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแนวคิดของ แนดเลอร มิไดหมายถึง
เฉพาะการฝกอบรม (training) เทานั้น แตอาจจะมีจุดกําเนิด ท่ีมาของการฝกอบรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอันเปนประสบการณท่ีกอใหเกิดการเรียนรูท่ี นายจางจัดใหแกลูกจาง หรือเปนกระ
บวนการของกลุมกิจกรรม ท่ีปฏิบัติจัดทําในชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมายของ แนดเลอร ยังหมายถึง การเรียนรูจาก
ประสบการณ (learning experience) ท่ีเกิดจากการจัดข้ึนใน ชวงเวลาท่ีกําหนดเฉพาะเจาะจง  
และไดรับการออกแบบท่ีจะไปสูความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Nadler, 1980, pp. 
4-5).   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความจําเปนท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพท่ีดีนั้น จะตองไดรับความรูความ

เขาใจท่ีถูกตอง เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงในยุคปจจุบันท่ีเปนยุคแหงความเจริญในกระแส

โลกาภิวัตน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญมาในการพัฒนาในทุกระดับ 

 “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวท้ังหลายอ่ืน สิ่งท่ีทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ 
ไดแก สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยท่ีฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน 
“สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงามและเวนสิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูใน
สันติสุขโดยสวัสดี (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539, หนา 47) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ
การบริหารกิจกรรมท่ีดํ าเนินการเพ่ือดึ งดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธํารงรักษา 
(Maintain) กําลังคน ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไปถึงการมุงไปสูความเปนเลิศขององคกรโดย
ผสมผสานความตองการเจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองคกร (Harrey & 
Bowin, p. 6) เปนการจัดกิจกรรมท่ีเปนระบบและตอเนื่อง กิจกรรม ท่ีจัดจะกําหนดใหสิ้นสุดใน
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เวลาท่ีเหมาะสม และสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี  
ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและสังคม ตอบสนองความตองการของการ
พัฒนาคนในองคกรและสังคม (Nadler, 1982, p. 12) ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และ

ความสามารถพิเศษของคนท่ีสามารถนํามาใชในการผลิตสินคา หรือใหบริการท่ีเปนประโยชน 
(Frederick Harris Harbison, 1973, p. 1) เปนการศึกษาของบุคคลท่ีตองการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับความรูความสามารถใหทันตอความกาวหนาของ
วิชาการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู อยากเห็นของบุคคลนั้น (Russell C. 
Swanbury, 1968, p. 47) 
 คําวา "พัฒนา" แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหยั่งยืนถาวร ดังนั้น "การพัฒนา" ก็คือการทําให
เจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ เปลี่ยนแปลง
ตัวเองไปในทางท่ีเจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง  คํา
ว า  "ท รัพ ยากร  (Natural resource)" ม าจ ากราก ศัพ ท  ท รัพ ยะ +  อากร  = ท รัพ ยากร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 503) หรือ อีกประการหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
การวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดําเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การให
ความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสําหรับอนาคต 

(อํานวย แสงสวาง, 2540, หนา 296) 
 ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเรื่ององคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมีองคประกอบสําคัญคือ ปจจัยนําเขา ซ่ึงไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ 
ซ่ึงไดแก การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนําออกซ่ึงไดแก คนท่ีมีคุณภาพ (เติมศักดิ์ 
ทองอินทร, ผศ.ดร., 2547, หนา 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการดําเนินงานบนพ้ืนฐาน
กระบวนการลูกโซ  (Chain circle) ตั้ งแตการวางนโยบายกําหนดแผนงาน อัตรากําลังคน  
การฝกอบรมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องมีขวัญกําลังใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ  
มีความจงรักภักดีจนกระท่ังพนสภาพ  (ธงชัย สมบูรณ, 2549, หนา 11 - 12) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชํานาญและคุณธรรมจากแหลง
ความรูท่ีสามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายท่ีการไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพการดํารงชีวิตตนเอง
และครอบครัว เพ่ือใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงใหมนุษยอยูรอดและ
สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคมเปนการพัฒนา
ตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย (เสนห จุยโต, รศ.ดร., 2547, หนา 179 – 180) 
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 วัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมท่ีจําเปน โดยเฉพาะในปจจุบันถือเปนยุคท่ีมีความ

เจริญกาวหนาหรือท่ีเรียกวาสังคมโลกาภิวัตนเพ่ือใหประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการ

องคการ การท่ีองคการจะสามารถปรับตัว ดํารงอยู และเจริญเติบโตไดนั้น ตองอาศัยบุคลากรของ

องคการเปนสําคัญ โดยตองพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปตามทิศทาง

ท่ีองคการตองการ พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพและพัฒนาการไดเจริญกาวหนาใน

หนาท่ีการงานโดยองคการจะตองสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีความสําคัญตอ

อนาคตของบุคคลและองคการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, ผศ.ดร., 2545, หนา 157 – 159) การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ สมรรถภาพในดานตางๆ ของ

บุคลากรในองคกร เพ่ือใหบุคลากรมีพฤติกรรมในการแสดงออกมาใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีวางไว

ในองคการ วัตถุประสงคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี ดังนี้ 

 ๑)  เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาจะมีความรู

ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองสูงข้ึน  

 ๒)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานใหมีความเปนมาตรฐาน โดยบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใน

การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เขาใจในกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ยอมสามารถทําใหผลงานท่ี

ออกมานั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  

 ๓)  เพ่ือลดตนทุนในการบริหารจัดการ ทําใหคาใชจายในการบริหารงานขององคการลด

นอยลง สามารถนําเงินไปพัฒนาดานอ่ืนไดอยางท่ัวถึง 

 ๔)  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรมีทักษะ และรูจักข้ันตอนท่ี

ถูกตองในการปฏิบัติงานแลว ก็จะทําใหการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลง 

  ๕)  เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปเม่ือมนุษยไดมีกรปฏิบัติงานอยางใดอยาง

หนึ่งแลวทําเรื่องนั้นเปนเวลานาน จะเกิดความเบื่อหนายไมอยากปฏิบัติงาน ดังนั้น การพัฒนา

บุคลากรใหเรียนรู และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึนจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

(มัลลี เวชชาชีวะ, 2524, หนา 49) 

 สรุปไดวา วัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ 

ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษยใหมีมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันถือเปนยุคท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอง
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ยกระดับศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย

อาศัยการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหสูงข้ึน เกิดความเขาใจในกระบวนการข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน ทําใหคาใชจายในการบริหารขององคกรลดลง การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

ลดลงเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของงานใหมีความเปน

มาตรฐานตอไป 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย  

 ทรัพยากรมนุษยนั้นเม่ือไดรับการพัฒนาแลวยอมไดรับความรู ความสามารถ ความคิด 

พฤติกรรม และคุณธรรมเปนสิ่งท่ีจัดสรรใหผูนําหรือผูบริหารสามารถวางแผนการคัดเลือกทรัพยากร

มนุษยท่ีประกอบดวยประสิทธิภาพในดานตางๆ มาดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีองคกรไดวางไว  

 นิยามการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 “ทรัพยากรมนุษย” นับวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญในบรรดาปจจัยท่ีเปนทรัพยากร  4 

ประการของการบริหาร คือ  1) คน (Man)  2) เงิน (Money) 3) วัสดุอุปกรณและเครื่องจักร  

(Material  and  Machine) 4) การจัดการ (Management) ฉะนั้น ถาองคการใดขาดทรัพยากร

มนุษย ยอมสงผลใหการดําเนินงานขององคการนั้นลาชา พบอุปสรรคนานาประการ  ซ่ึงทําใหการ

ดําเนินงานขององคการไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว วิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหองคการไมเกิด

ปญหาเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย  ก็คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning 

: HRP) นั่นเอง 

  การวางแผนทรัพยากรมนุษยหรือบางทีเรียกวา การวางแผนกําลังคน (Manpower  

Planning) การวางแผนบุ คลากร (Personnel Planning) ห รือ  การวางแผนการจ างงาน  

(Employment Planning) 

  การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการคาดการณความตองการใชทรัพยากร

มนุษยขององคการไวลวงหนา วาตองการบุคคลท่ีมีคุณสมบัติอยางไร ระดับใด จํานวนเทาใด เม่ือใด 

ดวยวิธีการใด ตองพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถอยางไร และจะควบคุมจํานวนทรัพยากร

มนุษยในองคการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินงานขององคการไดอยางไร ตลอดจน

การกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือจะใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
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          เม่ือวิเคราะหคํานิยามของการวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ีกลาวมาจะพบวามีองคการ

ประกอบ 2 สวน ท่ีสําคัญ  คือ การคาดการณ  (Forecasting) และการกําหนดแผนปฏิบั ติ  

(Programming) จึงอาจกลาวไดวา เปนการนําแนวความคิดจากการคาดการณมาสูการปฏิบัติจริง

เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตอไป 

 ความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนการบริหารอีกอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เพราะสราง

ประโยชนใหองคกรดําเนินธุรกิจตางๆ ไปสูเปาหมายไดดวยความม่ันใจ คุณภาพของบุคลากรจัดเปน

ปจจัยสําคัญ ในการพาองคกรไปสูเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษยเปน

งานท่ีเลือกคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน เม่ือองคกรไดคัดสรรบุคลากรเขามาอยูใน

องคกรแลว ก็จะตองดูแลตอ เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถ รวมท้ังประสบการณ

ทันสมัยสอดคลองไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวดเร็ว การ

วางแผนทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันถือวามีความสําคัญดังจะเสนอไวในแตละประเด็นดังนี้  

 ๑. การแขงขันของธุรกิจในยุคใหม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม , เศรษฐกิจและ
การเมือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากรและผูบริหาร บุคลากรสามารถยายงานได 
ตามความพอใจ ไมวาจะเปนเรื่องคาตอบแทน , สวัสดิการ , ความเปนอยู เปนตน โดยผูบริหารยุค
ใหม ไมไดบริหารงานโดยใชอํานาจอยางเดียวอีกตอไป หากแตตองใชเรื่องเกียรติยศในการ
ปฏิบัติงานประกอบไปดวย     
 ๒.  กรณีเกิดการรัดเอาเปรียบระหวางนายจางกับลูกจาง จึงทําใหรัฐบาลไดเขามาควบคุม
การดําเนินงานมากข้ึน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนกอตั้งธุรกิจ รวมท้ังกฎเกณฑตลอดจนขอกําหนดตางๆ 
ท่ีบัญญัติข้ึนมา เพ่ือทําใหระบบเศรษฐกิจดีข้ึน รัฐบาล ไดเขามามีบทบาทในเรื่องสวัสดิการ, รายได, 
สภาพปฏิบัติงาน, อัตราจางแรงงานในวันหยุด เปนตน เพ่ือไมใหผูบริหารเอาเปรียบบุคลาการ  
 ๓.  ความเติบโตทางดานเทคโนโลยี ใน ปจจุบันนี้บุคลากรไดปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ 
ท่ีใชเทคโนโลยีเปนเครื่องทุนแรง ทําใหการปฏิบัติงานมีความซับซอนมากข้ึน ทําใหองคกรตองจัด
งานฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ตลอดจนความรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
  ๔.  การเปลี่ยนบทบาทของฝายบริหาร โดยในอดีตจากการบริหารงานท่ีหวังกําไรเพียง
อยางเดียว ในปจจุบันนี้ยังจะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศเปนหลัก โดย
วัตถุประสงคใหมของธรุกิจในปจจุบัน จึงมุงตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการ , ลูกคา 
และสังคม ขณะเดียวกันก็จะตองไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของกํารีอกดวย    
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ตองใสใจท้ังในเรื่องของการบริหาร, การสรางความเจริญ
ใหแกองคกร จะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู – ความสามารถ รวมท้ังมีความพรอมท่ีเขามา
เชื่อมโยงภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคกร อีกท้ังยังตองสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน แกบุคลากรท่ีไดปฏิบัติงานท่ีตนเอง มีความรู ความสามารถเปนอยางดี อีกท้ังยังสงผลทํา
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ใหเกิดการทุมเท, เสียสละ, รักในองคกรมากข้ึน ในมุมมองขนาดใหญ จะชวยสรางความม่ันคงใหแก
สังคมและประเทศชาติ เม่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดีมากข้ึน ก็จะชวยทําใหบุคลากรมีคุณภาพ
มากข้ึน อีกท้ังยังชวยเพ่ิมรายไดจากตางประเทศใหแกประเทศชาติของเราไดอีกทางหนึ่ง  
          
 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหม POLE     
 ขบวนการท้ัง 4 คือPOLE หรือ PODC คําวาPOLE มาจาก การวางแผน (Planning) การ
จัดองคการ (Organizing) การเปนผูนําหรือการบริหารคน (Leading) การประเมินผล (Evaluating) 
กระบวนการจัดการเปนแนวความคิดท่ีกลาวถึงข้ันตอนของการบริหารงาน และ ภาระหนาท่ีของนัก
บริหารเริ่มตนจากแนวคิดของฟาโยลแลวดัดแปลงมาเปน POSDCORB และ เปลี่ยนแปลงมาเปน 
POLE หรือ PODC ในปจจุบัน สามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังนี้     
 1. การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดหนาท่ีการงานท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ 
เปาหมายขององคการ โดยกําหนดวาจะดําเนินการอยางไรและดําเนินการเม่ือไร เพ่ือใหความสําเร็จ
ตามแผนท่ีวางไวการวางแผนตองควบคุมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การเลือกวิธีการทํางานเพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมาย ขององคการและกําหนดวาจะทํางานนั้นอยางไรการวางแผนเปนเรื่องท่ี
เก่ียวของกับความสําเร็จ ขององคกรอนาคตอันใกลในระยะสั้น (Short term) และระยะยาว 
(Long-term)        
 2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการมอบหมายงานใหบุคคลในแผนกหรือฝายได 
ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเป าหมายตามแผนท่ีวางไว เม่ือแผนกหรือฝายประสบความสําเร็จก็จะทา ให 
องคการประสบความสําเร็จไปดวยดี การนําเอาแผนงานท่ีกําหนดไวมากําหนด หนาท่ีสําหรับ
บุคลากรหรือกลุมบุคคลท่ีจะปฏิบัติภายในองคการ เปนการเริ่มตน ของกลไกใน การนําเอาแผนงาน
ไปสูการปฏิบัติบุคลากรในองคการไดรับการมอบหมายงานท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จตามเปาหมาย
โดยงานของแตละบุคคลหรือกลุมตางประสานสอดคลองกันสู ความสําเร็จขององคการ    
 3. การเปนผูนํา (Leading) เปนการจูงใจการชักนํา การกระตุน และใชทิศทางใหดําเนิน 
ไปสูเปาหมาย โดยการเพ่ิมผลผลิตและเนน มนุษยสัมพันธทําใหเกิดระดับผลผลิตในระยะยาวท่ี สูง
กวาภาวะงานเพราะคนมักไมคอยชอบภาวะงาน เก่ียวของกับการจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสาร
ระหวางบุคคลใน องคการเพ่ือชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามตองการวัตถุประสงคของการ
นํา คือการเพ่ิม ผลผลิตขององคการโดยผานแนวคิดทางดานการใหความสําคัญกับคน (Human-
oriented work situations) ม าก ก ว าก าร ให ค ว าม สํ า คั ญ กั บ งาน  (Task-oriented work 
situations)           
 4. การควบคุม (Controlling) เปนภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองรวบรวมขอมูลเพ่ือ 
ประเมินผลการดา เนินงาน เปรียบเทียบผลงานปจจุบันกับเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไวและทําการ 
ตัดสินใจไปตามเกณฑหรือไม หนาท่ีทางการจัดการสําหรับผูบริหารในการ รวบรวมจอมูลเพ่ือใชเปน
มาตรวัดผลการท างานในองคการ รวมท้ังการวัดผลการทํางานใน ปจจุบันเพ่ือใหมีมาตรฐาน เชน 
มาตรฐานการดําเนินการ มาตรฐานดานคุณภาพ มีการ เปรียบเทียบกับผลงานท่ีทําไดเพ่ือปรับปรุง
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แกไขผลการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียสิ้นเปลืองเปนไปตามวัตถุประสงคของ
องคการ        
 โดยสรุปแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหมประกอบดวย 4 ประการ คือ   
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย
ขององคการ             
  2. การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนําเอาแผนงานท่ีกําหนดไวมากําหนด
หนาท่ีสําหรับ บุคลากรหรือกลุมบุคคลท่ีจะปฏิบัติภายในองคการ     
 3. การนํา (Leading) เก่ียวของกับการจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลใน
องคการเพ่ือชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและ       
 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาท่ีทางการจัดการสําหรับผูบริหารในการ
รวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนมาตรวัดผลการทํางานในองคการเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการวางแผน
ทรัพยากรมนษุยในยุคใหม  
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้นผูนําหรือบริหารจึงจําเปนตองคํานึงถึงกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยในสังกัดของตนใหตรงกับภารหนาท่ี หรือท่ี
เรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคนใหถูกกับงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติหนาท่ีและขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติหนาท่ี รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  
 
สรุป             
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลักในการนําความสําเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร
มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนั้น จําเปนตองไดรับคําสั่งหรือ
หนาท่ีจากผูนําหรือผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร โดยไมมีการกระทํานอกเหนือจากหนาท่ีท่ี
ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลท่ีมีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัย
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นําไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยท่ีทรัพยากรมนุษยนั้นเปนผลมาจากการสรางระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงจริยธรรม
และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกับผูอ่ืนไดแมวาจะไมใชภารหนาท่ี

ท่ีตนเองรับผิดชอบ แตการท่ีผูนําหรือผูบริหารไดดําเดินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ เพ่ือ

พัฒนา ความรู ความสามารถ ศักยภาพทางความคิด ภาวะพฤติกรรม สติปญญา รวมไปถึงคุณธรรม

จริยธรรมท่ีเปนรากฐานการพัฒนาคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษยท่ีทรงคุณคาสามารถนํามาเปน

กลไกหลักในการพัฒนาการดําเนินชีวิต การปฏิบัติหนาท่ี การประกอบอาชีพในองคกรท่ีตามท่ีตน

ไดรับมอบหมายได รวมไปถึงการแบงเบาภารหนาท่ีของเพ่ือรวมงาน การสรางบริบทแหงนวัตกรรม 
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รวมไปถึงการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีและประสิทธิผลของผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

นําไปสูการพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสมในยุคแหงความเปลี่ยนแปลงแหงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการพัฒนาตามยุคสมัย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความจําเปนท่ีจะนํามาใชในการ

พัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพท่ีดีนั้น 

จะตองไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตอง เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงในยุคปจจุบันท่ีเปนยุค

แหงความเจริญในกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญมาในการพัฒนาใน

ทุกระดับ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมท่ีจําเปน โดยเฉพาะในปจจุบันถือเปนยุคท่ีมีความ

เจริญกาวหนาหรือท่ีเรียกวาสังคมโลกาภิวัตนเพ่ือใหประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการ

องคการ การท่ีองคการจะสามารถปรับตัว ดํารงอยู และเจริญเติบโตไดนั้น ตองอาศัยบุคลากรของ

องคการเปนสําคัญ  โดยตองพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปตามทิศทาง

ท่ีองคการตองการ พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพและพัฒนาการไดเจริญกาวหนาใน

หนาท่ีการงานโดยองคการจะตองสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีความสําคัญตอ

อนาคตของบุคคลและองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาทักษะ ความรู

ความสามารถ สมรรถภาพในดานตางๆ ของบุคลากรในองคกร เพ่ือใหบุคลากรมีพฤติกรรมในการ

แสดงออกมาใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีวางไวในองคการ      

 ทรัพยากรมนุษยนั้นเม่ือไดรับการพัฒนาแลวยอมไดรับความรู ความสามารถ ความคิด 

พฤติกรรม และคุณธรรมเปนสิ่งท่ีจัดสรรใหผูนําหรือผูบริหารสามารถวางแผนการคัดเลือกทรัพยากร

มนุษยท่ีประกอบดวยประสิทธิภาพในดานตางๆ มาดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามท่ีองคกรไดวางไวการวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการคาดการณความ

ตองการใชทรัพยากรมนุษยขององคการไวลวงหนา  วาตองการบุคคลท่ีมีคุณสมบัติอยางไร ระดับใด 

จํานวนเทาใด เม่ือใด ดวยวิธีการใด ตองพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถอยางไร และจะ

ควบคุมจํานวนทรัพยากรมนุษยในองคการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินงานของ

องคการไดอยางไร ตลอดจนการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือจะใชทรัพยากร

บุคคลท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

           เม่ือวิเคราะหคํานิยามของการวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ีกลาวมาจะพบวามีองคการ
ประกอบ 2 สวน ท่ีสําคัญ  คือ การคาดการณ  (Forecasting) และการกําหนดแผนปฏิบั ติ  
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(Programming)  จึงอาจ กลาวไดวา เปนการนําแนวความคิดจากการคาดการณมาสูการปฏิบัติจริง
เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตอไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย ตองใสใจ
ท้ังในเรื่องของการบริหาร, การสรางความเจริญใหแกองคกร จะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู – 
ความสามารถ รวมท้ังมีความพรอมท่ีเขามาเชื่อมโยงภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคกร  
อีกท้ังยังตองสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แกบุคลากรท่ีไดปฏิบัติงานท่ีตนเอง มีความรู 
ความสามารถเปนอยางดี อีกท้ังยังสงผลทําใหเกิดการทุมเท, เสียสละ, รักในองคกรมากข้ึน  
ในมุมมองขนาดใหญ จะชวยสรางความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ เม่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดีมากข้ึน ก็จะชวยทําใหบุคลากรมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังยังชวยเพ่ิมรายไดจากตางประเทศ
ใหแกประเทศชาติของเราไดอีกทางหนึ่ง โดยสรุปแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหม
ประกอบดวย 4 ประการ คือ  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทํางานเพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายขององคการ  2. การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนําเอา
แผนงานท่ีกําหนดไวมากําหนดหนาท่ีสําหรับ บุคลากรหรือกลุมบุคคลท่ีจะปฏิบัติภายในองคการ 3. 
การนํา (Leading) เก่ียวของกับการจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการเพ่ือ
ชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและ 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาท่ีทางการ
จัดการสําหรับผูบริหารในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนมาตรวัดผลการทํางานในองคการเปนแนวคิด
ท่ีสําคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในยุคใหม การวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้นผูนําหรือบริหาร
จึงจําเปนตองคํานึงถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยใน
สังกัดของตนใหตรงกับภารหนาท่ี หรือท่ีเรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคน
ใหถูกกับงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาท่ีและขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติหนาท่ี 
รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  
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การบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
Human Resource Management In the Future 

 
พระมหาธีรวัฒน  เสสปฺุโญ∗ สุรินทร  นิยมางกูร∗∗ กฤช เพ่ิมทันจิตต∗∗∗ 

 
บทคัดยอ  
 ความเปลี่ยนแปลงของยุคนวัตกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะตาง
มากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองอาศัยการใชระบบ Commercial หรือ ระบบ
Technology มาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันและรองรับการพัฒนาของโลกศาสตรในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะสามารถ
สรางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนจะตองรูจัก
ภาวะทันสมัยของโลก นําไปสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวจึงสามารถนํามาบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพเปนไปตามวัฒนธรรมปาหมายและเปาหมายของ
องคกรและผูนํา  
 การท่ีองคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หนวยงาน จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา
และใชทรัพยากร บริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซ่ึงถาองคการเริ่มตนดวย
การมีบุคลากรท่ีดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงมีความสําคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ
บุคคลท่ีถือวา เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดขององคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ พรอมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการ
มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกําหนดงาน
หรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การ
ฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน ดังนั้น 
จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหนึ่งแบบใดตั้งแตระยะเริ่มแรก หนาท่ี
ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาท่ีของทรัพยากรมนุษยไดรับการ
ปฏิบัติตอเม่ือคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกัน ระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 
จัดการเก่ียวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชํานาญมากข้ึนเปนลําดับ ผลของการ
จัดการเก่ียวกับคนท่ีใหเกิดความเจริญกาวหนาในความรูท่ีเก่ียวกับกระบวนการซ่ึงไดรับการสั่งสม
มากข้ึน เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ 

 
Abstract 

 The change of the era of innovation causes many changes in the 
world. Human resource management therefore requires the use of 
commercial systems or technology systems. Used as a core in human 
resource management in order to ensure stability in human resource 
management in the present day and support the development of world 
science in the future To be able to create an effective human resource 
management system in the future Need to know the modern state of the 
world Leading to the process of human resource development and 
therefore can be used to manage human resources in the future in a 
stable manner according to the culture, meanings and goals of the 
organization and leaders. 
 The organization's main mission is to achieve the objectives and 
be effective. Agencies need to have qualified personnel in the right 
amount for the job. Therefore, human resource management Therefore 
classified as one of the important factors in the administration Because 
personnel are the suppliers and use other management resources, 
whether money Materials and management, which, if the organization 
starts with having good personnel, capable, other factors will be good as 
well. Therefore, human resource management is important to Human 
Resource Management Organization Development It is the operation that 
involves the person who is considered the most valuable resource of the 
organization in order to be able to perform the work in accordance with 
the objectives of the organization as well as to maintain and develop the 
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human resources of the organization with quality of work life. Principles 
include human resource planning, job assignment or job design. Job 
analysis, recruitment, selection, employee evaluation Training and 
compensation development, health and safety, employee retirement, 
therefore is the duty of all levels of executives to be responsible for 
human resource management. 
 Therefore, human resource management is available in any form 
from the beginning. The functions of human resources are not available. 
As a natural official, the duties of human resources are treated when 
people gather together And have a common purpose During the centuries 
of such a process Can deal with people Have formal characteristics and 
use more expertise in order The result of management about people who 
have progressed in the knowledge about the processes that have been 
accumulated more and more by practitioners and scholars. 

 
บทนํา  
 ในสภาพปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทํา
ใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพ่ือใหประเทศชาติมีศักยภาพในการ
แขงขัน มีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบน พ้ืนฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปนท้ัง
ปจจัยและผลลัพธท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ
ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือใหองคการอยูรอดยิ่งในยุคปจจุบันการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือเนนให
มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลท้ังในระดับ
จุลภาค และมหัพภาค   
 ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยท่ีจะขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถบริหารจัดการ ปฏิบัติตาม อํานาจและหนาท่ี ท่ี ไดรับใหประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุข ของประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากมนุษยมีบทบาทใน
ทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหาร ซ่ึงประกอบดวยการจัดการองคการ การจัดการเก่ียวกับมนุษย 
การประสานงาน และการควบคุม งานในข้ันตอนดังกลาว การจัดการเก่ียวกับมนุษยเปนสิ่งสําคัญ
มาก จึงอาจกลาวไดวา การจัดการ เก่ียวกับมนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย คือหัวใจของการ
บริหารงานทุกชนิด 
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 องคกรใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถนําใชใหเกิด ประโยชนในทาง
สรางสรรคแลว องคกรนั้นก็เจริญกาวหนามีความม่ันคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยท่ี
มีคุณคาหรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได องคกรนั้นก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการพัฒนาปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนปจจัยท่ี กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยท้ังสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังท่ีจะมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยท่ีดีและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 ความเปลี่ยนแปลงของยุคนวัตกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะตาง
มากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองอาศัยการใชระบบCommercial หรือ ระบบ
Technology มาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันและรองรับการพัฒนาของโลกศาสตรในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะสามารถ
สรางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนจะตองรูจัก
ภาวะทันสมัยของโลก นําไปสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวจึงสามารถนํามาบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพเปนไปตามว ัฒนธรรมปาหมายและเปาหมายของ
องคกรและผูนํา   
 
แนวคิดการวิจัยอนาคต  
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง 

รวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชเทคโนโลยีมีการคิดคนท่ีกอใหเกิด 

ความกาวหนาทาง วิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนทุกวัน เปนผลทําให เกิดความรู  ใหมและการ
เปลี่ยนแปลง ความรูอยูตลอดเวลาโดยปราศจากพรมแดน การศึกษาในฐานะท่ีเปนปจจัยสําคัญใน
สังคมท่ีทําหนาท่ีใน การพัฒนามนุษย จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และ
วิธีการใหการศึกษาท่ี สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก เพ่ือใหมนุษยสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในกระแส การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 
 ความหมายของการวิจัยอนาคต 
  การศึกษาเรื่องของอนาคตเปนการศึกษาในลักษณะท่ีตองการสารสนเทศ เพ่ือเปนขอมูล
การ ดําเนินงาน วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคตใชระเบียบวิธีวิจัย เรียกวา “การวิจัยอนาคต” ซ่ึงเปน
เทคนิค วิธีการวิจัยท่ีศึกษาองคความรูในเรื่องตาง ๆ เหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ท้ังระยะสั้นระยะยาว (เทียนฉาย กีระนันทน, 2525, หนา 2) ผูเขียนเห็นวา ภาพอนาคต
สามารถ ชวยกําหนดนโยบายระยะยาว ยุทธวิธี และวางแผน ท่ีชวยไปสูสิ่งท่ีองคกรตองการและ
ตองการให เกิดข้ึนไมใชเพ่ือตองการรูอนาคตแตตองการใหมีการตัดสินใจท่ีดีกวา เปนวิธีการแสวงหา
คําตอบอยางเปนระบบเก่ียวกับทางเลือกในอนาคต โดยพิจารณา ความเปนไปไดท่ีเหมาะสมสําหรับ
ตนเอง (Textor, Robert B, 1990, p.  139) การวิจัยอนาคตเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเพ่ิมความเขาใจ
เก่ียวกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอันเนื่องมาจากการ ตัดสินใจและนโยบายในปจจุบันหรือบางคน



515การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
 

 

อาจจะกลาววาการวิจัยอนาคตเปนการวางแผนระยะยาว ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ 
การวางแผน (Planning) การพยากรณ  (Forecasting) และ การตัดสินใจ (Decision making) 
(Allen. Allen, T. Harrell, 1978, p. 75) 
 ความสําคัญของการวิจัยอนาคต 
 เนื่องจากปจจุบันนี้โลกไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดาน
ขอมูล ขาวสาร ดานความรูดานการคมนาคม ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน  
ทําให คน ในสังคมตองปรับตัวให ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถอยูไดอยางมีคุณภาพการ
เตรียมพรอม ท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหคนในสังคมดํารงอยูไดอยาง
สงบสุข การ เตรียมพรอมในเรื่องอนาคตหรือท่ีเรารูจักกันดีก็คือ การใชแผนรุก “วิธีท่ีดีท่ีสุดในการ
สรางอนาคตอันสดใสใหแกประเทศไทย คือ การหลีกเลี่ยงการใช แผนรับซ่ึงเนนการสนองตอบตอสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนและการแกปญหาหลังจากปญหานั้นไดเกิดข้ึนแลว” การมองอนาคตเปนการสรางกลไกเชิง
รุกสามารถปลุกเราใจใหมีผูรวม ผนึกกําลังดวยความหวังอันจะนําไปสูความสําเร็จ สวนปญหาก็จะ
คลี่คลายไปถาเลือกแนวทางรุกท่ีขวาก หนามนอยท่ีสุด” ดังนั้น วิธีการหนึ่งของการใชแผนรุกก็คือ 
การศึกษาในเรื่องของอนาคตโดยใชการ วิจัยเขามาชวย ท่ีเรียกวา การวิจัยอนาคต “ ในปจจุบัน 
ผูคนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยอนาคต เพ่ือปองปรามปญหา เพ่ือการวางแผนท่ีเปนไปได  
และเหมาะสมและเพ่ือประเมินและพัฒนาสถาบันตางๆ ใหเขากับบริบทของอนาคต” 
 จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต 
 อเลน ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต ไวดังนี้ 
  1. การวิจัยอนาคตมุงท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติเดิมวาอนาคตไมใชสิ่งท่ีแปลกประหลาดหรือเพอ 
ฝนแตเปนสิ่งท่ีสามารถทํานายไดและมีความเปนไปได 
  2. หัวใจของการวิจัยอนาคตนั้น เพ่ือท่ีจะขยายความคิดจากการพยากรณงายๆ ไปสูการ 
อธิบายผลของการกระทําท่ีหลากหลาย เพ่ือกําหนดเปนนโยบายและนําไปสูอนาคตท่ีตองการ 
(Allen. Allen, T. Harrell, 1978, p. 79) 
 กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคตเพ่ือท่ีจะศึกษาเหตุการณท่ีพึงปรารถนา
และ ไมพึงปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต และเพ่ือเตือนวาอนาคตท่ีไมพึงปรารถนาอาจเกิดข้ึน
ได รวมท้ังทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไดเตรียมตัวหรือกําหนด
เปน นโยบายเพ่ือนําไปสูอนาคตท่ีตองการ 
 
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
 ความหมายของทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ เปลี่ยนแปลง
ตัวเองไปในทางท่ีเจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง  
คําวา "ทรัพยากร (Natural resource)" มาจากรากศัพท  ทรัพยะ +  อากร = ทรัพยากร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖, หนา ๕๐๓) หรืออีกประการหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
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การวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดําเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การให
ความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสําหรับอนาคต 
(อํานวย แสงสวาง, ๒๕๔๐, หนา ๒๙๖) ดังนั้น “การพัฒนา” ก็คือ การทําใหเจริญ “การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย” คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ี
เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 
๒๕๕๗, หนา ๒๔ – ๒๕) “ทรัพยากร” คือ สิ่งถือวามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจมี
รูปราง เชน เงินตรา สมบัติพัสสถานและอาจจะไมมีรูปรางก็ได เชน ปญญาเปนทรัพย สวนอากร 
แปลวา บอเกิดหรือท่ีเกิดทรัพยากร จึงหมายถึงสิ่งท้ังปวงท่ีมีคุณภาพและเปนบอเกิดหรือท่ีเกิดแหง
ทรัพย เชน ทรัพยในดิน สินในน้ํา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนํามาใชเปน
ประโยชนได (บุญคง หันจางสิทธิ์, ๒๕๔๑, หนา ๑) “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตว
ท้ังหลายอ่ืน สิ่งท่ีทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา 
มนุษยท่ีฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงามและเวน
สิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
๒๕๓๙, หนา ๔๗) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการบริหารกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือดึงดูด 
(Attract) พัฒนา (Develop) และธํารงรักษา (Maintain) กําลังคน ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไป
ถึงการมุงไปสูความเปนเลิศขององคกรโดยผสมผสานความตองการเจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนา
บุคคลและการพัฒนาองคกร (Harrey & Bowin, p. 6)  เปนการจัดกิจกรรมท่ีเปนระบบและ
ตอเนื่อง กิจกรรม ท่ีจัดจะกําหนดใหสิ้นสุดในเวลาท่ีเหมาะสม และสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและ
สังคม ตอบสนองความตองการของการพัฒนาคนในองคกรและสังคม (Nadler, Leonard, 1982, 
p. 12)  ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนท่ีสามารถนํามาใชในการ
ผลิตสินคา หรือใหบริการท่ีเปนประโยชน Frederick Harris Harbison, 1973, p. 1) เปนการศึกษา
ของบุคคลท่ีตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับความรู
ความสามารถใหทันตอความกาวหนาของวิชาการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู 
อยากเห็นของบุคคลนั้น (Russell C. Swanbury, 1968, p. 47) 
 ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเรื่ององคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมีองคประกอบสําคัญคือ ปจจัยนําเขา ซ่ึงไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการ
แปรสภาพ ซ่ึงไดแก การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนําออกซ่ึงไดแก คนท่ีมีคุณภาพ 
(David Easton, John G. Gunnell, Luigi Graziano, 1991) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ
ดําเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ (Chain circle) ตั้งแตการวางนโยบายกําหนดแผนงาน 
อัตรากําลังคน การฝกอบรมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องมีขวัญกําลังใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ
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วัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระท่ังพนสภาพ (ธงชัย สมบูรณ, ๒๕๔๙, หนา ๑๑ - 
๑๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชํานาญ
และคุณธรรมจากแหลงความรูท่ีสามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายท่ีการไดเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพการดํารงชีวิตตนเองและครอบครัว เพ่ือใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข  
มุงใหมนุษยอยูรอดและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของ
สังคมเปนการพัฒนาตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย  (เสนห จุยโต, รศ.ดร., ๒๕๔๗, 
หนา ๑๗๙ – ๑๘๐) 
 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเก่ียวเรื่องคนในองคการ เพ่ือใหได
คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีสิ่งจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานใหกับ
องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาท่ีหนึ่งขององคการ เพ่ือ
กอใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงค ตั้งแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้การบริหารทรัพยากร 
มนุษยเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีสําคัญตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ivancevich, 
vancevich, J. M, 1998, p. 708) 
 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 เนื่องดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการท่ีดี
เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระท่ังกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ
ตามแตละประเภทขององคการ ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จและการสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคการ ดังนั้น
ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซ้ึงถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย เพ่ือใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประสิทธิผลแกองคการ 
 บรรยากาศองคการมีความสําคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานในองคการ
จําเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายในองคการ
เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกําลังใจ และมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังนั้น บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจใหบุคคลใน
องคการไดแตกตางกัน และเม่ือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัว
แปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน โดยการ 
เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 43) 
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  การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมบรรยากาศขององคการจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ดังนั้น ผูบริหารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัด
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานภายในองคการ บรรยากาศท่ีพึงประสงคยอมสงผลท่ีดีตอการทํางาน
ของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนบทบาทและความสําคัญของการบริหารนั้น มีควบคูกับอารยธรรมและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง
งานกันทําตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เม่ือกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ
ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสรางระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังท่ีจะใหเกิดความสําเร็จ 
สงบสุขเรียบรอยข้ึนในองคการ ดังนั้น การบริหารงานทุกประเภท ควรดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง โดยเฉพาะการบริหาร
ราชการท่ีตองใชเงิน ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซ่ึงผูบริหารควรตระหนักถึง
ความสําคัญ ท้ัง 9 ประการดังตอไปนี้  
 1. การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดํารงชีพของมนุษยและเปนสิ่งชวยให มนุษย
ดํารงชีพไดอยางมีความผาสุข  
  2. จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลทําใหองคการตางๆ ตองขยายงาน ดาน
การบริหารใหกวางขวางยิ่งข้ึน  
  3. การบริหารเปนเครื่องบงชี้  ใหทราบถึงความกาวหนาทางสังคม ทางวิทยาการ 
(technology) ดานตางๆ ทําใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเร็วยิ่งข้ึน  
  4. การบริหารเปนมรรควิธีท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําสังคมโลกไปสูความเจริญกาวหนา  

  5. การบริหารจะชวยชี้ใหทราบถึงแนวโนม ท้ังในดานความเจริญและความเสื่อม ของ
สังคมในอนาคต 

 6. การบริหารลักษณะเปนการท างานรวมกัน ของบุคคลในองคการ ฉะนั้น ความสําเร็จ
ของการบริหาร จึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู เปนอันมาก  
  7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซ่ึงนักบริหาร จําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  
  8. ชวีิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัว หรือในองคการยอมมีสวนเก่ียวพัน กับการ
บริหารอยูเสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ และจําเปนตอการท่ีจะดํารงชีพอยาง ฉลาด  
  9. การบริหารกับการเมืองเปนของคูกัน ไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได ฉะนั้น 
การศึกษาวิชาบริหาร จึงตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางการเมืองดวย สรุปไดวา 
ความเจริญกาวหนาในสังคมมนุษยเปนผลมาจากการบริหาร (สมพงษ เกษมสิน, 2526, หนา 4) 
 บทบาทของผูบริหารทรัพยากรมนุษย  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเก่ียวกับเรื่องคนในองคการ เพ่ือใหได
คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานี้พึงพอใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางมี ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มตั้งแตการ
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จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
ธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากใน การกําหนดนโยบายและ
การเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 67) 
 ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ปจจัยการบริหารโดยผาน กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มตั้งแต  
  1) การจัดหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมใน เวลาท่ีตองการ  
 2) การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร  
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการเพ่ิมทักษะความรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานการสราง
ความกาวหนาในอาชีพ และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีวินัย และ  
  4) การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนใหบุคลากร มีความตระหนักและ
มีสวนรวม ท้ังนี้กระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษยก็เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี มี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะผลักดันใหยุทธศาสตรขององคการ สําเร็จลุลวงไปไดและบรรลุเปาหมาย เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ได (Ivancevich, vancevich, 
J. M, 1998, p. 708) 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย   
 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการท่ีจะตรวจสอบความสามารถในการท า
งานของพนักงาน เพ่ือการปรับปรุงแกไขการทํางานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนระบบ
ประเมินผลบุคคลอันเก่ียวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑและ วิธีการตาง ๆ 
อยางปราศจากอคติใด ๆ ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา 
พนักงานใหมีคุณภาพมากข้ึน จนเปนท่ีพึงพอใจ และเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเห็นชองทาง
ความกาวหนาของ เขาจะสงผลใหองคการเจริญเติบโตความสําเร็จของการประเมินผลพนักงาน 
ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนกระบวนการท่ีชวยพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม และสามารถแยกบุคลากรท่ีมี ความสามารถแตกตางกันได นอกจากนี้
ยังชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวางแผนความกาวหนาใน อาชีพไดอีกดวยการ
ธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย (Ivancevich, vancevich, J. M, 1998, pp. 183 – 185) 
 2)  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง  
 การใหบุคลากรในองคกรไดใชความคิด และกระตุนใหมีความกระตือรือรน ทําใหเกิด
คุณภาพชีวิตในการ ทํางานท่ีดีดวยการใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีดี การทําใหสภาพการท างานดีข้ึน 
โดยการจัดสภาพแวดลอมในการท างานท่ี เหมาะสม การใหบุคลากรมีสวนรวมในการออกแบบงาน
และแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับตนเององคกรตองพยายาม ใหบุคลากรมีโอกาสมากข้ึนในการสราง
ผลงานของตน การใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพ่ือความสําเร็จของตนเองและ
องคกร เปนวิธีการสื่อสารระหวางองคกรกับบุคลากร เพ่ือใหสามารถทําการตัดสินใจ เก่ียวกับ
ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนการลดความกดดันท้ังสองฝาย ซ่ึงการติดตอสื่อสารใชไดท้ัง
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การ ติดตอสื่อสารท่ีเปนทางการและผสมผสานกับการติดตอสื่อสารท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงจะเกิดความ 
สะดวกในการปฏิบัติ งานโดยแบงเปนระบบการติดตอสื่อสารจากบนมาลาง (Downward 
Communication Systems) เปนการ ติดตอสื่อสารท่ีไดผลเร็วท่ีสุด เพราะเปนการนําสงขอความ
จากผูท่ีอยูในระดับสูงกวาไปยังผูท่ีอยูในระดับต่ํากวามี อิทธิพลตอการจูงใจเปนอยางมากทําให
ผูใตบังคับบัญชารูและเขาใจปจจัยตาง ๆ ท่ีผูบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือการจูง ใจในการทํางาน กิจกรรม
สุขภาพและความปลอดภัยเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีองคกรตองใหความสําคัญเพ่ือให บุคลากรมีความรูสึก
ม่ันคงในความปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล เปนแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2546, หนา 359-370) 
 3) วัตถุประสงคการจัดตั้งขององคกร 6 สวน  
 สวนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกวา การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ การใหบริการ
สาธารณะ (public services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบ
เรียบรอย ตลอดจน การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนนี้เปนการบรหิาร
ของหนวยงานของ ภาครัฐ (public or governmental organization) ไมวาจะเปนหนวยงานท้ัง
ในสวนกลาง สวนภู มิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงานของหนวยงานของสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงาน
ของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของ
หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน  
  สวนท่ีสอง การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกวา การบริหาร ธุรกิจ 
(Business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหนวยงานของเอกชน 
ซ่ึงมี วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum 
profits) ในการทําธุรกิจ การคาขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือใหบริการ เห็นตัวอยางไดอยาง
ชัดเจน จากการบริหารงานของ บริษัท หางราน และหางหุนสวนท้ังหลาย  
  ส วน ท่ีสาม  การบริหารของหน วยงาน ท่ี ไม สั งกัดภาครัฐ  (Non-Governmental 
Organization) ซ่ึงเรียกยอวา หนวยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปนการบริหารงานของหนวยงานท่ีไม 
แสวงหาผลกําไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือการไมแสวงหา 
ผลกําไร (non-profit) เชน การบริหารของมูลนิธิและสมาคม  
 สวนท่ีสี่ การบริหารงานของหนวยงานระหวางประเทศ (International organization) มี 
วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การบริหารงานของ 
สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)  
  สวนท่ีหา การบริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกรสวนนี้
เกิดข้ึน หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได กําหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เชน การบริหารงานของศาลรฐัธรรมนูญ ศาล
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ปกครอง คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ผูตรวจการ แผนดินของรัฐสภา เปนตน องคกรดังกลาวนี้ถือวาเปนหนวยงานของรัฐเชนกัน แตมี
ลักษณะพิเศษ เชน เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลักในการ
จัดตั้งเพ่ือปกปูอง คุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ  
  สวนท่ีหก การบริหารงานของหนวยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง
เพ่ือ ปกปูองรักษาผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
และถูก เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เชน การบริหารงานของหนวยงานของเกษตรกร กลุมผูใช
แรงงาน และกลุม ผูใหบริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หนา 36-38) 
 การท่ีองคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หนวยงาน จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา
และใชทรัพยากร บริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซ่ึงถาองคการเริ่มตนดวย
การมีบุคลากรท่ีดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงมีความสําคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ
บุคคลท่ีถือวา เปนทรัพยากร ท่ีมีคาท่ีสุดขององคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ พรอมท้ัง ดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ
องคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
กําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
๓.๖ แนวคิดวาดวยการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
 องคการจะประสบความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21 ไดจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคือเปนท่ี
ชัดเจนวาจะตองอาศัยคุณภาพ (Quality) การสรางสรรคและความยืดหยุนองคการท่ี จะประสบ
ความสําเร็จจะตองมีคุณลักษณะรวมกันดังนี้ 
 1. มุงท่ีการกระทํา (Action-Oriented) สามารถสนองตอบตอการสรางสรรคและการ 
เปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเนนท่ีการแกปญหาขององคการเพ่ือเก้ือกูลให เกิดความ 
พึงพอใจแกพนักงาน และปฏิบัติการท่ีไดผลสูง 
   2. มุงท่ีคนแตละคน (Individual-Oriented) ความผูกพันท้ังหมดท่ีปฏิบัติตอพนักงาน  
แตละคนในฐานะบุคคลและบริการตาง ๆ ท่ีใหตลอดจนโปรแกรมตาง ๆ ท่ีมีอยูก็เพ่ือสรางความ 
พอใจในงาน และขวัญกําลังใจแกพนักงาน   
  3. มุงท่ีการเขามีสวนของพนักงาน (Employee-Oriented) เปนการเพ่ิมพูนคุณคา ใหแก
ทรัพยากรมนุษยภาระงานท่ีสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เพ่ือการสกัดเอาปญหาท่ี แหลม
คมในการปฏิบัติงานออกมาจากพนักงาน โดยปกติพนักงานตองการมีสวนไดเสียในงานอยูแลว 
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 4. มุงท่ีโลกาภิวัฒน (Globaily-Oriented) การสรางองคการให สามารถบริหารอยาง 
เปนวิชาชีพอยูไดในโลกไรพรมแดน โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและอยางยุติธรรม ดวย
การยอมรับนับถือและตระหนักถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม  
  5. มุงท่ีคุณภาพ (Quality-Oriented) คุณภาพชวยผลักดันไปสูการบรรลุความพึง พอใจ
ของลูกคาโดยอาศัยโปรแกรมเบ็ดเสร็จซ่ึงเปนหลักประกันวาทุกงานไดกระทําอยางถูกตองสมบูรณ 
 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหนึ่งแบบใดตั้งแตระยะเริ่มแรก หนาท่ี
ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาท่ีของทรัพยากรมนุษยไดรับการ
ปฏิบัติตอเม่ือคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกันระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 

จัดการเก่ียวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชํานาญมากข้ึนเปนลําดับ ผลของการจด
การเก่ียวกับคนท่ีให เกิดความเจริญกาวหนาในความรูท่ีเก่ียวกับกระบวนการซ่ึงไดรับการสั่งสมมาก
ข้ึน เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หนา ๑๘๓, ๕๒, ๘) 
 
สรุป 
  องคกรใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถนําใชใหเกิด ประโยชนในทาง
สรางสรรคแลว องคกรนั้นก็เจริญกาวหนามีความม่ันคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยท่ี
มีคุณคาหรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได องคกรนั้นก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการพัฒนาปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนปจจัยท่ี กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยท้ังสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังท่ีจะมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยท่ีดีและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 ความเปลี่ยนแปลงของยุคนวัตกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะตาง
มากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองอาศัยการใชระบบCommercial หรือ ระบบ
Technology มาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันและรองรับการพัฒนาของโลกศาสตรในอนาคต ซ่ึงการท่ีจะสามารถ
สรางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนจะตองรูจัก
ภาวะทันสมัยของโลก นําไปสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวจึงสามารถนํามาบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพเปนไปตามวัฒนธรรมปาหมายและเปาหมายของ
องคกรและผูนํา   
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง 
รวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชเทคโนโลยีมีการคิดคนท่ีกอใหเกิด 
ความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนทุกวัน เปนผลทําใหเกิดความรู ใหมและการเปลี่ยนแปลง 
ความรูอยูตลอดเวลาโดยปราศจากพรมแดน การศึกษาในฐานะท่ีเปนปจจัยสําคัญในสังคมท่ีทํา
หนาท่ีในการพัฒนามนุษย จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการให
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การศึกษาท่ี สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก เพ่ือใหมนุษยสามารถดํารงชีวิต
อยูในกระแส การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการดําเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ (Chain 
circle) ตั้งแตการวางนโยบายกําหนดแผนงาน อัตรากําลังคน การฝกอบรมใหคนทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องมีขวัญ
กําลังใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระท่ังพนสภาพ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชํานาญและ
คุณธรรมจากแหลงความรูท่ีสามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายท่ีการไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
การดํารงชีวิตตนเองและครอบครัว เพ่ือใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงให
มนุษยอยูรอดและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคม
เปนการพัฒนาตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย 
  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหนึ่งแบบใดตั้งแตระยะเริ่มแรก หนาท่ี
ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาท่ีของทรัพยากรมนุษยไดรับการ
ปฏิบัติตอเม่ือคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกัน ระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 
จัดการเก่ียวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชํานาญมากข้ึนเปนลําดับผลของการจัดการ
เก่ียวกับคนท่ีให เกิดความเจริญกาวหนาในความรูท่ีเก่ียวกับกระบวนการซ่ึงไดรับการสั่งสมมากข้ึน 
เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ 
 การท่ีองคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หนวยงาน จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา
และใชทรัพยากร บริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซ่ึงถาองคการเริ่มตนดวย
การมีบุคลากรท่ีดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงมีความสําคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ
บุคคลท่ีถือวา เปนทรัพยากร ท่ีมีคาท่ีสุดขององคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ พรอมท้ัง ดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ
องคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
กําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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บทคัดยอ 

 จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาจะไมได
เปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกรของผูนําหรือผูบริหาร แตถือเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางความเชื่อม่ันสรางขวัญกําลังใจสรางความม่ันคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย
ภายในองคกรได สิ่งเหลานี้ถือเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติตนระหวางผูบริหารกับม่ันคงสรางความ
จงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการท่ีจะธํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษย
ภายในองคกรได ผูนําหรือผูบริหารก็จําเปนตองประกอบดวยจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมภายในองคกรทรัพยากรมนุษยซ่ึงองคกรในยุคปจจุบันจําเปนตองใหความสําคัญตอสิ่งนี้
นอกเหนือจากวัฒนธรรมองคกรท่ีมีการดําเนินอยูภายในองคกรแลว จริยธรรมหรือความเปนธรรมก็
มีความสําคัญในการความเชื่อม่ันสรางขวัญกําลังใจสรางความม่ันคงสรางความจงรักภักดีของ
ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการท่ีจะธํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได 
ผูนําหรือผูบริหารก็จําเปนตองประกอบดวยจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายในองคกร 
 หากผูนําหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยความสุจริต การไมเลือกปฏิบัติ มีความเปนธรรม มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน สามารถสงผลใหเกิดการปรับปรุงจุดออนแกไขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติหนาท่ีท้ัง
ของผูนําและผูบริหารและทรัพยากรมนุษย นําไปสูการสรางโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 
และสรางจุดแข็งใหเกิดข้ึน 
 หากผูนําหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการสรางแรงงาน
สัมพันธไดมากข้ึนเพราะเม่ือทรัพยากรมนุษยมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีก็ยอมเกิดความ
สามัคคีภายในองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผสวยเหลือกัน มีการเจรจา
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3528

ตอรองโดยอาศัยเหตุผลมากกวาอารมณ สามารถควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
Ethics and fair treatment in human resource management. Even though it 

is not part of the internal duties of the leaders or executives but is considered an 
important factor in building confidence, building morale, building stability, building 
loyalty of human resources within the organization these are considered as a result 
of the conduct between the executive and the stable, creating loyalty of human 
resources within the organization.  Ethics and fair treatment in human resource 
management Even though it is not part of the internal duties of the leaders or 
executives But is considered an important factor in building confidence, building 
morale, building stability, building loyalty of human resources within the 
organization. These are considered as a result of the conduct between the 
executive and the stable, creating loyalty of human resources within the 
organization and to maintain human resources within the organization. Leaders or 
executives need to be composed of ethics and fair treatment within the human 
resource organization, which the organization in the modern era needs to focus on 
this, in addition to the organizational culture that is already implemented within 
the organization. Ethics or fairness is important in confidence, building morale, 
creating stability, building loyalty of human resources within the organization. And 
to maintain human resources within the organization Leaders or executives need to 
consist of ethics and fair treatment within the organization. 

If the leader or executive has ethics and fair treatment, there will be an 
evaluation of performance with honesty. Not discriminate is fair See the public 
benefit rather than personal can result in the improvement of weaknesses, 
obstacles that arise from the performance of both leaders and executives and 
human resources leading to creating opportunities for organizational development 
in various fields and create strengths. 

If leaders or executives are ethical and fair practices, there will be more 
labor relations because when human resources have morale to perform their 
duties, they will create unity within the organization. Able to perform duties 
together there is generosity, beautiful and rest. There is negotiation based on 
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reason rather than emotion. Able to effectively control the effects that occur from 
human resources. 
 
บทนํา 

 ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยสําคัญการขับเคลื่อนองคกรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
วางไว ความรูความสามารถของทรัพยากรมนุษยถือเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะทําใหกระบวนการ
ทํางานดําเนินไปอยางคลองแคลว วองไว หรือท่ีเรียกวามีสภาพคลอง ปจจัยท่ีสําคัญในการท่ีจะทํา
ใหทรัพยากรมนุษยมีความรูความสามารถรวมไปถึงศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน กอปรกับมี
จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ไมมีปญหาตอเพ่ือนรวมงานและผูบริหารรวมไปถึง
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดถูกตองทันเวลาบรรลุเปาหมายประเมินผลความเปนมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ได  
 การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นไมวาจะเปนองคกรในระดับใด มีความแตกตางกันในดาน
วัฒนธรรมองคกรแคไหน หรือความแตกตางกันทางดานประเภทขององคกร ก็ยอมจะตอง
ประกอบดวย หลักการรวมท้ังสิ้น 3 หลักการ คือ 1. การจัดการองคกร 2. การจัดการทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรมนุษย และ 3. จริยธรรมภายในองคกร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแนวคิดทฤษฎี
องคกรและการจัดการ  
 ถึงแมวาผูนําหรือผูบริหารจะมีความรูความสามารถเทาใด มีอายุการบริหารกิจการองคกร
มานานขนาดไหน ก็ยอมตองอาศัยทรัพยากรมนุษยในองคกรเพ่ือท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีวางไวได แต การท่ีจะสามารถสรางความเชื่อม่ันสรางขวัญกําลังใจสรางความม่ันคง
สรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได ผูนําหรือผูบริหารจําเปนตองมีจริยธรรม
และการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบรหิารทรัพยากรมนษุย  

 จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาจะไมได
เปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกรของผูนําหรือผูบริหาร แตถือเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางความเชื่อม่ันสรางขวัญกําลังใจสรางความม่ันคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย
ภายในองคกรได สิ่งเหลานี้ถือเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติตนระหวางผูบริหารกับทรัพยากรมนุษย
ซ่ึงองคกรในยุคปจจุบันจําเปนตองใหความสําคัญตอสิ่งนี้นอกเหนือจากวัฒนธรรมองคกรท่ีมีการ
ดําเนินอยูภายในองคกรแลว จริยธรรมหรือความเปนธรรมก็มีความสําคัญในการความเชื่อม่ันสราง
ขวัญกําลังใจสรางความม่ันคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการท่ี
จะธํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได ผูนําหรือผูบริหารก็จําเปนตองประกอบดวย
จริยธรรมและการปฏิบตัิอยางเปนธรรมภายในองคกร  

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลักในการนําความสําเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร
มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนั้น จําเปนตองไดรับคําสั่งหรือ
หนาท่ีจากผูนําหรือผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร โดยไมมีการกระทํานอกเหนือจากหนาท่ีท่ี
ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลท่ีมีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัย
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วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นําไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยท่ีทรัพยากรมนุษยนั้นเปนผลมาจากการสรางระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงจริยธรรม
และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  
 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเก่ียวเรื่องคนในองคการ เพ่ือใหได
คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีสิ่งจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานใหกับ
องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาท่ีหนึ่ งขององคการ  
เพ่ือกอใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงค ตั้งแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้การบริหารทรัพยากร 
มนุษยเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีสําคัญตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ivancevich, 
vancevich, J. M, 1998, p. 708). 
 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 เนื่องดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการท่ีดี
เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระท่ังกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ
ตามแตละประเภทขององคการ ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จและการสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคการ ดังนั้น
ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซ้ึงถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย เพ่ือใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประสิทธิผลแกองคการ 
 บรรยากาศองคการมีความสําคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานในองคการ
จําเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายในองคการ
เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกําลังใจ และมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังนั้น บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจใหบุคคลใน
องคการไดแตกตางกัน และเม่ือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัว
แปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน โดยการ 
เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 43) 
  การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมบรรยากาศขององคการจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอ
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคการ ดังนั้นผูบริหารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัด
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานภายใน องคการ บรรยากาศท่ีพึงประสงคยอมสงผลท่ีดีตอการ
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ทํางานของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนบทบาทและความสําคัญของการบริหารนั้น มีควบคูกับอารยธรรมและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง
งานกันทําตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เม่ือกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ
ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสราง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังท่ีจะใหเกิด
ความสําเร็จ สงบสุขเรยีบรอยข้ึนในองคการ ดังนั้นการบริหารงานทุกประเภท ควรดําเนินการเพ่ือให
เกิดประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง โดยเฉพาะการบริหาร
ราชการท่ีตองใชเงิน ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซ่ึงผูบริหารควรตระหนักถึง
ความสําคัญ ท้ัง 9 ประการดังตอไปนี้  
 1. การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดํารงชีพของมนุษยและเปนสิ่งชวยให มนุษย
ดํารงชีพไดอยางมีความผาสุข  
  2. จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลทําใหองคการตางๆ ตองขยายงาน ดาน
การบริหารใหกวางขวางยิ่งข้ึน  
  3. การบริหารเปนเครื่องบงชี้  ใหทราบถึงความกาวหนาทางสังคม ทางวิทยาการ 
(technology) ดานตางๆ ทําใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเร็วยิ่งข้ึน  
  4. การบริหารเปนมรรควิธีท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําสังคมโลกไปสูความเจริญกาวหนา  

  5. การบริหารจะชวยชี้ใหทราบถึงแนวโนม ท้ังในดานความเจริญและความเสื่อม ของ
สังคมในอนาคต 

 6. การบริหารลักษณะเปนการท างานรวมกัน ของบุคคลในองคการ ฉะนั้น ความสําเร็จ
ของการบริหาร จึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู เปนอันมาก  
  7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซ่ึงนักบริหาร จําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  
  8. ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัว หรือในองคการยอมมีสวนเก่ียวพันกับการ
บริหารอยูเสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจ และจําเปนตอการท่ีจะดํารงชีพอยางฉลาด  
  9. การบริหารกับการเมืองเปนของคู กัน ไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได ฉะนั้น 
การศึกษาวิชาบริหาร จึงตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางการเมืองดวย สรุปไดวา 
ความเจริญกาวหนาในสังคมมนุษยเปนผลมาจากการบริหาร (สมพงษ เกษมสิน, 2526, หนา 4) 
 บทบาทของผูบริหารทรัพยากรมนุษย  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเก่ียวกับเรื่องคนในองคการ เพ่ือใหได
คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานี้พึงพอใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางมี ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มตั้งแตการ
จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากใน การกําหนดนโยบาย
และการเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 67) 
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 ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ปจจัยการบริหารโดยผาน กระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย โดยเริ่มตั้งแต  
  1. การจัดหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมใน เวลาท่ีตองการ  
 2. การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร  
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการเพ่ิมทักษะความรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานการสราง
ความกาวหนาในอาชีพ และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีวินัย และ  
  4. การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนนใหบุคลากร มีความตระหนักและ
มีสวนรวม ท้ังนี้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย ท่ี มี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะผลักดันใหยุทธศาสตรขององคการ สําเร็จลุลวงไปไดและบรรลุเปาหมาย เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับได (Ivancevich, vancevich, 
J. M, 1998, p. 708). 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย   
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการท่ีจะตรวจสอบความสามารถในการ
ทํางานของพนักงาน เพ่ือการปรับปรุงแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนระบบ
ประเมินผลบุคคลอันเก่ียวเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑและ วิธีการตาง ๆ 
อยางปราศจากอคติใด ๆ ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา 
พนักงานใหมีคุณภาพมากข้ึน จนเปนท่ีพึงพอใจ และเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเห็นชองทาง
ความกาวหนาของ เขาจะสงผลใหองคการเจริญเติบโตความสําเร็จของการประเมินผลพนักงาน 
ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนกระบวนการท่ีชวยพัฒนาการทํางานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม และสามารถแยกบุคลากรท่ีมี ความสามารถแตกตางกันได นอกจากนี้
ยังชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวางแผนความกาวหนาใน อาชีพไดอีกดวยการ
ธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย (Ivancevich, vancevich, J. M, 1998, pp. 183 – 185). 
 2.  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง  
 การใหบุคลากรในองคกรไดใชความคิด และกระตุนใหมีความกระตือรือรน ทําใหเกิด
คุณภาพชีวิตในการ ทํางานท่ีดีดวยการใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีดี การทําใหสภาพการทํางานดีข้ึน โดย
การจัดสภาพแวดลอมในการท างานท่ี เหมาะสม การใหบุคลากรมีสวนรวมในการออกแบบงานและ
แกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับตนเององคกรตองพยายาม ใหบุคลากรมีโอกาสมากข้ึนในการสรางผลงาน
ของตน การใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพ่ือ ความสําเร็จของตนเองและองคกร 
เปนวิธีการสื่อสารระหวางองคกรกับบุคลากร เพ่ือใหสามารถทําการตัดสินใจ เก่ียวกับทรัพยากรตาง 
ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนการลดความกดดันท้ังสองฝาย ซ่ึงการติดตอสื่อสารใชได ท้ังการ 
ติดตอสื่อสารท่ีเปนทางการและผสมผสานกับการติดตอสื่อสารท่ีไมเปนทางการ ซ่ึงจะเกิดความ 
สะดวกในการ ปฏิบัติงานโดยแบงเปนระบบการติดตอสื่อสารจากบนมาลาง (Downward 
Communication Systems) เปนการ ติดตอสื่อสารท่ีไดผลเร็วท่ีสุด เพราะเปนการนําสงขอความ
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จากผูท่ีอยูในระดับสูงกวาไปยังผูท่ีอยูในระดับต่ํากวามี อิทธิพลตอการจูงใจเปนอยางมากทําให
ผูใตบังคับบัญชารูและเขาใจปจจัยตาง ๆ ท่ีผูบริหารกําหนดข้ึนเพ่ือการจูง ใจในการทํางาน กิจกรรม
สุขภาพและความปลอดภัยเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีองคกรตองใหความสําคัญเพ่ือให บุคลากรมีความรูสึก
ม่ันคงในความปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล เปนแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2546, หนา 359-370)   
 3. วัตถุประสงคการจัดตั้งขององคกร 6 สวน  
 สวนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกวา การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ การใหบริการ
สาธารณะ (public services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบ
เรียบรอย ตลอดจน การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนนี้เปนการบริหาร
ของหนวยงานของ ภาครัฐ (public or governmental organization) ไมวาจะเปนหนวยงานท้ัง
ในสวนกลาง สวน ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงานของหนวยงานของสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงาน
ของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของ
หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน  
  สวนท่ีสอง การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกวา การบริหาร ธุรกิจ 
(Business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหนวยงานของเอกชน 
ซ่ึงมี วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum 
profits) ในการทําธุรกิจ การคาขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือใหบริการ เห็นตัวอยางไดอยาง
ชัดเจน จากการบริหารงานของ บริษัท หางราน และหางหุนสวนท้ังหลาย  
  สวน ท่ีสาม  การบริหารของหน วยงาน ท่ี ไม สั งกัดภาครัฐ  (Non-Governmental 
Organization) ซ่ึงเรียกยอวา หนวยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปนการบริหารงานของหนวยงานท่ีไม 
แสวงหาผลกําไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือการไมแสวงหา 
ผลกําไร (non-profit) เชน การบริหารของมูลนิธิและสมาคม  
 สวนท่ีสี่ การบริหารงานของหนวยงานระหวางประเทศ (International organization) มี 
วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การบริหารงานของ 
สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ (World Trade 
Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)  
  สวนท่ีหา การบริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกรสวนนี้
เกิดข้ึน หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได กําหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เชน การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ผูตรวจการ แผนดินของรัฐสภา เปนตน องคกรดังกลาวนี้ถือวาเปนหนวยงานของรัฐเชนกัน แตมี
ลักษณะพิเศษ เชน เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลักในการ
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จัดตั้งเพ่ือปกปูอง คุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ  
  สวนท่ีหก การบริหารงานของหนวยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง
เพ่ือ ปกปูองรักษาผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
และถูก เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เชน การบริหารงานของหนวยงานของเกษตรกร กลุมผูใช
แรงงาน และกลุม ผูใหบริการ  (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หนา 36-38) 
 การท่ีองคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หนวยงาน จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา
และใชทรัพยากร บริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซ่ึงถาองคการเริ่มตนดวย
การมีบุคลากรท่ีดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงมีความสําคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ
บุคคลท่ีถือวา เปนทรัพยากร ท่ีมีคาท่ีสุดขององคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ พรอมท้ัง ดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ
องคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
กําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  
 แนวคิดวาดวยการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
 องคการจะประสบความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21 ไดจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคือเปนท่ี
ชัดเจนวาจะตองอาศัยคุณภาพ (Quality) การสรางสรรคและความยืดหยุนองคการท่ี จะประสบ
ความสําเร็จจะตองมีคุณลักษณะรวมกันดังนี้ 
 1. มุงท่ีการกระทํา (Action-Oriented) สามารถสนองตอบตอการสรางสรรคและการ 
เปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเนนท่ีการแกปญหาขององคการเพ่ือเก้ือกูลให เกิดความ 
พึงพอใจแกพนักงาน และปฏิบัติการท่ีไดผลสูง 
   2. มุงท่ีคนแตละคน (Individual-Oriented) ความผูกพันท้ังหมดท่ีปฏิบัติตอพนักงาน แต
ละคนในฐานะบุคคลและบริการตาง ๆ ท่ีใหตลอดจนโปรแกรมตาง ๆ ท่ีมีอยูก็เพ่ือสรางความ พอใจ
ในงาน และขวัญกําลังใจแกพนักงาน   
  3. มุงท่ีการเขามีสวนของพนักงาน (Employee-Oriented) เปนการเพ่ิมพูนคุณคา ใหแก
ทรัพยากรมนุษยภาระงานท่ีสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เพ่ือการสกัดเอาปญหาท่ี แหลม
คมในการปฏิบัติงานออกมาจากพนักงาน โดยปกติพนักงานตองการมีสวนไดเสียในงานอยูแลว 
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 4. มุงท่ีโลกาภิวัฒน (Globaily-Oriented) การสรางองคการให สามารถบริหารอยาง 
เปนวิชาชีพอยูไดในโลกไรพรมแดน โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและอยางยุติธรรม ดวย
การยอมรับนับถือและตระหนักถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม  
  5. มุงท่ีคุณภาพ (Quality-Oriented) คุณภาพชวยผลักดันไปสูการบรรลุความพึง พอใจ
ของลูกคาโดยอาศัยโปรแกรมเบ็ดเสร็จซ่ึงเปนหลักประกันวาทุกงานไดกระทําอยางถูกตองสมบูรณ 
 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหนึ่งแบบใดตั้งแตระยะเริ่มแรก หนาท่ี
ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาท่ีของทรัพยากรมนุษยไดรับการ
ปฏิบัติตอเม่ือคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกัน ระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 

จัดการเก่ียวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชํานาญมากข้ึนเปนลําดับ ผลของการจด
การเก่ียวกับคนท่ีให เกิดความเจริญกาวหนาในความรูท่ีเก่ียวกับกระบวนการซ่ึงไดรับการสั่งสมมาก
ข้ึน เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550, หนา 183, 52, 8) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารไดดําเนินการมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

จากหลากหลายองคกร แตไมมีความเดนชัดในรูปแบบการทํางานอยางเปนระบบและขาดความ
ตอเนื่อง ในการขับ เคลื่อนนโยบายอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนําเชิง
จริยธรรม ในผูบริหารสถานศึกษาไมไดรับความสนใจตอผูบริหารระดับสูงเทาท่ีควร ท้ังท่ีความเปน
จริงแลว ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มีความสําคัญ และจําเปนมากตอความสําเร็จหรือ ความลมเหลว
ขององคกรในสถานการณปจจุบันยังมีเสียงสะทอนวาผูนําหรอืผูบริหาร ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไม
รักษาความถูกตองใหสังคม ไมทําหนาท่ีบริการแกสังคม ยังมุงในประโยชนสวนตนมากกวา สวนรวม 
ยอมรับใชนักการเมืองหรือยอมแพตออิทธิพล ภายนอกมากกวาจะรักษาระเบียบวินัยจึงจําเปนตองมี
การใหความสําคัญกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเพ่ือใหเกิดจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของจริยธรรม  
 ปจจุบันมีการกลาวถึงเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานกันอยางกวางขวาง 
ผูบริหารท่ีมีสติปญญาแตไมมีจริยธรรมหรือศีลธรรมอาจไมเปนท่ียอมรับจากผูใตบังคับบัญชาได 
คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถและทักษะ เฉพาะตัว คุณลักษณะ
เฉพาะระดับ พ้ืนฐาน  ในระยะยาวเพราะบุคคลสวนมากตองการความซ่ือสัตยและจริงใจในการ
ทํางาน ผูบริหารท่ีไมมี ความโปรงใสในการบริหารงาน อาจไมสามารถยืนหยัดในโลกท่ีตองการ
เรียกรองความเปน ธรรมาภิบาล (Good governance) ในการบริหารงานและความโปรงใสในการ
ทํางาน (Transparency)ได “จริยธรรม” เปนเรื่องคติธรรมท่ีเรานา มาใชเพ่ือสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันกับการทุจริตประพฤติ มิชอบตาง ๆ ในวงราชการท้ังราชการพลเรือนท่ัว ไป และยัง
เก่ียวของกับการเรียนรูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด โดยสมมติฐานท่ัว ไปเชื่อวา ถาบุคคลใดท่ีมีพ้ืนฐานทาง
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ศีลธรรม ประพฤติตนอยู ในกรอบ แหงคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีแสดงออกทาง
กายดีอยู แลว การท่ีจะคิดและ ประพฤติในสิ่งท่ีไมดีงามหรือประพฤติชั่วนั้นเกิดข้ึนไดยาก 
 จริยธรรม คําวา “Ethic” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “Ethos” หมายถึง วัฒนธรรม 
(Custom) การประพฤติปฏิบัติ (Conduct) และคุณลักษณะ (Character) จริยธรรม จึงเปนสิ่งท่ี
แสดงถึงคุณคาและคุณธรรมเฉพาะตนหรือสังคมท่ีปรากฏ ดังนั้นทฤษฎี จริยธรรม จึงเปนระบบของ
กฎระเบียบหรือหลักการท่ีเปนแนวทางในการตัดสินใจซ่ึงเก่ียวของกับ “ถูกหรือผิด (Right or 
Wrong)” “ดีหรือเลว (Good or Bad)” ในสถานการณตางๆ เปนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมของ
มนุษย (Northouse, Northouse, Peter G, 2007,  p. 302) 
 จริยธรรมอาจทําใหเกิดความสับสนได เม่ือมีการใชหลายคําท่ี ใกลเคียงกัน คือ “คานยิม” 
(Values) “จริยธรรม” (Ethics) และ “คุณธรรม” (Morals) ซ่ึงแทจริงแลวแตละคํา มีความหมายท่ี
สอดคลอง เชื่อมโยง และแตกตางกันเล็กนอยดังนี้ 
 1. คานิยม (Values) เปนความเชื่อหลัก หรือแนวทางและจูงใจใหเกิดทัศนคติ และการ
กระทํา (Motivate)  
  2. คุณธรรม (Morals) เปนความเชื่อเฉพาะตนเองวาสิ่งนั้นถูกหรือผิด จึงเปนการประเมิน
สวนบุคคลของคานิยม และการกระทําท่ีเปนระบบภายในตัวตน (Inner Compass)   
  3. จริยธรรม (Ethics) เปนมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน (Foundation) ท่ีชี้นําวาบุคคล จะปฏิบัติ
อยางไรบนพ้ืนฐานความเชื่อเฉพาะตน หลักการเบื้องตนท่ีถูกตอง จริยธรรมจะเปน ความสามารถใน
การแยกแยะความถูก ออกจากความผิด และสัญญาวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง (Walker, Katey, 1993 
: 13-14) 
 สรุป จริยธรรม คือ กฎเกณฑความประพฤติของมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ของ
มนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ (ปญญา + เหตุผล) ทําใหมนุษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะ ความ
ดี ถูก ผิด ควร ไมควร 
 ความสําคัญของจริยธรรมธรรมสําหรับผูบริหาร 
 จริยธรรมคือ แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาพึง
ประสงคโดยท่ัวไปจริยธรรม มักอิงอยูกับศาสนาท้ังนี้เพราะคําสอนทางศาสนามีสวนสรางระบบ
จริยธรรมใหสังคมแตท้ังนี้ไมได หมายความวาจริยธรรมอิงอยูกับหลักคําสอนทางศาสนาเพียงอยาง
เดียวแทท่ีจริงจริยธรรมยังหยั่งราก อยูบนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยนัยนี้บางทาน
เรียกหลักแหงความประพฤติอัน เนื่องมาจากคําสอนทางศาสนาวาศีลธรรมและเรียกหลักแหงความ
ประพฤติอันพัฒนามาจากแหลงอ่ืน วาจริยธรรม บุคคลตองเรียนรูถึงความสําคัญของการเกิด
จริยธรรมมีดังนี้ จริยธรรม เกิดมาจาก 3 กรณีคือความกลัวถูกลงโทษกฎหมาย ความอยากดี คือใฝดี
และความมีปญญารูจริง เรื่องนั้นอยางถูกตองดังนั้นจริยธรรมจึงมีระดับ ต่ําสุด สูงข้ึน สูงสุดและนั่น
คือจริยธรรมสามารถสอน และจริยธรรมพัฒนาได 
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  จิตสํานึกกับจริยธรรม  
  ประเด็นจริยธรรมยังเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ “จิตสํานึก” (Conscious) ของผูบริหาร เชน การ
รูสึกผิด การละอาย การไมสบายใจ เม่ือไมไดทําในสิ่งท่ีควรทําเชน  
  วันนี้ชะลอเรื่องการพิจารณาโครงการใหมของลูกนองท่ีไมใชพวกเอาไว ใหลูกนองผูนั้น
กังวลใจไปสักระยะ งวดนี้ ขอเลื่อนตําแหนงใหลูกนองคนสนิท ใหคนท่ีมีความสามารถรอไปกอน หา
งาน โครงการใหกับธุรกิจ ท่ีเปนเครือญาติ หรือตนเองมีผลประโยชนรวมและรับพรรคพวกตนเอง
เขามาทางานหวังใหเปนฐาน สนับสนนุตนเองในการครองอํานาจเปนตน  
  การกระทําเหลานี้ลวนเปนเรื่องท่ีไมถูกตอง หากกระทํา ไปแลวยังไมรูสึกผิด ไมละอาย 
เปนปญหาของจิตสํานึก หากวัฒนธรรมองคการใดกําหนดใหสิ่งเหลานี้ เปนปรากฏการณปกติ 
องคการนั้นกําลังเผชิญวิกฤติวัฒนธรรมและนําไปสูยุคเสื่อม ตองเผชิญปญหา ความแตกแยก ความ
ไมเปนมิตร และการลมสลาย การพัฒนาแกไขในทางท่ีเหมาะสมเปนสิ่งจําเปน เรงดวน จริยธรรมใน
การบริหารงานจึงเปนเรื่องของพฤติกรรมการบริหารท่ีเปนไปตามหลักแหง ความดี หลักคุณธรรม 
ศีลธรรม ความมีสํานึก และการใหความสําคัญตอสาธารณะผลของการมี จริยธรรมจะนําไปสูความ
รักใคร สามัคคี นําไปสูการอยูรวมกันอยางยั่งยืนประชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธา ไววางใจ และเปน
มิตร 
 ภาวะผูนําเชิงพุทธ 
 1) ความหมายของผูนําเชิงพุทธ 
 บุคคลผูท่ีจะเปนผูนําเชิงพุทธนั้นจะตองมีจิตใจท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนผูใหญ ความเปน
ผูใหญนั้นเปนสิ่งท่ีสรางความศรัทธาเคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบ
ขาง เพ่ือใหสามารถสรางเสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 
ยิ่งในยุคปจจุบัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับบุคลากรเปนองคเดียวกัน มีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม มีการปฏิบัติหนาท่ีในระดับท่ีสูงข้ึน จะตองมีวัฒนธรรมองคกรในการขยาย
ภาคสวนออกไปเรื่อยๆ ผูนําเชิงพุทธจึงจําเปนตองมีกระบวนการทางจิตใจท่ีมีความเปนผูใหญหรือ
ผูบริหารเพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจัดการบุคคลกลุมใหญๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ  
 ผูนําเชิงพุทธเปนบุคคลผูประกอบดวยภาวะผูนําในลักกษณะปกติแตมีคุณวิเศษคือ เปน
บุคคลผูท่ีมีการแสดงออกในสถานะผูนําโดยอาศัยหลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนามาเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีรัก เคารพ ศรัทธาจากบุคคลผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงผูนํากับ
ผูบริหารนั้นมีความแตกตางกันคือ ผูนํานั้นมีบริบทโดยตําแหนงรวมไปถึงภาวะทางพฤติกรรม แต
ผูบริหารนั้นมีบริบทเก่ียวของกับระบบการทํางานซ่ึงอาจเปนงานในหนาท่ีในองคกร สวนความหมาย
ของผูนําโดยท่ัวไปนั้นมีดังตอไปนี้ 
 ผูนําคือ บุคคลท่ีเปนหัวหนาทําหนาท่ีในการสั่งการแนะนําหรือชี้แนะใหกลุมปฏิบัติตาม
หรือมีบทบาทในการนําดานการปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นตลอดจนความเคลื่อนไหวตางๆ 
นอกนั้นก็เปนนิยามของผู นําตามแนวคิดของนักวิชาการตางๆ ท่ีไดศึกษาและกําหนดวาผู นําคือ 
บุคคลท่ีมีสถานะภาพและหนาท่ีเปนท่ียอมรับในฐานะท่ีเปนหัวหนาท่ีทุกคนเขารวมกิจกรรมเดียวกัน 
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ผูท่ีสามารถในการชักจูงใหคนอ่ืนทํางานใหสําเร็จตามตองการ (House, Robert J., 1971: 227) 
ผูนําคือบุคคล ท่ีมีความ สามารถในการใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานในระดับตาง ๆ ท่ีตองการใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว (McFarland, McClelland, David C, 1979, 214-215) 
 2) คุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธ  
 บุคคลผูท่ีจะมาเปนผูนําเชิงพุทธถึงแมวาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมอันเปนไปตามหลัก
กุศลกรรมบถ 10 แตบุคคลท่ีจะมาเปนผูนําเชิงพุทธไดนั้นจะตองมีคุณธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของผูนําเชิงพุทธท่ีผูนําในลักษณะอ่ืนๆ อาจจะไมมีเพราะอาจมองเห็นถึงความไม
จําเปนท่ีจะตองนํามาใชเพราะอาจมองเห็นวาการเปนผูนําในการบริหารกิจการองคกรนั้นหาก
ประกอบดวยหลักพุทธธรรมอันแสดงถึงคุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธหมวดนี้ อาจจะเห็นวาจะไม
สามารถพัฒนาองคกรตามเปาหมายท่ีไดวางไว ซ่ึงหลักธรรมหมวดนี้ไดแก   
  (1)  หลักสุจริต 3  
 หลักสุจริต 3 ถือเปนหลักท่ีแสดงใหเห็นถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึน 3 ทาง คือทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ผูนําเชิงพุทธจําเปนตองประกอบดวยความประพฤติชอบ 3 ประการ กลาวคือ  
 1 กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย) 
            2 วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา) 
            3 มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ) (ขุ.อิติ. (ไทย)  25/65/421)   
 หลักสุจริต 3 เปนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญในการสรางคุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธ 
เพราะ การดําเนินชีวิต การปฏิบัติหนาท่ี และการประกอบอาชีพ จะตองมีความสุจริตในทุกเวลา 
เพราะความสุจริตนั้นเปนเกราะปองกันภยันตรายท้ังปวง แตผูนําในลักษณะอ่ืนๆ อาจจะไมมีเพราะ
อาจมองเห็นถึงความไมจําเปนท่ีจะตองนํามาใชเพราะอาจมองเห็นวาการเปนผูนําในการบริหาร
กิจการองคกรนั้นหากประกอบดวยหลักพุทธธรรมอันแสดงถึงคุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธหมวดนี้ 
อาจจะเห็นวาจะไมสามารถพัฒนาองคกรตามเปาหมายท่ีไดวางไว เพราะ  
  1  การประกอบดวยกายสุจริตหรือความประพฤติชอบทางกายนั้น จะปราศจากความนา
เกรงขามหรือ ความเกรงใจ บางครั้งบุคคลผูเปนผูนําตองแสดงพฤติกรรมท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
บริหารงานองคกร เชน การลงโทษผูใตบังคับบัญชาเม่ือทําผิดพลาด หรือการแสดงพฤติกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสรางขวัญกําลังใจ เชน การตบไหล หรือ พฤติกรรมแสดงถึงการสั่งสอนโดยทํา
ตัวอยางท่ีผิดพลาดใหไดรับการศึกษา รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมสนุกสนานเพ่ือแสดงความผอน
คลายไมเครียดใหกับบุคลากรในองคกร ซ่ึงแทจริงแลวก็ยังอยูในขอบขายของกายสุจริตอยูดี เพราะ
ประกอบดวยเจตนาท่ีเปนกุศล  
 2  การประกอบดวยวจีสุจริตหรือความประพฤติชอบทางวาจานั้น จะปราศจากความนา
เกรงขามหรือ ความเกรงใจ บางครั้งบุคคลผูเปนผูนําตองแสดงพฤติกรรมท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
บริหารงานองคกร เชน การพูดโกหกเพ่ือใหเกิดความสบายใจ ยกตัวอยางเชน เม่ือบุคลากรมีความ
ทุกขจากการทํางาน ก็อาจจะบอกเพ่ือใหเขามีความสุขมากข้ึนวา “คุณไมตองกังวลอะไร ปฏิบัติ
หนาท่ีใหดีท่ีสุด แลวคุณจะไดเลื่อนตําแหนง” ท้ังๆ ท่ีไมมีตําแหนงเพ่ิม แตก็เปนการสรางความสุข



539การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ดวยความหวังของบุคลากร หรือ การพูดสอเสียดบุคคลผูกระทําความผิดเพ่ือไมใหเอาเปนเยี่ยงอยาง 
หรือ การพูดหยาบคายเพ่ือสั่งสอนหรือสรางขวัญกําลังใจ เชน “อยากเปนควายหรือไงทําไมไมรูจัก
เรียนรูงาน อยางนี้องคกรจะเปนยังไง” หรือ “ถาทําแคนี้ไมไดก็อายเด็ก” ซ่ึงแทจริงแลวก็ยังอยูใน
ขอบขายของวจีสุจริตอยูดี เพราะประกอบดวยเจตนาท่ีเปนกุศล 
 หลักสุจริต 3 เปนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญในการสรางคุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธ 
เพราะ การดําเนินชีวิต การปฏิบัติหนาท่ี และการประกอบอาชีพ จะตองมีความสุจริตในทุกเวลา 
เพราะความสุจริตนั้นเปนเกราะปองกันภยันตรายท้ังปวง 
 (2) หลักพรหมวิหาร 4 
 บุคคลผูท่ีจะเปนผูนําเชิงพุทธนั้นจะตองมีจิตใจท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนผูใหญ ความเปน
ผูใหญนั้นเปนสิ่งท่ีสรางความศรัทธาเคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบ
ขาง เพ่ือใหสามารถสรางเสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 
ยิ่งในยุคปจจุบัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับบุคลากรเปนองคเดียวกัน มีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม มีการปฏิบัติหนาท่ีในระดับท่ีสูงข้ึน จะตองมีวัฒนธรรมองคกรในการขยาย
ภาคสวนออกไปเรื่อยๆ ผูนําเชิงพุทธจึงจําเปนตองมีกระบวนการทางจิตใจท่ีมีความเปนผูใหญหรือ
ผูบริหารเพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจัดการบุคคลกลุมใหญๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ  
 หลักพรหมวิหาร 4 จึงเปนหลักพุทธธรรมในการสรางวุฒิภาวะของผูนําใหเกิดความ
ศรัทธา เคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบขาง เพ่ือใหสามารถสราง
เสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 4 ประการ ไดแก  
 1)  เมตตา  คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข   
 2)  กรุณา  คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนจากความทุกข  
 3)  มุทิตา  คือ ความพลอยยินดีเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี  
 4)  อุเบกขา  คือ ความเฉยๆ ไมยินดีหรือยินรายเม่ือเกินความสามารถท่ีจะชวยเหลือได  
 หลักพรหมวิหาร 4 มีความสําคัญตอความเปนผูนําเชิงพุทธมาก เพราะเปนหลักธรรมท่ี
สรางคุณลักษณะผูนําในฐานะผูให เพราะเม่ือมีจิตใจประกอบดวยพรหมวิหาร 4 ยอมมีพฤติกรรมท่ี
เปนผูใหท้ังในดานทาน ปยวาจา อัตถะจริยา และสมานัตตตา หรือ หลักสังคหวัตถุ 4 การท่ีผูนํา
ประกอบดวยพรหมวิหาร 4 ยอมเปนการลดความเห็นแกตัวท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ การลดความเห็นแกตัว
นั้น ถือเปนการใหของผูนําเชิงพุทธซ่ึงอาจไมจําเปนตองใชสิ่งของ ท้ังพฤติกรรมและวาจาท่ีเปนคุณ
แกบุคลากร ก็ถือเปนคุณลักษณะของผูนําตามหลักพรหมวิหาร 4  
 (3)  สังคหวัตถุ 4  
 การสงเคราะหบุคคลรอบขางถือเปนคุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธในการท่ีจะทําใหบุคคลมี
ความสุขจากการเปนผูใหอันมีสวนคลายคลึงกับหลักพรหมวิหาร 4 แตตางตรงท่ี พรหมวิหาร 4 จะ
แสดงออกทางจิตใจ สวนสังคหวัตถุ 4 จะแสดงออกทางกาย หรือ พฤติกรรม หรืออาจตีความไดวา 
หลักสังคหวัตถุ 4 เปนการแสดงออกของหลักพรหมวิหาร 4 ได เพราะเปนหลักธรรมท่ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หลักสังคหวัตถุ 4 ประการ คือ  
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 1)  ทาน คือ การใหในสิ่งท่ีเปนประโยชนหรือสิ่งท่ีไมขัดกับหลักพระพุทธศาสนาเทานั้น  
 2)  ปยวาจา คือ การกลาววาจาไพเราะท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท่ีไมประกอบดวยวจี
ทุจริต 4 คือ การพูดปด การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ และการพูดเพอเจอ  
 3)  อัตถจริยา คือ การกระทําตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ผู อ่ืน ตลอดจนสังคม
ประเทศชาติ ตลอดเวลาอยางสมํ่าเสมอ 
 4)  สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลายดวยความจริงใจไมทุจริตท้ังทางกาย 
ทางวาจาและทางใจ 
 การสงเคราะหบุคคลรอบขางถือเปนคุณลักษณะของผูนําเชิงพุทธในการท่ีจะทําใหบุคคลมี
ความสุขจากการเปนผูให บุคคลผูประกอบดวยสังคหะวัตถุ 4 จะเปนผูประกอบดวยบุญอยู
ตลอดเวลา ท้ังการใหดวยทาน การกลาวมธุรสวาจาหรือคําพูดท่ีเปนคุณประโยชน มีการบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตามสมควรและ วางตนเปนคนดีอยางเสมอตนเสมอปลาย ซ่ึงเปนคุณลักษณะผูนํา
ตามหลักสังคหวัตถุ 4  
 3) องคประกอบของผูนําเชิงพุทธ 
 (1) การควบคุมอารมณ  
 การท่ีบุคคลผูเปนผูนํานั้นสามารถพัฒนาใหกลายเปนผูนําเชิงพุทธไดนั้นมีความจําเปนตอง
อาศัยความรูความสามารถของตนเองอยูบาง การท่ีจะเปนผูทําเชิงพุทธไดนั้นจะตองอาศัยมโนคติใน
เชิงบวกมากกวาเชิงลบ อาศัยการใชเหตุผลมากกวาอารมณ อารมณนั้น เม่ือมองในมิติพุทธศาสนา
นั้นคือ อารมณท่ีเกิดข้ึนทางอายตนะ ท้ัง 6 คือ  
 1  รูปารมณ    อารมณทีเกิดข้ึนทางจักขุประสาท  
 2  สัททารมณ  อารมณท่ีเกิดข้ึนทางโสตะประสาท 
 3  คันธารมณ  อารมณท่ีเกิดข้ึนทางฆานะประสาท   
 4  รสารมณ  อารมณท่ีเกิดข้ึนทางชิวหาประสาท  
 5 โผฐัพพารมณ อารมณท่ีเกิดข้ึนทางกายประสาท   
 6 ธัมมารมณ   อารมณท่ีเกิดข้ึนทางวิญญาณ 
 บุคคลผูเปนผูนํา โดยสวนใหญเม่ือ มีกระบวนการปฏิภาคทางอารมณ จากการกระทบทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ยอมทําใหเกิดความรูสึกอันเปนวิบากแหงการกระทบอารมณเหลานั้น
ยอมเกิดข้ึนทางจิตใจ หรือท่ีเรียกวา เวทนา 5 คือ  
 1  สุขเวทนา  ความสุขกาย 
 2  ทุกขเวทนา  ความทุกขกาย 
 3  โสมนัสเวทนา ความสุขใจ  
 4  โทมนัสเวทนา ความทุกขใจ  
 5  อุเบกขาเวทนา ความเฉยๆ (สํ.สฬา.  (ไทย)  18/270/302 – 303.) 
 บุคคลผูเปนผูนํา โดยสวนใหญเม่ือเกิดอารมณท้ัง 6 รวมถึงเวทนาท้ัง 5 ยอมมีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมทางกายในลักษณะตางๆ เชน เม่ือเกิดเวทนาในฝายบวก คือ สุขเวทนาและ
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โสมนัสเวทนา ยอมแสดงออกดวยปยรูปหรือปยวาจา เชนเกิดรอยยิ้มหรือ มธุรสวาจา ใหเกิดข้ึน 
ในทางกลับกัน เม่ือเกิดเวทนาในฝายลบ คือ ทุกขเวทนาและโทมนัสเวทนา ยอมแสดงออกดวยอปย
รูปหรืออปยวาจา เชนเกิดความเครงเครียดหรือผรุสวาจา เชนเดียวกัน แต ในบางครั้งการแสดงออก
ในลักษณะเนกาทีฟ (Negative) ของผูนํา แสดงออกเพ่ือเปนตัวอยางใหบุคคลผูรับฟงเห็นวาสิ่งนี้คือ
สิ่งท่ีไมดี ถึงแมวาบุคคลท่ัวไปจะมองกิจกรรมการแสดงออกผูนําในเชิงลบแตเม่ือไดฟงวาสิ่งท่ีผูนํา
แสดงออกในลักษณะนั้นๆ เปนการสรางตัวอยางใหเห็นวาสิ่งนี้คือสิ่งท่ีไมดี ไมควรปฏิบัติตาม ผูนําจึง
จําเปนตองอาศัยหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาใชในการควบคุมอารมณไดแก หลักธรรมท่ีมีอุปการะ
มากคือ สติ ยิ่งในยุคปจจุบัน การใชสติมีความจําเปนมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยี  
มีความสะดวกสบายหลายอยางท่ีเกิดข้ึนในสังคมยุคนี้ ซ่ึงเปนความทาทายของผูนําในการควบคุม
อารมณมิใหหลงใหลไปกับคลื่นแหงความเปลี่ยนแปลงท่ีลุกโชนเหมือนการสุมไฟ  
 สังคมโลกท่ี มีการพัฒนาในลักษณะพลวัต  (Dynamic) คือ มีการพัฒนาในระบบ
กระบวนการภายใน มิใชการสรางวิชาใหมๆ แตเปนการพัฒนากระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึน โดยการ
นําระบบเทคโนโลยีเขามาเปนสวนประกอบ ในขณะเดียวกันเปนการใชระบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมาแทนบุคลากรเชน Application AI VR ฯลฯ ซ่ึงเปนการสรางความสะดวกสบายตอการ
บริหารงานตางๆ ซ่ึงผูนําท่ีปราศจากสติและสัมปชัญญะจะไมสามารถควบคุมอารมณใหมีความ
สมดุลได ผลท่ีตามมาคือความเสียหายท้ังตอชีวิตและทรัพยสินจากความประมาทในการปฏิบัติ
หนาท่ี สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความระลึกความทรงจํา ความไม
เลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ  สตินทรีย  สติพละ สัมมาสติ นี้ เรียกวา สติ  (อภิ .วิ .  (ไทย)  
35/524/393) ผูนําท่ีประกอบดวยสติจะสามารถควบคุมอารมณได ผลกระทบในทางลบยอมเกิดข้ึน 
หลักสติจึงสามารถนํามาใชในการควบคุมอารมณของผูนําได  
 (2)  การควบคุมพฤติกรรม  
 การแสดงออกทางาพฤติกรรมของผูนํานั้นเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในการบริหารกิจการ
องคกร รวมไปถึงการบริหารงานบุคคล เพราพฤติกรมของผูทําถือเปนกลไกหลักในการสราง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวใหเกิดข้ึนแกองคกร จริงอยู ในทุกองคกรนั้นจะตองมีกฎระเบียบ 
ขอบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณของบุคลากร แตสิ่งเหลานั้นก็อยูภายใตหลักในการควบคุม
พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ กุศลกรรมบถ 10 ประการอันถือเปนการควบคุมแบบองครวมท้ัง 
3 พฤติกรรม คือ  
 1  พฤติกรรมทางกาย 3+1  
 (1)  เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว 
 (2) เปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย 
  (3) เปนผูละเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 
 2  พฤติกรรมทางวาจา 4 
  (1) เปนผูละเวนขาดจากการพูดเท็จ 
 (2) เปนผูละเวนขาดจากการพูดสอเสียด 
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 (3) เปนผูละเวนขาดจากการพูดคําหยาบ 
 (4) เปนผูละเวนขาดจากการพูดเพอเจอ 
 3  พฤติกรรมทางใจ 3  
 (1) เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา 
 (2) เปนผูมีจิตไมพยาบาท 
  (3) เปนสัมมาทิฏฐิ (ม.มู. (ไทย) 12/440/476 – 477) 
 หลักกุศลกรรมบถ 10 สามารถนํามาวิเคราะหกับการควบคุมพฤติกรรมไดดังตอไปนี้ 
 1 พฤติกรรมทางกาย 3 + 1 
 (1) เปนผูไมเบียดเบียนหรือประทุษรายบุคคลรอบขางใหเกิดความเดือดรอนทางรางกาย 
 (2)  ไมลักขโมยทรัพยสินขององคกร และไมลักขโมยทรัพยสินของผูรวมงาน หรือ ใช
ทรัพยสินใหเปนไปตามความเปนจริงตามโครงการ 
 (3)  เปนผูไมลวงละเมิดในเชิงชูสาวใหเกิดข้ึนในองคกร  
 2  พฤติกรรมทางวาจา 4 
 (1) ไมหลอกลวงใหบุคคลอ่ืนหลงเชื่อ 
 (2) ไมชักนําใหเกิดความขัดแยงข้ึนในองคกร 
 (3) มีความสุภาพเรียบรอยท้ังกายวาจา 
 (4) พูดแตสิ่งท่ีประกอบดวยเหตุผลหาขอสรุปได 
 3  พฤติกรรมทางใจ 3  
 (1)  มีความพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู 
 (2)  มีจิตเมตตากรุณาตอบุคคลรอบขาง  
 (3)  เห็นชอบตามธรรมนองคลองธรรม   
 การแสดงออกทางาพฤติกรรมของผูนํานั้นเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในการบริหารกิจการ
องคกร รวมไปถึงการบริหารงานบุคคล เพราพฤติกรมของผูทําถือเปนกลไกหลักในการสราง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวใหเกิดข้ึนแกองคกร จริงอยู ในทุกองคกรนั้นจะตองมีกฎระเบียบ 
ขอบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณของบุคลากร แตสิ่งเหลานั้นก็อยูภายใตหลักในการควบคุม
พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ กุศลกรรมบถ 10 ประการอันถือเปนการควบคุมแบบองครวมท้ัง 
3 พฤติกรรม 
 4) แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของผูนําเชิงพุทธ 
 บุคคลผูทําหนาท่ีเปนผูนําเชิงพุทธถึงแมวาจะมีหลักพุทธธรรมท่ีมีความเหมาะสมดังท่ี
กลาวมาแลว แตบุคคลผูเปนผูนําเชิงพุทธนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูนําเชิงพุทธ เพราะเปนหลักท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะบุคคลผูเปนผูนําเชิงพุทธ
จะตองมีวุฒิภาวะแหงผูนํา อันประกอบดวยสติปญญาในการปฏิบัติหนาท่ีการบริหารจัดการองคกร 
การปฏิบัติหนาท่ีของผูนําเชิงพุทธจะตองอาศัยแนวทาง 7 ประการอันเปนธรรมของสัตตบุรุษ 
กลาวคือ  
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 1)  รูจักสาเหตุของการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตั้งแต
จุดเริ่มตนหรือปจจัยสาเหตุ  
 2)  รูจักผลของการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตั้งแตจุดเริ่มตน
หรือปจจัยสาเหตุใหดีข้ึนตอไป  
 3)  รูจักศักยภาพของตนเอง บุคลากร และองคกร เพ่ือใหสามารถจัดสรรภารหนาท่ีให
ตรงตามความเหมาะสม 
 4)  รูจักประเภทของงาน วิธีการ แนวทางท่ีจะทําใหงานเหลานั้นประสบความสําเร็จดัง
เปาหมายท่ีไดวางไว  
 5)  รูจักเวลาการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม ตามกาลเทศะ ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป 
ไมกระทําทุจริตทางดานเวลา 
 6)  รูจักบุคคลท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีรวมกันวาเขามีความรูความสามารถอยูในระดับใด จะ
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดหรือไม  
 7)  รูจักวัฒนธรรมองคกรแนวทางปฏิบัติหนาท่ี กฎระเบียบ รวมไปถึงบทลงโทษรวมถึง
หลักการท่ีมีความสําคัญตอองคกรของตน 
  บุคคลผูทําหนาท่ีเปนผูนําเชิงพุทธถึงแมวาจะมีหลักพุทธธรรมท่ีมีความเหมาะสมดังท่ี
กลาวมาแลว แตบุคคลผูเปนผูนําเชิงพุทธนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูนําเชิงพุทธ เพราะเปนหลักท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะบุคคลผูเปนผูนําเชิงพุทธ
จะตองมีวุฒิภาวะแหงผูนํา อันประกอบดวยสติปญญาในการปฏิบัติหนาท่ีการบริหารจัดการองคกร 
การปฏิบัติหนาท่ีของผูนําเชิงพุทธจะตองอาศัยแนวทาง 7 ประการอันเปนธรรมของสัตตบุรุษดังท่ี
กลาวมาแลว  
 5) จริยธรรมและการปฏบิัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ดังท่ีกลาวมาแลวเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ซ่ึงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของผูบริหารไดดําเนินการมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากหลากหลายองคกร แตไมมี
ความเดนชัดในรูปแบบการทํางานอยางเปนระบบและขาดความตอเนื่อง ในการขับ เคลื่อนนโยบาย
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ในผูบริหารสถานศึกษา
ไมไดรับความสนใจตอผูบริหารระดับสูงเทาท่ีควร ท้ังท่ีความเปนจริงแลว ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มี
ความสําคัญ และจําเปนมากตอความสําเร็จหรือ ความลมเหลวขององคกรในสถานการณปจจุบันยัง
มีเสียงสะทอนวาผูนําหรือผูบริหาร ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไมรักษาความถูกตองใหสังคม ไมทํา
หนาท่ีบริการแกสังคม ยังมุงในประโยชนสวนตนมากกวา สวนรวม ยอมรับใชนักการเมืองหรือยอม
แพตออิทธิพล ภายนอกมากกวาจะรักษาระเบียบวินัยจึงจําเปนตองมีการใหความสําคัญกับภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมเพ่ือใหเกิดจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยมิติของการบริหารทรัพยากรมนุษยดังท่ีไดยกตัวอยางไวคือ 
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  1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  หากผูนําหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ มีความเปนธรรม มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
ตน สารถสงผลใหเกิดการปรับปรุงจุดออนแกไขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติหนาท่ีท้ังของ
ผูนําและผูบริหารและทรัพยากรมนุษย นําไปสูการสรางโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 
และสรางจุดแข็งใหเกิดข้ึน  
  2.  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง 
 หากผูนําหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการสรางแรงงาน
สัมพันธไดมากข้ึนเพราะเม่ือทรัพยากรมนุษยมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีก็ยอมเกิดความ
สามัคคีภายในองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผสวยเหลือกัน มีการเจรจา
ตอรองโดยอาศัยเหตุผลมากกวาอารมณ สามารถควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สรุป 

จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาจะไมได
เปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีภายในองคกรของผูนําหรือผูบริหาร แตถือเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางความเชื่อม่ันสรางขวัญกําลังใจสรางความม่ันคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย
ภายในองคกรได สิ่งเหลานี้ถือเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติตนระหวางผูบริหารกับทรัพยากรมนุษย
ซ่ึงองคกรในยุคปจจุบันจําเปนตองใหความสําคัญตอสิ่งนี้นอกเหนือจากวัฒนธรรมองคกรท่ีมีการ
ดําเนินอยูภายในองคกรแลว จริธรรมหรือความเปนธรรมก็มีความสําคัญในการความเชื่อม่ันสราง
ขวัญกําลังใจสรางความม่ันคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการท่ี
จะธํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได ผูนําหรือผูบริหารก็จําเปนตองประกอบดวย
จริยธรรมและการปฏิบติัอยางเปนธรรมภายในองคกร  

ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลักในการนําความสําเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร
มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนั้น จําเปนตองไดรับคําสั่งหรือ
หนาท่ีจากผูนําหรือผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ีในองคกร โดยไมมีการกระทํานอกเหนือจากหนาท่ีท่ี
ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลท่ีมีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัย
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นําไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยท่ีทรัพยากรมนุษยนั้นเปนผลมาจากการสรางระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงจริยธรรม
และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  

บุคคลผูท่ีจะเปนผูนําเชิงพุทธนั้นจะตองมีจิตใจท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนผูใหญ ความเปน
ผูใหญนั้นเปนสิ่งท่ีสรางความศรัทธาเคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบ
ขาง เพ่ือใหสามารถสรางเสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 
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ยิ่งในยุคปจจุบัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางผูนํากับบุคลากรเปนองคเดียวกัน มีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม มีการปฏิบัติหนาท่ีในระดับท่ีสูงข้ึน จะตองมีวัฒนธรรมองคกรในการขยาย
ภาคสวนออกไปเรื่อยๆ ผูนําเชิงพุทธจึงจําเปนตองมีกระบวนการทางจิตใจท่ีมีความเปนผูใหญหรือ
ผูบริหารเพ่ือท่ีจะสามารถบริหารจัดการบุคคลกลุมใหญๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ  

สังคมโลกท่ี มีการพัฒนาในลักษณะพลวัต  (Dynamic) คือมีการพัฒนาในระบบ
กระบวนการภายใน มิใชการสรางวิชาใหมๆ แตเปนการพัฒนากระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึน โดยการ
นําระบบเทคโนโลยีเขามาเปนสวนประกอบ ในขณะเดียวกันเปนการใชระบบอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีมาแทนบุคลากรเชน Application AI VR ฯลฯ ซ่ึงเปนการสรางความสะดวกสบายตอการ
บริหารงานตางๆ ซ่ึงผูนําท่ีปราศจากสติและสัมปชัญญะจะไมสามารถควบคุมอารมณใหมีความ
สมดุลได ผลท่ีตามมาคือความเสียหายท้ังตอชีวิตและทรัพยสินจากความประมาทในการปฏิบัติ
หนาท่ี สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาท่ีระลึก ความระลึกความทรงจํา ความไม
เลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ นี้เรียกวา สติ  ผูนําท่ีประกอบดวยสติจะ
สามารถควบคุมอารมณได ผลกระทบในทางลบยอมเกิดข้ึน หลักสติจึงสามารถนํามาใชในการ
ควบคุมอารมณของผูนําได  

ผูนําเชิงพุทธเปนบุคคลผูประกอบดวยภาวะผูนําในลักษณะปกติแตมีคุณวิเศษคือ เปน
บุคคลผูท่ีมีการแสดงออกในสถานะผูนําโดยอาศัยหลักธรรมสําคัญของพระพุทธศาสนามาเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีรัก เคารพ ศรัทธาจากบุคคลผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงผูนํากับ
ผูบริหารนั้นมีความแตกตางกันคือ ผูนํานั้นมีบริบทโดยตําแหนงรวมไปถึงภาวะทางพฤติกรรม แต
ผูบริหารนั้นมีบริบทเก่ียวของกับระบบการทํางานซ่ึงอาจเปนงานในหนาท่ีในองคกร 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ซ่ึงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร
ไดดําเนินการมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากหลากหลายองคกร แตไมมีความเดนชัดในรูปแบบการ
ทํางานอยางเปนระบบและขาดความตอเนื่อง ในการขับ เคลื่อนนโยบายอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ในผูบริหารสถานศึกษาไมไดรับความสนใจตอ
ผูบริหารระดับสูงเทาท่ีควร ท้ังท่ีความเปนจริงแลว ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มีความสําคัญ และ
จําเปนมากตอความสําเร็จหรือ ความลมเหลวขององคกรในสถานการณปจจุบันยังมีเสียงสะทอนวา
ผูนําหรือผูบริหาร ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไมรักษาความถูกตองใหสังคม ไมทําหนาท่ีบริการแก
สังคม ยังมุงในประโยชนสวนตนมากกวา สวนรวม ยอมรับใชนักการเมืองหรือยอมแพตออิทธิพล 

ภายนอกมากกวาจะรักษาระเบียบวินัยจึงจําเปนตองมีการใหความสําคัญกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
เพ่ือใหเกิดจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยมิติของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยดังท่ีไดยกตัวอยางไว  

หากผูนําหรือผูบรหิารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ มีความเปนธรรม มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
ตน สารถสงผลใหเกิดการปรับปรุงจุดออนแกไขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติหนาท่ีท้ังของ
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ผูนําและผูบริหารและทรัพยากรมนุษย นําไปสูการสรางโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 
และสรางจุดแข็งใหเกิดข้ึน 

หากผูนําหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการสรางแรงงาน
สัมพันธไดมากข้ึนเพราะเม่ือทรัพยากรมนุษยมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีก็ยอมเกิดความ
สามัคคีภายในองคกร สามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผสวยเหลือกัน มีการเจรจา
ตอรองโดยอาศัยเหตุผลมากกวาอารมณ สามารถควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สัปปุริสธรรม 7 กบักระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

The seven Sappurisadhamma with Proactive recruitment process 
 

สุภัทรชัย สีสะใบ  รัตนนที วิโรจนฤทธิ์  พระสมุหโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้กลาวถึงการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกร โดยใชหลักสัปปุริสธรรม 7 มา
ประยุกตใชในการดําเนินการกระบวนการสรรหา ทุกกระบวนทัศน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ สงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร และกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูท่ีทําหนาท่ีบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรจะตองรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การใชหลักธรรมมาชวยในการบริหารจัดการก็ถือวาเปนทางเลือกหนึ่งท่ีชวย
แกปญหา และชวยเสริมสรางแนวทางการบริหารบุคลากรแบบยั่งยืนได ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาได
กลาวถึงหลักธรรมท่ีสามารถสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไวหลายประการ 
โดยเฉพาะ หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบดวย 1. ธัมมัญุตา (เปนผูรูจักเหตุ) 2. อัตถัญุตา (เปน
ผูรูจักผล) 3. อัตตัญุตา (เปนผูรูจักตน) 4. มัตตัญุตา (เปนผูรูจักประมาณ) 5. กาลัญุตา (เปนผูรู
จักกาล) 6. ปริสัญุตา (เปนผูรูจักบริษัท) 7. ปุคคลัญุตา (เปนผูรูจักบุคคล) ซ่ึงจากการวิเคราะห
ขอมูลความสอดคลองระหวางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกกับหลักสัปปุริสธรรม 7 พบวา การนํา
หลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการรวมกับการสรรหาบุคลากรเชิงรุกในแตละกระบวนการของการ
ทํางาน จะทําใหเกิดประโยชนเปนอยางมากตอองคกร ซ่ึงสามารถเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคน
ใหเหมาะสมกับงาน เพ่ือจะไดบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมาทํางานในองคกร 

 

คําสําคัญ: กระบวนการสรรหา, การสรรหาบุคลากรเชิงรุก, สัปปุริสธรรม 7  
 
Abstract 

This article discusses the Proactive recruitment of an organization by using 
the seven Sappurisadhamma to apply in the Recruitment process by are paradigms. 
The Rapid change of business environment has affecting to the operation of the 
organization and human resource management strategies inevitably. The persons 
who manage human resources in the organization must be aware of that changing 
the applying of Dhamma principles to help in management is considered an 
alternative solution to help strengthen the sustainable management of personnel. 
In Buddhism has stated the Dhamma principles can promote and support the 
management of human resources in many respects, especially the seven 
Sappurisadhamma principles which consisting of 1. Dharmannutta (knowing the 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3548

cause) 2. Atthannuta (knowing the consequence) 3. Attannuta (knowing oneself) 4. 
Mattannuta (knowing how to be temperate) 5. Kàlannutà (knowing the proper time) 
6. Parisannutà (knowing the assembly) 7. Puggalannutà (knowing the individual). The 
results of the analysis of the consistency data between proactive recruitment and 
the seven Sappurisadhamma found that bringing the seven Sappurisadhamma to 
integrate with proactive recruitment in each process of work. It will bring 
tremendous benefits to the organization. Which can choose to use the right person 
to work or use someone to suit the job. In order to get an effective person to work 
in the organization. 
 

Key words: Recruitment process, Proactive recruitment, The seven 
Sappurisadhamma 
 

บทนํา 

 จากสภาพแวดลอมของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันทางธุรกิจ โลกาภิวัฒน สังคมและวัฒนธรรม สงผลใหองคกรตางๆ 
ตองปรับตัวท้ังดานโครงสราง กลยุทธ วัฒนธรรมองคการ และวิธีการบริหารจัดการ หากองคกรยัง
ยึดติดอยูกับรูปแบบการดําเนินงานท่ีเคยทําในอดีตก็ยากท่ีจะรักษาความอยูรอดขององคกรในระยะ
ยาวได จากการเปลี่ยนแปลงดังท่ีกลาวมาปฏิเสธไมไดวาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรจะ
ไดรับผลกระทบไปดวย สงผลใหการบริหารบุคคลแบบเดิมๆ ไมสามารถใชไดอีกตอไป จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจและองคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือชวยเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันและการอยูรอดอยางยั่งยืนขององคกร (Noe, R. A., Hollenbeck, J, R., Gerhart, B. 
& Wright, P. M., 2012, p. 25) ซ่ึงนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการ
ทํางานใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และปรับตัวใหพรอมดวยแนวปฏิบัติท่ีเปน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกมากข้ึน (Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, 
M., 2013: 457-471) โดยจะตองมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ขององคกรเพ่ือท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังเชิงปฏิบัติการและเชิงยุทธศาสตร และจะตองเปนผูนําในการเตรียมความพรอมของ
คนในองคกรใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้นนักทรัพยากรบุคคลจะตองมี
ความเขาใจธุรกิจขององคกรเปนอยางดี รวมผลักดันใหองคกรขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จไดใน
ปจจุบันและอนาคต 
 รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก คือการเปลี่ยนรูปแบบงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหม โดยมีการเชื่อมโยงกับกลยุทธองคกรมากข้ึน มุงเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาความสามารถใหมๆ ไดแก การสรรหาพนักงานท่ีมีศักยภาพมารวมงาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การดูแลรักษาพนักงาน การสรางความผูกพันของบุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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เปนตน ซ่ึงในบทความนี้ผูเขียนจะเนนเรื่องของการสรรหาพนักงานเชิงรุก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูง โดยนําหลักสัปปุริสธรรม 7 ซ่ึงเปนหลักธรรมของสัตบุรุษมาประยุกตใชในแตละ
กระบวนการของการสรรหาเชิงรุก 
 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) 
 การสรรหาบุคลากร หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคคลท่ีพรอมและสามารถทํางานไดเขา
มาสมัครงานตามท่ีสวนราชการกําหนด (สํานักงาน ก.พ., 2557). 
 การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
ทักษะท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานและองคกร โดยองคกรตองดําเนินการประชาสัมพันธตําแหนงท่ี
ตองการใหกลุมเปาหมายหรือตลาดแรงงานรับทราบ เพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขามา
สมัครท้ังนี้อาจเปนการสรรหาจากภายในหรือภายนอกองคกรก็ได (กฤติน บุญเพ็ง, 2555, หนา 34). 
 แนวคิดเรื่องการสรรหาเชิงรุกไดรับการกลาวถึงมามากกวา 10 ป โดยบริษัทท่ีปรึกษา 
McKinsey & Company ซ่ึงเริ่มใชคําวายุคแหงสงครามชวงชิงคนเกง (The War of Talent) ในป 
พ.ศ. 2544 โดยสรุปไดวา การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เปนการปรับแนวทางการ
สรรหาใหมีความเขมขนในเชิงของการสนับสนุนกลยุทธองคกรท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการเพ่ิม
ชองทางท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายใหหลากหลายวิธีมากข้ึน รวมถึงมีการวิเคราะหตนทุนการดําเนินงาน
สรรหาเทียบกับคาใชจายอ่ืนๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอยางความสําเร็จดานการสรรหา
เชิงรุก เชน บริษัท ซีพี ออลล จํากัด(มหาชน) ซ่ึงไดใหความหมายการสรรหาเชิงรุกวา หมายถึง การ
ใชทุกชองทาง ทุกโอกาส ทุกสถานกรณเพ่ือการสรรหาบุคลากรอยางมีจรรณยาบรรณ วิธีการสรรหา
เชิงรุก เปนการมุงเขาหาผูสมัครกลุมเปาหมาย วิธีการนี้เปนวิธีการท่ีแตกตางจากการสรรหาแบบ
ปกติซ่ึงเปนกระบวนการสรรหาเชิงรับโดยท่ัวไป เชน การประกาศรับสมัครผานหนังสือพิมพ 
อินเตอรเน็ต ใบปลิว โปสเตอร เพ่ือนแนะนํา หรืองาน job fair เปนตน (ศูนยสรรหาและคัดเลือก 
สํานักงาน ก.พ., 2558, หนา 8). 
 การสรรหาในปจจุบันจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางมีกลยุทธในเชิงรุก เพ่ือใหการสรร
หาเปนไปอยางรวดเร็ว และไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ โดยกลยุทธดังกลาว 
จําเปนตองสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร รวมท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจอีกดวย ซ่ึงขอมูล
นําเขาสําคัญสําหรับกลยุทธการสรรหาเชิงรุกก็คือการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
หนวยงาน และองคกรท่ีสะทอนถึงจํานวนท่ีเหมาะสมและความรูความสามารถท่ีตองการท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต เพ่ือใหรูท้ังปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรท่ีตองการ นอกจากนี้ กลยุทธการ
สรรหาเชิงรุกยังตองกําหนดวิธีการสรรหาท้ังชองทาง ประชาสัมพันธและรูปแบบกิจกรรมท่ี
เหมาะสม สามารถเขาถึง และดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
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 ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีโดดเดนของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
1. พัฒนาวิธีการสรรหาอยางตอเนื่อง โดยตองใชความคิดวิเคราะหขอมูลสารสนเทศมาก

ข้ึนกวาเดิม การสรรหาแบบเดิมๆ องคกรอ่ืนสามารถเลียนแบบและทําตามไดอยางรวดเร็วรวมท้ัง
การหาสาเหตุใหพบวาเหตุผลจูงใจใดของคูแขงท่ีทําใหคนเกงลาออกไปทํางานดวย 

2. สรางแบรนดหรือประกาศจุดยืนการสรรหาวาคนลักษณะใดท่ีองคกรตองการการสราง
ความรูสึกทาทายสําหรับคนเกงท่ีตองการทํางานรวมกับคนเกงอ่ืนๆ เหมือนกับ ดังท่ี Google เคย
ประกาศในยุคเริ่มตนธุรกิจวา“เราตองการจางคนฉลาดล้ําเลิศอยางคุณ” (You’re brilliant, we’re 
hiring) 

3. การปรับปรุงลักษณะงานใหมีความทาทายนาสนใจรวมถึงสภาพแวดลอมการทํางาน
รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนท่ีนาดึงดูดใจ 

4. กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีตองการตามความเปนจริง ไมเฉพาะแตคุณวุฒิ
การศึกษาแตเนนความสามารถทางสติปญญาทักษะการเรียนรูทักษะการปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือ
แมแตการกลาคิดนอกกรอบ เชนเดียวกับท่ี Google ไดประกาศรับสมัครไวท่ีหนาแรกของเว็บไซต
สมัครงานวาใหความสําคัญกับคะแนนนอยกวาความสามารถในการทํางานและการเขากับเพ่ือนรวม
ทีม 

5. 80%ของผลลัพธองคกรเชนรายไดและผลกําไรมักมาจากความพยายามของพนักงาน
จํานวน 20% ของท้ังองคกร ซ่ึงเปนระดับตําแหนงผูบริหาร ดังนั้นองคกรจึงตองใหความสําคัญ การ
ทุมเทเวลาและทรัพยากรในกิจกรรมสรรหาผูบริหารทุกระดับ และ/หรือตําแหนงงานท่ีมีผลกระทบ
ตอความสําเร็จขององคกรมากกวาการสรรหาตําแหนงงานท่ัวไป 

6. ปฏิบัติตอผูสมัครเชนเดียวกับท่ีปฏิบัติตอลูกคา ซ่ึงหมายถึงจําเปนตองหาขอมูลเชิงลึก
เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพ่ือใหสามารถเขาใจความตองการของกลุมเปาหมายไดดี
ยิ่งข้ึน หรือปรับแตงลักษณะงานหรือขอเสนอใหนาจูงใจ ซ่ึงอาจโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายลาออก
มาทํางานกับท่ีทํางานแหงใหม 

7. สรางโอกาสและทําสิ่งท่ีแตกตางเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการจางงาน 
8. ปรับปรุงข้ันตอนการสรรหาคัดเลือกใหรวดเร็ว เนื่องจากสวนใหญคนเกงมักถูกจางงาน

ภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือปองกันการเปลี่ยนใจหรือถูกชิงตัวจากองคกรคูแขง 
9. ทุกคนในองคกรตองทําหนาท่ีเปนเครือขายในการชวยหาคนเกงใหองคกรดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงระดับผูบริหารข้ึนไปเพราะมีโอกาสไดพบปะคนเกงในแวดวงการ
ทํางานสถาบันวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญในสายงานมากกวาฝายทรัพยากรบุคคล 

10. การปรับเครื่องมือการสรรหาเพ่ือใหทันกับยุคดิจิตอลและเหมาะสมกับ Lifestyleของ
คนรุนใหมท่ีตองการความคลองตัวเพ่ือลดชองวางและเพ่ิมความรวดเร็วในการสื่อสารรวมถึงเพ่ิมความ
สะดวกในการสรรหาอีกดวยเชนการสัมภาษณผาน Application Online เชน Skype หรือ Line 
หรือ Facetime แทนการสัมภาษณท่ีสํานักงาน เพราะคนเกงท่ีเปนกลุมเปาหมายอาจจะยังไมลาออก
เปนตน 
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11. การเปนพันธมิตร รวมท้ังการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับองคกรท่ีอาจชวย
สนับสนุนการสรรหาขององคกรเชน สมาคมวิชาชีพสถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรมหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเปนศูนยรวมกลุมเปาหมายหรือแหลงผลิตคนในวิชาชีพเฉพาะทางเปนตนเพ่ือเพ่ิมโอกาสได
พบกับกลุมเปาหมาย (ศูนยสรรหาและคัดเลือก สํานักงาน ก.พ., 2558, หนา 8-9). 
  
 คุณลักษณะของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
 เม่ือกลาวถึงกระบวนการสรรหาเชิงรุก สามารถพิจารณาไดตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 1. องคกรมีการวางแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 2. ขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดทําแผนกําลังคน/แผนอัตรากําลังมาจากการวิเคราะหปจจัยท้ัง
ภายในและภายนอกองคกรและตองเปนขอมูลท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
 3. แผนอัตรากําลังจะถูกกําหนดออกมาเปนกลยุทธการสรรหาบุคลากรท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 4. กลยุทธการสรรหาบุคลากรตองเปนกลยุทธเชิงรุกในดาน คุณภาพ ปริมาณ และเวลา 
กลาวคือ ไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ในปริมาณท่ีกําหนด และ ณ ชวงเวลาท่ีตองการ 
 5. มีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการกําหนดชวงเวลาและผลลัพธของความกาวหนา และมี
ตัวชี้วัดท่ีวัดผลไดอยางครอบคลุม 
 6. งานสรรหาเชิงรุกตองเปนงานหลักไมใชงานฝาก ตองมีการจัดสรรงบประมาณ และ
ผูรับผิดชอบหลักไวอยางชัดเจน 
 7. มีการติดตามประเมินผล เพ่ือใชในการปรับปรุงกลยุทธการสรรหาเชิงรุกอยางตอเนื่อง 
และตองเชื่อมตอกับกระบวนการรักษาบุคลากร (Retention) ในองคกร มิเชนนั้นจะเปนการลงทุน
ท่ีสูญเปลา (ศูนยสรรหาและคัดเลือก สํานักงาน ก.พ., 2558, หนา 4-5). 
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการสรรหาเชิงรุกเปนการกระทําท่ีมีระบบ มีทิศทาง 
และเปาหมาย (คุณภาพ ปริมาณ และเวลา) ท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือถูกเรียกวากลยุทธแลวตองมีความ
ยืดหยุนและปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 
 
ข้ันตอนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
 เม่ือความสามารถในการแขงขันขององคกรเปนผลมาจากความสามารถของบุคลากร การ
ทํางานของฝายทรัพยากรบุคคล จึงตองสรรหาคนทํางานท่ีตอบโจทยองคกรใหไดมากท่ีสุด และวิธีท่ี 
ตองนํามาใชก็คือ การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ท่ีเปนการสรรหาผูสมัครงานให
ไดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการสรรหาอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหไดคนทํางานตามท่ี
ตองการอยางรวดเร็วหรือกอนนายจางรายอ่ืน ซ่ึงมี 3 ข้ันตอนอยางงาย ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนสรรหาเชิงรุก 

- วิเคราะหความตองการกําลังคน (Manpower Planning)  
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- ทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานท่ีตองการอัตรากําลังคน รวมกันต้ังเปาหมาย
และตัวชี้วัดของผลงาน พรอมรวมกันทําหนาท่ีสรรหาและคัดเลือก 

- วางแผนการคัดเลือกจากแหลงสรรหาท่ีเหมาะสม  
 กอนเขาสูข้ันตอนการวางแผน ทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานควรไดรับการพัฒนา
ทักษะการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณผูสมัครเพ่ือให ไดคนทํางานท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นตองมีการระดมความเห็นของทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานเพ่ือนํามา
ปรับปรุงในงานสรรหาครั้งตอๆ ไป และตองรักษาขีดความสามารถในการสรรหาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
จะตองสามารถจัดลําดับความสําคัญกอนหลังท่ีอิงตามความจําเปนในการสรรหา โดยอาจจะยึด
เกณฑ ตําแหนงงานท่ีสําคัญ (Critical Position) หรือหาไดยาก (Hard-to-Fill Position) เปน
ตําแหนงท่ีจะสรรหาใหมหรือสรรหาทดแทนมากอนตําแหนงงานดานสนับสนุน (Support 
Function Position) 
 ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการเชิงรุก 

- วิเคราะหตําแหนงงานท่ีสําคัญ (Critical Position) หรือหาไดยาก (Hard-to-Fill 
Position) และนํามาคนหาวามีพนักงานภายในตําแหนงใดท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนไดบาง หรือ
เพ่ือนํามาใชเพ่ือปรับปรุงและจัดทําแผนการลดเวลาสรรหา เชน การสัมภาษณผูสมัครงานเพ่ือข้ึน
บัญชีเก็บไวใหพรอมเรียกทํางานในอนาคต 

- คนหาแหลงจางงานเฉพาะทางหรือเฉพาะสาขาอาชีพ ซ่ึงอาจใชวิธีซ้ือพ้ืนท่ีประกาศ
งาน ก็จะชวยใหเขาถึงผูสมัครงานท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- วิเคราะหประสิทธิภาพของชองทางการสรรหาแตละแหลงท่ีเลือกใช พรอมจัดลําดับ
ความสําคัญของแตละชองทาง เพ่ือใหแผนการสรรหาและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

- ติดตามสถานการณการจางงานและแหลงจางงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหาชองทางรับ
คนเขาทํางาน 
 ตลอดการดําเนินการสรรหา ควรสรางเครือขายและประสบการณท่ีดีกับผูสมัครงานและ
แหลงจางงานตางๆ ดวย เพ่ือประสิทธิภาพในการสรรหาและผลลัพธท่ีดีท่ีจะสงผลในระยะยาว 
 ข้ันตอนท่ี 3 วัดผลเชิงรุก 

- นําตัวชี้วัดท่ีตั้งไวจากข้ันตอนการวางแผนมาวัดผลงานท่ีไดจากการสรรหา 
- นําผลการประเมินท่ีวัดไดมาปรับปรุงเพ่ือนําไปพัฒนาในการสรรหาครั้งตอไป (ชัชวาล 

อรวงศศุภทัต, ออนไลน). 
จะเห็นไดวา การสรรหาเชิงรุกท้ัง 3 ข้ันตอน จะตองมีการวิเคราะหในทุกข้ันตอน ดังนั้น 

ถามีการวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนและตั้งคําถามพรอมหาคําตอบไดมากเทาไร การสรรหาเชิงรุกก็
จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สัปปุริสธรรม 7 
 คุณธรรม คือ คุณงามความดี เปนตัวคอยกําหนดใหคนประพฤติปฏิบัติดี หลักธรรมดวย
ธรรม 7 ประการ ของสัปปุริสธรรม ซ่ึงทุกคนสามารถนํามาประยุกตใช และถือปฏิบัติ โดยเฉพาะผูท่ี
เปนหัวหนาตองปกครองผูใตบังคับบัญชา สมควรตองกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนอ่ืน และ
จะตองบังคับใจตนเองใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ซ่ึงจะชวยสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (สัปปุริสธรรม 7 ประการ, 2562, ออนไลน) ประกอบดวยหลกัธรรมท่ี 7 ประการ  คือ  
 1. ธัมมัญุตา คือ การรูจักเหตุ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎเกณฑแหง
เหตุผล และรูหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล  
 พระธรรมปฎก ใหความหมายของการรูจักเหตุในเชิงท่ีวา คือ การรูจัก และเขาใจใน
หลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑของสิ่งตางๆ ในสังคมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต โดยรูจักวาตน
จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีมีอยูอยางไร สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทําภายใตเหตุ และ
ผลอันถูกตอง (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตฺุโต, 2540, หนา 4) 
 ตัวอยางการรูจักเหตุ 
 – รูจักวา สิ่งท่ีตองทํามีวิธีการหรือกระบวนการอยางไร 
 – รูจักวา เรื่องนั้นๆมีท่ีมาท่ีไปอยางไร 
 – รูจักวา สิ่งนั้นๆมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกันอยางไร 
 – รูจักวา ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํามีสาเหตุมาจากอะไร 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักวิเคราะหหาเหตุของสถานการณ และมีความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน 
เปนการวางแผนการดําเนินงาน ยอมทําใหการทําหนาท่ีบรรลุผลสําเร็จ 
 2. อัตถัญุตา คือ การรูจักผล รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค คือ
รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทํา  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักผลในเชิงท่ีวา คือ การเปนผูรูจักผลหรือ
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํา สามารถรูถึงความมุงหมายของธรรมแตละอยางไดชัดเจน เชน รู
วาประพฤติตามธรรมขอนี้จะไดรับผลอยางนี้ และรูจักท่ีจะแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง และผูอ่ืน 
เพราะเห็นดวยปญญาวาเกิดผลดีจากการปฏิบัติ (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 
170-171) 
 ตัวอยางการรูจักผล 
 – รูจักวา เม่ือทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสีย 
 – รูจักวา เม่ือทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีแกใคร ผลเสียแกใคร 
 – รูจักวา เม่ือทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากนอยเพียงใด 
 – รูจักวา จะทําสิ่งใดจะตองมีเปาหมาย 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเสียกอนจะลงมือปฏิบัติ ยอมเขาใจถึงผล
ท้ังหลายท่ีมีมาแตเหตุ การกระทําท่ีรูจักความหมาย และความมุงหมายของหลักการในการ
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ปฏิบัติงาน รูจัก และเขาใจวัตถุประสงคของเปาหมายในกิจการนั้น ยอมสามารถวิเคราะหผลท่ีจะ
ไดรับการดําเนินงานตางๆ อยางถูกตอง 
 3. อัตตัญุตา คือ การรูจักตน รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง
ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักตนเองในเชิงท่ีวา คือ ความรูจักประมาณ
ตนในเรื่องตางๆ ท้ังฐานะทางการเงิน และความเปนอยู ฐานะหรือตําแหนงในหนาท่ีการงาน รวมไป
ถึงรูจักสภาพความคิด และจิตใจของตน เม่ือรูวาตนมีกําลัง มีความคิดอยางไร มีอุปนิสัยอยางไร เม่ือ
นั้น ยอมท่ีจะสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง และเหมาะสมในสังคม (พระธรรมกิตติ
วงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-171) 
 ตัวอยางการรูจักตน 
 – รูจักวา ตนมีความสามารถอยางไร เกงดานใด ไมเกงดานใด 
 – รูจักวา ตนมีนิสัยอยางไร 
 – รูจักวา ตนชอบหรือไมชอบอะไร 
 – รูจักวา ตนมีตําแหนงหนาท่ีในการงานอยางไร 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักตนเองจะสามารถวิเคราะหตนเองไดอยางถูกตองตรงกับความเปนจริงแลว
ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม รูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคอันจะเกิดผลดีตองาน
ในหนาท่ี 
 4. มัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณ  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักประมาณในเชิงท่ีวา คือ การเปนคนรูจัก
ความพอดี หรือ ความพอเพียงในทุกๆ ดาน ท้ังความพอดีในตน ความพอเพียงในชีวิต รูจักความ
พอดีในการพูด พอดีในการทํางาน พอดีในการหาทรัพย และพอดีในการจายทรัพย ดวยการรูจัก
ประมาณกําลังตนเอง (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-171) 
 ตัวอยางการรูจักประมาณ 
 – รูจักประมาณตนวาอยูตําแหนงใดเม่ือเทียบกับผูอ่ืนท่ีตําแหนงสูงกวาท่ีควรนอบนอมให
ความเคารพ 
 – รูจักประมาณกําลังทรัพยของตนในการซ้ือสิ่งของ 
 – รูจักประมาณกําลังตนเองขณะทํางาน 
 – รูจักประมาณประโยชนแกตนในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน ยอมทําใหกิจการงานเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีวางเอาไว ท้ังนี้ พึงใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชยิ่งทําใหเกิด
ความเขาใจ และปฏิบัติไดงายข้ึน 
 5. กาลัญุตา คือ การรูจักเวลา  
 พระธรรมปฎก ใหความหมายของการรูจักเวลาในเชิงท่ีวา คือ การเขาใจในกาลเวลาอัน
สมควร และระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการทํากิจอันใดๆ และพึงใชกาลเวลานั้นใหเหมาะสม เชน 
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รูวาเวลาไหนควร เวลาไหนไมควรทํา รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อะไรควรทํากอน อะไรควรทําหลัง 
ดวยการจัดลําดับของงาน และเวลาใหสัมพันธกัน รวมถึงรูจักประมาณเวลาขณะทําสิ่งๆนั้นให
เหมาะสม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,  2540, หนา 4) 
 ตัวอยางการรูจักกาลเวลา 
 – รูจักเวลาเขางาน เวลาเลิกงาน 
 – รูจักงานใดทํากอน งานใดทําหลัง 
 – รูจักเวลาอานหนังสือ เวลาเขานอน 
 – รูจักเวลาพูด เวลาใดไมควรพูด 
 ดังนั้น ผูท่ีเปนคนรูคุณคาของเวลา รูจักลําดับเวลาความสําคัญของงานท่ีสัมพันธกับเวลา 
วาควรทําหรือควรจะพักผอน วาควรทําอันใดกอนหลัง เม่ือถึงเวลาทํางานควรทํางานทํางานอยาง
เต็มกําลังความสามารถ 
 6. ปริสัญุตา คือ การรูจักชุมชน  
 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักชุมชนในเชิงท่ีวา คือ การเปนผูรูจักชุมชน 
ถ่ินอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงรูจักวาชุมชนเหลานั้นมีความตองการอะไร มีความเห็นหรือ
ขอตกลงอยางไร เม่ือทราบเชนนั้นแลว ยอมทําใหสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข และ
เกิดความรวมมือจากชุมชนอยางแทจริง (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-
171) 
 ตัวอยางการรูจักชุมชน 
 – รูจักวา ชุมชนมีกฎเกณฑหรือขอตกลงรวมกันอยางไร 
 – รูจักวา ชุมชนมีขนบธรรมเนียม และประเพณีอยางไร 
 – รูจักวา ชุมชนมีความขาดแคลนในดานใด 
 – รูจักวา ชุมชนมีความตองการอยางไร 
 ดังนั้น ผูท่ีรูจักปรับตัวใหเขากับชุมชน และเขาใจในสภาพของชุมชนในดานระเบียบวินัย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับชุนชนนั้น ๆ 
 7. ปุคคโลปรปรัญุตา คือ การรูจักบุคคล ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน  
 พระธรรมกิตติวงศ  ใหความหมายของการรูจักบุคคลในเชิงท่ีวา คือ การเปนผูรูจักเลือกคบ
คน ใครควรคบหรือไมควรคบ และรูจักวาคนแตละคนมีอุปนิสัยใจคอท่ีแตกตางกัน มีคุณธรรมตางกัน 
มีความประพฤติตางกัน มีหนาท่ีการงานตางกัน ดังนั้น จึงควรรูจักเลือกคบหาคนท่ีควรคบ ทําใหได
คนดี คนทํางานเกง และเหมาะสมกับงาน (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-
171) 
 ตัวอยางการรูจักคน 
 – รูจักวา คนนั้นมีนิสัยอยางไร 
 – รูจักวา คนนั้นมีประวัติเสื่อมเสียหรือไม 
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 – รูจักวา คนนั้นมีความสามารถอยางไร 
 – รูจักวา คนนั้นไมเกงในดานใด 
 ดังนั้น ผู ท่ีรูจักบุคคล และเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล โดยรูจักเลือกบุคคลให
เหมาะสมกับงานเพ่ือใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 จากความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 7 ท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเปนหลักธรรมท่ี
เหมาะสมตอการเปนผูนํา โดยเฉพาะผูท่ีเปนผูบริหารจัดการเรื่องคนในองคกรท่ีจะตองเปนผูรูจัก
เหตุผล รูจักตัวเอง และผู อ่ืน รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจักนิสัยความตองการ 
ความสามารถของคนในองคกร รวมถึงผูท่ีจะเขามารวมทํางานกับองคกร เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูก
กับงานหรือใชคนใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงสามารถนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชกับ
กระบวนการสรรหาเชิงรุกไดเปนอยางดี ดังท่ีจะกลาวตอไป 
  

สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
กระบวนการสรรหาคนเขาสูองคกรในยุคปจจุบัน จึงเปนปญหาหลักและเปนปญหาใหญ

มากสําหรับผูบริหารองคกร เพราะวาผูบริหารในองคกรท่ีเปนธุรกิจ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ มักจะมีความเห็นตรงกันวา หาคนมาสมัครงานก็ยาก มาทํางานแลวก็ทํางานไมคอยทน  

และไมคอยเต็มท่ีใหกับองคกร ถึงเวลาแลวท่ีนักบริหารงานบุคคลควรจะมีการทบทวนระบบการสรร

หาเสียใหม ใหเปนกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลักสัปปุริสธรรม 7 หมายถึง ธรรม 7 ประการ ของสัตบุรุษท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ คือ ความ

เปนคนดีท่ีสมบูรณ เปนธรรมท่ีเหมาะสมตอการเปนผูนํา โดยเฉพาะผูท่ีเปนผูบริหารดานบุคคลใน

องคกรท่ีจะตองเปนผูรูจักเหตุผล รูจักตัวเอง และผูอ่ืน รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรูจัก

นิสัยความตองการ ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือจะไดเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงสามารถนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการสรรหาเชิงรุกไดดังนี้ 

1. หลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) คือ การรูหลักความจริง รูหลักเกณฑ รูหลักการท่ีจะทําให

เกิดผล สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย เริ่มจากฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) จะตองทราบนโยบาย หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกรอยางถองแทวา

เปนอยางไรจะไดดําเนินการไดสอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑขององคกร เชน หากนโยบาย

ขององคกรการสรรหาบุคลากรเชิงรุกจะตองเปนการสรรหาจากภายในองคกรเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมี

ความรูเรื่องขององคกร และวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี หากทราบชัดเจนถึงนโยบายขององคกร

แลว ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจะไดดําเนินการสรรหาจากภายในองคกร ไมตองไปวางแผนการ

สรรหาจากภายนอกทําใหประหยัดงบประมาณในการสรรหา และไดบุคลากรตรงตามความตองการ  

อีกตัวอยางหนึ่งของการนําหลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) มาประยุกตใชก็คือ การเสริมสราง

แบรนดสินคาใหเปนท่ีรูจักซ่ึงเปนหนึ่งในกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ปจจุบันคนรุนใหมอยาก
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ทํางานในองคกรท่ีเขาใฝฝนตั้งแตเด็ก เพราะวา ตรายี่หอสินคา ไดทําใหเขาเกิดความรูสึกท่ีดี อยาก

เขามารวมงาน เชน KFC แมคโดนัลด ท้ังสองแบรนดไดสรางความประทับใจ ดานรสชาติอาหารและ

ตัวสินคาตั้งแตเด็ก จนทําใหเกิดความผูกพันและเกิดความเชื่อม่ันฝงใจ เม่ือเติบโตข้ึนมาก็ยังจํา

ความรูสึกเม่ือยังเด็กได เลยอยากมีสวนรวมกับองคกรท่ีมีการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก ตรงกับ

หลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) นั่นคือองคกรตองรูวาสิ่งท่ีจูงใจใหคนรุนใหมๆ เขามาสมัครงานกับองคกร

อาจมีเหตุมาจากแบรนดสินคาท่ีเคาเห็น รูจัก และยอมรับมาตั้งแตเด็ก เม่ือรูดังนั้นแลวจะทําให

องคกรทําการสรางแบรนด หรือสื่อสารองคกรออกไปไดตรงกับกลุมบุคคลท่ีตองการไดมากข้ึน 

ตัวอยางการสรางแบรนดท่ีชาญฉลาด ตองรูดีถึงพลังการสงตอจากกลุมลูกคาเดิมสูกลุมลูกคาใหม

อยางมีประสิทธิภาพ เชนเม่ือป 2554 บ.โคคา โคลา ไดปลอยแคมเปญ “Shark a Coke” เริ่มท่ี

ประเทศออสเตรเลีย โดยนําเอาชื่อเลนยอดนิยมมาพิมพลงบนบรรจุภัณฑท้ังกระปองและขวดของ 

Coca-Cola เกิดการแชรตอกันท้ังโลกออนไลนและออฟไลนประสบความสําเร็จอยางมากจนไดรับ

การเผยแพรออกไปกวา 80 ประเทศ ทําใหจํานวนผูติดตาม Facebook ของ Coca-Cola เพ่ิมข้ึน

กวา 25 ลานคน เพ่ิมสวนแบงการตลาดข้ึน 4% และยังทําใหมีผูสนใจสมัครงานเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

(TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน, 2562, ออนไลน) 

 

ภาพท่ี 1 การสรางแบรนดของ บ.โคคา โคลา เม่ือป 2554 
 

2. อัตถัญุตา (รูจักผล) คือ การรูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีจะไดรับอันเนื่องมาจากการ

กระทํา สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย เม่ือฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) ทราบนโยบายในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกรวา การท่ีใหสรรหาจากบุคลากร

ภายในก็เพ่ือใหไดคนท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคกร สามารถปรับตัวไดงาย และเรียนรูงานได

เร็วข้ึน หาก HR เขาใจเหตุและผลดังนั้นแลวก็จะลงมือดําเนินการสรรหาบุคลากรเชิงรุกจากภายใน

องคกรโดยไมมีขอสงสัยในนโยบายขององคกร ทําใหสามารถสรรหาคนไดตรงกับความตองการมาก

ข้ึนในทุกๆ ตําแหนงเพราะรูแลววาตําแหนงใดตองการคนแบบไหนถึงจะเหมาะสม ปรับตัวงายกับ
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วฒันธรรมองคกรของฝายนั้นๆ ยังมีตัวอยางของการนาํหลัก อัตถัญุตา (รูจักผล) มาประยุกตใชใน

การสรรหาบุคลากรเชิงลึกอีก เชน 

การจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปนของตัวเองเพ่ือผลิตคนท่ีมีความรูและทักษะ

เฉพาะใหกับองคกรเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพ่ือไมใหเกิดการขาดแคลน

แรงงานท่ีมีผลกระทบตอองคกรและกระบวนการผลิต ดังตัวอยางเชน องคกรใหญๆ ไดทํากัน เชน 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ (CP All) ท่ีจัดต้ังสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน, 2562, ออนไลน) สอนในระดับอุดมศึกษา ระหวางศึกษา ก็ทํางานในองคกรไปดวย และเม่ือ

จบการศึกษาก็มีโอกาสไดทํางานใน บ. CP All ในขอนี้เปนการนําหลักอัตถัญุตา (รูจักผล) มาใชใน

การสรรหา นั่นคือ องคกรรูผลประโยชนท่ีไดจากการจัดต้ังโรงเรียน หรือสถาบันเอง เนื่องจากจะทํา

ใหองคกรไดคนในแบบท่ีองคกรตองการ เพราะคนเหลานั้นไดศึกษาท้ังความรู ความสามารถ และ

วัฒนธรรมขององคกรจาก โรงเรียนหรือสถาบันท่ีจัดตั้งโดยองคกรเอง 
 

 

ภาพท่ี 2 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ไดรับการสนับสนุนทการจัดตั้งจาก  

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
 

3. อัตตัญู (รูจักตน) คือ การรูจักตัวตนของเราเอง วามีความรู ความสามารถ ความถนัด 

และคุณธรรม สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย สิ่งสําคัญอยางแรกคือ

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) จะตองรูจักความเปนตัวตนขององคกรเปนอยางดี อาจพิจารณา

ไดจากวิสัยทัศน หรือพันธกิจขององคกร การท่ีรูจักตัวตนขององคกรดี เม่ือฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) ประกาศรับสมัครบุคคลท้ังจากภายในและภายนอกองคกร HR จะตองทําประกาศรับ

สมัครใหผูสมัครไดเห็นตัวตน วิสัยทัศน พันธกิจขององคกรดวย เพ่ือใหนาสนใจ ชัดเจน และสามารถ

ดึงดูดบุคคลท่ีมีลักษณะแบบเดียวกับท่ีองคกรตองการเขามาสมัครงาน อยางเชนการประกาศรับ

สมัครงานของ TOMs บริษัทรองเทาชวยเหลือสังคม ต้ังอยูท่ี รัฐแคลิฟอรเนีย ประกาศหานักศึกษา
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ฝกงานมาชวยงาน ท้ังท่ีงานหนัก ไมจายคาตอบแทน แตกลับมีคนมาสมัครงานกับ TOMs อยางเต็ม

อกเต็มใจ โดยประกาศรับสมัครงานของ TOMs มีขอความวา   

หัวขอ : (งานการตลาด) บริษัทรองเทาสุดฮิปมองหาเด็กฝกเจงๆ! 

ถาคุณเปนคนฉลาด ครีเอทีฟ และมีหัวแบบผูประกอบการ นี่คือโอกาสสุดเจงสําหรับ

คุณ TOMS เปนบริษัทรองเทาท่ีมีแววไปไดไกล อยูท่ีเวนิซ รัฐแคลิฟอรเนีย รองเทาของเราเปนการ

ผสมผสานระหวางแฟชั่นอารเจนตินาและวัฒนธรรมโตคลื่นสไตลแคลิฟอรเนีย ทุกครั้งท่ีเราขาย

รองเทาไดคูหนึ่ง เราจะบริจาคอีกคูใหแกผูยากไรในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกา 

บริษัทกําลังมองหาคนมาชวยตําแหนงตางๆ ดังนี้ 

1. เด็กฝกงานดานธุรกิจสุดเจง – คนท่ีไดรับเลือกในตําแหนงนี้จะทํางานข้ึนตรงกับ

ซีอีโอ ซ่ึงบอกไวกอนเลยวา ไมมีเครื่องทํากาแฟให โดยคุณจะตองดูแลงานแบบเต็มมือ  

ไมวาจะเปนโฆษณา การตลาด พัฒนาแบรนด และการจัดจําหนาย 

2. เด็กฝกงานออกแบบเว็บไซต – คุณจะตองเปนนักศึกษาท่ีมีประสบการณและ

ตองเจง เพราะงานของคุณมีผลตอการเติบโตของบริษัท และนี่เปนโอกาสอันดีเลิศท่ีคุณ

จะไดสรางเรซูเมเจงๆ ไวสมัครงาน 

อยางไรก็ตาม งานนี้ไมมีคาตอบแทน แตคุณจะไดโอกาสของจริงท่ีจะชวยใหคุณไดงาน

ประจําท่ีไดผลตอบแทนงดงาม (รวิศ หาญอุตสาหะ, 2562, ออนไลน) 

จากประกาศรับสมัครงานจะเห็นไดวา มีการสื่อสารถึงนโบายขององคกร คือเปนองคการ

ท่ีชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงแนนอนคนท่ีจะถูกดึงดูดเขามาสมัครงานนี้จะตองเปนคนท่ีมีคานิยมอยาก

ชวยเหลือสังคมแบบเดียวกับ TOMs และนี่เองคือการนําหลัก อัตตัญู (รูจักตน) มาใชในการสรรหา

บุคลากรเชิงรุก นอกจากองคกรตองรูจักตัวตนของตัวองคกรเองแลว ผูสมัครก็ยังตองรูจักตัวตนของ

ตนเองดวย 

4. หลักมัตตัญู (รูจักประมาณ) คือ การเปนผูรูจักความพอดี สามารถนํามาประยุกตใช

ในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย องคกรจะตองใหความสําคัญกับการทํางานท่ีประหยัดคาใชจาย

ใหกับองคกร การสรรหาบุคลากรก็เชนการ HR ขององคกรจะตองมีการวางแผนงบประมาณ

คาใชจายในการสรรหาบุคลากร พิจารณาวาวิธีใดเปนวิธีท่ีคุมคามากท่ีสุดในการสรรหาคนมาทํางาน 

เชนการใชวิธีสรรหาจากภายในองคกรกอนการสรรหาภายนอกเพราะประหยัดคาใชจายมากกวาท้ัง

คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายในการประกาศโฆษณา โดยการเอางบประมาณเหลานั้นมาใช

ในการการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา เม่ือองคกร

ตองการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรเม่ือไร ก็จะมีผูท่ีมีทักษะความสามารถพรอมใชงาน จึง

ควรมุงเนนใสใจ การพัฒนา ความรู ความสามารถพนักงาน ใหมีทักษะท่ีเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงาน 
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และยิ่งมากกวานั้น ยังเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานท่ี บริษัทสงไปฝกอบรม เกิดความรูสึกท่ีดี 

และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานอีกดวย 

5. หลักกาลัญู (รูจักกาล) คือ การเปนผูรูจักกาลเวลาอันเหมาะสมท่ีจะกระทําหนาท่ีการ

งาน สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย ทําการวิเคราะหวาตําแหนงงาน

ใดบางท่ีตองใชระยะเวลานานในการหาคน หรือหายากในตลาดแรงงาน ควรจะนํามาจัดทําแผนการ

สรรหาบุคลากรเชิงรุก เชน การลดเวลาในการสรรหาโดยการสรรหาบุคลากรไวลวงหนา บางครั้ง

อาจจะเพ่ิมตัวเลือกใหกับผูสมัครท่ีคอนขางหายากใหมากข้ึน เชน จัดรถรับสงไปยังท่ีมหาวิทยาลัย 

หรือเก็บรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกจะเก็บไวในบัญชีของผูสมัคร ท่ีพรอมจะเรียกทํางาน โดยมีการ

ติดตอจากองคกรอยูตลอดเวลาเพ่ือใหผูสมัครเกิดความม่ันใจวายังมีองคกรท่ีมีความตองการตัวเขา

อยู ซ่ึงการวิเคราะหระยะเวลาท่ีใชในการสรรหาคนนี้ เปนการนําหลักกาลัญุตา (รูจักกาล)  

มาประยุกตใชในการหาคน เพ่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรม (สรรหาคน) นั้นๆ 

และควรใชเวลานั้นใหเหมาะสม สําหรับการวางแผนใหรูวาเวลาไหนควรทําอะไร อะไรควรทํากอน 

อะไรควรทําหลัง ดวยการจัดลําดับของงาน และเวลาใหสัมพันธกัน เห็นคุณคาของเวลา อีกตัวอยาง

หนึ่งในการนําหลักกาลัญุตา มาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรคือ การสรรหาดวยวิธี Job fair 

ซ่ึงวิธีนี้จะเปนการสรรหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องของเวลามากท่ีสุด คือจะตองรูวาชวงเวลาใดท่ีจะมีนิสัต 

นักศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีองคกรตองการเปนจํานวนมาก ก็จะตองเขาไปรับสมัคร  

ณ ชวงเวลานั้นเพ่ือใหมีผูสมัครใหเลือกหลากหลาย ทําใหองคกรมี pool ใบสมัครสําหรับเด็กจบใหม

เปนฐานขอมูลในองค สะดวกตอการเรียกใชงาน 

6. หลักปริสัญู (รูจักชุมชน) คือ การรูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ สามารถนํามา

ประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย หลักนี้จะเชื่อมโยงกับหลักการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

ไดเปนอยางดี ทําใหเรารูวาเวลาท่ีเราจะเขาไปสรรหาบุคลากร ณ แหลงใด ควรตองเขาไปดวย

รูปแบบใดจึงจะดึงดูดใหผูสมัครเขามาสมัครงานกับองคกร เชน หากองคกรตองการบุคลากรใน

ตําแหนงบริหารระดับสูงวิธีการท่ีจะเขาสูกลุมเปาหมายท่ีตองการไดควรใชวิธีการสรรหาโดยการ

ประกาศรับสมัครในหนังสือพิมพ แตถาหากตองการเด็กสมัยใหม การประกาศรับสมัครงานก็จะตอง

ใชสื่อออนไลน เชน เว็บไซดหางาน Facebook หรือ Application ตางๆ เปนตน (หางาน, 2562, 

ออนไลน) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดําเนินการสรรหาคนทดแทนจากบุคลากรภายใน มีขอดีคือ 

องคกรรูจักคนในองคกรดีอยูแลว องคกรจะทราบวาหากเราตองการคนแบบหนึ่ง เราจะสามารถหา

ไดจากสวนไหนขององคกร รวมถึงบุคลากรในองคกรก็รูจักองคกรดี ท้ังวิธีการทํางานและวัฒนธรรม

องคกรก็จะทําใหบุคลากรรูวาตนเหมาะกับตําแหนงท่ีกําลังสรรหาอยูหรือไม  
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ภาพท่ี 3 เว็บไซด Jobtopgun เว็บไซดหางานยอดนิยม 
 

อีกวิธีการหนึ่งของการนําหลักปริสัญู (รูจักชุมชน) มาใชในการสรรหาบุคคลากรเชิงรกุคือ 

การชวยเหลือสั งคมและชุมชนบริ เวณรอบองคกร หรือ Corporate Social Responsibility 

(CSR) เปนการทําใหชุมชนไดรูจักองคกร และสินคา ก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให ชุมชนใน

ละแวกองคกร เกิดความศรัทธาและนับถือ สงลูกหลาน เขามาทํางานในองคกร โดยทําใหเกิดความ

ผูกพันระหวางองคกรและชุมชน ซ่ึงจะทําใหเกิดความแข็งแกรงท่ีชุมชนก็จะเปนสวนหนึ่งขององคกร 

ตางพ่ึงพาอาศัยกัน กระบวนการสรรหาคนก็ไมตองเดินทางไปไกล สามารถใชแรงงานจากชุมชนท่ีใกล

บริเวณองคกร สงผลดีตามมาก็คือ บริษัทไมมีคาใชจายในการจดัสถานท่ีพัก สะดวกในการเดินทางใน

การมาปฏิบัติงาน ชุมชนภายนอกองคกรก็เปนอีกกลุมท่ีมีผลกระทบตอการสรรหาเชิงรุกขององคกร 

การเปนผูรูจักชุมชน ถ่ินอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู รวมถึงรูจักวาชุมชนเหลานั้นมีความตองการ

อะไร มีความเห็นหรือขอตกลงอยางไร เม่ือทราบเชนนั้นแลว ยอมทําใหสามารถอยูรวมกับชุมชนได

อยางมีความสุข และเกิดความรวมมือจากชุมชนอยางแทจริง (บริษัท SCG, 2562, ออนไลน) 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอยางการทํา CSR รักษน้ําเพ่ืออนาคตของ SCG 
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7. ปุคคลปโรปรัญู (รูจักบุคคล) คือ การเปนผูรูจักบุคคล ความแตกตางของบุคคลท้ัง

อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน สามารถนํามาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิง

รุกคือ การสรางองคกรใหเกิดความแตกตาง ผูบริหารระดับสูงหลายองคกรเริ่มมีความเขาใจความ

หลากหลายของพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะคนรุนใหม มีความคิดท่ีแตกตางไปจากคนรุนเกา  

ผูบริหารก็จะมีการสรางความแตกตางขององคกร เพ่ือเปนสิ่งดึงดูดใหผูสมัครหันมาสนใจบริษัท เชน 

การปรับใชสวัสดิการแบบยืดหยุน  โดยการใหพนักงานท่ีเขาใหมไดมีโอกาสไดเลือกแพ็คเกจ  

วาตองการแบบเงินเดือนอยางเดียว หรือเปนแบบเงินเดือนบวกสวัสดิการ เพราะคนแตละ gen มี

ความตองการท่ีแตกตางกัน เปนการจัดองคกรใหมีความแตกตางจากองคกรอ่ืน เพราะทราบวา

องคกรตองการคนแบบใด ตองจัดองคกรเปนแบบไหนจึงจะดึงดูดคนเหลานั้นได เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกรนั่นเอง 

สรุปการสรรหาบุคลากรเชิงรุก จําเปนตองมีการวางแผนระยะยาว และนําเอาเครื่องมือ 

การบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยในเรื่องตางๆ เขามาชวย และตองสามารถตอบไดตลอดเวลา

วา ถางานท่ีทําอยูเกิดปญหา การขาดแคลนแรงงาน องคกรตองเตรียมความพรอมท่ีจะรับมือ  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกทําใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรไดใชหลักของการรูจักบุคคล 

(ปุคคโลปรปรัญุตา) คือความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลวาแตละคนมีความรู 

ความสามารถ คุณธรรมท่ีแตกตางกัน ตองดูใหออกวาคนลักษณะไหนเหมาะกับงานประเภทใด  

จึงจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุในแตละตําแหนงไดอยางเหมาะสม ดังประโยคท่ีวา 

put the right man on the right job ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางแทจริง 

 

สรุป 
 ผูเขียนคิดวาหากนําหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปบูรณาการรวมกับการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
(Proactive Promotion) ในแตละกระบวนการของการทํางาน ไมวาจะเปนการวางแผน การ
ดําเนินการ และการประเมินผล ก็จะเกิดประโยชนเปนอยางมากตอองคกร เพราะเนื่องจาก สัปปุริส
ธรรม 7 สามารถนํามาปรับใชในภาพรวมของการสรรหาเชิงรุกไดไมวาจะเปน รูจักเหตุ รูจักผล รูจัก
ตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล อยางท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน และผูเขียน
หวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตองคกรตางๆ คงจะสามารถดําเนินการสรรหาจนสามารถคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสมดวยกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Promotion) ได และ
สามารถปองกันหรือลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เสียเครดิต และเสียตนทุนท่ีไมควรเสียเนื่องจาก
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยกลยุทธของกระบวนการดังกลาว จําเปนตองสอดคลองกับทิศทาง
และกลยุทธขององคกร รวมท้ังวิสัยทัศน และพันธกิจดวย 
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บทคัดยอ 

การรับใบปริญญาบัตรเปนการแสดงวาบัณฑิตนั้นจบการศึกษาอยางสมบูรณ การจัดงาน
รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีข้ึนเพ่ือใหญาติพ่ีนอง เพ่ือน และบุคคล
ท่ีรูจักไดเดินทางมาแสดงความยินดี การถายรูปหมูรวมกันเพ่ือเก็บไวเปนความทรงจําและเปนท่ี
ระลึกในความสําเร็จตามซุมแสดงความยินดีเปนอีกกิจกรรมท่ีบัณฑิตใหมและญาติไดกระทํารวมกัน 
ซ่ึงบริเวณจัดซุมแสดงความยินดีเพ่ือใหถายรูปมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีจัดใหแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีจํากัดและอยูบนถนนซ่ึงเปนเสนจราจรขาออก
เสนหลักในงานรับปริญญาอีกดวย 

 

คําสําคัญ : การจัดการ, ซุมรับปริญญา, การแสดงความยินดี 
 

Abstract 

Receiving the degree certificate is to show that the new graduate has 
finished the education perfectly. The preparing for convocation ceremony of 
Mahachulalongkornrajavidayalaya University has provided the places for relatives, 
friends and related persons to come for congratulations and to take the 
photograph for good memory and unforgettable day. In each degree post has their 
own place for congratulative activities for new graduates and relatives, who group 
together in front of degree facade area to show their success but the limited 
degree place for a facade area and each place is faced a risk of accidents, due to 

                                                           
*อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
**อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
***นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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the section is limited places and this area of University is in the intersection road to 
the main exit of traffic road of the convocation ceremony. 

Keywords: Management; Degree Façade; Congratulations 
 
บทนํา 

การแสดงความยินดีของญาติพ่ีนอง กลุมเพ่ือน และคนรูจักคุนเคยกับบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษา ไมวาจะเปนระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันรับใบปริญญาท่ีทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดข้ึน โดยมีชวงวนัและเวลากําหนดแนนอนของทุก ๆ ป 
การแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาในงานรับปริญญาสวนมากจะใชคําภาษาอังกฤษวา 
“Congratulations” แปลวา ขอแสดงความยินดี หรือบางท่ีจะพูดคําสั้น ๆ วา “Congrats” เปน
การแสดงความยินดีประมาณวา “ยินดีดวยเพ่ือน, ยินดีดวยพระคุณเจา” ซ่ึงบุคคลท่ัว ๆ ไปจะนิยม
ใชคําพูดแบบนี้แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม สวนในทางพระการแสดงความยินดีกับความสําเร็จจะ
นิยมใชคําวา “มุทิตา” แปลวา ความเปนผูมีใจชื่นชมยินดีในเม่ือผูอ่ืนไดดีหรือไดรับความสําเร็จอยาง
ใดอยางหนึ่ง เปนอาการท่ีเกิดข้ึนในใจเองโดยมิไดบังคับ เกิดข้ึนเพราะจิตใจปราศจากความอิจฉา
ริษยา เกิดข้ึนเพราะเปนผูมีปกติยอมรับในผลสําเร็จหรือความดีของคนอ่ืน เพราะฉะนั้นจึงเรียกเปน
คําเต็มไดวา “มุทิตาจิต” การรับปริญญาของพระสงฆและฆราวาสในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจึงเห็นการแสดงมุทิตาจิตอยูเปนเนืองนิตย เชน การมอบชอดอกไม การมอบของขวัญ 
การกลาวคําแสดงความยินดี และการจัดงานฉลองทําบุญใบปริญญาของบัณฑิตใหม เปนตน การรับ
ปริญญาบัตรเปนพิธีการพิเศษซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจัดข้ึนเพ่ือมอบปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปอยางเปนทางการ โดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด มีข้ันตอนการลงทะเบียน การ
ซอมรับปริญญาบัตรยอยและซอมใหญ และเขารับประทานปริญญาบัตรจริง ซ่ึงผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะไดรับประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองคไดเสด็จมาประทานปริญญาบัตร
ใหแกบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาเปนประจําทุก ๆ ป เปนขวัญและกําลังใจ ทําใหรูสึกปราบปลื้มปติ
อยางมากสําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ 
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ภาพท่ี 1  การถายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเปนท่ีระลึกและความทรงจํา 
 
การจัดซุมแสดงความยินดีกับปญหาการจราจร 

การจัดซุมแสดงความยินดีเพ่ือแสดงความยินกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา เปนกิจกรรม
สําคัญของหนวยงานตาง ๆ ในกํากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมวาจะเปน
คณะ สวนงานตาง ๆท่ีอยูสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หนวยวิทยบริการ และหองเรียน เปน
ตน ทุกสวนงานตางขม๋ีขม๋ันประกวดประชันจัดทําซุมแสดงความยินดีอยางยิ่งใหญอลังการ บริเวณ
รอบ ๆ สระน้ําหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา จะเต็มไปดวยซุมแสดงความยินดีเพ่ือใหบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาและญาติพ่ีนอง คนรูจักคุนเคยไดถายรูปรวมกัน ไดแสดงความยินดี ไดแสดงมุทิตา
จิต พรอมทํากิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน พ้ืนเมือง เพ่ือเฉลิมฉลองการจบการศึกษาของบุตรหลาน 
เชน การละเลนของกลุมไทยใหญ การละเลนของคนพมา เปนตน ซ่ึงตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผาน
มาตั้งแตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดยายสถานท่ีรับปริญญาจากพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม มารับปริญญาท่ีหอประชุม มวก. 48 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เม่ือป พ.ศ. 2553 เปนตนมา เปนหาใหญของการรับปริญญาไมใชการไมมี
สถานท่ีการรับปริญญาเปนของตัวเอง แตเปนปญหาการจราจรงานรับปริญญาซ่ึงถือวาเปนปญหา
ใหญและเปนปญหาหลักของการรับปริญญาทุก ๆ ป ตลอดระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา มีหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดผลัดเปลี่ยนกันเขามาดูแลเรื่องจราจรงานรับปริญญา ซ่ึงดูเหมือนวาจะไม
มีหนวยงานไหนจะแบกรับการจัดระเบียบการจราจรในงานรับปริญญาตลอดท้ังวันไดเลย เม่ือป 
พ.ศ. 2556 คณะสังคมศาสตร ภายใตการนําของ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ไดระดมกําลังเจาหนา 
และคณาจารย ภายใตคณะสังคมศาสตรท้ังหมดใหดูแลการจราจรงานรับปริญญาทุกจุดท่ัว
มหาวิทยาลัย ถึงแมวาจะดูแลเรื่องการจราจรงานรับปริญญาไดดีในระดับหนึ่งก็ตาม แตปญหาท่ีพบ
เจอไดทุก ๆ นั่นก็คือ ความเสี่ยง ความปลอดภัย ปญหาการจราจรติดขัดระหวางถนนคนเดินถายรูป
ตามซุมแสดงความยินดีท่ีมีอยูรายรอบสระน้ํา ทําใหรถตองชะลอตัวติดชะงักเปนระยะยาว ขวาง
ทางเขา-ออก ลามไปถึงการจราจรหนามหาวิทยาลัยอีกดวย 

ซุมแสดงความยินดีกับปญหาการจราจรในงานรับปริญญาเปนปญหาท่ีทางมหาวิทยาลัย
ตองเรงแกไข เนื่องจากเปนปญหากับการสัญจรมาหลายปแลว ถาหากมองผิวเผินอาจจะไมใชเรื่อง
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ใหญ เพราะท่ีไหน ๆ ท่ีมีการจัดงานรับปริญญาการจราจรจะตองติดขัดเปนเรื่องธรรมดา ไมมีท่ีไหน
ท่ีจราจรไมติดขัด แตถาหากสังเกตดูปญหาการจราจารงานรับปริญญาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยนั้น จะสังเกตไดวาถนนเสนหลักการจราจรท้ังขาเขาและขาออก โดยเฉพาะ
บริเวณสระน้ําหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา ซ่ึงเปนสถานท่ีรับปริญญาบัตร เปนสวนท่ีมีการจัด
ซุมแสดงความยินดี เปนจุดท่ีมีคนรอพบญาติพ่ีนองและบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา เปนจุดถายรูปและ
มีวิวตึกอาคารเรียนรวมท่ีดีท่ีสุดและสวยงามท่ีสุด เปนจุดท่ีรถขาเขาและขาออกมาพบกันพอดี (สาม
แยกบริเวณกําแพงทิศตะวันตก) เปนตน ปญหาเหลานี้ถาสังเกตดี ๆ จะเห็นเปนเรื่องใหญ เนื่องจาก
บริเวณนี้เปนท้ังเสนจราจรและถายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา หลายครั้ง
เกือบจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในบริเวณนี้ เพราะตางคนตางเผลอไมไดดู คนถายรูปก็ไมไดดูรถ คนขับรถ
ก็มัวแตดูความสวยงานของซุมรับปริญญา ซ่ึงบริเวณนี้มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุรถชนได ดังนั้น  
ผูมีสวนรวมในงานรับปริญญาทุกสวนงานควรเรงหาวิธีการแกไขปญหาบริเวณจุดนี้อยางเรงดวน 
ไมอยางนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในงานแสดงความยินดีภายในมหาวิทยาลัยแนนอน 

 

  
 

ภาพท่ี 2 ซุมแสดงความยินดีกับความเสี่ยงของคนเดินถนนและถายรูป 
 

การประชุมรวมกันและการหาทางออกรวมกัน 
การวางแผนทํางานรวมกันของทุกฝายเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการจัดการซุมแสดง

ความยินดีงานรับปริญญา การวางแผนเปนภารกิจท่ีฝายจัดงานรับปริญญาตองกระทําเปนอันดับ
แรก กอนการดําเนินการใด ๆ ท้ังหมด ถามีการวางแผนท่ีดีมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนเชื่อไดวา
การจัดการซุมแสดงความยินดีจะออกมาดีและสวยงาม ถูกใจท้ังคนจัดซุมและคนท่ีมาถายรูปไวเปนท่ี
ระลึก ซ่ึงตลอด 5 ปท่ีผานมา คณะผูบริหารและคณะทํางานงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยไมได
สะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนไดชัดเจน ปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงผานไปตามเวลาเม่ือถึงรอบปจัดงานรับปริญญาก็
จะเจอปญหาแบบเดิม ๆ และคอยแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูเรื่อยไป การไมไดประชุมรวมกัน
ระหวางสวนกลาง และสวนภูมิภาค เชน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ จึงเกิด
ประเพณีการจัดซุมแสดงความยินดีงานรับปริญญาแบบตางคนตางทํา ตางคนตางโชวฝมือการจัดซุม
แข ง ขั น กัน  ซ่ึ งบ างป มี ก าร กํ าหน ดรางวั ล ซุ ม รับ ป ริญ ญ าดี เด น  จั ด อัน ดับและรางวั ล 
ตาง ๆ ใหกับซุมแสดงความยินดี นั่นหมายความวา การประสานงานกันระหวางหนวยงานยังดอย ไม
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มีการพูดคุย ไมมีการประชุมปรึกษาหารือกันเก่ียวกับการหาทางออกและการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดซุมจากงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัย การจัดหลาย ๆ ซุมเพ่ือการแขงขันฝมือกันตาม
ริมขอบสระน้ําและขอบถนนสงผลกระทบอะไรบาง หลังจากเสร็จงานรับปริญญาเกิดมลภาวะตอ
อะไรบาง และหากมองไปถึงงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีลงทุนจัดเต็มกันมาตั้งแตจังหวัดของ
ตัวเองใชงบประมาณจํานวนเทาใด คาใชจายระหวางเดินทางและคาเลี้ยงดูทีมงานใชงบจํานวน
เทาใด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาคตองประชุมและรวมปรึกษาหารือเพ่ือแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหงานรับปริญญาในปตอ ๆ ไป มีความสะดวก ราบรื่น ปลอดภัย และ
ประทับใจกับผูท่ีมารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม 

การหาทางออกรวมกันดวยการระดมทุนแตละหนวยงานรวมกัน โดยกําหนดงบประมาณ
แตละหนวยงาน เชน คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ พรอมกําหนดวงเงินท่ีจะ
รวมทุนไวเปนกองกลาง จัดตั้งคณะทํางานการจัดซุมรับปริญญาหรือตนไมประดับหรือดอกไม
ประดับ โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณท่ีไมกระทบตอการจราจรจัดนิทรรศการดอกไมและซุมแสดงความยินดี
เพ่ือการถายรูปไวเปนท่ีระลึก ลดข้ันตอนการแยงพ้ืนท่ีรอบขอบสระน้ําและขอบถนน ซ่ึงวิธีการนี้คง
ตองไดรับความยินยอมกับทุกสวนงานถึงจะเกิดเปนรูปเปนรางได หากสวนงานตาง ๆ ไมยินยอมก็คง
สิ้นหวัง 

 

  
 

ภาพท่ี 3 ขยะบางสวนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดซุมหลังวันรับปริญญาเสร็จสิ้น 
 
การใชพ้ืนท่ีรอบตึกอาคารเรียนรวมใหเปนประโยชน 

บริเวณรอบตึกจุดท่ีเปนบันไดเดินข้ึน-ลง และบริเวณลานกวางกลางตึกของอาคารเรียน
รวม เปนพ้ืนท่ีท่ีไมคอยจะไดใชประโยชนใหไดเต็มประสิทธิภาพท่ีควรจะเปน พ้ืนท่ีสวนนี้ทุก ๆ ป 
มหาวิทยาลัยจะปลอยวางไว โดยเฉพาะบริเวณบันไดข้ึน-ลงทางฝงตะวันตกใกลสระน้ําตรงขามกับ
ตึกประชุม มวก. 48 พรรษา พ้ืนท่ีตรงจุดนี้ทุก ๆ ป จะกลายเปนพ้ืนท่ีการละเลนศิลปะพ้ืนเมืองของ
ชนชาวไทใหญ ซ่ึงยิ่งทําใหเกิดการชุลมุนคับค่ังดวยผูคนจํานวนมาก (โดยเฉพาะชาวไทใหญและพมา 
ท่ีเดินทางมารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของพวกเขา ซ่ึงมีจํานวนมากกวา 15 คันรถบัสข้ึน
ไป) บริเวณพ้ืนนี้ตรงจุดนี้หากมหาวิทยาลัยบริหารจัดการใหดี เนรมิตพ้ืนท่ีสวนของบันไดข้ึน-ลง ให
เปนสวนดอกไมนานาพันธุ โดยจัดการเลนระดับดอกไมตามระดับข้ันบันได เพ่ือใหเกิดความสวยงาม 
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จะเปนท่ีดึงดูดใจใหกับบัณฑิตใหมและผูท่ีมาแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมใหเขามาถายรูปเพ่ือเก็บ
ไวเปนท่ีระลึกอยางแนนอน พ้ืนท่ีอีก 2 จุดท่ีควรพิจารณาจัดเหมือนกันกับพ้ืนท่ีบันไดข้ึน-ลงฝง
ตะวันตก คือ พ้ืนท่ีบันไดข้ึน-ลง หนาคณะสังคมศาสตร และหนาคณะมนุษยศาสตร เปนอีกพ้ืนท่ีท่ีมี
ผูคนพลุกพลานและเหมาะสําหรับถายรูปไวเปนท่ีระลึก พ้ืนท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีไมคอยจะไดใชประโยชน
สักเทาไรคือบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม บริเวณจุดนี้ทุก ๆ ป ใชจัดคอนเสิรตเพ่ือความบันเทิง
ชวงตอนกลางคืนกอนวันรับปริญญาเพียงวันเดียว และหลังจากนั้นพ้ืนท่ีตรงจุดนี้จะวางเปลาไมไดใช
งานเลย ซ่ึงหากเปนไปไดฝายจัดงานรับปริญญาจัดสรรใหซุมแสดงความยินดีของแตละวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ ยายจากรอบสระน้ําหนาตึกประชุม มวก. 48 พรรษา ใหเขามา
จัดซุมบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวมแทน หากแนวคิดนี้เปนไปไดและเกิดข้ึนไดจริง จะทําให
ปองกันลมซ่ึงเปนภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนตอซุมแสดงความยินดี และทุก ๆ ป บรรดาซุมแสดงความ
ยินดีงานรับปริญญาจะประสบเหตุการณแบบนี้อยูร่ําไป ทําใหเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง
งบประมาณในการซอมแซมเปนเงินจํานวนมาก และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดจากการยายซุมแสดงความยินดี
ไปจัดบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม จะทําใหการจราจรริเวรหนาตึกประชุม มวก. 48 พรรษา และ
รอบสระน้ํา ไมติดขัดมากจนเกินไป จากการหยุดถายรูป การแสดงความยินดีแบบเดี่ยวหรือแบบ
กลุม ซ่ึงจะทําใหผูคนท่ีมารวมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมไมกระจุกตัวบริเวณรอบสระน้ํา 
ชวยการเคลื่อนตัวของรถยนตท่ีมีจํานวนมากไดคลองตัวและไมติดขัด จะทําใหฝายจราจรไมเหนื่อย
มากและตองคอยระวังอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนตามมาอีกดวย 

 

  
 

ภาพท่ี 4 บริเวณพ้ืนท่ีบันไดข้ึน-ลง และบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม 
 
บทสรุป 
 การจัดการซุมแสดงความยินดีงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ประสบความลมเหลวเชิงความปลอดภัย ทําใหเกิดความ
ชุลมุน การจราจรติดขัด เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุรถชนผูมารวมงาน เนื่องจากสวนของการจัดการ
ซุมแสดงความยินดีเพ่ือถายรูปเปนท่ีระลึกของแตละแหงจัดบนขอบถนน และบางซุมไดกินพ้ืนท่ีถนน
ออกมา เม่ือมีการถายรูปบริเวณหนาซุมผูถายรูปหรือชางกลองจะตองถอยหางออกมากลางถนนซ่ึง
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เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอยางมาก และทําใหรถยนตท่ีเคลื่อนไปบนทองถนนตองชะลอตัว ทําใหเกิด
การจราจรติดขัดตั้งแตหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา ลามไปถึงถนนใหญหนามหาวิทยาลัย ทําให
ผูสัญจรไปมาไดรับความเดือดรอนจากการจราจรติดขัด หากฝายจัดงานรับปริญญาสามารถบริหาร
จัดการซุมรับปริญญาไมใหจัดรอบสระน้ําหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา และฟุตบาทบนทางเดิน
ขางกําแพงทางทิศตะวันตกจะทําใหการจราจรงานรับปริญญาติดขัดนอยลง ลดความเสี่ยงจากการ
จะเกิดอุบัติเหตุรถชนไดอีกดวย 
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ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
Democratic Citizenship 

 

ธนะพัฒน  เดชเลิศวรพัฒน0* ไพวรรณ ปุริมาตร1

** 
Tuanapat Detlertworapat,  Paiwan Purimart 

 
บทคัดยอ 
 เม่ือกลาวถึง คําวา “พลเมือง” คงมีคําถามมากมายเกิดข้ึนวา “ พลเมือง” คืออะไร        
ซ่ึงแทจริง แลวพลเมืองไมใชเรื่องใหม แตไมคอยไดรับความสนใจจากผูคนในสังคม คําวา “พลเมือง” 
ไดรับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนหลังจากท่ีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบตัวแทน 
(Representative Democracy) เริ่มมีปญหาไมสามารถตอบสนองความตองการของ คนในสังคม
ได ขณะท่ีการกําหนดนโยบายสาธารณะหลายครั้งภาคประชาชนไมไดมีสวนรวมอยาง แทจริง ทําให
นโยบายหลายเรื่องนํามาสูปญหามากกวาจะนํามาซ่ึงการแกไข สงผลใหภาคประชาชน รวมตัวกัน
มากข้ึนเพ่ือปกปองสิทธิของตนในฐานะพลเมือง ดวยความหวังวาเม่ือการเมืองภาคตัวแทน  
ไมสามารถแกไขปญหาได “คําตอบสุดทาย” จึงกลับมาสูภาคประชาชน 
คําสําคัญ : พลเมือง, ระบอบประชาธิปไตย 

 
Abstract 
 When the word "citizens" still have many questions as "citizen", which is 
actually not a new citizen. But rarely get the attention of people in society, the 
word "citizen" has been a growing interest in the democratic representative 
(Representative Democracy) started having problems, can not meet the needs of 
people in society now. the public policy several times, the public sector does not 
contribute to truly make policy brings about many more issues will bring editing. As 
a result, the public sector Gathered more to protect their rights as citizens. With the 
hope that the political representatives. Can not fix the problem "Final Solution" to 
return to the public sector. 
Keywords : Democratic, Citizenship  

                                           
*นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
**อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชสีมา 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนํา 
 ในสังคมไทยยังมีความเขาใจความหมายท่ีของคําวา “พลเมือง” แตกตางกัน โดยหลายตอ
หลายครั้งมักใชคําวา “พลเมือง” “ประชาชน” และ “ราษฎร” ควบคูกันไปโดยเขาใจ วา 3 คํานี้มี
ความหมายเหมือนกันและสามารถใชแทนกันไดท้ังท่ีแทจริงแลวท้ัง 3 คํานี้มีความหมาย ท่ีแตกตาง
กันอยางมาก สิ่งสําคัญประการแรกในการสรางความเปนพลเมืองคือตองเริ่มตนจากการทําความ
เขาใจ ความหมายของคําวาพลเมืองใหถูกตองตรงกันกอนเพ่ือใหเห็นวาเพราะเหตุใดพลเมืองจึงมี
ความ สําคัญ รวมไปถึงคุณสมบัติท่ีสําคัญและบทบาทหนาท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขควรเปนเชนใด โดยความแตกตางท่ีสําคัญของคําวา “ราษฎร” 
“ประชาชน” และ “พลเมือง” อยูท่ีจิตสํานึกความรับผิดชอบและพฤติกรรมการแสดงออกตอ 
สาธารณะดังตอไปนี้ “ราษฎร” (subject) หมายถึงผูท่ีเปนภาระใหแกสังคมไมสามารถพ่ึงพาตัวเอง
ได รอการ ชวยเหลือจากคนอ่ืนอยางเดียว อยางไรก็ตาม สังคมจะตองเปดโอกาสใหพวกเขามีการ
พัฒนาเพ่ือ พ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน ผูท่ีอยูภายใตการดูแลและมีบทบาทเพียงการรับคําสั่งและทําตาม
คําสั่ง “ประชาชน” (people) หมายถึงคนท่ีอยูใตอํานาจ เปนผูรับคําสั่งและทําตามคําสั่ง เปน ผูดู
และไมใชผูเลน ในอีกนัยยะคือ ในสังคมมีผูปกครองและผูอยูภายใตการปกครอง ประชาชนในท่ี นี้
ถูกผูปกครองบอกใหไปเลือกตั้งหรือเสียภาษีก็จะทําตาม แตถามีโอกาสก็จะหนีภาษีหรือไมไปเลือก 
ตั้ง เปนตน เพราะจะมองท่ีผลประโยชนของตนเองอยางเดียว โดยถาตัวเองไมไดผลประโยชนก็จะ
คิด หยิบฉวย แตถาตองเสียผลประโยชนก็จะไมยอมเสียสละหรือมีสวนในการชวยกันแกปญหาซ่ึงถือ
วา มีจํานวนมากในสังคมบานเรา คือ เปนเพียงคนยืนดูเฉยๆ มีนัยความหมายสะทอนใหเห็นอํานาจ
มาก ข้ึน มีการสื่อถึงความเปนเจาของประเทศ และเจาของอํานาจอธิปไตยมากกวากวาราษฎร 
 สวนคําวา “พลเมือง” (citizen) มีรากศัพทมาจาก 2 คํา คือ “พละ” + “เมือง” หมายถึง 
พละกําลัง “เมือง” หมายถึงบานเมือง เม่ือนํา 2 คํานี้มารวมกันจึงทาใหคําวา  “พลเมือง” มีความ 
หมายท่ีมากไปกวาผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีเพียงแครับคําสั่งจากรัฐและทําตามกฎหมายเทานั้น แตยัง 
หมายถึง ผูท่ีเปนกําลัง/พลังของบานเมือง รวมตัวกันทําเรื่องดีๆ รวมถึงมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ    
ตอตัวเองและสังคม ซ่ือสัตย เสียสละมีเหตุผล เห็นกับประโยชนสวนรวมและเปนสวนชวยใหสังคม 
และประเทศชาติมีความเจริญ โดยสรุป พลเมืองจึงหมายถึงคนท่ีเปน “พละกําลังของบานเมือง” ไม 
เปนภาระใหกับคนอ่ืนแตสามารถพ่ึงตนเองและชวยเหลือสังคมได ในสวนของภาษาอังกฤษไดให
ความแตกตางระหวางคําวา“ราษฎร” “ประชาชน” และ “พลเมือง” ไวเชนกัน คือ “ราษฎร” มา
จากภาษาอังกฤษคือ “Subject” ซ่ึงในภาษาอังกฤษมีความ หมายถึงผูท่ีถูกกระทา “ประชาชน” มา
จากคาภาษาอังกฤษวา “People” ซึงมีความหมายถึงกลุม คนหรือประชาชนท่ัวไปในประเทศ สวน
คําวา“พลเมือง” มาจากภาษาอังกฤษ “Citizen” ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542 : 23) กลาววา 
สังคมจะมีคุณภาพไดหากประชาชนพนจากความเปนราษฎรสูความเปนพลเมือง ดังนั้น การพัฒนา
สังคมหนึ่งๆ ใหมีคุณภาพจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองยกระดับ ความรูความ สามารถ (knowledge) 
ทักษะ (skill) และเจตคติ (disposition) ของผูคนในสังคมจาก “ราษฎร” ท่ียังเปนภาระใหกับคน
อ่ืนและสังคมไปสู “ประชาชน” ท่ีเปนเพียงผูเฝาดูยืนมองเฉยๆ ใหกลายเปน “พลเมือง” ท่ีมีความรู 
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ความสามารถ ตระหนักในศักยภาพของตน มีความกระตือรือรนท่ีจะใชสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมาย
นั้นอยางเหมาะสมตามลําดับเห็นกับประโยชนของสวนรวมเปนสวนใหญและทําเพ่ือใหบานเมืองมี
ความเจริญกาวหนามีความเปนอยูท่ีดีและมีความสุขกันท่ัวหนา 
 
พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีคุณสมบัติอะไรบาง 
 “ประชาธิปไตย” มาจากคําวา“ประชา” บวกกับ “อธิปไตย” ซ่ึงแปลวาอํานาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ ประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองท่ีอํานาจสูงสุดเปนของ
ประชาชนดังนั้น ประเทศใดปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงมีฐานะเปน “เจาของ
ประเทศ”และจึงทาให “พลเมือง” ของประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย แตกตางจาก 
“พลเมือง”ของประเทศท่ีปกครองดวยระบอบอ่ืน เพราะ “พลเมือง” ของระบอบอ่ืนไมใชเจาของ
ประเทศ จึงมีสิทธิเสรีภาพเทาท่ีเจาของประเทศหรือผูมีอํานาจของประเทศจะใหและมีหนาท่ีตองทา
ตามคําสั่งของผูมีอํานาจของประเทศ แต “พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนเจาของ
ประเทศ จึงยอมมีสิทธิเสรีภาพในประเทศและโดยท่ีเปนเจาของประเทศ รวมกัน สิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองจึงตองมีอยาง (ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ, 2543 : 34) เสมอภาคกัน แตถาทุกคนตางใชสิทธิ
เสรีภาพของคนตามอําเภอใจโดยไมคํานึงถึงกฎหมายหรือกติกาของสังคม ไมคํานึงถึงสิทธิของ
เจาของประเทศคนอ่ืนไมรับผิดชอบหรือเห็นแตประโยชนของตนเองสังคมก็ยอมเต็มไปดวยความ
วุนวาย มีแตปญหาและประชาธิปไตยก็ยอมไปไมรอดในท่ีสุด “พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึง
ตองใชสิทธิเสรีภาพ โดยมีความรับผิดชอบ ตองเคารพกฎหมาย (กฎหมายในระบอบประชาธิปไตย
ตองมาจากประชาชน) และเคารพสิทธิของเจาของประเทศคนอ่ืน ดังนั้นเพ่ือใหประชาธิปไตย หรือ 
การปกครองตนเองของประชาชน ประสบความสําเร็จ เราก็จะตองสรางพลเมือง ท่ีใชสิทธิเสรีภาพ
ภายใตกติกา เคารพสิทธิผูอ่ืนและใชสิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี
เราตองทราบคือวา ไมมีชนชาติใดเกิดมาเปนชนชาติประชาธิปไตย ประเทศท่ีประสบความสําเร็จกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ลวนแตเคยลมเหลวและเคยฆากันมาแลวทุกประเทศ การท่ี
ประชาชนของประเทศเหลานี้มีความเปน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย เปนสิ่งท่ีมาสรางใน
ภายหลังดวย “การศึกษา”ท้ังสิ้น และการศึกษาท่ีเขาใชคือ “การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง” หรือ 
Civic Education นั่ น เอง การสรางพลเมืองให มีความสามารถในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งท่ีทาไดและเปนปจจัยของความสําเร็จของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกประเทศ ในป  พ.ศ. 2553 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง ข้ึนมาเพ่ือจัดทายุทธศาสตรของ
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองของประเทศไทยและไดขอสรุปวา “ความเปนพลเมือง”  
ในระบอบประชาธิปไตย ท่ีเปนข้ันพ้ืนฐาน มี 6 ประการ คือ (1) เคารพกติกา (2) เคารพสิทธิผูอ่ืน 
(3) เคารพความแตกตาง (4) เคารพหลักความเสมอภาค (5) พ่ึงตนเอง และ (6) รับผิดชอบตอสังคม 
ซ่ึงคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี้ไมไดเกิดข้ึนมาไดโดยการฟงบรรยาย
หรือสอนดวยการพูดใหฟง หากเกิดจากการ “เรียนรู” และ “ฝกฝน” โดยการใชกิจกรรมและการลง
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มือปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดไดและพัฒนาคุณสมบัติเหลานี้ใหมีข้ึนมาไดดวยตนเอง (ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล, 2556 : 1-2)  
 
 ประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได ประชาชนจะตองเปน “พลเมือง” ตามระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองในระบอบ “ประชาธิปไตย” ไมเพียงแตจะตองมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญท่ี
จะกําหนดรูปแบบหรือระบบ ท่ีใชในการปกครองประเทศภายใตหลักการดังท่ีไดกลาวมาเทานั้น สิ่ง
ท่ีสําคัญไมนอยไปกวากันก็คือ คนหรือประชาชน – ผูซ่ึงเปน “เจาของประเทศ” ท่ีมีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศอยางเสมอภาคกัน จะตองมี ความสามารถ ในการปกครองกันเอง ระบอบประชาธิปไตยท่ี
เปนการปกครอง โดยประชาชนหรือการปกครองท่ีประชาชนปกครองตนเอง จึงจะประสบ
ความสําเร็จได “พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตยจึงไมเหมือนกับ “พลเมือง” ของการปกครอง
ระบอบอ่ืน “พลเมือง” ของการปกครองระบอบอ่ืนจะมีคุณสมบัติอยางไรจะข้ึนอยูกับอําเภอใจของ
ผูเปนเจาของอํานาจของประเทศประชาธิปไตย จึงมีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพ
อยางเสมอภาคกัน แตถาทุกคนตางใชสิทธิเสรีภาพของตนเอง สังคมก็ยอมเต็มไปดวยความวุนวาย มี
แตปญหาและประชาธิปไตย หรือ “การปกครองตนเองของประชาชน ก็ยอมไมรอด เพราะ
ประชาธิปไตยมิใชระบอบการปกครอง ตามอําเภอใจหรือใครอยากทาอะไรก็ทาโดยไมคํานึงถึง
สวนรวม อิสรภาพของ “พลเมือง” จึงมิใชอิสรภาพตามอําเภอใจ หากเปนอิสรภาพท่ีควบคูกับความ
รับผิดชอบ คือรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสังคม “ความเปนพลเมือง” (Citizenship) ของ
ระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ ควบคูกับ ความรับผิดชอบ
และมี สิทธิเสรีภาพ ควบคูกับหนาท่ี โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกตางและเคารพ
กติกาในการอยูรวมกัน พรอมท้ังมีสวนรวมตอความเปนไปและการแกปญหาของสังคมของตนเอง 
ประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอาจมีการใหนาหนักคุณสมบัติของ “ความเปน
พลเมือง” ท่ีแตกตางกันบาง แตโดยสรุปแลว “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปดวย
ลักษณะหกประการดังตอไปนี้ คือ หนึ่ง รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได สอง เคารพ สิทธิผูอ่ืน 
สาม เคารพความแตกตาง ส่ี เคารพหลักความเสมอภาค หา เคารพกติกา และ หก รับผิดชอบตอ
สังคมและสวนรวม ซ่ึงจะไดกลาวเปน ลําดับไปดังนี้ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2556 : 4-7)  

(1) รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได – ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครอง
ท่ีประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเปนเจาของ
ประเทศเม่ือประชาชนเปนเจาของประเทศ ประชาชนจึงเปนเจาของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ทํานองเดียวกับเจาของบานมีสิทธิเสรีภาพในบานของตน ระบอบประชาธิปไตย
จึงทําใหเกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทําใหประชาชนมี อิสรภาพ คือ เปนเจาของชีวิตตนเอง พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย จึงเปน ไท คือเปนอิสระชน ท่ีรับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได ไมยอมตน
อยูภายใตอิทธิพลอํานาจ หรือภายใต “ระบอบอุปถัมภ” ของผูใด เด็กจะกลายเปน “ผูใหญ” และ
เปน“พลเมือง” หรือสมาชิกคนหนึ่งของสังคมไดอยางแทจริง เม่ือสามารถรับผิดชอบตนเองได 
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(2) เคารพสิทธิผูอ่ืน – ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเปนเจาของประเทศ ทุกคนจึงมี
สิทธิเสรีภาพ แตถาทุกคนใชสิทธิเสรีภาพโดยคํานึงถึงแตประโยชนตนเองหรือเอาแตความคิดของ
ตนเองเปนท่ีต้ัง โดยไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนหรือไมสนใจวาจะเกิดความเดือดรอนแกผูใด
ยอมจะทําใหเกิดการใชสิทธิเสรีภาพท่ีกระทบกระท่ังกันจนกระท่ังไมอาจท่ีจะอยูรวมกันอยางผาสุก  
ตอไปได ประชาธิปไตย ก็จะกลายเปนอนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแตสิทธิเสรีภาพของตนเองเปน
ใหญ สุดทายประเทศชาติยอมจะไปไมรอด การใชสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึง
จําเปนตองมี 

ขอบเขต คือ ใชสิทธิเสรีภาพไดเทาท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงตอง เคารพ สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน และจะตองไมใชสิทธิเสรีภาพของตนไป ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรคหนึ่งจึง
บัญญัติวา “บุคคลยอมใช...สิทธิเสรีภาพของตนไดเทาท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน...” 

(3) เคารพความแตกตาง – เม่ือประชาชนเปนเจาของประเทศ ประชาชนจึงมี เสรีภาพ
ในประเทศของตนเองดังท่ีไดกลาวมาแลว ระบอบประชาธิปไตยจึงใหเสรีภาพและยอมรับความ
หลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกตางกันได ไมวาจะเปนเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต     
ความเชื่อทางศาสนา หรือ ความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือมิให ความแตกตาง นามาซ่ึง        
ความแตกแยก พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยจึงตอง ยอมรับ และ เคารพ ความแตกตางของกัน
และกันเพ่ือใหสามารถ อยูรวมกันได ถึงแมจะแตกตางกันและจะตองไมมีการใชความรุนแรงตอผูท่ี
เห็นแตกตางไปจากเราไดและตองยอมรับโดยไมจาเปนท่ีจะตอง เขาใจ วาทาไมเขาถึงเชื่อหรือเห็น
แตกตางไปจากเราและไมตองพยายามไปบังคับใหคนอ่ืนมาคิดเหมือนเรา “พลเมือง” จึงคุยเรื่อง
การเมืองในบานได ถึงแมจะเลือกพรรคการเมืองคนละพรรคหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละ
ขางกันก็ตาม 

(4) เคารพหลักความเสมอภาค – อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของประชาชนทุกคน
ประชาชนทุกคนจึงเปนเจาของประเทศ รวมกัน เม่ือเปนเจาของรวมกัน ทุกคนจึงมีสวนในประเทศ
อยางเทา ๆ กัน ดังนั้นประชาชนทุกคนไมวาจะเปนใคร ไมวาจะรารวย หรือยากจน ไมวาจะจบ
ดอกเตอรหรือจบ ป.4 ไมวาจะมีอาชีพอะไร ไมวาจะเปนเจานายหรือเปนลูกนอง สิ่งตาง ๆ เหลานี้
เปนเพียง ความแตกตาง โดยทุกคนลวนแตเทาเทียมกัน ในฐานะท่ีเปน เจาของประเทศ ดังนั้น 
พลเมืองจึงตอง เคารพหลักความเสมอภาค และ จะตอง เห็นคนเทาเทียมกัน คือเห็นคนเปน แนว
ระนาบ(Horizontal) เห็นคนเทาเทียมกับคนอ่ืนและเห็นคนอ่ืนเทาเทียมกับตน ไมวาจะยากดีมีจน 
ทุกคนลวนมี ศักดิ์ศรีของความเปนเจาของประเทศ อยางเสมอกัน ถึงแมจะมีการการพ่ึงพาอาศัย
แตจะเปนไปอยาง เทาเทียม ซ่ึงจะแตกตางอยางสิ้นเชิงจากสังคมแบบ อํานาจนิยมในระบอบเผด็จ
การ หรือสังคม ระบบอุปถัมภ ซ่ึงโครงสรางสังคมจะเปน แนวดิ่ง (Vertical) ท่ีประชาชนไมเสมอ
ภาค ไมเทาเทียม ไมใชอิสระชน และมองเห็นคนเปนแนวดิ่ง มีคนท่ีอยูสูงกวาและมีคนท่ีอยูต่ํากวา 
โดยจะยอมคนท่ีอยูสูงกวา แตจะ เหยียด คนท่ีอยูต่ํากวา ซ่ึงมิใชลักษณะของ “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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(5) เคารพกติกา – ประชาธิปไตยตองใช กติกา หรือ กฎหมาย ในการปกครอง ไมใช
อําเภอใจ หรือ ใชกําลัง โดยทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกติกานั้น แตถึงแมกฎหมายหรือมีกติกา 
แตหากวาประชาชนไม เคารพ หรือไมปฏิบั ติตาม กติกาก็หามีประโยชน อันใดไม  ระบอบ
ประชาธปิไตยจึงประสบความสําเร็จไดตอเม่ือมี “พลเมือง” ท่ีเคารพกติกา และ ยอมรับผล ของการ
ละเมิดกติกา“พลเมือง” จึงตองเคารพ “กติกา” ถามีปญหาหรือมีความขัดแยงเกิดข้ึนก็ตองใช
วิถีทางประชาธิปไตยและใชกติกาในการแกไข ไมเลนนอกกติกาและไมใชกาลังหรือความรุนแรง 

(6) รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม –สังคมหรือประเทศชาติมิได ดีข้ึน หรือ แยลง โดย
ตัวของมันเอง ท่ีสังคมแยลงไปทุกวันนี้ เปนเพราะ การกระทา ของคน ในทางกลับกันสังคมก็ยอมจะ
ดีข้ึนไดดวย การกระทา ของคนในสังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนผูท่ีตระหนักวา
ตนเองเปน สมาชิกคนหนึ่งของสังคม และรับผิดชอบตอการกระทาของตน “พลเมือง” จึงไมใชคนท่ี
ใชสิทธิเสรีภาพตามอําเภอใจ แลวทาใหสังคม เสื่อม หรือเลวรายไป หากเปนผูท่ีใชสิทธิเสรีภาพโดย
ตระหนักอยูเสมอวาการกระทาใด ๆ ของตนเองยอมมีผลตอสังคมสวนรวม “พลเมือง” จึงตอง
รับผิดชอบตอสังคม และมองตนเองเชื่อมโยงกับสังคมเห็นตนองสวนหนึ่งของปญหาและมีสวนรวม
ในการแกไขปญหานั้นโดยเริ่มตนท่ีตนเอง คือ รวมแกปญหาดวยการไมกอปญหาและลงมือทาดวย
ตนเองไมใชเอาแตเรียกรองคนอ่ืนหรือเรียกรองแตรัฐบาลใหแกปญหา แลวก็กอปญหานั้นตอไป 

 
คุณลักษณะสําคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สะทอนให เห็นคุณสมบัติ ท่ีสําคัญของ 
“พลเมือง” ไดเปนอยางดีวา พลเมืองคือคนท่ีจะตองเปนผูเลนไมใชยืนดู และเปนผูใชอํานาจ
อธิปไตยอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม พลเมืองท่ีดีจึงตองรูจักสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและ มีสวนรวมในการปกครองภายใตกรอบของกฎหมาย หลักแหงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย และการเคารพ สิทธิของผูอ่ืนตลอดจนความรับผิดชอบตอความคิดเห็นของตน ผูอ่ืน และ
ความเปนไปของเพ่ือน รวมชาติอันเนื่องมาจากการกระทาของตน รวมไปถึงปญหาของบานเมือง 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีบทบาทท้ังการเปนผูนาและผูตาม ไมไดเปนเพียงผู ตามท่ีจาทา
หนาท่ีตามคาสั่งหรือตามนโยบายของรัฐเทานั้น แตสามารถริเริ่มเสนอนโยบายตางๆ ได ดวยเหตุนี้
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงควรตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองและ ผูอ่ืน ไม
ปลอยใหการบริหารประเทศชาติหรือการกําหนดนโยบายตางๆ เปนหนาท่ีของนักการเมือง ผูนํา 
หรือรัฐบาลเทานั้น แตควรชวยกันติดตามตรวจสอบใหขอเสนอแนะตางๆ ตอนโยบายเหลานั้นดวย 
เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) บิดาทางรัฐศาสตรของตะวันตก กลาววา หากตองการ
ใหระบบการเมืองและประเทศชาติมีความม่ันคง และเอ้ือประโยชนตอคนในสังคมอยาง แทจริงถวน
หนา พลเมืองจะตองเปนผูท่ีความคิด พฤติกรรม และวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกับระบอบการ ปกครอง 
เพราะบทบาทท่ีสําคัญของพลเมืองคือการสนับสนุนและคํ้าจุนการดํารงอยูหรือความม่ันคงของรัฐ  
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 ดังนั้น การพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองใหมีความสอดคลองและไปดวยกันกับระบอบ
การ ปกครองเพ่ือสงเสริมกันและกันจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง สถาบันพระปกเกลา ไดกําหนดคานิยม
ประชาธิปไตยไว 9 ประการ ประกอบดวย (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546 : 65-66)  
 1. การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพ  
 2. การทําหนาท่ีและมีสํานึกรับผิดชอบ  
 3. การธํารงไวซ่ึงเสรีภาพของตนเคารพเสรีภาพของผูอ่ืน  
 4.การยึดหลักกฎหมายในการกระ ทําการตางๆ  
 5.การเคารพระเบียบ กติกา ขอบังคับของสังคม  
 6.การใชเหตุผลในการพิจารณา  
 7.การยึดม่ันในความยุติธรรม ความถูกตองชอบธรรม  
 8. การยึดหลักสันติวิธีและธรรมาภิบาลในการดําเนินการและจัดการปญหาตางๆ  
 9. การมีสวนรวมและการเปนเจาของประเทศ  
 สํานักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะของ
ความ เปนพลเมือง พบวามีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ ประกอบดวย  

1. ความรับผิดชอบ  
2. ความมี ระเบียบวินัย  
3. จิตสาธารณะ  
4. ความซ่ือสัตย  
5. ความมีเหตุผล  

 โดยสรุป พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเปนผูท่ีมีสํานึก รับผิดชอบ ซ่ือสัตย และ 
มีจิตสาธารณะเปนคุณธรรมประจําใจ รวมไปถึงตองเปนผูมีวินัย มีเหตุผล แสดงออกซ่ึงสิทธิเสรีภาพ 
นั้นไดอยางเหมาะสมไมละเมิดผูอ่ืน ท่ีสําคัญคือมีความรับผิดชอบตอสังคม กระตือรือรนและเขามา 
มีสวนรวมทางการเมือง เม่ือเปนเชนนี้ การเลือกตั้งจึงเปนเพียงวิธีการหนึ่งเทานั้นท่ีพลเมืองจะตอง
ปฏิบัติและถือเปน หนาท่ี แตโดยท่ีอํานาจท้ังหมดไมไดหมดไปหลังการเลือกต้ัง พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยยังมีหนาท่ี อีกหลายประการท่ีจะตองรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน หลักการดีๆ ของ
ระบอบประชาธิปไตยคงเปนไดเพียงแคตัวหนังสือ หาก สุดทายแลวพลเมืองเอาแตนิ่งเฉยและคิด
เพียงแตวาไมใชหนาท่ี พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคงไม แตกตางไปจากพลเมืองในระบอบการ
ปกครองอ่ืนๆ เพราะแมจะมีเสรีภาพ แตไมยอมใชสิทธิเสรีภาพ นั้นใหเกิดประโยชน 
 
ปกครองตนเองได ผูคนตองเปนพลเมือง 

ในหนังสือเรื่อง The Discourses มาเคียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli) ย้ําวาบทบาทของ
พลเมืองในสาธารณรัฐโรมันโบราณซ่ึงมีอายุอยูหลายรอยป มีบทบาทในการทาใหบานเมืองรุงเรือง
หรือลมสลาย มาเคียเวลลี่เห็นวา พลเมืองตองมี “Virtu” ซ่ึงหมายถึง มีท้ังความดีและความกลา
หาญเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม ไมวาความกลาหาญนี้ขัดกับหลักจริยธรรมและคุณธรรมสวน
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บุคคลเชนใดก็ตาม ก็ถือวาเปนความดีได หากเปนไปเพ่ือประโยชนของสาธารณรัฐ พูดอีกอยางก็คือ 
บางครั้งเราตองยอมเปนคนไมดีเพ่ือใหบานเมืองไปไดดี ดวยเหตุผลนี้คําวา“คนดี” กับ“พลเมืองดี” 
จึงไมจําเปนตองไปดวยกันเสมอไป มาเคียเวลลี่เห็นวา อันตรายตอสาธารณรัฐจะเกิดข้ึนไดงายท่ีสุดก็
เม่ือประชาชนหรือพลเมืองพากันคิดแตเรื่องสวนตัวหรือเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องเฉพาะตน 
เฉพาะสวนโดยละท้ิงความรับผิดชอบตอบานตอเมืองไปเสีย ซ่ึงมาเคียเวลลี่เรียกปรากฏการณเชนนี้
วา“คอรรัปชั่น” สิ่งท่ีมาเคียเวลลี่วิตกท่ีสุดคือการคอรรัปชั่นในจิตใจของประชาชน โดยพากันไป
สนใจแตเรื่องสวนตน สวนยอยหรือเฉพาะกลุม สิ่งท่ีมาเคียเวลลี่ถามก็คือ คุณความดีของผูคนใน
สาธารณรัฐนั้นจะมองเห็นกันไดอยางไร ซ่ึงคาตอบของเขาก็คือ ตองดูวาสิ่งท่ีผูคนหรือพลเมืองทานั้น
เปนประโยชนตอบานเมืองหรือไม ถาเปนประโยชนตอบานเมือง ยอมถือวาเปนคุณงามความดีได
ท้ังสิ้น และจะคงเปนความดี ความงามได แมเม่ือมองจากเหตุผลสวนบุคคลออกไปแลว มันจะเปน
ความชั่วรายเหี้ยมโหด ทารุณแคไหนก็ตาม สิ่งท่ีมาเคียเวลลี่คิดวาพลเมืองจะตองมีนั้นก็คือ “Virtu” 
ซ่ึงแปลไดวาคุณธรรมหรือความดีเทานั้น บางทานแปลวาคุณธรรมหรือสานึกในความเปนพลเมือง
และโดยเชนนี้ก็ลดความแตกตางของการเปน “พลเมืองดี” กับการเปน “คนดี” ลง ซ่ึงคนในยุค
ปจจุบันนั้นยอมรับไดยากกับการใชความเหี้ยมโหด ทารุณหรือการใชเลหเพทุบายเพ่ือประโยชนของ
บานเมืองแมตามหลักคิดของมาเคียเวลลี่ แลวจะถือไดวาเปนคุณธรรมก็ได แตสําหรับคนท่ัวไปใน
ขณะนี้นั้น การทําประโยชนใหบานเมืองหรือสวนรวมนั้น ควรตองหลีกเลี่ยงการใชเลหเหลี่ยมชั้น
เชิงกลอุบายหรือความรุนแรงดวยอยางแนนอน คําวาVirtu ในภาษาอิตาเลียน จึงกลายเปน Virtu 
ในภาษาอังกฤษ และ“คุณธรรม” ในภาษาไทย ซ่ึงแมกระนั้นก็ยังเปนหลักคิดท่ีใชไดในการปลูกฝง
ความคิดใหพลเมืองมีความรับผิดชอบและเสียสละตอบานเมืองแตท้ังนี้ตองไมขัดกับหลักจริยธรรม
สวนบุคคลดวย (เครตัน, เจมส แอล, 2543 : 170)  

สิ่งท่ีจะตองย้ําก็คือ ในระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนจะเปนเพียงผูดู ผูชมหรือผู
วิจารณการเมืองไมได หากตองเขามาทาการเมืองเองดวยหรืออาจกลาวไดวาการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยนั้นตองถือวาเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เกินกวาท่ีจะปลอยใหอยูในมือ
ของผูนา ผูแทนหรือนักการเมืองเทานั้นหากคิดตามโพคอกและสกินเนอร การปฏิรูปการเมืองท่ี
สําคัญในประเทศตางๆ รวมท้ังในประเทศไทยในขณะนี้ ก็คือการยกระดับความคิด จิตสานึกของ
ประชาชน ซ่ึงในหลายท่ีหลายแหงยังเห็นตนเองเปนเพียงผูนอย ผูพ่ึงพิงตนเองไมได ไมตางจาก 
“ไพรทาส” ในยุคโบราณสักเทาไร ใหกลายมาเปนประชาชนชั้นหนึ่งท่ีเรียกตามพวกกรีกและโรมัน
โบราณวา “พลเมือง”นั่นเอง (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2554 : 74-76) 

สรุปไดวา มีความเก่ียวของสัมพันธในเชิงความคิดพ้ืนฐานบางประการแตคําวาความเปน
พลเมืองนั้นมีความหมายท่ีลึกซ้ึง เพราะหมายถึงการเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีแหงตน พอ ๆ กับท่ี
เขาใจในสิทธิท่ีแตละคนพึงไดรับทุกคนสามารถเลือกใชชีวิตท่ีสมดุลโดยมีสถานะหลายบทบาทได 
อาจจะเปนสมาชิกของประชาสังคมแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายองคกรประชาสังคมหรือไมเปน
สมาชิกของประชาสังคมใดเลย นอกจากนี้คําวา“พลเมืองดี” กับคาวา“คนดี”ไมจาเปนตองไป
ดวยกันเสมอไปเพราะพลเมืองตองมีความดีและความกลาหาญ เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม ไมวา
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ความกลาหาญนี้ขัดกับหลักจริยธรรมและคุณธรรมสวนบุคคลเชนใดก็ตามและการไดรับการศึกษา
ทางการเมืองของพลเมืองชวยสงเสริมใหสังคมมีทุนมนุษย ทุนสังคม ท่ีกอใหเกิดความเขมแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตย 

 
สรุป 
 การเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน เปนแนวคิดและ      
หลักการสําคัญของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบ               
มีสวนรวม เปาหมายของประชาธิปไตยชุมชน คือ การปลุกความตื่นตัว ปลุกความตระหนักถึงสิทธิ
ความเปนประชาชนของคนในชุมชนทองถ่ิน ตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ ใหคนในชุมชนลุกข้ึนมา
ปกปอง ลุกข้ึนมาจัดการปญหาและแกไขปญหาดวยตนเอง มีความเสมอภาคมีสวนในการตัดสินใจ
ในเรื่องของสวนรวมและเรียนรูรวมกันในเรื่องของประชาธิปไตยโดยตรง ทาใหเปนประชาธิปไตยท่ี
กินไดคือประชาธิปไตยท่ีสามารถแกปญหาปากทองของชาวบานไดจริงๆ กระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชนเปนเครื่องมือหรือเปนกลไกหนึ่งท่ีรวมคนใหมาเรียนรูรวมกัน มาแกไขปญหารวมกันและมาทา
งานพัฒนาโดยมีมิติทางการเมือง คือ เขาไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมท้ังยกระดับจิต
ของคนข้ึนใหมีความกลาหาญ ใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชนของตนเองและตอนักการเมืองท่ีได
เลือกมาดวย ประชาธิปไตยท่ีเริ่มตนจากระดับฐานรากแมวาจะตองอาศัยระยะเวลาเพ่ือพัฒนา
แนวคิดและสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนท้ังในระดับปจเจกและชุมชน หากสามารถทําไดสําเร็จจะ
เปนการพัฒนาท่ีตอเนื่องและยั่งยืนรวมท้ังเปนการสรางและปลูกฝงจิตวิญญาณประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมใหกับประชาชน 
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บทคัดยอ 
 ภาวะผูนํา จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะตองมีคุณลักษณะ คือ 
มีสติปญญา ความดีงาม ความรูความดีงามและความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมา
ประสานกันและพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงามและลักษณะผูนําท่ีมีคุณภาพตองประกอบดวยหลัก          
3 ประการ คือ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง ตลอดจนตองมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอยางเปนระบบ เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคนและสังคม 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การบริหาร, เศรษฐกิจชุมชน 
 
Abstract 
 Leadership is critical to the development of the developing countries and 
must feature the wisdom, knowledge, goodness, virtue and abilities of individuals. 
To induce people to come together and go to where the good and the quality 
leader must consist of 3  main flung it far and ambition, as well as being effective, 
according to the Buddhist system. To maximize the benefits to the development of 
people and society. 
Keywords: Leadership, Management, Economic 

 
บทนํา   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการขนานพระนามจากชาวโลกวา “ทรงเปน
พระมหากษัตริยนักพัฒนา” พระองคทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรท่ียากไรและดอยโอกาสท่ัวทุกภูมิภาค 
ทรงสดับตรับฟงปญหาทุกขยากของราษฎร และทรงพระเมตตาพระราชทานแนวทางการดํารงชีพ 
เพ่ือใหประชาชนของพระองคสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน (พระธรรมโกศาจารย  
(ประยูร ธมมจิตโต),  2549 : 3 - 52)  

*นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

**อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงชี้แนวทางการพัฒนาท่ีมุงเนนความสมดุล องครวม และ
ยั่งยืน โดยเนนหลักการความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอท่ีจะตานทานและลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน ปรัชญา
ดังกลาวเนนแนวทาง “การเดินทางสายกลาง” ทําใหองคการสหประชาชาติมีปณิธานมุงม่ันพัฒนา
คน ใหประชาชนเปนเปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนตอไป 

บทบาทของภาวะความเปนผูนํา  
บทบาทของภาวะความเปนผูนําท้ังท่ีมาจากผูนําดวยตําแหนงแตงตั้งและผูนําท่ีเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติ ดังนี้ 
1. บทบาทของการเปนตัวแทนของหนวยงานในทุกสถานการณ (figurehead) ท่ีสําคัญก็

คือการเปนตัวแทนการเปนตัวแทนของหนวยงานเพ่ือรวบรวมขอมูลจากภายนอกหนวยงานรวมถึง
บทบาทการตอนรับผูมาเยี่ยมเยียนหนวยงาน 

2.บทบาทของนักพูด (spokesperson) เปนบทบาทการนําเสนอกิจกรรมของหนวยงาน 
บทบาทการสรางวิสัยทัศนท่ีดีของหนวยงาน รวมถึงบทบาทการประชาสัมพันธกิจกรรมของ
หนวยงานใหเปนท่ีรูจักของบุคคลกลุมตาง ๆ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน ผูรับบริการ 
เพ่ือนรวมอาชีพ และสังคมภายนอกหนวยงาน เปนตน 

3. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) เพ่ือผลประโยชนของหนวยงานและเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาของหนวยงานเปนสําคัญ เชน การตอรองจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑเขาหนวยงาน การ
ตอรองราคาคากอสรางอาคารท่ีทําการใหมของหนวยงาน เปนตน 

4.บทบาทการสอนงาน (coach) แกผูตามและเพ่ือนรวมงานในหนวยงานเพ่ือใหการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น และทําใหผูนําเกิดความม่ันใจวาผูตามเพ่ือนรวมงาน
ทํางานถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน และผลงานท่ีไดจะมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของบุคคลทุกฝาย 

5.บทบาทในการสรางทีมงาน (team builder) เพ่ือเปนการรวมพลังความสามัคคีของผู
ตามและเพ่ือนรวมงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหงานท่ีทําอยูสําเร็จลุลวงไปไดโดยงาย ชวยลด
ปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนขณะทํางานรวมกัน และท่ีสําคัญก็คือเปนการเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจท่ีดียิ่งใหแกผูตามและเพ่ือนรวมงานโดยตรง 

6.บทบาทในการแกปญหาดานเทคนิค (technical problem solver) โดยการใหบริการ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญ ผูแนะนําดานวิชาการ เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

7.บทบาทของผูประกอบการ (entrepreneur) เพ่ือใหหนวยงานดํารงอยู ได  และ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางตอเนื่อง 

บทบาทของภาวะความเปนผูนําท้ัง 7 บทบาทขางตน เม่ือพิจารณาอีกมุมมองหนึ่งจะ
พบวามีลักษณะท่ีเปนกระบวนการ (process) ซ่ึงมีความเปนระบบ มีระเบียบ มีหลักเกณฑเปน
ลําดับข้ันตอนจากงายไปหายาก   ซ่ึงกระบวนการภาวะความเปนผูนํานับวาเปนสิ่งสําคัญควรคาแก
การศึกษาเปนอยางยิ่ง 
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ความหมายของ ภาวะผูนํา (Leadership) 
 นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักวิชาการและผูรูจํานวนมากตางพยายามศึกษา ภาวะผูนํา วา
อะไรทําใหบุคคลหนึ่งๆ มีความพิเศษ โดดเดน ท่ีทําใหคนอ่ืนๆ เดินตามและในหลายกรณี สามารถ
สรางความเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญในประวัติศาสตร มีผูพยายามใหความหมายของ ภาวะผูนํา วา
คือ คุณสมบัติท่ีดี เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลาย
มาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545 : 4) และผูนํา
จะตองยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไม
ยอทอตออุปสรรค ทุมเทสติปญญา มุงทํางานเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  
(วิกรม กรมดิษฐ, 2551 : 8)  นายแพทยประเวศ วะสี อธิบายวา ผูนําตามธรรมชาติจึงจะเปนผูนําท่ี
แท โดยมีคุณลักษณะท่ี 1) ฉลาด ผูนําตามธรรมชาติจะฉลาดกวาผูนําท่ีมาจากการแตงตั้งหรือ
เลือกตั้ง เพราะการแตงตั้งหรือเลือกตั้งมักมีเหตุปจจัยท่ีไมไดของแท แตในการกระบวนรวมกันคิด 
รวมกันทํา ของแทจะปรากฏใหไดรูเสมอ  2) เปนคนท่ีเห็นแกสวนรวม ทําใหสวนรวมมีกําลังในการ
ทํางานรวมกัน ความเห็นแกตัวหรือเห็นแกสวนรวมจะปรากฏใหผูคนไดรับรู แตในการแตงตั้งและ
เลือกตั้ง คุณสมบัติเหลานี้ไมปรากฏ 3) เปนคนติดตอสื่อสารกับคนรูเรื่อง ถาเปนคนฉลาดและเห็น
แกสวนรวมแตเปนคนไมสื่อสารหรือติดตอสื่อสารไมรูเรื่อง ก็เปนผูนําไมได 4) เปนท่ียอมรับของ
สมาชิกโดยอัตโนมัติ คือ ผูนําตามธรรมชาติจะเปนท่ียอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําใหการ
ทํางานในองคกรราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพซ่ึงตางจากการไดผูนําวิธีอ่ืน ซ่ึงมักมีเรื่อง
แตกแยกเรื้อรัง  
 ภาวะผูนํา หรือ ความเปนผูนํา ยังหมายถึง บุคลิกภาพพิเศษหลายอยางในตัวผูนํา          
ท่ี สามารถท่ีจะบังคับบัญชาผูอ่ืนได โดยอาศัยอํานาจหนาท่ี (Authority) จากตําแหนงและอํานาจ
บารมี  (Power) ท่ี ได จากตั วของเขาเองเป น เครื่อ งมือ  และสามารถจะสรางอิทธิพลต อ
ผูใตบังคับบัญชาใหมีความเชื่อถือ ยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ
ลักษณะของความผูนํา ความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ เปนตน เพ่ือใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายของกลุมหรือขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงในบางขณะคนท่ี
ไดรับการยอมรับหรือยกยองใหเปนผูนํา แตก็ไมไดเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา ก็อาจจะพูดวา
เขาไมมีภาวะผูนํา ตรงกันขามบางคนไมไดเปนผูนํา แตกลับไดรับความเชื่อถือ ยอมรับและรวมมือ
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําปฏิบัติตาม ซ่ึงความแตกตางดังกลาวสอดคลองกับคําพูดท่ีวา “ผูนํา
อาจจะไมมีภาวะผูนํา    ผูมีภาวะผูนําอาจจะไมไดเปนผูนํา” (วิเชียร วิทยอุดม, 2550 : 3)   
 ภาวะผูนํา คือ ความสามารถหลายๆ ดานของผูนํา ไดแก 
 1) ความสามารถในการทํางาน คือ ผูนําจักตองศึกษาใหเขาใจถองแทในหนาท่ีของตนเอง 
สามารถปฏิบัติงานไดและใหคําแนะนําได ซ่ึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเชื่อถือ ศรัทธา และให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มใจ 
 2) ความสามารถในการจูงใจ คือ ผูนําจักตองมีจิตวิทยาในการครองใจผูใตบังคับบัญชาใน
ทุกๆ ดานเปนอยางดี 
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 3) ความสามารถในการควบคุม คือ ผูนําตองควบคุมงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายไดท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 
 4) ความสามารถในการประสานงาน คือ ผูนําตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 5) ความสามารถในการตัดสินใจ คือ เม่ือเกิดปญหาใดๆ ข้ึน ผูนําตองสามารถเผชิญหนา
กับปญหาตางๆ และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตองเปนสวนใหญ 
 6) ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค คือ ผูนําตองมีความคิดสรางสรรคอยูเสมอซ่ึง
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีแกองคกร (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2537 : 21)   
 ความแตกตางระหวาง ผูบริหาร กับ ผูนํา ไวอยางนาสนใจวา ผูบริหารสนใจเก่ียวกับการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ สวนผูนําสนใจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ผูบริหาร
คิดถึงตนไม สวนผูนําคิดถึงปาท้ังปา รวมท้ังตนไมและสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในนั้นดวย (สุนทร โคตร
บรรเทา, 2551 : 2)  
 ภาวะผูนํา (Leadership) วาคือ คุณลักษณะท่ีเปนบุคลิกภาพและอุปนิสัยของบุคคลท่ีทํา
ใหบุคคลนั้นไดรับความไววางใจจากบุคคลอ่ืนและนําพาบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดรับกับ คุณลักษณะท่ีสําคัญ
ของผูนําคือจะตองเปนผูท่ีมองโลกในแงดี อีกท้ังมีความมุงม่ันเพียรพยายามขณะเผชิญหนากับ
ปญหายุงยาก ท้ังจะตองแผรังสีความเชื่อม่ันออกมา แมวาตัวเองไมแนใจในผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน บท
ทดสอบสุดทายสําหรับผูนํา คือ ความรูสึกของผูรวมประชุมวาภายหลังการประชุมกับผูนําแลว มี
ความรูสึกฮึกเหิมและเชื่อม่ันหรือไม (วิลเลี่ยม อี. ไฮเนคก้ีและโจนาธาน มารช, 2546 : 107)    
 เกณฑท่ีบอกความเปนผูนําท่ีดีมีดังนี้ สรางแรงจูงใจใหลูกนอง เปนผูฟงท่ีดี เชื่อม่ันใน
ทีมงาน รูจักพูดขอบคุณ มีบุคลิกแบบราเริงไมอมทุกข รับรูปญหาของลูกนอง เคารพเวลาสวนตัว
ของลูกนอง สุขุมภายใตแรงกดดัน   เปนตัวอยางท่ีดี เปนผูเชี่ยวชาญในงานของตัว ออนนอมถอมตัว 
มากอารมณขัน และ ตองเลี้ยงฉลองเม่ือมีความสําเร็จ (วิลเลี่ยม อี. ไฮเนคก้ีและโจนาธาน มารช, 
2546 : 109-110)  คุณลักษณะของผูนําท่ีดีควรมี 8 ประการ ไดแก 
 1) ตองเปนผูท่ีใฝการเรียนรูอยูตลอดเวลา (Continually Learning) ท้ังการเรียน การ
อบรม การฝกฝน และตั้งใจฟงในสิ่งท่ีคนอ่ืนพูด ท้ังยังชอบถามคําถาม และกระตือรือรนในการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ  
 2) ชอบบริการผู อ่ืน (Service-Oriented) มีชีวิตเพ่ือชวยเหลือผูคน มิใชคิดแตเรื่อง
ความสําเร็จทางอาชีพเทานั้น มีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมและอยากใหการบริการแกทุกคน 
 3) เชื่อม่ันในพลังดานบวก (Positive Energy) มีความราเริง มีความสุข คิดในแงบวก มี
ศรัทธาตอสิ่งท่ีทํา มีอารมณขัน และนิยมหลีกเลี่ยงความคิดหรือพลังดานลบ 
 4) เชื่อม่ันในบุคคลอ่ืน (Believe in Other People) พยายามแสวงหาจุดแข็งของคนอ่ืน 
ไมคอยหาจุดบกพรองในบุคคล นิยมใหอภัยในความผิดพลาดของคนอ่ืน ไมผูกอาฆาตแคน มักเชื่อวา
ทุกคนมีขอดีท่ีซอนอยูในตน 
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 5) ใชชีวิตไดอยางสมดุล (Balanced Lives) มีชีวิตสวนตัว ชีวิตสังคม สุขภาพกายและใจ
ท่ีสมดุล ไมนิยมความสุดโตง มีความสมํ่าเสมอในการทํากิจกรรมชีวิตในแตละวัน และพักผอนอยาง
เพียงพอ  
 6) มองชีวิตเปนการผจญภัย (Adventure) คาดหวังวาจะไดเห็นเรื่องใหมๆ ในชีวิตไดทุก
วัน ขณะท่ีคนอ่ืนๆ เห็นเปนเรื่องจําเจ ความสรางสรรคของผูนํามาจากภายใน ไมชอบเดินตามใคร มี
ความยืดหยุนในการใชชีวิตสูง 
 7) นิยมทํางานเปนทีม (Synergistic) มักนําความเปลี่ยนแปลงมาสู ทีมงานไดอยาง
อัศจรรย ทํางานหนักและมีความเฉลียวฉลาด เคารพความสามารถของผูอ่ืน ไมสนใจตําแหนงแต
สนใจการทํางานใหสําเร็จ 
 8) พัฒนาศักยภาพในตนเอง (Self-Renewal) ใน 4 ดานตลอดเวลา ไดแก ดานกายภาพ 
สติปญญา อารมณ และจิตใจ ดานกายภาพมีการออกกําลังกาย เปนตน ดานสติปญญา มีการอาน
หนังสือ การเขียน และการจินตนาการ  ดานอารมณ คือ การฝกตนใหอดทน ฟงคนอ่ืนอยางตั้งใจ 
รับผิดชอบในภารกิจการงาน ดานจิตใจ มีการสวดมนต ทําสมาธิ อานคัมภีรศาสนา และถือศีลอด     
เปนตน (Steven R. Covey, 1992 : 33-39)    
 การศึกษาของสตีเวน โควีย สอดคลองกับแนวคิดของ แจ็ค เวลช (Jack Welch) นัก
บริหารจัดการท่ีมือชื่อเสียงของบริษัทจีอี หรือ General Electric ซ่ึงเขียนหนังสืออัตชีวประวัติ
ตนเองชื่อ “Jack: Straight from the Gut” เขากลาววา ผูนําตองเปนคนระดับยอดเยี่ยมหรือ 
ระดับ A ท่ีมีความกระตือรือรนสูง สามารถทํางานใหสําเร็จเปนรูปธรรมได เปนผูท่ีรับฟงความ
คิดเห็นจากคนรอบดาน และมองเห็นทางออกใหแกปญหาขององคกรไดหลายทาง ผูนํายังตอง
สามารถสรางบรรยากาศการทํางานใหสนุก คุณสมบัติของผูนําท่ี แจ็ค เวลช คิดไวคือตองมี
องคประกอบ 4 อี  (4 Es) ไดแก 
 1. เปนผูมีพลังสูง (Energy) มีความกระตือรือรนในการทํางานและการใชชีวิต 
 2. สามารถสรางความกระตือรือรนในการทํางานใหแกบุคคลอ่ืน (Energize others) ให
มุงสูจุดหมายเดียวกันขององคกรได  
 3. มีการตัดสินใจไดอยางเฉียบขาด (the Edge to make tough decisions) 
 4. สามารถบริหารงานและสงงานไดตามเวลา (Execute and deliver on their 
promises) (Jack Welch, 2003 : 195)  
 โดยองคประกอบท้ัง 4 นี้ตองออกมาจาก แรงผลักภายใน (Passion) ท่ีอยูในตัวผูนํา แจ็ค 
เวลช กลาววา หากผูนําปราศจากคุณสมบัติเหลานี้ เขาจะเปนผูนําท่ียิ่งใหญและประสบความสําเร็จ
ไมไดเลย   
 โฮแกน และคณะ (Hogan and others) อธิบายวา ภาวะผูนํา คือ การชักชวนบุคคลอ่ืน
ใหปลอยวางความสนใจสวนตัว และใหปฏิบัติตามเปาหมายสวนรวมท่ีจําเปนสําหรับสวัสดิภาพของ
กลุม (Robert Hogan, Gordon J. 1994 : 49)   
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 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus) ท่ีไดศึกษา
เอกสารงานวิจัยกวา 1,000 ชิ้น และชี้ใหเห็นวางานวิจัยเหลานี้ทําใหเกิดคํานิยามภาวะผูนําท่ีดีหรือ
ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล (Effective Leadership) มากกวา 350 นิยาม และกลาววาไมมีคํานิยาม
ใดชัดเจนและเขาใจงายเทากับคํานิยามท่ีแยกใหเห็นขอแตกตางระหวาง ผูนํา (Leader) กับ ผูไม
เปนผูนํา (Non-leader) และแยกให เห็นขอแตกตางระหวาง ผูจัดการ (Manager) กับ ผูนํ า 
(Leader) วา “ผูจัดการ คือ ผูทําสิ่งใหถูกตอง สวนผูนํา คือ ผูทําในสิ่งท่ีถูกตอง” (A manager 
does the thing right, a leader does the right thing.)  
 ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมตัดสินใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ผูนําท่ีดีจะมุงเฉพาะไปท่ี
เรื่องท่ีสําคัญจริงๆ เทานั้นท่ีมีผลกระทบอยางมากตอองคการ ผูนําจะเปนผูท่ีมีความคิดละเอียดออน 
แยกแยะไดวาเรื่องใดมีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน ผูนําจะไมมาคิดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละ
วัน เขาจะเขาไปเก่ียวกับงานเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดระดับองคการเทานั้น (ทองหลอ เดชไทย, 
2544 : 10)  
 ในป ค.ศ. 1940 ไดทําการศึกษาคุณลักษณะของผูนําและสรุปงานวิจัยออกมาไดถึง 79 
ลักษณะ เขาสรุปออกมาไดเปน 4 กลุม ไดแก  1 . ความฉลาด (Intelligence) 2 . ความคิด
สรางสรรค  (Initiative) 3 . ความมีอารมณ ขัน  (Sense of Humor) 4. การชอบแสดงออก 
(Extroversion)    (Bruce J. Cohen, 1979 : 6) 
 ชาวกรีกโบราณระบุภาวะผูนําในฝนวามีลักษณะ 4 ประการ (งามพิศ สัตยสงวน, 2538 : 
96) ไดแก 
 1. ความยุติธรรมและความพินิจพิจารณา (Justice and Judgment) 
 2. ความรอบรูและการใหการปรึกษาแนะนํา (Wisdom and Counsel)  
 3. ความสุขุมและไหวพริบ (Shrewdness and Cunning) 
 4. ความกลาและการกระทํา (Valor and Action)  
 สรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ ลักษณะ หรือคุณลักษณะท่ีโดดเดนของคนๆ หนึ่งท่ี
ทําใหบุคคลอ่ืนๆ หันมายอมรับ เชื่อถือ และยอมทําตาม คุณสมบัติดังกลาว อาทิ สติปญญา ความดี
งาม คุณธรรม ความพากเพียร ความสามารถในการจูงใจคน ความสามารถในการสื่อสาร มองโลกใน
แงบวก การมีอารมณขัน เปนตน และยังควรเปนผูท่ีมุงหวังประโยชนสวนรวมหรือเปาหมายของ
องคการมากกวาประโยชนสวนตัว นอกจากนี้ผูนํายังควรเปนแบบอยางในการรักษาสมดุลของชีวิต
ท้ังสุขภาพกาย ใจ และอารมณ ใหเปนแบบอยางแกคนอ่ืนๆ อีกดวย    

 
บทบาทหนาท่ีของผูนํา 

ผูท่ีเปนผูนําตองสามารถนําพาทีมใหบรรลุวัตถุประสงคการทํางานและตอบสนองความ
ตองการของลูกทีมใหได ดังนั้นผูนําจึงจําเปนตองมีบทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางไปจากลูกทีมคนอ่ืนๆ 
ความหมายของคําวา บทบาท ไดแก พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกตามท่ีสังคมหรือองคการ
กําหนดใหในการปฏิบัติหนาท่ี บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมไปตามบทบาทท่ีถูกกําหนดนั้น บางคนอาจ
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ไมกระทําตามบทบาทนั้นๆ ก็ได ซ่ึงผลกระทบทางสังคมจะมีตอมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ  
บทบาท ยังหมายถึง พฤติกรรมท่ีคาดหวังสําหรับคนท่ีอยูในสถานภาพท่ีแตกตางกันวาจะตองปฏิบัติ
ตัวเชนไร เปนบทบาทท่ีกลุมคนหรือสังคมคาดหวัง ซ่ึงบทบาทสามารถนํามาใชพยากรณพฤติกรรม
ของบุคคลไดดวย(งามพิศ สัตยสงวน, 2538 : 96)   

ผูนําของสถานศึกษาและสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาจําตองมีบทบาทใน 17 ประการ 
ไดแก (Richard D. Gorton, 1983 : 71) 

1. เปนผูกําหนดทิศทางในการทํางาน (Direction Setter) เพ่ือใหงานของโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จตามภารกิจและพันธกิจท่ีตั้งไว 

2. เปนผูจุดประกายภาวะผูนําข้ึนในตนเองและคนอ่ืนๆ (Leadership Catalyst) สามารถ
จูงใจคน และโนมนาวลูกทีมใหทํางานหนักได 

3. เปนนักวางแผน (Planner) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคต และเตรียมทีมให
พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

4. เปนนักตัดสินใจท่ีดี (Decision Maker) มีความเฉียบคมในการตัดสินใจ และมีความคิด
พินิจพิเคราะหไดอยางรอบดานกอนกระทําการตัดสินใจ 

5. เปนนักจัดการองคการท่ีดี (Organizer) สามารถจัดระเบียบของสถานศึกษาท่ีตนเอง
ทํางานไดอยางเปนระบบและเขาใจพฤติกรรมองคการของตนเอง 

6. เปนนักเปลี่ยนแปลง (Change Manager) ผูนําตองไมกลัวการเปลี่ยนแปลงและพรอม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําใหองคการดีข้ึน 

7. เปนผูประสานงานท่ีดี (Coordinator) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอทุกคน รูวิธีการสื่อสารกับ
คนอ่ืนๆ สามารถประสานกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เปนนักสื่อสาร (Communicator) ผูบริหารตองสามารถสื่อสารไดอยางอยางดีท้ังใน
การพูดและการเขียน และใชสื่อตางๆ เปนในการสื่อสาร 

9. เปนนักไกลเกลี่ย (Conflict Manager) สามารถตอรอง ไกลเกลี่ย แกปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนกับองคการได 

10. เปนนักแกปญหา (Problem Manager) สามารถวินิจฉัยปญหาและแกไขปญหาไดดี 
11. เปนนักจัดระบบ (System Manager) ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหระบบ

และกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของ สามารถนําเอาทฤษฎีมาประยุกตในการบริหารได 
12. เปนผูสอนท่ีดี (Instructor) สามารถสอนงานลูกทีมได และรูจักพัฒนาการของมนุษย 

สรางหลักสูตรการเรียน การอบรมได 
13. เปนผูบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) สามารถทํางานไดกับคนทุกระดับ 

ประเมินผลการทํางานของทุกคนไดอยางยุติธรรม 
14. เปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถในการบริหาร

งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ การกอสรางและการบํารุงรักษา 
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15. เปนผูประเมิน (Appraiser) มีความสามารถในการประเมินการปฏิบัติงานของทีม 
ประเมินความตองการ ประเมินระบบ และเรียนรูวิธีทางสถิติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

16. เปนนักประชาสัมพันธ (Public Relation Manager) สามารถสื่อความหมาย รูจักวิธี
สรางภาพพจนใหแกองคการ รูและเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยสื่อตางๆ ชนิด 

17. เปนประธานในพิธีการ (Ceremonial Head) สามารถเปนประธานในพิธีไดดี มี
บุคลิกแบบผูนํา มีความสามารถในการพูดและแสดงบทบาทไดอยางหลากหลาย    

บทบาทและหนาท่ีของผูนําทางการศึกษาไว 14 บทบาท ไดแก (กิติพันธ รุจิรากุล, 2529 : 
58-61)  

1. ผูนําในฐานะผูบริหาร (The leader as executive) 
2. ผูนําในฐานะนักวางแผน (The leader as planner) 
3. ผูนําในฐานะผูกําหนดนโยบาย (The leader as policy maker) 
4. ผูนําในฐานะผูเชี่ยวชาญ (The leader as expert) 
5. ผูนําในฐานะเปนตัวแทนติดตอกับบุคคลภายนอก (The leader as external group 

representative) 
6. ผูนําในฐานะผูควบคุมความสัมพันธของสมาชิกในกลุม (The leader as controller 

of internal relations) 
7 .  ผู นํ า ใน ฐ าน ะ ผู ให คุ ณ แ ล ะ โท ษ  (The leader as purvey of reward and 

punishment)   
8. ผูนําในฐานะคนกลางหรือผูตัดสิน (The leader as arbitrator and mediator)  
9. ผูนําในฐานะเปนบุคคลตัวอยาง (The leader as exemplary) 
10. ผูนําในฐานะสัญลักษณ (The leader as symbol of the group) 
11 . ผูนํ าในฐานะตัวแทนรับผิดชอบ (The leader as substitute for individual 

responsibility) 
12. ผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ (The leader as ideology) 
13. ผูนําในฐานะบิดา (The leader as father figure) 
14. ผูนําในฐานะผูรับผิดชอบ (The leader as scapegoat)  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ไดระบุเก่ียวกับบทบาทท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองมีดังนี้ 1) ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคลากร
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน 2) บทบาทผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของผูบริหารเม่ือเขามารับตําแหนง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 101)  
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การบริหาร 
การบริหาร  หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  (Getting  things  done  

through  other  people)  เม่ือวาตามคํานิยามนี้การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปน
รูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั่นคือในวันอาสาฬหบูชา  เม่ือพระพุทธเจาทรง
แสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซ่ึงทําใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆ
รัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้  พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 

วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ  ซ่ึงดํารงสืบตอมาจนถึง
ปจจุบันเปนเวลา 2500 ป เปนขอมูลใหเราศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร  นอกจากนี้ยังมีพุทธพจนท่ี
เก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก  การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึง
พุทธวิธีบริหาร1   

การศึกษาวิธีพุทธบริหารในครั้งนี้ขอใชหนาท่ีของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา  
หนาท่ี  (Function)  ของนักบริหารมีอยู  5  ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา  POSDC 

P  คือ  Planning  หมายถึง  การวางแผน  เปนกําหนดแนวทางแนวดําเนินงานปจจุบัน  
เพ่ือความ สําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต  ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

O  คือ  Organizing  หมายถึง  การจัดองคกร  เปนกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร  มีการแบงงานกันทําและการใชคนใหเหมาะกับงาน 

S  คือ  Staffing  หมายถึง งานบุคลากร   เปนการสรรหาบุคลากรใหม  การพัฒนา
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะกับงาน 

D  คือ  Directing  หมายถึง  การอํานวยการ  เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ
ตามแผน  ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีภาวะผูนํา 

C  คือ  Controlling  หมายถึง  การกํากับดูแล  เปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นท่ีเก่ียวกับการวางแผนการจัดองคกรการ
บริหารงานบุคคลการอํานวยการและการกํากับดูแลตามลําดับตอไปนี้ 

นักบริหารท่ีดี : 
วิธีบริหารงานท่ีดี คือ ธรรมาธิปไตยท่ีใชท้ังพระเดชและพระคุณ ซ่ึงทําใหไดท้ังน้ําใจคน

และผลของงานนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเปนหลักในการบริหาร เขามีธรรมท่ีเรียกวา
พละ 4 ประการอยูในใจ คือ  

๑. ปญญาพละ  กําลังความรูหรือความฉลาด 
๒. วิริยะพละ  กําลังแหงความเพียร 
๓.  อนุวัชชพละ  กําลังการงานท่ีไมมีโทษหรือความสุจริต 
๔.  สังคหพละ  กําลังการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ 
พละหรือกําลังแหงคุณธรรมท้ัง 4 ประการนี้ ชวยทําใหนักบริหารปฏิบัติหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองคการแตงตั้งบุคลากรอํานวยการ และ
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ควบคุมไดดีตองมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ ยิ่งเขามีคุณธรรมท้ัง 4 ขอนี้เพ่ิมมาก
ข้ึนเทาใด ก็ยิ่งทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทานั้น ตรงกันขามถาใครคนใดขาดคุณธรรมท้ัง 4 
ประการ แมเพียงบางขอเขาก็เปนบักบริหารท่ีดีไมได 

ผูนําท่ีดี  : 
ผูนําคือผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหว  หรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว  

หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลว  เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัด และแมกระท่ัง
หัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา (ณัฐนรี ศรีทอง, 2552 : 296 – 309)   

ปญหาของผูนําก็คือทําอยางไรจะใหเปนท่ียอมรับของผูตาม  เริ่มตั้งแตหาทางใหไดรับการ
เลือกตั้งเขาสูตําแหนงผูนํา  เม่ือไดรับเลือกต้ังแลวก็ยังไดรับความรวมมือจากสมาชิกชวยกันทํางาน
และมีผลงานเปนท่ีประจักษจนพรอมท่ีจะไดรับเลือกตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงอีกในสมัยหนา 

ผูนําจะประสบความสําเร็จตามข้ันตอนดังกลาวไดก็ตองมีธรรมะประจําใจ  ธรรมะขอหนึ่ง
สําหรับผูนําก็คือ  นิวาตะ  หมายถึง  ความออนนอมถอมตน  คําวา  นิวาตะ  แปลตามตัวอักษรวา
ไขลมออก  บางคนพอไดรับเลือกเปนผูนําหรือเปนกรรมการบอรดตาง ๆ  ชักกรางหรือวางทาพอง
ลมดวยทิฐิมานะ  วาขาเปนผูนําแลวนะ  สวมหัวโขนแลวใสประจําไมเคยถอด  ไปไหนก็ใสหัวโขนขม
คนอ่ืน  คนประเภทนี้ตองไขลมออกบาง  คือ หัดถอดหัวโขนออกบางแลวจะสบายข้ึน 

ภาวะผูนําทางเศรษฐกิจชุมชนตองรูหลักครองเรือนความสุขส่ีประการ : การจะเปน
ผูบริหารและเปนผูนําทางเศรษฐกิจชุมชนนั้นตองเปนผูรูหลักการครองเรือน หลักท่ีวานี้ถือเปน
ธรรมนูญชีวิตประการหนึ่งท่ีชาวไทยควรยึดถือปฏิบัติและจะตองวัดหลักเกณฑดังนี้ (อุดมพร อมร
ธรรม, 2549 : 132) 

มีความสุขส่ีประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมท่ีผูครองเรือนควรมีหรือความสุขท่ี
ชาวบานควรพยายามทําใหเกิดข้ึนแกตนอยูเสมอ เรียกสั้น ๆวา สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) 4 คือ 

1.1 อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมและอุนใจวาตนมีโภค
ทรัพย ท่ีไดมาดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม 

1.2 โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนไดใชทรัพยท่ี
ไดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูท่ีควรเลี้ยงและบําเพ็ญคุณประโยชน 

1.3 อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจเอิบอ่ิมใจวา ตนเปนไท ไมมี
หนี้สินติดคางใคร 

1.4 อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา ตนมี
ความประพฤติสุจริต  ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจบรรดา
สุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากท่ีสุด 
 
สรุป  

"ภาวะผูนํา" คือ พฤติกรรมของบุคคลในการกํากับกิจกรรมของกลุมไปสูเปาหมายรวมกัน  
นักบริหารงาน คือ  ผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  เขาบริหารดวยธรรมาธิปไตย  ท่ีถือหลักการ
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และความสําเร็จของงานเปนใหญ  จึงเปนผูนําท่ีนั่งอยูในหัวใจของคนรวมงาน   ท้ังนี้เพราะเขามี
ธรรมเปนพลังในการบริหาร  4  ประการ  คือ ปญญาพละ กําลังแหงความรอบรูเรื่องตน  เรื่องคน  
และเรื่องของงาน  วิริยะพละ กําลังแหงความขยันท่ีปลุกใจตนเอง  และคนอ่ืนตลอดเวลา อนวัชช
พละกําลังแหงความสุจริตท่ีปราศจากรูรั่วแหงชีวิตอันเกิดจากอบายมุข สังคหพละ กําลังแหงมนุษย
สัมพันธท่ีประสานใจคนรวมงานเขาดวยความโอบออมอารี  วจีไพเราะ และสงเคราะหประชาชน  
และวางตนพอดี  ผูมีธรรมอยูในหัวใจ  ยอมเปนศูนยรวมใจคนรวมงาน  และสามารถจัดการใหงาน
ในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี  ด่ังพุทธศาสนสุภาษิตท่ีวา  “เอโส  หิ  อุตฺตริตโร  ภาราวโห  ธุรนฺธโร  โย 
ปเรสาธิปนฺนานํ  สยํ  สนฺธาตุมรหติ ผูใดเม่ือคนเหลาอ่ืนขัดแยงกันอยูตนเองเปนผูประสานใหพวก
เขาดีกัน  ผูนั้นเปนคนรับภาระและจัดการธุระท่ียอดเยี่ยม” 
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การปรับตัวขององคกรภาครัฐ: การเมอืงไทยในทศวรรษหนา  
Adjusting of Government Organizations: Thai Politics in the Next Decade 

 

ณัฏฐชนนจ ภูจอมจิตร∗ 

 

บทคัดยอ 
 การปรับตัวขององคกรภาครัฐเปนการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเทาทันและตอบสนองความ
คาดหวังของทุกภาคสวนในการกาวไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 และสอดรับกับนโยบายการ
เมืองไทยในทศวรรษหนา โดยมุงเนนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารงานภาครัฐ เชน การ
บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การ
จัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการ
สาธารณะ การใหความสาํคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดท้ังการ
มุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ 
คําสําคัญ: การปรับตัว, องคกรภาครัฐ, การเมืองไทยในทศวรรษหนา 
 
ABSTRACT 
 The adaptation of government organizations is a change to keep up and 
meet the expectations of all sectors in becoming Thailand 4.0 and in line with Thai 
politics in the next decade. By focusing on the efficiency of public administration, 
such as the administration focusing on achievement Professional management 
Consideration of value Compact and horizontal structure management Opportunity 
for the private sector to compete in public services. Focusing on values Professional 
ethics Morality and ethics Throughout the focus on providing services to the people 
with quality in mind 
Keywords: Adjusting, Government Organizations, Thai Politics in the Next Decade 

 
บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงมักถูกมองเปนเรื่องปกติวิสัย ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา โดย
พ้ืนฐานถือเปนเรื่องธรรมชาติท่ีมีลักษณะคอยเปนคอยไป หรืออาจเกิดจากเหตุการณท่ีไมคาดฝนท่ี
เปนผลของการกระทําของบุคคลท่ีตกอยูในภาวะความผันผวนของสถาบันการเงินโลก วิกฤตทาง
การเมือง สภาพสังคมท่ีวุนวายซ่ึงมีท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน เรียกวา “การพัฒนา” สวนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีลดลงกวาเดิม จะเรียกวา “ไมมีการพัฒนา” ดังนั้นการเรียนรูและทําความเขาใจใน

                                                           

∗∗นักวิจัยอิสระ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการมีความรูสึกท่ีไวตอ การเปลี่ยนแปลงขององคการ 
(Sensitivity of Change) เปนสิ่งจําเปนตอการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงใหเกิดประสิทธิผล 
ดังนั้น องคการจึงควรมีการออกแบบโครงสรางใหมีความยืดหยุน มีกลไกในการกําหนดวัฒนธรรม
องคการการกําหนดกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรในการผลิตและปฏิบัติงาน การหยั่งรูถึง
แนวโนมสภาพตลาดในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือใหมีความพรอมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
สรางสรรค ซ่ึงในปจจุบันและอนาคตถือวาการเปลี่ยนแปลง นํามาซ่ึงการสรางความเขมแข็งและการ
สรางเสถียรภาพตอองคการ 
 นอกจากนี้ องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของภาคเอกชนและ
องคกรธุรกิจตาง ๆ ดวย เพ่ือจะไดเสริมและเก้ือหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไปอยางกาวไกล ในขณะ
ท่ีประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆ ตอการบริการของภาครัฐจึงทําให
ภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ซ่ึงตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ระบบราชการ 4.0 ของประเทศไทยมุงสู ไทยแลนด 4.0 มีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 
20 ป โดยภาครัฐตองปรับตัวใหสามารถอํานวยความสะดวกในการอํานวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมยุคดิจิทัล ทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได(Disruptive)  
จึงตองมุงเนนความคลองตัวเพ่ือขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจพิเศษ (Agenda-Base) และนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการ สู Government 4.0  
 
หลักเกณฑในเรื่องความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
(สํานักสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 26 เมษายน 2562) ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไวดังนี้  
 (1) การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาในการทํางานและงบประมาณท่ีตองใชความคุมคา
ในภารกิจของรัฐ สวนราชการจะตองกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
หรือโครงการและงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ โดยตองเผยแพรใหขาราชการ
และประชาชนทราบ 
 (2) หลักความคุมคา งานบริการสาธารณะตองเกิดความคุมคา โดยสวนราชการจะตอง
จัดทําบัญชีตนทุนและตองคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ พรอมท้ังรายงานให
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ ถางานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใด
มีรายจายสูงกวารายจายของงานประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอ่ืน 
จะตองจัดทําแผนการลดรายจายเสนอตอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.  
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณ
จะรวมกันประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการดําเนินการอยู แลวรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก 
และจะเปนประโยชนในการจัดทํางบประมาณในปตอไป  
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 การประเมินความคุมคายังรวมถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคมและประโยชนหรือ
ผลเสียซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 
 (3) ความโปรงใส การจัดซ้ือหรือจัดจางจะตองเปดเผยและเท่ียงธรรม ในการจัดซ้ือหรือ
จัดจางท่ีตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญ การจัดซ้ือหรือจัดจางไมตองถือราคา
ต่ําสุดในการเสนอซ้ือหรือจางเสมอไป 
 (4) ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบสวนราชการอ่ืน ท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด จะตองแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ  
 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติไว และข้ันตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการท่ีมี
อํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวน
ราชการอ่ืนทราบ ถาสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาท่ีกําหนด หากเกิดความเสียหายข้ึน ใหถือวาขาราชการซ่ึงมีหนาท่ี
เก่ียวของและหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลอ อยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวามิได
เกิดข้ึนจากความผิดของตน  
 นอกจากนี้ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ สวนราชการท่ีรับผิดชอบในปญหานั้น 
ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาวินิจฉัย ใหดําเนินการได
เทาท่ีจําเปน ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการท่ีไมใชการวินิจฉัยปญหาดานกฎหมาย 
เม่ือคณะกรรมการมีมติแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซ่ึงมีผูแทนรวมเปน
กรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผูแทนของสวนราชการท่ีเปนกรรมการจะมิได
เขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ
ฝายขางนอยไวใหปรากฏในเรื่องนั้นดวย  
 (5) ความรับผิดชอบ  โดยปกติการสั่งราชการจะสั่งการเปนลายลักษณอักษร เวนแตใน
กรณีท่ีมีความจําเปนท่ีไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น สามารถจะสั่งราชการดวยวาจา แต
ผูรับคําสั่งตองบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเม่ือปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาว
แลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย การปรับปรุง
ระบบการทํางาน ใหมีระบบการจัดการเปนสากล มีกรอบการทํางานชัดเจน บุคลากรในสายงาน
ตางๆเปนมืออาชีพ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีระบบตรวจสอบท่ีโปรงใส มีจริยธรรม 
คุณธรรมและเปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนในคนเกง คนดี และมีการปรับเปลี่ยนระบบ
และรูปแบบขององคกรอยางตอเนื่อง 
 
รัฐบาลดิจิทัล 
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ปจเจกบุคคลท่ีมีบทบาทในฐานะผูใหและผูใชขอมูล รวมถึงรวมสรรคสรางสาระท่ีจําเปนและสําคัญ
ตอการใหบริการของภาครัฐ (Recommendation of the Council on Digital Government 
Strategies, OECD, 2557, อางถึงใน สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, 2558) 
 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บริการของรัฐโดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพ่ือสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile 
Social Cloud Technology ในยุคอินเทอรเน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการ ไดแก 
 1) Re-integration เปนการบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เขา
ดวยกัน เพ่ือใหเกิดการกํากับควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) Needs-based holism เปนการปรับปรุงองคกรภาครัฐเพ่ือใหเกิดการใหบริการ
สาธารณะท่ีใหความสําคัญตอการนําความตองการของพลเมืองมาเปนศูนยกลาง 
 3) Digitalization เปนการใชศักยภาพอยางเต็มท่ีในการนาระบบบริหารสารสนเทศมา
ใช รวมถึง   การใหความสําคัญตอการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตซ่ึงจะเขามาแทนท่ีวิธีการทํางาน
แบบเดิม   (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.) 
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตองโปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว 
และเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว การบริการของภาครัฐตองตอบสนองตอความตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยา และตองมีโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดเก็บ การบริหารขอมูลท่ี
บูรณาการไม ซํ้าซอน พรอมรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหวางหนวยงาน การใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประชาชน เขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสม 
เพ่ือสงเสริมความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชน  
 
การเมืองไทยในทศวรรษหนา: กาวสูการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 อยางย่ังยืน 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีเขามาบริหาร
ประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 
ไดโดยไดกําหนด “ไทยแลนด 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย 
หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับตอยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 สํานักงาน ก.พ.ร ไดศึกษา 
และนําเสนอแนวทางท่ีจะสงเสริมใหภาครัฐกาวสูการเปนระบบราชการ 4.0 โดยจะตองปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (Good 
Governance for Better Life) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการ
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ทํางานใหมเพ่ือพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจ และเปนพ่ึงของประชาชนได
อยางแทจริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้ 
 1. ต อ ง มี ค ว า ม เป ด เผ ย โป ร ง ใ ส ใน ก า ร ทํ า ง า น  (Open and Connected 
Government) โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือมีการแบงปน
ขอมูลซ่ึงกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาค
สวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไม
ควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขาย มากกวา
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน   ก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานในภาครัฐดวยกัน
เองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถ่ิน เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
 2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ตองทํางานในเชิง
รุก และมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนน แกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองขอ
ความชวยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูล
ภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับ
ความตองการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พรอมท้ังอํานวยความ
สะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือใหบริการไดเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชน
สามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอได
หลายชองทางผสมผสานกัน ท้ังการติดตอมาดวยตนเอง เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพทมือถือ 
 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ตอง
ทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม
และประยุกต  องคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลัน เพ่ือสรางคุณคา มีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปน
สํานักงานสมัยใหม รวมท้ังทําใหขาราชการ มีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาท่ีได
อยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 
 นอกจากหลักการแนวคิดท้ัง 3 ขอดังกลาวขางตนแลว ยังไดระบุปจจัยแหงความสําเร็จ
ของระบบราชการ 4.0 อีก 3 ประการ ประกอบดวย 1) การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวน
อ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) และ 3) การปรับเขาสูความ
เปนดิจิทัล (Digitization / Digitalization) 
 เม่ือไดกําหนดหลักการแนวคิด และปจจัยแหงความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนองคการ
ภาครัฐ เปนระบบราชการ 4.0 แลวไดมีการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชในการสงเสริม
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หนวยงานภาครัฐ การเปนระบบราชการ 4.0 ไดแก การนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาปรับปรุงเพ่ือใหสอดรับกับหลักการแนวคิดและปจจัยแหงความสําเร็จของระบบราชการขางตน 
ตอไป 
 บทสัมภาษณบางสวนจากงานสัมมนา ภาพอนาคตในป 2035 : ท่ีดิน พลังงาน และ
น้ําในประเทศไทย จัดโดย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (ทีดีอารไอ) รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเมินภาพในอนาคตของเศรษฐกิจไทยในป 2035 หรือป พ.ศ.
2578 ประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจใน 4 รูปแบบและมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ี “แตกตางกัน” ข้ึนอยูกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ใน 4 รูปแบบ
ไดแก 
 1.ประเทศไทยสามารถประสบความสําเร็จในการยกระดับการพัฒนาประเทศดวยการ
ผลักดันนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยสามารถยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ผลิตไดตามท่ีรัฐบาลวางเปาหมายไวจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวเฉลี่ย 
4.69% โดยมีจีดีพีภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ย 4.74% และจีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย 
6.02% 
 2.กรณีท่ีประเทศไทยไมสามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศได และมีการพัฒนา
เศรษฐกิจในรูปแบบเดียวกับในอดีตในชวง 15 ปท่ีผานมา (Business As Usual:BAU) จีดีพีของไทย
จะมีการขยายตัวเฉลี่ย 2.54% ลดลงจากปจจุบันท่ีขยายตัวในระดับ 3 – 3.5% โดยเปนการขยายตัว
ของจีดีพีภาคเกษตรเฉลี่ย 1.09% และจีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย 2.93% โดยสาเหตุท่ี
เศรษฐกิจในแบบจําลองนี้มีแนวโนมขยายตัวลดลง เนื่องจากมี ขอจํากัด ในเรื่องของแรงงาน และ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเปนขอจํากัดของการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไป 
 3.กรณีท่ีเศรษฐกิจไทยมีการปรับโครงสรางการผลิตไปสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมแบบ
เขมขนตัวอยางคลายกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเกาหลีใต จีดีพีจะขยายตัวเฉลี่ย 3.95% โดย
จีดีพีภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเฉลี่ย 6.35% สวนจีดีพีภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยเพียง 0.98% 
 และ 4.กรณีท่ีประเทศไทยใชนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนนการเติบโตของภาค
เกษตรและภาคบริการในรูปแบบใกลเคียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงจีดีพี
โดยรวมจะขยายตัวเฉลี่ย 2.87% โดยจีดีพีภาคเกษตรจะขยายตัวสูงถึง 6.36% ขณะท่ีจีดีพี
ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัว 2.56% สวนจีดีพีภาคบริการจะขยายตัวได 2.28% 
 
บทสรุป 
 อยางไรก็ตาม ภายใตความไมแนนอนทางการเมืองซ่ึงทําใหภาคการลงทุนชะลอตัว 
เงินทุนไหลออกเพ่ิมเติม ความเชื่อม่ันของผูบริโภคถดถอยลง การชะลอตัวของเศรษฐกิจเปนผลมา
จากการชะลอตัวของภาคสงออกและภาคการลงทุน ทามกลางสถานการณท่ีรายลอมไปดวยปจจัย
ลบ แถมถูกกดดันอยางหนักใหตองเรงปรับเปลี่ยนตัวองคกร ตลอดจนการบริหารจัดการ ผลพวงจาก
เทคโนโลยียุคดิจิทัลทําใหธุรกิจหลักในหลากหลายอุตสาหกรรมเผชิญกับความพลิกผัน ผลกระทบจึง
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เกิดข้ึนในวงกวางท้ังกับตัวองคกร พนักงาน สงผลตอเนื่องถึงภาพรวมของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม 
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ ทุกภาคสวนจึงตองเตรียมความพรอมและเรงปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังมาถึง เพราะถาหากตระหนักและเตรียมพรอมรองรับความสุมเสี่ยงไว
ลวงหนา อยางนอยนาจะชวยลดผลกระทบท่ีจะมีตามมา คลายความรุนแรงของ digital disruption 
ไดบาง โดยสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศจะดีกวานี้หากประเทศเราจัดการเลือกตั้งไดอยาง
เสรีและเปนธรรม สามารถจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณของประชาชนไดในทันทีหลังทราบผลการ
เลือกตั้งท่ีไมบิดเบือน การเมืองเปลี่ยนผานจากระบอบรัฐประหาร ไปสู ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ 
แลวสถานการณควรจะคอยๆคลี่คลายดีข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความจําเปนตองผลักดันรณรงคใหมีการ
แกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยตอไป  
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บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน 
Role of monks and community development 

 
พระมหาอาณัฐ กตปฺุโญ 

Phra Maha Anat katapunyo 
 
 
บทคัดยอ  

นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน พระสงฆไดมีสวนสําคัญกับสังคมไทยมาโดยตลอด โดย
จัดเปนสถาบัน ทางสังคมสถาบันหนึ่งและไดทําหนาท่ีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหดํารงอยู
จนถึงปจจุบันทุกวันนี้พระสงฆมิไดทําเฉพาะหนาท่ีในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยัง
ไดทําหนาท่ีในการชวยเหลือสงเคราะหสังคมในดานตาง ๆหลายดานดวยกัน พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พุทธศักราช 2505 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศกัราช 2535 ไดระบุถึงบทบาทของวัดและ
พระสงฆ ในการพัฒนาสังคมไทยในปจจุบันไว 6 ภารกิจคือ งานปกครองคณะสงฆงานศาสนา
ศึกษา งานศึกษาสงเคราะหงานเผยแผศาสนธรรม งานสาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห  

บทบาทหลักท่ีกําหนดไวอยางกวางๆ เพ่ือใหเปนแนวทางแกพระสงฆไดนําไปสูการ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะบทบาทดานการเผยแผพระศาสนา เปนบทบาทหลักดั้งเดิมแตพุทธกาลท่ี
พระองคทรง ตรัสรูเริ่มเผยแผพระธรรม ไดมอบหมายภารกิจแกพระสงฆสาวกใหสํานึกในหนาท่ี
และความ รับผิดชอบตอสังคมไววา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไปเพ่ือประโยชนและ
ความสุขของ ชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพ
และมนุษยท้ังหลาย”พระพุทธดํารัสดังกลาวพระองคทรงตรัสไวเปนหลักใหแกพระสงฆไดยืดถือ
ปฏิบัติเปน แนวในการแสดงหนาท่ีและบทบาทมิใหคลาดเคลื่อน พระสงฆในฐานะท่ีเปนสาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจายังคงทําหนาท่ีอยางตอเนื่องเรื่อยมาท้ังในการศึกษาธรรมและนําธรรม
ท่ีตนไดศึกษาแลวไปเผยแผใหประชาชนไดรูตามและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดนั่น
เปนลักษณะบทบาทท่ีพระสงฆไดทําหนาท่ีชวยเหลือสงเคราะหชาวบานดวยธรรมะ และชาวบาน
ก็ใหการอุปถัมภคํ้าชูพระสงฆโดยมาตลอด 

คําสําคัญ : บทบาท, พระสงฆกับการพัฒนาชุมชน,งานสาธารณูปการ,งานสาธารณสงเคราะห 

ABSTRACT 

From past to present Monks have always been important to Thai 
society. By organizing as an institution one social institution and has served as a 
successor to the age of Buddhism until today. The monks do not only do the 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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duty of inheriting Buddhism. But has also served to help social welfare in 
different areas Many sides together The Royal Highness of the Buddhist Monk, BE 
2505 (1962) Amendment to the Buddhist Constitution, BE 2535 (1992) In the 
development of Thai society in the present time Welfare education, missionary 
work Public utilities and public works work 

Broadly defined core roles In order to be a guideline for monks to lead 
Especially the role of evangelism Is the original main role but the Buddha 
Enlightenment began to spread the Dhamma Assigned the mission to the 
disciples to make sense of duty and Social responsibility "All monks You will go 
for the benefit and happiness of many people to help the world. For the benefit 
of God and all gods and humans " Such a Buddha image, His Majesty, said 
primarily to the monks to extend their practice. Guidelines for showing duties 
and roles that are not in error The monks, as followers of the Lord Buddha, 
continued to perform their duties continuously in both the study of theology 
and the dharma that he could. Study and disseminate to the public to know and 
be able to practice in daily life That is the role that the monks perform to help 
the villagers with dharma. And the villagers always support the monks. 

Keywords: roles, monks and community development, public works, public 
works 

 
 

บทนํา 

ในปจจุบันจะเห็นไดวาสภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงเปนเรื่องวัตถุ และสงผลใหประชาชนสวน 
ใหญของประเทศประสบความลมเหลวทางเศรษฐกิจ ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการ 
เปลี่ยนแปลงนั้นไดประชาชนเปนหนี้สินตองพบกับความยากจนชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
ท่ีเคยอยูอยางสงบสุขในอดีตนั้น ปจจุบันตองดิ้นรนแสวงหาทรัพยสินเงินทองมาเลี้ยงชีวิตและ
ครอบครัวอยางยากลําบาก พ่ึงตนเองไมไดครอบครัวแตกแยก ทําใหวิถีชีวิตของคนเริ่มเหินหาง 
จากศาสนามากข้ึน กอใหเกิดปญหาตาง ๆมากมาย เชน ปญหาดานศีลธรรม ปญหาสังคม และ 
ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น เปนตนอันเปนผลมาจากการขาดการพัฒนาทางศีลธรรมจรรยาอันดี
งาม ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนเรื่องของจิตใจใหควบคูกันไปกับความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะ
ใน กลุมเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  
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จากผลการวิจัยของนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2549)และผลการวิจัยอง
สถาบันอุดมศึกษารวมท้ังสถาบัน ตาง ๆท่ีมีสวนเก่ียวของกับ ปญหาสังคมและการปลูกฝง
คุณภาพจริยธรรมของประชาชน เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงมีความจํา เปนอยางยิ่ง ท่ี
พระสงฆจะตองรับและ เพ่ิมบทบาทจากอดีตท่ีทํางานในเชิงรับ เปลี่ยนเปนเชิงรุกใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางดาน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาวะ
สังคมท่ีมีลักษณะเชนนี้ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ท่ีพระสงฆจะตองหันมา
เนนบทบาทในดานนี้และใหความสําคัญ มากข้ึนดวยการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
พัฒนาคุณภาพทางดานจิตใจ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจักตองไดรับการเนน หนักเอาใจใสเปนพิเศษ 
โดยเฉพาะในชุมชน ซ่ึงเปนอยูใกลชิดกับวัดและพระสงฆหากชุมชนไดรับการคุมกัน ท่ีดีดวยการ
สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม เพียงพอแลว เชน การมีความเอ้ือออาทรตอกัน การ
เสียสละตอสวนรวม ยอมนํา ไปสูการพัฒนา คุณภาพชีวิตท่ีดีได และเปนความเขมแข็งในการ
พัฒนาประเทศชาติดวย  

ในเม่ือการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชมุชนในยุค ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเชนนี้แลว การท่ีพระสงฆหัน
มาปรับเพ่ิมบทบาทของตนเพ่ือพัฒนาชุมชนในดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากยิ่งข้ึน จึงเปนเรื่องท่ี
นาสนใจ ซ่ึงผูเขียนในฐานะท่ีเปนผูคลุกคลีใกลชิดกับวงการคณะสงฆและรับใชในภารกิจของ
คณะสงฆหลายอยางมาโดยตลอด จึงตองการท่ีจะศึกษาวา พระสงฆมีบทบาทตอการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในชุมชนอยางไรบาง มีกิจกรรมและปญหาอุปสรรคในดําเนินบทบาทของ
พระสงฆอยางไร 

บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอชุมชน  

สถาบันสงฆเปนสถาบันจารีตประเพณีท่ีมีความสําคัญยิ่งพระสงฆจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน มีความสัมพันธใกลชิด และมีบทบาทสําคัญ ในการชี้นํา สังคม ซ่ึงถึงแมบทบาทในดาน
การ เปนผูนํา จะลดนอยลงไปในปจจุบันแตบทบาทดานการเปนผูนําทางศีลธรรมชีวิตประจําวัน
ของชาวชนบทสวนใหญ ซ่ึงนอกจากเปนท่ีพ่ึงทางใจแลวยังเปนสถานท่ีเอ้ืออํานวยในดานบริการ
สังคมอ่ืน ๆ ท่ีกลไกของรัฐบาลเขาไปใหบริการไมท่ัว ถึง เพ่ือเปนการสรางบูรณาการภายใน
ชุมชนดังท่ีพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงบทบาทของวดัและพระสงฆไวดังนี้  

1.เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆรับการฝกอบรม ทาง
ศีลธรรม และเลาเรียนวิชาการตาง ๆตามท่ีมีสอนในแตละยุค สมัย 

2. เปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจนไดมาอาศัยเลี้ยงชีวติ และ ศึกษา
เลาเรียนดวย ตลอดจนผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ  

3. เปนสถานพยาบาล ท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิปญญาความรูของพระสงฆ  
4. เปนท่ีพักของคนเดินทาง  
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5. เปนสโมสรท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรคพักผอนหยอนใจหาความรูเพ่ิมเติม  
6. เปนสถาบันบนัเทิง ท่ีจัดงานเทศกาลและงานมหรสพตาง ๆ สําหรับชาวบาน  
7. เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิต ครอบครัวและความทุกข ตาง 

ๆ  
8. เปนศูนยศิลปะวัฒนธรรม ท่ีรวบรวมศิลปกรรมตาง ๆของชาติเปนเหมือนพิพิธภัณฑ 

ท่ีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุท่ีเปนภูมิปญญาของทองถ่ิน  
9. เปนคลังพัสดุสําหรับเก็บของใชตาง ๆ ซ่ึงชาวบานไดใชรวมกัน เม่ือมีงานท่ีวัดหรือ 

ยืมไปใชเม่ือตนจัดงานข้ึน  
10. เปนศูนยกลางการบริหารการปกครอง ท่ีกํานัน หรือผูใหญบาน จะเรยีกลูกบานมา 

ประชุมกัน เพ่ือแจงขาวสารทางราชการตาง ๆ  
11. เปนท่ีประกอบพิธีกรรมหรือบริการดานพิธีกรรมอัน เปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของ

คนในระยะเวลาตาง ๆ  
12. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพระสงฆจะถูกชักนํา เขาสูกระบวนการพัฒนา 

ท้ังโดยอิสระและรวมงานพัฒนากับรัฐบาล  
นอกจากนั้นพระสงฆยังมีบทบาทการพัฒนาท่ีเนนการสรางทุนชุมชน หรือการ 

สงเสริมกลุม/องคกรชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือการพ่ึงตนเองไดของชุมชนเอง โดยผานกระบวนการ
ดําเนินกิจกรรมนั้น สัจจะสะสมทรัพยถือวา เปนการแสดงบทบาทท่ีเขาไปสงเสริมการสรางทุน 
ของพระสงฆไดอยางชดัเจนผานกระบวนการเหลานี้คือ  

1. ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเนน ในเรื่องบุญการเอ้ือเฟอเผื่อแผความสันโดษ
เปนหัวใจสําคัญโดยการเชื่อมโยงบุญ -ใจ-เงิน ใหเกิดเปนกิจกรรมสะสมทรัพยท่ี ปราศจาก
ความคิดเปนโลภจริต โดยการใชหลักธรรมสอดแทรกไปในการแนะนําเรื่องการสรางทุน  

2. พัฒนากิจกรรมออมทรัพยใหเกิดเปนผลประโยชนรวมของชุมชน เพ่ือสราง 
แรงจูงใจของคนในชุมชนใหหันมารวมมือพ่ึงพากันแทนการแกงแยงตัวใครตัวมัน  

3. ใชวิธีคิด “จิตสํานึกรวมชุมชน” ทดแทนวิธีคิดแบบปจเจกชน โดยอาศัยระบบการ 
บริหารการจัดการ สวัสดิการ การกา หนดกลุมเปาหมายของสมาชิก และการใชกลไกของชุมชน
ใน การตรวจสอบ เพ่ือสรางจิตสํานึกรวมของชุมชน 

4. อาศัยระบบการจัดการท่ีโปรงใส มีระบบบัญชีท่ีสามารถตรวจสอบไดอีกท้ัง
คณะกรรมการ รวมไปถึงท่ีปรึกษาก็มีความโปรงใส  

5. การบริหารมีความยืดหยุน สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน เชน การ
ใหเงินกูการระดมเงินฝากทีละเล็กนอย การจัดการเรื่องปนผล สวัสดิการท่ีตอบสนองความ 
ตองการของชาวบาน  

6. อาศัยบทบาทผูนําและเปนผูนําคนสําคัญท่ีชาวบานศรัทธาไปจนถึงคณะกรรมการ 
ท่ีมาดูแลเรื่องกองทุน ก็ถูกคัดเลือกดวยหลกัเกณฑดานคุณธรรมและบารมี  

7. อาศัยบทบาทการสงเสริมการเรียนรูใหแกชุมชน โดยการ  
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- ใชสถานท่ีสาธารณะของชุมชน คือ วัด อันเปนสถานท่ีท่ีชาวบานมีโอกาสมา
ปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องอยูแลว ซ่ึงหากไปจดัการท่ีบานใคร หรือหนวยงานใด ความรูสึกเปน 
เจาของหรือการเขาถึงคงจะไมเหมาะสมเทาใด  

- สรางเง่ือนไขใหผูคนตองมาพบปะแลกเปลี่ยนทุกขสุขกันอยูเสมอเชน การตอง มา
ออกทุกเดือน 

 - ใชระบบการจัดการท่ีรวดเร็ว เชน การจัดการเรื่องสินคาท่ีสามารถบริหารไดภายใน
วันเดียวไมตองมีคลังสินคา เชน สหกรณท่ีตองเพ่ิมการจัดการ  

- ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร ท้ังการตั้งคณะกรรมการ การตัดสินใจวาง 
กฎเกณฑของกองทุน การติดตามประเมินผล ไปจนถึงการมีสวนรวมในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน  

เหลานี้เปนการแสดงบทบาทของพระสงฆในการสงเสริมกลุม/องคกรชุมชน เพ่ือ สราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุม/องคกรในชุมชนนั้น ๆ  

มาณีไชย ธีรานุวัฒศิริ และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัฒน 
เก่ียวกับ ทัศนะของพระสงฆท่ีชาวพุทธใหความเคารพศรัทธาและความนิยมของพุทธศาสนิกชน
ตอ บทบาทของพระสงฆผลการศึกษาพบวา บทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนในทศันะของ
พระสงฆ ท่ีชาวพุทธให ความเคารพศรัทธานั้ นควรมีบทบาทหน าท่ี ตามบทบาทของ
พระพุทธศาสนา คือ  

1. บทบาทดานการอบรมตน พระสงฆมีบทบาทเปนผูนําทางปญญา ดังนี้ 
1.1 ดานการศึกษาพระพุทธศาสนา ตองศึกษาพระไตรปฎก พระธรรมวินยัท้ังทางคันถ

ธุระ และวิปสสนาธุระ 
1.2 ดานการพัฒนาตนเองใหบริสุทธิ์ท้ังกาย วาจาและใจ ถือศีล 227 ขอทุก อิริยาบถ  
1.3 ดานการปกครองสงฆตองดูแลอบรมสั่งสอนพระออนพรรษากวา ท้ังดาน 

การศึกษาและการประพฤติตามพระธรรมวินัย รวมท้ังการรวมมือแกไขปญหาการทําผิดของ 
พระสงฆท้ังแกไขบุคคลและกฎระเบียบในการปกครองสงฆ  

2. บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาคน เปาหมายประการหนึ่ง
ของการกําหนดใหพระสงฆตองมีการอบรมตนและเผยแพรพระพุทธศาสนาก็เพ่ือ“พัฒนาคน” 
โดยเฉพาะทางดาน “จิตใจ” พระสงฆจึงมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาจิตใจคนใหสูงข้ึนโดยไม 
เลือกชั้นวรรณะและทําในทุกโอกาส  

นอกจากพระสงฆอบรมตนใหดีแลว หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การอบรมคน 
โดยใชการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือนําคําสอนและธรรมของพระพุทธเจาไปพัฒนายกระดับ
จิตใจคนใหสูงข้ึนใหมีศีล สมาธิปญญา โดยเฉพาะเรื่องของการถือศีลหาของพระพุทธบริษัทซ่ึง
พระสงฆในทุกวดัท้ังมหานิกายและวดัธรรมยุติลวนใหความสําคัญเรื่องนี้เปนพิเศษเหมือนกัน 

3. บทบาทดานการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการรวมโครงการพัฒนาชุมชน 
กับองคกรตาง ๆ และชาวบานใชวิธีการดานการสงเคราะหวัตถุสิ่งของรวมท้ังการรักษาโรคใช 
พิธีกรรมและวัตถุมงคล แตตองใชอยางสรางสรรคไมงมงายหรือใชทําลายอ่ืน  
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4. บทบาทดานการพัฒนาวัดการพัฒนาสิ่งกอสรางเพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชน
รวมกันเปนตนวาจัดหองสมุดธรรมใหท้ังพระสงฆและประชาชนท่ัวไปไดเขาไปอานหนังสือได 
รวมท้ังการดูแลบริเวณวัดใหสะอาดรมรื่นเปนธรรมชาติ 
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บทคัดยอ 

Game Theory คือ ทฤษฎี ท่ีแสดงรูปแบบการตัดสินใจแตละแบบท่ีเกิดข้ึนไดและ
ผลประโยชนท่ีไดรับจากทางเลือกนั้น (Decision Making) จากผูเลนหลายฝายเม่ือเกิดสิ่งท่ีขัดแยง
กันภายใตเง่ือนไขหรือกฎบางอยางซ่ึงแตละฝายตองการผลประโยชนท่ีมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
ทฤษฎีเกมสคือแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมานานแลว เพียงแตทฤษฎีเกมสไดถูกนํามาพิสูจนโดย John Nash 
ในภายหลังโดยท่ีแนชพิสูจนวาเกมสท่ีไมมีการรวมมือกันระหวางผูเลนจะนําไปสู จุดดุลยภาพของ
แนช (Nash Equilibrium) อยางไรก็ตาม ทฤษฎีเกมสถึงแมจะเปนเพียงแบบจําลองทางคณิตศาสตร
แตสามารถทําความเขาใจไดงายๆ ผานการอธิบายในลักษณะของเกมสท่ีจําลองใหเห็นทางเลือกแต
ละแบบของแตละฝายและผลประโยชนท่ีแตละฝายจะไดรับจากแตละทางเลือกนั้น ซ่ึงทฤษฎีเกมสนี้
มีความสอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธในเรื่องของการปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม
สถานการณใหเปนกระบวนการตามแผนท่ีกําหนดการและการมองเห็นความเปนไปไดของกลยุทธท่ี
กําหนดไวใหเปนจริง 
 
คําสําคัญ : ทฤษฎีเกมส, การบริหารเชิงกลยุทธ 

Abstract 
Game Theory is the model of decision making and benefit from choice of 

multiple group player when it has the conflict under condition or law that each 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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player would like to get maximum benefit or possible. The game theory is a long 
concept and is proved by John Nash, after that Nash preyed that game does not 
have the cooperation among players will lead “Nash Equilibrium” However game 
theory is just a mathematics demonstration model but can understand easily 
through explaining the characteristics of game demonstration model to see the 
choice in each model to each group and benefits in each group will get in each 
choice that the game theory will match with the strategic management about story 
of practice to strategy and to control the situation a long with plan and real 
possibility to strategy. 

Keywords : Game Theory, Strategic Management 

 
บทนํา  

การบริหารองคการในทุกวันนี้ประสบปญหาการบริหารในภาวะวิกฤตโลก ผูบริหารตางก็
ตองประสบกับปญหายุงยากตาง ๆ มากกวาอดีต วิกฤตการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมได
สงผลกระทบทําใหประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการตองตกต่ําลงไปจากเดิมเปนอันมาก  
ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหการบริหารสามารถประสบผลสําเร็จไดอยางดีในทุกสถานการณ 
และทุกเง่ือนไขของสภาพแวดลอมนั้นคือ  การบริหารเชิงกลยุทธ ซ่ึงเปนเรื่องของกระบวนการหรือ
เปนเรื่องของลําดับข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติการ ปจจุบันกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธสวนใหญ 
ถูกกําหนดข้ึนโดยหัวหนาฝายบริหารขององคกรนั้นๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาค
ธุรกิจ 

การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนการจัดการเรื่องตาง ๆ ใน
แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ ซ่ึงจะชวยใหการบริหารเปดกวางสําหรับการคิดคนหาทางออก ในวิธี
บริหารตาง ๆ ทุกดานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารโดยวิธีนี้ความสนใจจะกระจายทุมเท
ใหกับการบริหารองคการ ท้ังตอภายนอกกับสภาพแวดลอม และกับการบริหารทรัพยากรตาง ๆ 
ภายในองคการ โดยท่ีจุดแข็งอยูท่ีการเปดกวางทําใหมีขอบเขตกวางและมองไกล การวิเคราะห
พิจารณาจึงพลอยกวางขวางตามไปดวย และอีกประการหนึ่งก็คือ มีการคิดริเริ่มทางกลยุทธได
ตลอดเวลากับงานทุกดานและปญหาทุกอยางของกิจการ สอดคลองกับทฤษฎีเกมสนั้นคือ การ
จําลองรูปแบบสถานการณหลายๆ รูปแบบ สถานการณตางๆ นั้น ในบางครั้งอาจจะมีแคฝายใดฝาย
หนึ่งท่ีมีกลยุทธเดนหรืออาจจะไมมีกลยุทธเดนเลย และจุดสมดุลของแนชอาจจะมีมากกวาหนึ่ง
จุด  ทฤษฎีเกมสทําใหเราสามารถวางแผนและวิเคราะหผลลัพธท่ีเกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ ในทาง
ปฏิบัติแลวทฤษฏีนี้ไดมีการประยุกตเอาไปใชในหลายสาขาอยางไรก็ดี การบริหารเชิงกลยุทธและ
ทฤษฎีเกมสแมไมใชหลักประกันความสําเร็จขององคกร เพราะความสําเร็จไมไดเกิดจากสูตรสําเร็จ
ใดๆ ท้ังสิ้น แตความพยายามในการทํางานนําพาซ่ึงความสําเร็จได ในทางตรงกันขามก็อาจนําความ
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ลมเหลวมาสูองคกรไดเชนกัน ผูบริหารท่ีมีความสามารถเทานั้นท่ีจะนําพาองคกรใหบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีวางไวได 
 
ทฤษฎเีกมส 

ทฤษฎีเกมสพัฒนาข้ึนมาในชวงกลางศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงทําใหมีความรูความเขาใจใน
ประเด็นสําคัญภายใตขอสมมติท่ีวา ผูเลนเห็นแกประโยชนสวนตัวและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล 
ทฤษฎีเกมสเปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณท่ีผูเลนมีปฏิสัมพันธเชิงกลยุทธตอกัน หรืออีก
นัยคือทฤษฎีเกมสจะชวยใหเราหาคําตอบวา ผูเลนแตละรายมีพฤติกรรมอยางไร พฤติกรรมของผู
เลนจะเปลี่ยนแปลงอยางไรถาพฤติกรรมของอีกฝายเปลี่ยนแปลงไป สิ่งท่ีผูเลนรูหรือไมรูเก่ียวกับฝาย
ตรงขามสงผลตอพฤติกรรมอยางไร และผลลัพธท่ีเราคาดการณวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงทฤษฎีเกมสถูก
นํามาใชในหลากหลายสาขาเชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร การบริหารธุรกิจ สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา จิตวิทยา จนกระท่ังปรัชญาและชีววิทยา เพราะเปนการ
ทําความเขาใจปฏิสัมพันธของมนุษยและสถาบันทางสังคมท่ีนําไปสู
ความรวมมือหรือความขัดแยงนั้นลวนเปนเปาหมายของศาสตรแทบ
ทุกแขนง 

ทฤษฎีเกมส เปนแนวทางท่ีใชในการเจรจาตอรองท่ี มี
การศึกษาและนําไปใชกันในวงกวาง ไมวาจะเปนในทางรัฐศาสตรท่ีใช
เปนเครื่องมือในการเจรจาตอรอง ทฤษฎีเกมสสามารถท่ีจะใชในการ
วิเคราะหและพยากรณพฤติกรรมของคูเจรจาหรือในกรณีท่ีเปนการ
เจรจาทางการทูตนั้นก็สามารถท่ีจะพยากรณถึงผลการเจรจาท่ีจะ
เกิดข้ึนได  ในทางวิชารัฐศาสตรนั้นทฤษฎีเกมสก็เคยถูกยกมาอธิบาย
ในเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมของประเทศตางๆในโลกยุคสงครามเย็นอัน
เปนโลกซ่ึงมีการแบงระบบการเมืองออกเปน 2 ข้ัว หรือทางวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎีเกมสไดถูก
นําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมกลยุทธ  สําหรับในเรื่องการเจรจาตอรองนั้นทฤษฎี
เกมสไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพซ่ึงทําใหการเจรจาตอรองเปนไปตาม
เง่ือนไขหรือทิศทางท่ีกําหนดไว ทฤษฎีเกมสตั้งอยูบนสมมติฐานวาคูเจรจาจะมีความรูความสามารถ
เทาเทียมกันและมีขอมูลเทาเทียมกันซ่ึงองคประกอบดังกลาวจะสงผลใหการเจรจามีขอยุติใน
ลักษณะท่ีคาดการณได ฉะนั้น ทฤษฎีเกมสนั้นจึงสามารถท่ีจะใชในการอธิบายไดอยางดีในกรณีท่ี
หากวาคูเจรจาฝายใดฝายหนึ่งมีขอมูลท่ีดีกวาและมีการเตรียมการท่ีดีกวายอมประสบความสําเร็จ
และไดเปรียบอีกฝายหนึ่งท่ีขาดขอมูลและการเตรียมการ 

การประยุกตการบริหารเชิงกลยุทธกับทฤษฎีเกมส 
กลยุทธการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหการบริหารสามารถประสบผลสําเร็จไดอยาง

ดีในทุกสถานการณ และทุกเง่ือนไขของสภาพแวดลอมนั้น จะตองมีลักษณะ ดังนี้  
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1. เปนการบริหารเชิงรวมท่ีกระทําอยางเปนระบบท่ีมีการบริหารครบสมบูรณทุกดาน 
2. เปนการบริหารท่ีพรอมสมบูรณดวยแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีซ่ึงระบุออกมาโดย

อาศัยเปาหมายเปนเครื่องมือ แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพเหลานี้ จะเกิดข้ึนไดก็โดยการใหผูปฏิบัติไดมี
สวนรวมในการพิจารณากําหนดเปาหมายเหลานี้ดวย 

3. เปนการบริหารท่ีพรอมสมบูรณดวย เทคนิคการจัดทําแผน การวัดผล การจูงใจ การ
ควบคุม การพัฒนานักบริหาร และการสามารถแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไดอีกดวย 

ตามลักษณะท้ังสามประการขางตน ถาจะนํามาพิจารณาจัดทําเปนกลยุทธการบริหาร
ในทางปฏิบัติแลว อาจแยกเปน “กลยุทธการบริหาร” ประการตาง ๆ ดังนี้ คือ  

1. การใชวิธีการบริหารอยางเปนระบบโดยอาศัย การบริหารโดยเปาหมาย (MBO) เปน
เครื่องมือ  

2. การอาศัยแผนกลยุทธเปนเครื่องมือเสริมสรางประสิทธิภาพผลผลิตระยะยาว  
3. การใชโครงสรางเปาหมายผลสําเร็จเปนตัวเรงผลผลิต  
4. การอาศัยกระบวนการรวมวางแผน และตั้งเปาหมาย เพ่ือใหพนักงานผูกพันตอ

เปาหมายผลสําเร็จ  
5. การใชวิธีจูงใจคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
6. การอาศัยระบบการควบคุมแบบสรางสรรค  
7. การเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการวางแผนทรัพยากรบุคคล และพัฒนาความสามารถ

ทางการบริหาร  
8. การเพ่ิมประสิทธิภาพ ดวยวิธีเสริมขวัญและกําลังใจ โดยอาศัยการใหโอกาสกาวหนาใน

หนาท่ีงานบริหาร  
9. การใชกลยุทธเพ่ิมประสิทธิภาพจากการบริหารพฤติกรรมองคการโดยสวนรวม  
10. การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการเรียนรูและเอาชนะคูแขงขัน  
11. การสรางประสทิธิภาพ โดยปรับการบริหารใหสอดคลองกับปญหาในอนาคต  
ในการเลนเกมสผูเลนแตละคนมีทางเลือกหรือวิธีใหเลือกหลายๆ วิธีตางกัน เชนเดียวกับ

การบริหาร ซ่ึงทฤษฎีการบริหารนั้นมีหลักการอยางหลากหลายหลักการข้ึนอยูกับสถานการณ 
สภาพแวดลอม หรือบริบทของแตละองคกร ทางใหเลือกนี้เรียกวา “กลยุทธ” โดยเกมสระหวางสอง
ฝายมีผลรวมเทากับศูนยเม่ือฝายหนึ่งเปนฝายได อีกฝายหนึ่งจะเปนฝายเสีย ผลไดของฝายหนึ่งจะ
พอดีกับผลเสียของอีกฝายหนึ่ง หรืออาจกลาวไดวา ฝายหนึ่งไดผลกําไรจํานวนเทาใดก็จะทําใหอีก
ฝายหนึ่งจะตองเสียเปนจํานวนเทานั้น กลยุทธ (Strategies) คือทางเลือกท่ีแตละฝายจะเลือกใชผู
เลนแตละฝายจะมีก่ีกลวิธีก็ไดข้ึนอยูกับความสามารถของผูเลนแตละฝาย กลยุทธมี 2 ประเภทคือ
  1. กลยุทธแท (Pure Strategies) คือ การเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งเปนประจํา โดยไมสนใจวา
คูแขงอีกฝายหนึ่งจะใชกลยุทธใด หรือท้ังสองฝายเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวอยูตลอดเวลาไม
มีการเลนหรือการบริหารหลากหลายวิธีผสมกัน  
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2. กลยุทธผสม (Mix Strategies) คือ กลยุทธท่ีใชในการเลนเกมระหวางบุคคลสองฝาย 
โดยผูเลนไมไดเลนกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งเพียงวิธีเดียว แตจะเลนหลายวิธีผสมกันจึงจําเปนตองใช
หลักคณิตศาสตรคํานวณวาจะเลนแตละวิธีเปนสัดสวนเทาใดและถาเลนตามสัดสวนจะมีคาเกมเปน
เทาใดลักษณะสําคัญท่ีชี้ใหเห็นวาเปนกลวิธีผสมคือไมมีจุดศูนยถวง วิธีการหาคาทําไดหลายวิธี
ดวยกันไดแก วิธีคํานวณโดยใชความนาจะเปน ท้ังคํานวณโดยใชเลขคณิต พีชคณิต และวิธีคํานวณ
โดยกราฟ วิธีคํานวณโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 

ลักษณะสถานการณของทฤษฎีเกมส เปนสิ่งท่ีเราไดพบอยูเปนประจําทุกวัน เพียงแตไมมี
การคิดแจกแจงออกมาเปนระบบในรูปแบบท่ีจะเอ้ือใหเราตัดสินใจไดดีท่ีสุดในสภาพการณนั้นๆ 
บทความนีจ้ะขอยกตัวอยาง 2 เกมสท่ีมีการกลาวถึงกันมากในการอธิบาย Game Theory คือ เกมส
ไกออนและเกมสทางเลือก โดยมีรูปแบบของเกมสอยู 4 รูปแบบไดแก 

Cooperative/Non-cooperative 
Symmetric/Asymmetric 
Zero sum/Non-zero-sum 
Simultaneous/Sequential 
ซ่ึงแตละรูปแบบของเกมสจะแตกตางกันท่ีรูปแบบของผลประโยชนท่ีแตละฝายตองการ 

โดยผูเขียนจะขออธิบายในโอกาสตอไป 
Game of Chicken หรือ เกมสไกออน ไดสมมติใหมีผูเลน 2 ฝาย ขับรถพุงใสกันโดยตก

ลงกันวา ถาหากใครหักรถหลบจะเปน “ไกออน” แตในความเปนจริงถาท้ังคูไมยอมหักรถหลบก็จะ
เกิดความเสียหายอยางหนักท้ังคู ใน Game of Chicken ท้ัง 2 ฝายจะมีปญหาท่ีเหมือนกันคือ 
ความตองการท่ีจะไมเผชิญกับปญหากันท้ังคูโดยความเปนไปไดของเกมสเขียนเปนตารางได ดังนี้ 

 นาย ข หลบ นาย ข ไมหลบ 

นาย ก หลบ 0/0 -1/1 

นาย ก ไมหลบ 1/-1 -10/-10 

 
จากตารางพบวา ในเกมสนี้จะไมมี กลยุทธเดน เนื่องจากไมมีทางเลือกใดท่ีคนหนึ่งเลือก

แลวจะไมตองเสียประโยชนสูงสุดไมวาอีกฝายจะเลือกอะไร มีแคชนะกับแพ แพท้ังคู และเสียหายท้ัง
คู 

อีกหนึ่งตัวอยางเปนเกมสในรูปแบบ Cooperative Game ขององคกรธุรกิจสองบริษัท 
โดยสมมติวา เปนบริษัท H กับ T ท้ังสองเปนบริษัทท่ีขายสินคาอยางเดียวกันและเปนบริษัทใหญท่ี
ครองตลาดอยูในเวลาเดียวกัน เม่ือมีบริษัทใหมตองการเขามาชิงสวนแบงตลาดโดยต้ังราคาต่ํากวา 
ท้ังสองสามารถรวมมือกันตั้งราคาใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวเองได ดังนี้ 
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บริษัทH \ บริษัท T ลดราคา ไมลดราคา 

ลดราคา (-1,-1) (-4,-2) 

ไมลดราคา (-2,-4) (-2,-2) 

 
 ตัวเลขในวงเล็บคือ ผลประโยชนของ H,T การลดราคานั้นจะทําใหไดกําไรนอยลงแนนอน 
แตหากไมลดราคาจะทําใหบริษัทใหมสามารถตั้งตัวได และถูกแยงชิงตลาดบางสวนไปในระยะยาว 
หากลดราคาท้ังคูจะทําใหบริษัทใหมไมสามารถแทรกตัวเขามาไดและทําให H และ T ยังครองตลาด
อยูได แตหากฝายใดฝายหนึ่งลดราคาก็จะเสียผลประโยชนมากกวาท้ังสองฝายลดราคาเพราะบริษัท
ท่ีไมลดราคาก็จะเสียตลาดไปสวนหนึ่ง สวนบริษัทท่ีลดราคาก็ยังตองเสียตลาดสวนหนึ่งใหบริษัทใหม
และยังไดกําไรนอยลงอีกดวย แตหากไมลดราคาท้ังคูท้ังสองบริษัทก็จะเสียผลประโยชนไปเทาๆกัน 
สถานการณลักษณะนี้สามารถเห็นไดในธุรกิจยุคนี้ท่ีการแขงขันกันดานราคาจนไมมีกําไรมากๆ 
เหมือนยุคกอน ถาตั้งเปาหมายราคาสินคาสูงก็ไมมีผูบริโภค จากตัวอยางนี้จะเห็นไดวา ในชีวิตจริง
นั้นยังมีตัวแปรอีกมากมายท่ีเขามาเก่ียวของตอการตัดสินใจ สวนนี้ก็มีนักวิชาการ ดร.ไนเจล โฮ
วารด ซ่ึงไดนําเอาบทบาทของอารมณเขามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยอยูในทฤษฎีเกมสดวย 
เรียกวา ทฤษฎีดรามา (Drama Theory) คือผูเลนซ่ึงพบวาตนเองติดอยูในเกมสแบบหนึ่ง มักจะ
เปลี่ยนใหเปนอีกเกมสหนึ่งดวยการตอบโตทางอารมณ ซ่ึงทฤษฏีดรามาพยายามพยากรณผลท่ีมี
แนวโนมจะเกิดข้ึนนั่นเอง  
 วิธีหาประโยชนจากทฤษฎีเกมส ในเบื้องตนจะมีอยู 4 กรณีท่ีสามารถจะทําได คือ 
 1. หักหลังอีกฝาย ในกรณีท่ีรูวาอีกฝายจะไมหักหลังเรา  
 2. รวมมือกับอีกฝาย ในกรณีท่ีรูวาอีกฝายจะไมหักหลังเรา 
 3. ตกลงกันมาแตแรก เพ่ือทําใหเลือกเหมือนเพ่ือใหท้ัง 2 ฝายเสียหายนอยท่ีสุด 
 4. อีกฝายคิดแตประโยชนสวนตัว คือรูวาอีกฝายจะหักหลังแนนอน เราเพียงแคเลือกตาม
อีกฝาย อยางแยท่ีสุดคือเสียหายท้ัง 2 ฝายแตถาไมเปนไปตามท่ีเราไดคาดคะเนก็จะกลายเปนโชคดี 
 ดังนั้น ในการหาคําตอบของเกมสหรือก็คือวิธีการบริหารจะตองมีการวิเคราะหในการใช
กลยุทธของฝายตรงขามเสียกอนวาจะใชกลยุทธใด และจากการเลือกเชนนั้นแลวจะเกิดผลลัพธ
อยางไรกับบริษัทหรือองคกรในอนาคตตอไป 
 
สรุป 
 ทฤษฎีเกมสพัฒนาข้ึนมาในชวงกลางศตวรรษท่ี 20 โดย John Nash เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหสถานการณ ท่ีคูแขงมีปฏิสัมพันธเชิงกลยุทธตอกันซ่ึงทฤษฎีเกมสถูกนํามาใชใน
หลากหลายสาขาเชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร การบริหารธุรกิจ เปนตน ทฤษฎีเกมสมีความ
สอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธในเรื่องของการปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมสถานการณ
ใหเปนกระบวนการตามท่ีแผนกําหนดไว ซ่ึงกลยุทธการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหการบริหาร
ประสบผลสําเร็จไดอยางดีในทุกสถานการณตองมีลักษณะเปนการบริหารแบบองครวมท่ีกระทํา
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อยางเปนระบบท่ีมีการบริหารครบสมบูรณทุกดาน พรอมดวยแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีระบุ
เปาหมายเปนเครื่องมือ แผนงานท่ีมีประสิทธิภาพนี้เกิดข้ึนไดโดยการใหผูปฏิบัติไดมีสวนรวมในการ
พิจารณากําหนดเปาหมายดวย และสิ่งสําคัญคือ ผูบริหารจะตองสามารถแสวงหาผลประโยชนจาก
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไดเสมออีกดวย 
 การบริหารเชิงกลยุทธเปนลําดับข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเพราะนอกจากเปนการกําหนดกล
ยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติแลวการบริหารเชิงกลยุทธ ยังชวยเพ่ิมการมีสวนรวมของพนักงานในการ
กําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร ทําใหรูวิธีปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ ใหเกิดความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคกร เพ่ือใหการดําเนินงานไมหยุดชะงัก นอกจากนี้สําหรับในสวนผูบริหารเองตองมี
ความรูความเขาใจในการนํากลยุทธมาปรับใชใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและสามารถพัฒนากลยุทธ
นั้นเพ่ือนํากลับไปใชไดอีก 
 อยางไรก็ดี ถึงแมการบริหารเชิงกลยุทธจะไมใชหลักประกันความสําเร็จขององคกร เพราะ
ความสําเร็จไมไดเกิดจากวิธีท่ีสําเร็จรูปใดๆ แตความพยายามในการทํางานของทุกคนในองคกรจะ
นําพาซ่ึงความสําเร็จได ในทางตรงกันขามก็อาจนําความลมเหลวมาสูองคกรไดเชนกัน ผูบริหารท่ีมี
ความสามารถเทานั้นท่ีจะนําพาองคกรใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคกรวางไวได 
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การบริหารงานบุคคลดวยหลักพุทธธรรม 
Personnel administration with Buddhist principles 

 
พระมหาธงชัย ชาตเมธี∗  ธิตวิุฒิ หม่ันมี∗∗ 

 
บทคัดยอ 

หลักคําสอนทางพุทธศาสนานั้น มุงเนนใหเห็นถึงความเปนจริง โดยการหาเหตุท่ีทําให
เกิดผล พิจารณาเพ่ือใหเกิดการวิเคราะหแลวนําไปแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชน ดังนั้นการ
นําเอาหลักธรรมคือสัปปุริสธรรม 7 ประการ ซ่ึงประกอบดวย ธัมมัญุตา การูจักเหตุ อัตถัญุตา 
การรูจักผล อัตตัญุตา การรูจักตน มัตตัญุตา การรูจักประมาณ กาลัญุตา การรูจักกาล 
ปริสัญุตา การรูจักบริษัท บุคคลัญุตา การรูจักบุคคล คําสอนท้ัง 7 ประการนี้ เปนสิ่งท่ีควรมีใน
สังคมองคกร ในการบริหารงานบุคคลท้ังในตัวตนและจิตใจของนักบริหาร เพราะเปนหลักธรรมท่ี
เปนท้ังการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีดีและมีคุณภาพของบุคคลในองคกร ท้ังยัง
สอดคลองกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ รอบคอบ รอบดาน ม่ังคง ยั่งยืน      
เกิดประสิทธิผลสูงสุด หลักธรรมคําสอนจะเปนท้ังเครื่องยึดแนวจิตใจของผูบริหารและทรัพยากร
บุคคลใหตั้งอยูในคุณความดี บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมนําความเสื่อมเสียมาสูองคกร แต
กลับจะสรางความเขมแข็งขององคกรใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไปสูความ
เปนผูนําในดานการบริหารและยังความสําเร็จใหเกิดข้ึนแกองคกรและทรัพยากรบุคคลท่ีอยูใน
องคกร การบริหารองคกรอาจจะมีข้ึนมีลงตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แตถาจิตใจของทรัพยากรท่ี
มีธรรมแลวจะไมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา พรอมจะนําความเจริญกาวหนามาทดแทนสิ่งท่ีเปลี่ยนไป 
คําสําคัญ : การบริหารงานบคุคล, สัปปุริสธรรม, ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 

Buddhist doctrine Focus on reality. By finding the cause that results 
Considered for the analysis and then used to solve the problem for the benefit 
Therefore, bringing the principle of the seven Sappurisadhamma, which consists of 
Thammasutta, known as the cause of the eye, knowing the result, the eye, the 
knowledge of him, the eyes, the knowledge, the approximation, the senses, the 
known Principles of acquaintances, companies, individuals, acquaintances, people, 
these 7 teachings are things that should be in the corporate society. In personnel 
management, both in the identity and the mind of the executive Because it is a 
                                                           

∗ วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
∗∗ อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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principle that is both prevention and problem solving To create a good culture and 
quality of people in the organization It is also in line with human resource 
management for efficiency, discretion, stability, sustainability, maximum 
effectiveness. Dhamma teachings will be both an adherence to the minds of 
executives and human resources to be located in virtue. Manage with honesty Does 
not bring discredit to the organization But will strengthen the organization to 
increase To be a driving force towards leadership in management and success for 
organizations and human resources in the organization Organizational management 
may be based on global changes. But if the mind of the resource is wrong, it will 
not change over time. Ready to bring progress to replace what has changed 

Keywords: personnel management, Sappurisadhamma, efficacy, 
 
บทนํา 

การบริหารงานบุคคลถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร บุคคลถือวาเปน
ทรัพยากรท่ีทรงคุณคาท่ีสุด องคประกอบท่ีจะชี้วัดไดวาองคกรจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได
ดีท่ีสุดก็คือทรัพยากรบุคคลในองคกร ถึงแมจะมีอุปกรณท่ีทันสมัยก็ใชวาจะสามารถนําพาองคกรไป
สูความสําเร็จได ถาขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณท่ีทันสมัยเหลานั้น 
เพราะทรัพยากรบุคคลคือผูท่ีจะปฏิบัติหรือใชอุปกรณเหลานั้นตามนโยบาย ทรัพยากรบุคคลนั้นมี
มากมายท่ัวไปแตทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถนั้นยังมีนอย การบริหารท่ีสําคัญคือ การ
สรรหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถใหเขามาปฏิบัติงานในองคกรไดอยางเหมาะสมกับ
ตําแหนงอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแกองคกรโดยรวม ดังนั้นจึงจําเปนตองเห็น
การบริหารงานบุคคลเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร การบริหารงานบุคคลหรือ
ผูนําตองเปนผูมีความรูความสามารถในการสรรหาหรือพัฒนาบุคคลท่ีจะนํามาอยูในองคกร เพ่ือการ
พัฒนาองคกรใหมีขีดความสามารถท่ีสูข้ึน เพราะในสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของโดยตรงกับทรัพยากรบุคคลในองคกร เชนการวาง
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานหรือการสรางแรงจูงใจอ่ืนๆเพ่ือใหองคกรนั้นบรรลุตาม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว การพิจารณาตามข้ันตอนของการบริหารงานบุคคลนั้นมี การวางแผน
กําลังคน การคัดสรร การจัดบุคคลเขาทํางาน การปฐมนิเทศ การพัฒนาและฝกอบรม การเลือนข้ัน 
การสรางแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การพนงาน แรงงานสัมพันธ แต ข้ันตอนเหลานี้จะเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงไดตองใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาควบคูกันกับการบริหารงานบุคคล 
นั่นก็คือหลักสัปปุริสธรรม 7 ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีจะชวยขัดเกลาจิตใจท้ังผูนําและผูใตบังคับบัญชา
และยังเปนหลักธรรมท่ีเปนท้ังการปองกันและการแกไขปญหาในองคกร เพ่ือพัฒนาท้ังองคกรและ
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท้ังทางดานจิตใจและการบริหาร ท้ังยัง
นําพาองคกรไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั่งเอง 
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คําจํากัดความของการบริหารงาน 
ผูเขียนไดใหคําจํากัดความของการบริหารวาคือการใชความรูความสามารถท้ังทางดาน

ศาสตรและศิลปเพ่ือนําพาองคกรไปสูเปาหมายหรือการกําหนดแผน แลวใหทรัพยากรอ่ืนดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย อีกอยางหนึ่ง การวางแผนหรือการเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานเพ่ือพาองคการ
ไปสูความสําเร็จ ดวยการอาศัยทรัพยากรอยางอ่ืนก็เปนการบริหารเชนกัน ท้ังผูเขียนไดรวบรวม
ความหมายของการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการท่ีไดกลาวไว ดังนี้ การดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว  โดยอาศัยปจจัยตางๆ อันไดแก คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ และวิธีกรปฏิบัติงาน (สมาน รังสิโยกฤษฎ และสุธี สุทธิสมบูรณ, 2544) การกระทํารวมกัน
ดวยความตั้งใจของกลุมบุคคลอยางรวมแรงรวมใจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวรวมกันอยาง
มีเหตุผล (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2542) กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปและกลยุทธตางๆดําเนิน
กิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ ตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวัง ดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการถึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว (พะยอม 
วงศสารศรี, 2538) กระบวนการทํางาน โดยใชทรัพยากรทางการบริหารตาง ๆ ซ่ึง มีบุคลากรเปน
ทรัพยากรหลักขององคการ และบุคคลเหลานี้จะใชทรัพยากรอ่ืน เชน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณอ่ืน ขอมูลสารสนเทศ เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหองคการสามารถ บรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (สุรพล สุยะพรหม, 2555) การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูหรือไมมี ใหมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือการตอบสนองความตองการของบุคคล องคการหรือประเทศ หรือการ
จัดการเพ่ือผลกําไร ของทุกคนในองคการ (บุญทัน ดอกไธสง, 2541) การบริหารนั้นเปน
กระบวนการทํากิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวกับอยางมีระบบ โดยการใชปจจัยตางๆเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค (สมยศ นาวีการ, 2538) 

จากคําจํากัดความของการบริหารขางตน สรุปไดวา การบริหารคือการท่ีใชความรู
ความสามารถในการใชทรัพยากร ไมวาจะเปน คน เงิน วัสดุหรืออุปกรณอ่ืนๆท่ีทันสมัยหรือไม
ทันสมัยก็ตาม ใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือนําพาองคการใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดหรือวางแผนไว 
และใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดท้ังบุคคลและองคการ 

   
การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการหรือการทํางานท่ีเก่ียวกับบุคคลในองคการ ท่ีใช
เปนตัวขับเคลื่อนภายในองคการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากข้ึนในการทํางาน ไมวาจะเปนการสรร
หา หรือการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคกร หรือแมกระท้ังการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานในดานตางๆเพ่ือใหองคการนั้นบรรลุตามเปาหมายหรือตามแผนท่ีวางไว 
รวมท้ังยังมีนักวิชาการไดใหความหมายถึงการบริหารงานบุคคลไววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง 
กระบวนการเก่ียวกับบุคคลในหนวยงาน เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ความตองการของหนวยงาน การบํารุงรักษาการพัฒนาตลอดจนการใหพนจากงานเพ่ือใหหนวยงาน
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บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยความพอใจของบุคคลในหนวยงาน (ภิญโญ สาธร, 2519) 
ขบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการคัดสรรและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมท้ังสนใจการพัฒนาธํารงรักใหสมาชิกท่ีปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีท่ีทําให
สมาชิกในองคการ ท่ีตองพนจากการทํางาน ดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใด ให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (พยอม วงศสารศรี, 2538, น. 5) ภารกิจของผูบริหาร
ทุกคนท่ีมุงปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวงท่ีเก่ียวกับบุคลากร เพ่ือปจจัยดานบุคคลขององคการเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดมา ท่ีจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ (ธงชัย 
สันติวงษ, 2546, น. 3) การนําวิธีการตางๆมาใชกับทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดประโยชนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรูจักสรรหา เลือกสรร และบรรจุบุคคลเขาทํางานอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังตองรูจักกระตุนใหเขาเหลานนั้นเกิดแรงจูงใจ ท่ีจะปฏิบัติงานดวยความเขาใจ และพึง
พอใจในงานนั้นๆ (เกศินี หงสนันทน, 2518, น. 1) กระบวนการท่ีเก่ียวกับ นโยบาย การวางแผน 
โครงการ ระเบียบ และวิธี ดําเนินการเก่ียวกับตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในองคกรการใด
องคการหนึ่ง เพ่ือใหไดมา ไดใชประโยชนและบํารุงรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี มีประสิทธิภาพ 
และมีปริมาณเพียงพอเพ่ือการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (เพ็ญศรี วายวานนท, 
2514, น. 16) 

มนุษยนั้นถาจะพิจารณากันใหถองแทแลวจะเห็นวา เปนขุมทรัพยอันเปนกําลังใหญหลวง
และสําคัญยิ่งตอการบริหารงานท้ังหลายท้ังปวง ไมวาจะเปนองคการขนานเล็กหรือองคการขนาน
ใหญท่ีมีลักษณะซับซอนเพียงใด ปจจุบันคนคงความสําคัญเปนเอกและเสมือนหัวใจและรากแกวของ
การบริหารงานอยูเสมอ (สมพงษ เกษมสิน, 2526, น. 129) กระบวนท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดคนดีมี
คุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีมาทํางานดวยความสนใจ พึงพอใจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุรตา ภักดีวิสุทธิ์, 2556) การบริหารงานบุคลากร คือ การจัด
ระเบียบดูแลบุคคลเพ่ือใชบุคคล ใหเปนประโยชนตามความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมาก
ท่ีสุด อันเปนผลทําใหองคการอยูในฐานะไดเปรียบ ทางดานการแขงขันและไดรับผลงานมากท่ีสุด 
รวมถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตั้งแต ระดับสูงสุด และต่ําสุดรวมไป
ถึงการดําเนินการตางๆ อันเก่ียวของกับคนทุกคนในองคการนั้น จากความหมายขางตน สรุปไดวา 
การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การจัดการหรือการดําเนินงานเก่ียวกับ ตัวบุคคลเพ่ือเขาไป 
บริหารงานเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคการมากท่ีสุด โยคํานึงถึง ความรูความสนใจของผูปฏิบัติงาน
นั้นอันเปนผลทําให องคการมีการพัฒนาไปในจุดท่ีสูงสุด (จันจิรา มาเมืองทน, 2557) 

กลาวโดยสรุปคือ ผูบริหารตองเปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจในการวางแผนตางๆ
เพ่ือนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ไมวาจะเปนการตัดสินใจในการเลือกบุคคลให
เหมาะสมกับงาน การบริหารคือการใชศิลปเพ่ือเปนกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
องคการ การบริหารงานบุคคลคือการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหไดรับ
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ประโยชนสูงสุดจากการทํางานของทรัพยากรบุคคล ท้ังยังตองสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยูตลอดเวลาเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนสูงสุดและประสิทธิภาพขององคการ  

หากการบริหารงานบุคคลขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม ก็ไมสามารถท่ีประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพไดสมบูรณ ฉะนั้นการบริหารงานบุคคลจึงจําเปนจะตองมีหลักธรรมในการ
บริหารโดยเฉพาะผูท่ีเปนผูนําตองปกครองบุคคลเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีและยังวัฒนธรรมท่ีดีให
เกิดข้ึนในองคกร โดยใชหลักสัปปุรสิธรรมในการบริหารงานบุคคล 

 
การพัฒนาหลักธรรมเขากับการบริหาร 

นักบริหารหลายคนไดใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก จนลืมการพัฒนาภายในของ
ทรัพยากรบุคคลในองคการคือการพัฒนาทางดานจิตใจของบุคลากร ท่ีเปนตัวชี้วัดความสําเร็จและ
เปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนองคการ การเกิดปญหาท่ีหลากหลายในการบริหารนํามา
ซ่ึงอุปสัคในการนําพาองคการไปสูความสําเร็จ ท้ังปญหาภายนอกคือการแขงขันหรือบริบทรอบขาง
องคกร ปญหาภายใน ก็คือ ตัวของบุคลากรภายในท่ีขาดความเมตตา เอ้ือเฟอตอกัน ขาดความ
สามัคคีในการทํางานเปนตน แตเหนือสิ่งอ่ืนใดการพัฒนาทางดานจิตใจจะทําใหการบริหารนั้นเกิด
เปนประสิทธิภาพปองกันอุปสัคและแกไขปญหาภายใน ฉะนั้นการท่ีตองใชหลักธรรม คือ สัปปุริส
ธรรม 7 ประการ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี  
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551, น. 210) เขาไปบูรณาการในการบริหารงานบุคคล
ทางดานจิตใจจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกองคกรสมควรท่ีตองมีเปนอยางมาก เพราะการบริหารงานดวย
หลักธรรมท้ัง 7 นั้น ไมใชแคองคการจะรับแคความสําเร็จ แตองคการจะไดรับทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถท้ังดานจิตใจคือ คุณธรรม จริยธรรม และดานความสามารถในการทํางานก็คือ
การนําพาองคการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เม่ือชีวิตท่ีมีธรรม ทํางานก็มีความสุข เม่ือทํางานมี
ความสขุ ก็กอใหเกิดประโยชนตอองคกร ก็คือความสําเร็จขององคการอยางมีประสิทธิภาพ หลักสัป
ปุริสธรรมจึงถือวาสําคัญอยางมากในการบริหารในยุคปจจุบันและทุกองคกรจําเปนตองมี สัปปุริส
ธรรมจะเปนท้ังการแกไขและการปองกัน จะชวยในการใชเหตุและผลในการบริหาร ท้ังจะทําใหรูจัก
คน รูจักตนและรูจักงาน ธรรมท้ัง 7 ประการนี้ เปนเครื่องนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ตาม
เปาหมายอยางมีปะสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดวยเหตุผลท่ีทรัพยากรบุคคลจะตองเปนคน
ดี มีความรูความสามารถ จึงตองมีหลักธรรม ท่ีไดชื่อวาเปนธรรมของคนดีมีความรูความสามารถ เขา
ไปพัฒนาทางดานจิตใจและพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคล คือ 

1 .ธัมมัญุตา ทรัพยากรบุคคลไดรูจักพิจารณาหาขอเท็จจริงถ่ีถวนและวิเคราะหหา
เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจในการปองกันและแกไขท่ีแมนยํา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท้ังนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย  

2 .อัตถัญุตา บุคลากรในองคการไดรูจักจุดมุงหมายหรือเปาหลายในการบริหาร นั่นก็คือ
การรูจักวางแผนหรือการวิเคราะหผลกระทบตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการบริหารงานในการทํางาน 
เพ่ือไมใหเกิดปญหาในระหวางการดําเนินงาน 
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3. อัตตัญุตา ทําใหทรัพยากรบุคคลไดรูจักความสามารถของตนเอง รูจักการความ
เหมาะสม รูจักจุดดอยและจุดแข็งของตนเอง รูวาเวลาใดสมควรตัดสินใจหรือทําอะไรในเวลาใด 
รูเทาทันเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือนําพาองคการไปสูความสําเร็จ หรือรูวาจะนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จไดอยางไร และรูจักแกไขปญหา ปรับปรุงการทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และองคการไดประสิทธิผลสูงสุดอยางม่ันคง 

4. มัตตัญ ุตา ทําให รูจักขีดความสามารถของตัวทรัพยากรบุคคลเอง รูจักขีด
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในองคกรวามีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพ่ือจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จและใหเกิดประโยชนแกองคกร
มากท่ีสุด ท้ังไดรับผลกระทบนอยท่ีสุดจากปจจัยภายนอกองคกร ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา 

5. กาลัญุตา ทําใหทรัพยากรบุคคลนัน้รูจักเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะทํางาน เขาใจเขาถึงการ
ลงมือทําอยางใดอยางหนึ่งในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนแกองคกรมากท่ีสุด และ
รูจักการเวลาในการทํางานใหองคกรนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบใหเหลือนอยท่ีสุดในเวลา
นั้นๆ รูจักสิ่งไหนสมควรทําในข้ันตอนใด ท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด เพ่ือขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความเปนเลิศ 

6. ปริสัญุตา ทรัพยากรบุคคลรูจักบริบทรอบขางองคกรหรือสวนประกอบรอบขางนอก
นโยบายขององคการ เชน ชุมชน องคกรคูแขง เปนตน รูจักวัฒนธรรมประเพณีของแตละพ้ืนท่ี 
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ควบคูไปกับทํางาน สรางความรวมมือใหเกิดข้ึนในการขับเคลื่อนท้ังภาค
องคกรและประชาชนหรือองคกรคูแขง ดวยความรักความสามัคคี ความเอ้ือเฟอตอกัน เพ่ือเปน
เอกลักษณท่ีดีในองคกรและการบริหารองคการ ท้ังกอใหเกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดีขององคกรท่ีมีตอบริบทรอบขาง 

7. ปุคคลัญุตา จะทําใหทรัพยากรบุคคลรูจักความแตกตางของจิตใจของบุคคลภายใน
และภายนอกองคการโดยอัธยาศัย พฤติกรรม ความสามารถของทรัพยากรบุคคล ใชอุปกรณใหตรง
หรือเหมาะสมกับงาน รูวาสิ่งใดสมควรใชในขณะใด เพ่ือใชการขับเคลื่อนองคการ ใชความสามารถ
หรือดึงขีดความสามรถท่ีมีอยูของอุปกรณออกมาใชเพ่ือใหเกิดผลสูงสุด  

กลาวโดยสรุป การบริหารงานบุคคลดวยหลักธรรมนั้น เปนสิ่งท่ีผูนําสมควรท่ีจะใชในการ
บริหารเพ่ือจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรท้ังดานอัธยาศัย ดานพฤติกรรมในการทํางาน มีจิตใจท่ีมี
ความซ่ือสัตว เปนทรัพยากรทีดีทางดานจิตใจและมีความสามารถในการขับเคลื่อน ท้ังเปนผูรูจักการ
ปองกันและการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาหรือภายในระยะยาว เปนผูเฉลียวฉลาดตั้งม่ันอยูใน
คุณธรรมนําพาองคกรไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีตอสังคม  

 
บทสรุป 

การบริหารงานบุคคลนั้นถือวาเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนองคกร การบริหารงาน
บุคคลเปนเรื่องสําคัญของความสําเร็จ ทุกข้ันตอนของการบริหารบุคคล เริ่มตั้งแต การสรรหา การ
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วางแผน เปนตนเพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับองคกร แตจะมีแคความเหมาะสมแตขาดคุณธรรมคือ
หลักธรรมของพระพุทธองคไมสามารถท่ีจะเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพได เพ่ือการขับเคลื่อนท่ีมี
ประสิทธิภาพของทุกองคกรตางตองการทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูและความสามารถเขามาอยูใน
องคกร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการขององคกร เม่ือทรัพยากรจํานวนมากซ่ึงมีความแตกตาง
ทางดานความคิดมาอยูในองคกร ก็กอใหเกิดปญหาเชิงความคิดในดานการขับเคลื่อนองคการ ฉะนั้น
ผูนําตองเปนผู มีความรูความสามารถในดานคุณธรรมดวย ตั้งอยูในความดี ประพฤติตัวเปน
แบบอยางท่ีถูกตองตามหลักธรรมในการทํางาน การบริหารบุคคลท่ีขาดความรูความสามารถท้ัง
ภายใน คือ ความสามัคคีมีคุณธรรม ท้ังภายนอก คือ อุปสัคในการขับเคลื่อนองคกร ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถึงจะมีอุปกรท่ีทันสมัยในการขับเคลื่อน แตหากขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถท้ังดานคุณธรรมและจริยธรรมควบคู กับการทํางานการขับเคลื่อนก็ไร
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารงานบุคคล จึงมีความจําเปนสูงสุด เพ่ือคัดกรองหรือสรรหาบุคคลท่ี
มีความเหมาะสมท้ังดานคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักสัปปุริสธรรมเขามาในองคกรนั้นๆ การ
บริหารบุคคลตองมีท้ังศาสตร คือ แนวทางการบริหาร รวมท้ังการวางแผนในการใชทรัพยากรบุคคล
ใหตรงกับงาน และศิลป คือ การประพฤติตัวท่ีดี ตั้งอยูในคุณธรรม นําหลักธรรมมามาประยุกตใน
การทํางาน เปนแบบอยางท่ีดีในองคกร ท้ังการบริหารงานบุคคลเปนจุดศูนยกลางในการขับเคลื่อน
เปนตัวชี้วัดทิศทางความสําเร็จ จึงตองสรางจุดแข็ง รูจุดดอย เพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
พัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะไรผล ถาไมรูจักตน ไมรูจักคน ไมรูจักการใชงานทรัพยากรบุคคลให
เหมาะสมกับงานตามหลักธรรมการบริหาร การบริหารงานบุคคลท่ีขาดหลักธรรมท่ีพึงมี คือ สัปปุริส
ธรรม เปนการขับเคลื่อนท่ีสมบูรณหรือการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายไดยาก 

ฉะนั้น การใชหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม 7 ประการ ในการบริหารควบคู กับการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือใหเกิดประสิทธิในองคกร จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ ท่ีเปนท้ังการปองกันและการแกไข 
รวมถึงการพัฒนาทางดานจิตใจของทรัพยากรบุคคล การใชงานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตองเริ่มจากความพอใจตองานของทรัพยากรบุคคล ดวยการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุ
ริสธรรม เม่ือบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม การบหริหารงานบุคคลนั้นก็เกิดประสิทธิภาพ 
นําไปสูประสิทธิผลคือประโยชนสูงสุดท่ีองคกรตองการตามเปาหมายท่ีตั้งไว นั่นคือความสําเร็จ 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหแนวทางการนําหลักธรรมท่ีสําคัญทาง
พุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค มาประยุกตใชในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด (ยาบา) สําหรับเยาวชนในเขตอําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ดของ
เจาหนาท่ีตํารวจภูธรทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ดท่ีปฏิบัติงานและรับผิดชอบในดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดโดยตรง โดยเนนใหวัดบาน โรงเรียนหรือชุมชนและเจาหนาท่ีของรัฐเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ เพ่ือใหชุมชนตระหนักและเห็นถึง มหันตพิษและภัยของยาเสพติด 
(ยาบา) ซ่ึงไดแพรระบาดกระจายไปท่ัวทุกพ้ืนพ่ีของประเทศ ตลอดจนมีสวนรวมในการเปนเกาะ
ปองกันมิใหยาเสพติด(ยาบา)เขามาแพรระบาดในชุมชน ปองกันมิใหเยาวชนของชาติตองตกเปน
ทาสของมัน ชวยผลักดันใหเขาเหลานั้นมีชีวิตท่ีสดใสตามวัยและคืนสูออมกอดอันอบอุนของ
ครอบครัว ซ่ึงก็ตรงและสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยท่ีคลุกเคลาและถูกหลอ
หลอมจากหลักความเชื่อและหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเปนเวลานาน เปนการแสดงใหเห็นวาหลัก
ความเชื่อและหลักธรรมสําคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักอริยสัจ 4 จัดเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การนํามาประยุกตใชอยางเหมาะสมสําหรับปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(ยาบา)ของเยาวนใน
ชุมชนไดเปนอยางดี   
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ABSTRACT 
 In this article, an attempt was purposely made to study and analyze the 
way to apply Buddhist teachings, four noble truths: Dhukha, Samudaya, Nirodha 
and Magga to alternatively solve the drug problems ( amphetamine)  of youths in 
Tung  Khao Luang Distict Roi-ed Province of Tung  Khao Luang police officials, Roi-
ed Province, those officers are directly perform duty in order to prevent and 
suppress the drug through the cooperation of temples, Villages, Schools or 
Communities and States officials; people from the mentioned places were 
supposed to take part in managing  by providing the recognition of communities in 
order to make youths aware of the drug’s calamity which spread out over all 
regions of Country, those youths also were supposed to participate by not 
spreading of drugs in Communities, this leads to protect youths from being 
enslaved  thereby enhancing the quality of life of in all ages bringing them back to 
their family based on the way of life and good Thai culture. This research was 
integrated Buddhist teachings, four noble truths, into the preventive principles and 
then being applied to solve the problem of youths who were addicted to drug. 
Keywords:  preventing and solving,  drug ( amphetamine) ,  participation,  the four 
noble truth, Youth  
 
บทนํา 
 ปจจุบันสังคมไทยจัดอยูในยุคท่ีเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีกาวหนาทันสมัยไรพรมแดนซ่ึง
เรียกกันจนติดหูวายุคโซเชียลเน็ตเวิรค สามารถสื่อสารกันไดท่ัวทุกมุมโลก นับวันยิ่งมีความ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน กอปรกับสภาพความเปนอยูของคนในสังคมท่ีอบอวนไปดวยการแขงขัน แยง
ชิงเพ่ือเอาชนะและความอยูรอด พอแมผูปกครองตองตอสู ดิ้นรน ทํางานแขงกับเวลาเพ่ือทํามาหา
เลี้ยงชีพสําหรับตนเองและครอบครัว ไมมีเวลาใหกับบุตรหลานตน บางครอบครัวปลอยลูกไวตาม
ลําพัง บางก็จางคนมาดูแล บางก็เอาไปเรียนหรือฝากไวในโรงเรียนหรือศูนยอบรมเด็กตางๆ ตาม
สภาพเศรษฐกิจของแตละครอบครัว 
 เยาวชนจัดเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคาและสําคัญท่ีสุดท่ีรัฐบาลจะตองใหความสนใจและ
จัดใหมีมาตรการเพ่ือการศึกษาอบรมใหมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมและตาม
วัย ทุกวันนี้ปญหาของเยาวชนมีความสลับซับซอนข้ึนเปนเงาตามตัว เพราะพฤติกรรมบางอยางของ
เยาวชนไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากสังคม ชุมชน หรือรัฐบาลอยางท่ีควรจะเปน บางครั้งหนวยงาน
ตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังของรัฐและเอกชนก็เลือกท่ีจะละเลยปญหานั้น ๆ ไปเสียเอง จากการท่ี
เยาวชนมีพัฒนาทางดานกายภาพ  ดานอารมณ  หรือดานความคิดเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให
ความคิดอานท่ีเปนการตอตานผูใหญทางดานความคิด หรือความเขาใจ จนทําใหผูใหญสวนมากคิด
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หรือตัดสินใจไปเองวาเยาวชนเหลานั้นสามารถเอาตัวรอดเองได แตเยาวชนเหลานั้นมักขาดสิ่งท่ี
เรียกวาประสบการณ ทุกสังคม ทุกชนชั้นยอมมีปญหาเสมอโดยเฉพาะปญหายาเสพติด รัฐบาลตอง
เขาใจในสภาพปญหาและจําเปนตองหาวิธีแกไขอยางถูกวิธีและเหมาะสม ในการเปนเกาะปองกัน  
เพราะเยาวชนไทยในวันนี้คืออนาคตของชาติท่ีจะตองสืบทอดเจตนารมณของคนรุนหลัง ในการท่ีจะ
พัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งๆข้ึนไป  
 ดวยแนวคิดพัฒนาคนรุนใหมท่ีจะตองเรงสรางหรือปลูกฝงความคิดท่ีดีใหแกประชาชนใน
การพัฒนาประเทศชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐบาลจะตองตระหนักและใสใจในการแกไขสถานการณ
หรือปญหายาเสพติดของเยาวชนโดยจัดเปนนโยบายสําคัญระดับชาติ  ความไมเสมอภาคทางสังคม
ท้ังดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสาธารณสุข และดานการเขาถึงบริการท่ัวไปของ
รัฐ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาในดานตางๆ ของคนในสังคม จากปญหาเหลานี้เอง
นับวันยิ่งกอใหเกิดรอยแตกราวระหวางสังคมมากข้ึนตามลําดับ นับวาเปนปญหาท่ีรัฐบาลหรือ
ผูรับผิดชอบจะตองเรงแกไขอยางทันทวงที ปญหาทางเศรษฐกิจนับวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิด
ปญหายาเสพติดท่ีเปนปญหาทางสังคมอยางแรก ๆ เพราะสภาพทางเศรษฐกิจจะเปนตัวบีบค้ันให
เกิดการตอสู ดิ้นรน เพ่ือเอาตัวรอดและตองหารายไดใหพอกับรายจาย จึงทําใหพอแมมีเวลาท่ีจะให
ความอบอุนแกคนในครอบครัว หรือดูแลใหปรึกษาปญหาภายในครอบครัวนับวันยิ่งจะลดนอยลง 
บางครอบครัวแทบจะไมมีเลย เรื่องนี้จึงนับวาเปนสมุฏฐานหนึ่งท่ีกอตัวใหเกิดปญหายาเสพติดของ
เยาวชน เพราะการไมใสใจหรือไมมีเวลาใหคําปรึกษาลูกเวลามีปญหา นั่นยอมทําใหลูกหันไปปรึกษา
เพ่ือน ๆ หรือบุคคลอ่ืน ซํ้ารายเพ่ือนกลุมนี้อาจชักจูงไปในทางท่ีผิดได และถาเพ่ือนท่ีไปปรึกษานั้น
จัดอยูในกลุมท่ีเกเรหรือเปนพวกท่ีมีปญหาทางสังคมโดยเฉพาะติดยาเสพติดอยูกอนแลว ยิ่งไปกัน
ใหญ ยากท่ีจะใหหวนกลับคืนดังเดิมได เพ่ือนกลุมท่ีติดยาเสพติดนี้มักเปนพวกท่ีมีอิสระในการ
ตัดสินใจและดําเนินชีวิตซ่ึงตรงกับความตองการของตนเปนทุนเดิม เด็กท่ีมีปญหายาเสพติดยอมเอง
ก็พยายามหาทางท่ีจะแกปญหาท่ีตนประสบนั้นดวยวิธีตางๆนานา และเด็กอีกหลายๆ กลุมเม่ือมี
ปญหา  ไมสามารถหาทางออกได ไมมีใครท่ีจะชวยตัดสินใจได จึงตัดสินใจท่ีจะหนีปญหา ไมกลาท่ี
จะเผชิญปญหาท่ีตนประสบจนกลายเปนวาเด็กกลุมท่ีหนีปญหานี้ตองการอิสระจึงเลือกท่ีจะหนี
ปญหานั้นในท่ีสุดจนกลายเปนปญหาทางสังคม 
 
เนื้อหา 
 ขณะท่ีรัฐบาลไทยมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเพ่ือใหเจริญกาวหนา
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แตอีกฟากหนึ่งของสังคมไทยกลับลวนเต็มไปดวยปญหาสังคมมากมาย 
เชน ปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน ปญหาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผูพิการและผูสูงอายุท่ีไม
สามารถเขาถึงบริการของรัฐ เปนตน ปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการปรับปรุงหรือ
แกไขใหหมดไปหรือนอยลงไปจากสังคมไทย “ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมานาน
พอสมควรแลว ปญหายาเสพติดเปนเหตุใหปญหาอ่ืนตามมามากมาย โดยเฉพาะการลักทรัพย ฉกชิง 
วิ่งราว ชิงทรัพย และซองโจร ขณะนี้ยาเสพติดก็ยังคงระบาดในหมูเยาวชนหรือเด็กวัยรุน มิได
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บรรเทาเบาบางลงไปเลย ดูเหมือนวาจะเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเสียดวยซํ้า” เปนคํากลาวของ
นายตํารวจผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปราบยาเสพติด ในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ดโดยตรง  
 จากการปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปราบยาเสพติด ในพ้ืนท่ีอําเภอทุงเขาหลวง 
จังหวัดรอยเอ็ด มาเปนเวลาไมนอยกวาสิบป  พอท่ีจะสรุปไดวา สาเหตุท่ียาเสพติดไดแพรระบาด
อยางรวดเร็วในกลุมเยาวชนไทยและมีแนวโนมวาจะแพรระบาดแบบกระจัดกระจายไปท่ัวทุก
สารทิศอยางท่ัวถึงในเขตจังหวัดรอยเอ็ดและเขตจังหวัดใกลเคียง อาจเปนเพราะวากฎหมายมี
มาตรการในการลงโทษเบาเกินไป มีการปรับเปลี่ยนบทลงโทษใหมจากโทษหนักกลายมาเปนมีโทษ
ไมมาก ทําใหเปนท่ียามใจของเยาวชน เห็นไดจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฉบับลาสุด (ฉบับ
ท่ี 6) 2560 ซ่ึงรัฐบาลเองก็มองในภาพบวก พยายามจะปกปองใหเยาวชนไดกลับตัวกลับใจใหม เพ่ือ
เปนคนดีของครอบครัวหรือสังคม ไดลดโทษข้ันรุนแรงในระดับประหารชีวิตมาเปนชีวิตเปนจําคุก
ตลอดชีวิต เปนการเปดชองใหผูขาย(ยาเสพติด)ไมถูกประหาร เปนการเพ่ิมโอกาสใหผูตองหาพิสูจน
ความบริสุทธิ์ก็จริง ในทางตรงกันขาม กับกลายเปนการเปดชองใหผูคายาเสพติด ผลิต หรือนําเขา
เปนจํานวนมาก  สามารถใชเงินตอสูคดีเพ่ือใหตนเองไดรับโทษนอยลง  ทํานองเดียวกัน ความ
ตองการท่ีจะหาเงินมาเพ่ือตอสูคดียาเสพติดของตนนี้เอง ทําใหยาเสพติดกลับมาแพรระบาดมาก
ยิ่งข้ึนเปนเงาตามตัว ผูคายาเสพติดเกือบท่ัวโลกสวนมากจะเปนผูมีเงินและมีอิทธิพล สภาวการณ
เหลานี้ไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ สงผลทําใหเกิดยาบาแพรระบาดมากยิ่งข้ึน เพราะกลุมวัยรุน
ท่ีเพ่ิงเขาสูกระบวนการติดยาเสพติด (ยาบา) ในขณะนี้เปนเพียงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้น 
โดยการเริ่มหันเขาสูวงจรยาเสพติด (ยาบา) เพียงเพราะเหตุผลเพ่ือไมใหตก"เทรนด"เทานั้นเอง  
 จากขอมูลของศูนยอํานวยการปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด ได มี
รายละเอียดท่ีผู เขียนอยากใหเห็นภาพของการจับกุมผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ยาบา) 
ดังตอไปนี้ 
หนวยงาน เปาหมาย 

ไตรมาส 1 
ผลงาน รอยละ เปาหมาย 

ไตรมาส 2 
ผลงาน รอยละ เปาหมาย 

ไตรมาส 2 
ผลงาน รอยละ 

บําบัดฟนฟูระบบบังคับ จ.รอยเอด็ 
แบบไม

ควบคุมตัว 
100 112 112 407 151 37.10 511 659 128.96 

แบบควบ 
คุมตัว 

13 15 115.38 50 42 84 88 114 129.55 

บําบัดฟนฟูระบบตองโทษ 
เรือนจํา 

 จ.รอยเอ็ด 
16 81 506.25 64 81 126.56 112 175 156.25 

สถานพินจิ 
จ. รอยเอ็ด 

5 17 340 20 30 150 35 40 114 

สถิติการจับกุมของเจาหนาท่ีตํารวจ ในปพุทธศักราช 2560  พบวา ในไตรมาสท่ี 3 ผล
การจับกุมไดเพ่ิมข้ึนสูงมาก โดยแบบไมควบคุมตัว ถึงรอยละ 128.96 สวนแบบควบคุมตัวไดเพ่ิม
เปน 129.55 สวนการบําบัดฟนฟูระบบตองโทษก็สูงเชนกัน โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 1 เพ่ิมข้ึนถึง 
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506.29 และในไตรมาสท่ี 3 ถึง 156.25  สําหรับไตรมาสท่ี 4 ยังไมมีขอมูล แตมีแนวโนมจะมาก
ยิ่งข้ึนเปนเงาตามตามตัว  
 นับตั้งแตรัฐบาลประกาศนโยบายสงครามยาเสพติด ลดความเขมขนลง เพราะกฎหมาย
แกไขใหม โดยเฉพาะมาตรา 65 วรรคสองจากเดิมประหารชีวิต เปนจําคุกตลอดชีวิต นับวาเปนการ
เปดชองใหผูขายไมถูกประหารชีวิต เพ่ิมโอกาสใหผูตองหาพิสูจนความบริสุทธิ์เปนการเปดชองให
ผูคายาเสพติด ผลิต นําเขาสามารถใชเงินตอสูคดีเพ่ือใหตนเองรับโทษนอยลง และการตองหาเงิน
ตอสูคดียาเสพติดทําใหยาเสพติดกลับแพรระบาดมากยิ่งข้ึน ผูเขียนในฐานะเจาหนาท่ีตํารวจ
ผูปฏิบัติงาน ไดทําการจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด(ยาบา) และไดสัมภาษณผูถูกจับกุม
หลายคนซ่ึงเปนเยาวชน พรอมกับไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชน พอนํามาเปนแนวทางได ดังนี้  
 นายอํานาจ (นามสมมติ)  ไดใหขอมูลวา “... เริ่มติดยาเสพติดตั้งแตเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 ตองการทําตัวประชด สาเหตุท่ีติดก็เพราะแมถูกจับยัดยาบาก็เลยเสพยาบาประชดสังคม แม
ตองติดคุก ยาบาไดมาจากเพ่ือนในหองเรียน เพ่ือนในกลุมติดยาบา ก็เลยอยากลอง เพ่ือนจะเปนคน
ไปหายามาให แตเพ่ือนไมบอกวาไปเอาจากหมูบานไหน ตอนนี้ตองการอยากเลิกยาเสพติด  แต
เพ่ือนก็ทาทายวาไมแนจริง ถาเลิกยาเสพติดกลัวจะถูกเพ่ือนตอวา การติดยาเสพติดของกลุมวัยรุน
เปนเรื่องปกติ มันเปนเหมือนแฟชั่นเพราะคนวัยไลเลี่ยกัน จํานวนไมนอยท่ีนิยมเสพยาบา ใครไมติด
ยา จะไมเปนท่ียอมรับในกลุมเพ่ือนฝูง...” 
 นายชัย (นามสมมติ) ไดเลาถึงสาเหตุท่ีติดยาเสพติด (ยาบา) วา “... อยากลองเสพยา 
เพราะเพ่ือนพูดคุยกันวาเคยลองมาแลว และก็อยากจะเขากลุม เลยบอกเพ่ือนวาขอลองเสพบาง 
การลองเสพยาครั้งแรกเพ่ือนก็ใหลอง และบอกวาตอไปตองซ้ือยาเอง หลังจากเสพยาครั้งแรกก็ถาม
เพ่ือนวาจะซ้ือยาไดท่ีไหน เพ่ือนบอกวาใหซ้ือกับเขา หลังจากนั้น อีกประมาณ 1 เดือน เพ่ือนไมวาง 
เลยบอกใหไปซ้ือกับคนเดินยา ท่ีชื่อสตารบอย ซ่ึงสตารบอยก็เลาวา อยากเสพยาท่ีไมตองเสียเงิน
มาก เสียเพียงครึ่งหนึ่ง สตารบอย ใหหัดเดินยา โดยไดคาเดินยาครั้งละ 300 บาท โดยสตารบอ
ยบอกใหเดินขายยาครั้งละไมเกิน 5 เม็ด เพราะเม่ือถูกจับจะไดเปนเพียงผูเสพและเขารวมโครงการ 
สมัครใจเลิกยาเสพติดไดก็เคยถามกลับวาเอายามาจากไหน แตเขาไมบอก เพียงแตกําชับใหเดินยา
พอ ขายใหกับเพ่ือน ๆ ท่ีรูจัก ขยันขาย ขยันเดินขายบอย ๆ ในกลุมเพ่ือนท่ีรูจักใหมากแลวจะมีเงิน
เก็บ แตหลังจากท่ีถูกจับก็เลยสํานึกผิด รูสึกวาพอกับแมจะเสียใจเลยเปดเผยขอมูลใหทราบ...” 
 จากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ทําใหมองเห็นภาพชัดเจนวา การแพรระบาดของยาเสพ
ติด(ยาบา) ยิ่งจับกุม ยิ่งกลับมาแพรระบาดและเพ่ิมจํานวนทวีมากยิ่งข้ึน เม่ือรัฐบาลเปดโอกาสให
สมัครใจเขาบําบัด ทําใหวัยรุนหลายคนไดมารูจักกัน และบางคนก็เปนผูคารายยอย เพราะเทาท่ี
ผูเขียนสามารถจับกุมได ท้ังครอบครองและจําหนาย และบางสวนก็เขาสูกระบวนการบําบัดตาม
นโยบายของรัฐบาล ผูคารายยอยท่ีครอบครองยาเสพติด และจําหนายทีละ 2-3 เม็ด เม่ือเขาบําบัดก็
รูจักเพ่ือนใหม ไดขยายเครือขายออกไปอีก วัยรุนหลายคนเปนเพียงผูเสพแตเม่ือสมัครใจไดพบกับ
เพ่ือนใหมท่ีเขาบําบัดดวยกัน ไดชักชวนกันมาเปนเครือขายเดินยา เพราะรูสึกวา ใครๆ เขาก็ทํากัน 
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เปนเรื่องธรรมดา ไมเห็นจะแปลกอะไร ถาถามวารูโทษของยาเสพติดไหม ทุกคนตางตอบวารู แต
เพ่ือใหมีรายไดดวยวิธีลัด ก็ทําใหกระบวนการคายาเสพติดขยายตัว 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 ซ่ึงแกไขจากพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดใหโทษ พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ในมุมมองของผูปฏิบัติงานดานปราบปราม  มองวา
รัฐบาลมองโลกในแงดีเกินไป ใหความสําคัญกับผูติดยาเสพติดวาเปนผูปวยตองไดรับการรักษา ถา
ตองการเลิกยาก็สมัครใจแจงกับเจาหนาท่ี ซ่ึงตามขอเท็จจริงแลว กลุมวัยรุนท่ีติดยาเสพติดไดติดตอ
ขอมาเพ่ือขอเขารับการบําบัดรักษา ซ่ึงทางพนักงานก็จัดใหในสถานท่ีเดียวกัน กลับกลายเปนวา
ไดมาพบกันและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน จนพัฒนาจากผูเสพมาเปนผูคารายยอย อาศัยชองวางของ
กฎหมาย เหมือนกับขาวดารา พอลลี่ ปุณิกา อดีตนางงามชื่อดัง ถูกจับยาเสพติด ปารตี้ยาเค ก็ขอ
เขารับการบําบัด อีกประการหนึ่ง ในฐานะผูปฏิบัติ มีความเห็นเพ่ิมเติมวา  มาตรา 65 วรรค 2 การ
จําหนายยาเสพติดประเภทท่ี 1 มีอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอยางเดียว แตแกไขเปนจําคุก
ตลอดชีวิต  ทําใหผูคายาเสพติดไมเกรงกลัว เพราะคิดเสมอวายังไงก็ไมถึงโทษประหารชีวิต พอพน
จากโทษตรงนั้นก็กลับมาคายาเอง ผลิตเอง และยาเสพติดก็กลับมามาแพรระบาดเหมือนเดิม ดังกับ
สุภาษิตจีนท่ีวา “มีเงินจางผีโมแปงได” จึงนับเปนวงจรอุบาทวท่ีไมมีสิ้นสุดของสังคมไทย  
 สาเหตุของการแพรระบาดของยาบาอีกประการหนึ่ง เกิดจากการตองการอยากไดขอมูล
เชิงลึกเก่ียวกับการแพรระบาดของยาบา ตํารวจตองการสายลับ และผูท่ีเปนสายลับดีท่ีสุดมักไมมี
ปากเสียง เพราะบางสวนจะเปนผูเสพยาบาในพ้ืนท่ี เม่ือเจาหนาท่ีจับกุมได ก็จะใหเปนสายลับคอย
แจงขาวสาร แลวปลอยไป เพ่ือแลกกับการเปนสายขาว มียาบาในครอบครองเพียง 3-4 เม็ด 
ในขณะท่ีถูกจับกุม นอกจากนี้การแพรระบาดของยาบาเม่ือมองจากกฎหมายแลว ยังมีปจจัยอ่ืนอีกท่ี
สงผลใหยาบาแพรระบาด  เม่ือเด็กติดยาและสมัครใจเขารับการบําบัด ดวยขอจํากัดดาน
งบประมาณ ซ่ึงบําบัดดวยระยะเวลาเพียง 30 วัน เด็กหรือเยาวชนท่ีติดยา ยังไมถึงกับตองเลิกยา
โดยเด็ดขาด สวนมากจะหวนกลับไปเสพยาอีก เพราะปญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณของ
เยาวชน หลายคนไมมีความสุข รูสึกเศราใจ รูสึกทุกขใจ มีปญหาตางๆ รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องใน
ครอบครัว ซ่ึงสวนใหญท่ีติดยาเสพติด จากการติดตามและสอบถาม สวนมากเกิดจากปญหา
ครอบครัว ความไมลงรอยกัน ความขัดแยงกันของพอ แมในครอบครัว การทะเลาะกันบางครั้งถึง
ขนาดทํารายรางกายกัน ทําใหเด็กรูสึกไมมีความสุข เกิดความกลุมใจ ทุกขใจ สภาพปญหาเหลานี้
เองท่ีทําใหขาดท่ีพ่ึงจนหันหนาเขาหายาเสพติด บางคนอาจทดลองดวยความต้ังใจ เพราะรูสึกวาใน
ขณะท่ีชีวิตไมมีความสุขนั้น มีบางสิ่งบางอยางสามารถใหความสุขแทนได ทําใหลืมความทุกขตางๆ 
ได หากครอบครัวมีความสุข เด็กจะไมสนใจพ่ึงยาเสพติดเลย ซ่ึงหนวยงานท้ังของรัฐและเอกชนตอง
หันหนามาพิจารณาเพ่ือวางแผนในเชิงบูรณาการรวมกันอยางสรางสรรคในอันท่ีจะแกไขปญหา 
ปองกัน และปราบปรามอยางจริงจัง การอาศัยเพียงเจาหนาท่ีตํารวจเพียงฝายเดียวคงเปนการยากท่ี
จะทํางานใหบรรลุเปาหมายได 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติและสํานักงาน
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ไดสํารวจความคิดเห็นของ
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ประชาชนท่ัวประเทศเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดเม่ือเดือนสิงหาคม 2559 พบวา ประชาชนรอยละ 58.7 ระบุวามีปญหายาเสพ
ติดในหมูบาน/ชุมชน ซ่ึงในจํานวนนี้เห็นวาปญหาท่ีมีแพรระบาดอยูในระดับมาก - มากท่ีสุดรอยละ 
5.8 ปานกลางรอยละ 16.3 และนอย-นอยท่ีสุดรอยละ 36.6 ขณะท่ีรอยละ 41.3 ระบุวาไมมีปญหา 
นอกจากนี้ยังพบอีกวา ประชาชนรอยละ 29.4 ระบุวามีปญหาดานผูคายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
ซ่ึงในจํานวนนี้เห็นวาปญหาท่ีมีแพรระบาดอยูในระดับมาก-มากท่ีสุดรอยละ 3.4  ปานกลางรอยละ 
8.7 และนอย-นอยท่ีสุดรอยละ 17.3 ขณะท่ีรอยละ 70.6 ระบุวาไมมีปญหา เม่ือสํารวจเปนรายภาค 
พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รอยละ 6.6 ระบุวามีปญหาดานผูคายาเสพติดระบาดอยูใน
ระดับมาก-มากท่ีสุดในสัดสวนท่ีสูงกวาภาคอ่ืน รองลงมาไดแก ภาค 9รอยละ5.9ภาค 4 รอยละ 4.6 
ภาค 8 รอยละ 3.9และภาค 7 รอยละ 3.4 ขณะท่ีภาคอ่ืนมีนอยกวารอยละ 3 และในการสํารวจเปน
รายภาคนี้ ประชาชนท่ีเห็นวาหมูบาน/ชุมชนมีปญหาดานผูคายาเสพติด พบวาในภาค 4 รอยละ 
15.9ระบุวาไดรับความเดือดรอนอยูในระดับมาก-มากท่ีสุดมนสัดสวนท่ีสูงกวาภาคอ่ืน รองลงมา
ไดแกภาค 9 รอยละ 14.6 และกรุงเทพมหานคร รอยละ 10.4 สวนภาค 8 ภาค 2 ภาค 7 และภาค 
3 มีประมาณรอยละ 8 ขณะท่ีภาค 6 รอยละ 6.5 ภาค 1 รอยละ 4.7 และภาค 5 รอยละ 2.9 จาก
ขอมูลนี้  ภาค 4  ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก  กาฬสินธุ  ขอนแกน นครพนม บึ งกาฬ 
มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี แสดงใหเห็น
วาขอมูลเหลานี้ไดสอดคลองกับขอมูลท่ีผูเขียนไดรายงานตั้งแตตน 
  นอกจากนี้ ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานอีกดานหนึ่งก็คือ นโยบายในการปราบปรามยา
เสพติด ดานนโยบายถูกกําหนดจากบนลงลางอยางเดียว ซ่ึงไมสอดคลองและสัมพันธกับสภาพความ
เปนจริงในทองท่ีนั้นๆ  ซ่ึงบางครั้งผูปฎิบัติไดพยายามสนองตอบอยางเต็มความสามารถ แตก็พบกับ
ปญหาตรงท่ีวัตถุประสงคการทํางานขาดความชัดเจน และควรกําหนดข้ึนจากขอมูลท่ีเปนจริง
เก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีแตละแหง รวมถึงงบประมาณสนับสนุนตองเพียงพอและเหมาะสม 
บอยครั้งท่ีผูปฏิบัติใชเงินสวนตัวดําเนินการเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วและเพ่ือ
แหลงขาว อุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน เสื้อเกาะกันกระสุนก็มีความสําคัญไมนอย ผูกําหนด
นโยบายควรกําหนดเปาหมายในการจับกุมในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน แตละพ้ืนท่ีจํานวนผูคายาเสพ
ติดเปนเพียงรายยอย หรือเปนเพียงผูเสพ ขอมูลจะแตกตางกัน เม่ือมีเปาหมายในภาพรวมท่ีไม
ตรงกันหรือสอดคลองกัน ทําใหบางครั้งก็จําเปนตองทําผลงานท่ีขัดกับความเปนจริง อยางเชนคดียา
เสพติดในพ้ืนท่ีอําเภอทุงเขาหลวงท่ีผูเขียนรับผิดชอบอยูสวนใหญจะเปนเพียงผูเสพ  
 จากการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม มีมุมมองตอพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 วา “... นาจะมีปญหาตามมาคอนขางแนนอน เพราะมีชองวาง
มากมาย คนขายยาบาจะอาศัยชองวางกฎหมายดังกลาวเดินยาบาดวยจํานวนนอย เม่ือถูกจับก็จะ
อางวาเพ่ือเสพ ไมใชเพ่ือจําหนาย อัตราโทษก็จะลดลงตามลําดับ ไมตองรับโทษเม่ือถูกจับ สมัครใจ
ขอรับการบําบัด และบันทึกประวัติไว แถมไดรูจักเพ่ือนใหมเปนการขยายเครือขายออกไป จากสถิติ
การจับกุมในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางป พ.ศ. 2559-2560 ผูคารายยอย
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จํานวน 10 ราย และผูเสพ จํานวน 36 ราย ซ่ึงผูเสพเม่ือถูกจับกุม ก็ขอเขากระบวนการบําบัด 
เพราะของกลางท่ีจับได สวนมากเปนยาบาไมเกิน 5 เม็ด ซ่ึงเขาเง่ือนไขการบําบัดตามนโยบายของ
รัฐบาล  ปญหาท่ีตามมาคือจะเปนการแพรกระจายของผูคารายยอย ขยายเครือขายไปยังผูเสพราย
ใหมจนกลายเปนผูคารายยอยไปในตัว เม่ือถูกจับกุม มักจะเปนผูคารายใหมท่ียังไมมีขอมูล ทําใหเกิด
การขยายตัวของผูคารายยอยไปในตัว...”  
 จากการเสวนา ทางออกของยาเสพติด เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2559 วีระพันธ งามมี 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโอโซน ไดแสดงความคิดเห็นวา ผู เสพยาเปนผูปวย เปนเพียง
พฤติกรรมท่ีอาจจะเสี่ยงตอปญหาดานสุขภาพ ไมตางจากคนท่ีกินอาหารเค็มจัด หวานจัด หรือคน
ดื่มเหลา สูบบุหรี่ (Ilaw.or.th) และ นายแพทยวิโรจน วีรชัย ผูอํานวยการสถาบันบําบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติดแหงชาติบรมราชชนนี มีความเห็นวา ผูเสพยาเสพติดเปนเพียงผูปวย เม่ือกฎหมายรุนแรง ยา
เสพติดมีราคาแพง มีผูคามากข้ึน การเอาคนไปผานเรือนจํา มันเปนการลดทอนคุณคาของพวกเขา 
ทําใหพวกเขาไมสามารถกลับมาเปนผูคนปรกติได” (Ilaw.or.th) สอดคลองกับกัลยรักษ บวรเศรษฐ
สกุล ท่ีไดกลาววา ปจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกไดมีการทบทวนนโยบายยาเสพติด และไดมีการ
ลดทอนความผิดอาญาใหกับยาเสพติด ในแตละประเทศมีมองวาการใชมาตรการปราบปรามท่ี
รุนแรงนั้น ไมไดชวยแกไขปญหายาเสพติดไดอยางแทจริงกับ ยิ่งกลับจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ 
ตามมามากข้ึน และปญหายาเสพติดนั้นเปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ โดยมุงเนนไปท่ีการ
จัดโปรแกรมการปองกันรักษาท่ีหลากหลาย 
 
หลักอริยสัจ 4 กับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของคนไทยในทุกดาน และ
ถือวาเปนศาสนาประจําชาติแมนมิไดระบุเปนลายลักษณอักษรไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม ท้ังนี้เปน
เพราะวาพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมานานท้ัง
ในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ในทางประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติไทยเนื่องมา
ดวยกันความเปนมาของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ นับตั้งแตสมัยท่ีชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอัน
ชัดเจนชาวไทยก็ไดนับถือพุทธศาสนามาโดยตลอดมา จนกลาวไดวาประวัติศาสตรของไทยเปน
ประวัติศาสตรของชนชาติท่ีนับถือพุทธศาสนา  สําหรับดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการดําเนินชีวิต
ของคนไทยไดผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพุทธศาสนามาตลอดเวลา 
จนทําใหเกิดการปรับตัวเขาหากันและสนองความตองการของกันและกัน ตลอดจนผสมคลุกเคลากับ
ความเชื่อถือและขอปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาซ่ึงเปนแบบอยางหรือเอกลักษณของคน
ไทยมาชานาน และสามรถกลาวไดวาวัฒนธรรมไทยแทบทุกดานลวนมีรากฐานสําคัญมาจากพุทธ
ศาสนาแทบท้ังสิ้น โดยเฉพาะคติธรรมและหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีคนไทยไดยึดถือเปนแนวทาง
ดําเนินชีวิตและเปนมาตรฐานสําหรับความประพฤติลวนมาจากพุทธศาสนาท้ังนั้น กิจกรรมตางๆ ท่ี
ดําเนินการโดยรัฐก็ดี ชุมชนก็ดี มักจะมีสวนประกอบของพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาโดยตลอด เพ่ือ
เนนย้ําความสําคัญและเสริมคุณคาทางจิตใจ รวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน ต่ืนนอน ลาง
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หนา ออกเดินทาง ตางลวนนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเปนสวนสําหรับเตือนสติหรือเพ่ือความ
เปนสิริมงคลแกชีวิต กลาวไดวาชีวิตของคนไทยลวนผูกพัน อิงอาศัยกันกับพุทธศาสนาตลอดเวลาจน
ฝงลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของคนไทย กลายเปนเครื่องหลอหลอม กลั่นกรองนิสัยใจคอ ฟนจิตใจให
คนไทยมีนิสัยออนโยน กตัญูกตเวที มีเมตตากรุณาตอกัน  โอบออมอารี ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
เคารพนับถือผูมีวัยวุฒิสูงกวาตน ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะของคนไทย  
 เพ่ือใหการแกไขปญหาและปองกันยาเสพติด(ยาบา) สําหรับเยาวชนในเขตอําเภอทุงเขา
หลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปนไปอยางสรางสรรคและบรรลุเปาหมายการทํางาน พรอมนําเยาวชนผู
บริสุทธิ์เหลานี้คืนสูออมกอดอันอบอุนของครอบครัวหรือสังคม และเพ่ือใหการทํางานดานปองกัน
และปราบปราบยาเสพติด(ยาบา)ใหหมดไปจากพ้ืนท่ีอําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด จึง
เห็นสมควรท่ีจะนําหลักธรรมท่ีสําคัญทางพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ 4 ประกอบดวย :- 

1. ทุกข (รูสภาพท่ีแทจริงของปญหา)  
 2. สมุทัย (รูสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา)  
 2. นิโรธ (รูวิธีการท่ีทําใหปญหาหมดไป)  
 4. มรรค (มีวิธีการแกปญหาท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงและเหมาะสมกับชุมชน) 
โดยมีการดําเนินงานเปนข้ันตอน ดังนี้ 

1) ข้ันทุกข : การรูสภาพปญหาท่ีแทจริงของปญหา  ยาเสพติด (ยาบา) แพรกระจายไปสู
ทุกอณูของสังคมไทย จัดเปนปญหาท่ีมาจากหลากหลายสาเหตุ ท้ังเกิดจากการอยากทดลอง ท้ังจาก
สภาพเศรษฐกิจ ท้ังจากการแนะนําในทางท่ีผิดของเพ่ือน ท้ังจากการสื่อสารหรือการยั่วอารมณ การ
ทํางานเพ่ือปองกันหรือปราบปรามยาเสพติดใหหมดไปจากสังคม เพลําพังเจาหนาท่ีตํารวจเพียงฝาย
เดียวคงเปนการยากท่ีจะทําสําเร็จได เพราะปญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ คนแรกท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือคนในครอบครัวของเยาวชนตองสรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธอันดีระหวาง
สมาชิก พอแมผูปกครองตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีและเปนท่ีปรึกษาใหกับลูกๆ ดูแล
สมาชิกไมใหของเก่ียวกับยาเสพติด ตามดวยโรงเรียน วัด หรือชุมชน มีสวนสําคัญในการปองกันและ
ไมยอมใหยาเสพติดเขาไปรุกรานในชุมชนของตน พระสงฆผูนําดานจิตวิญญาณตองแสดงบทบาทให
คําแนะนําพร่ําสอนเก่ียวกับหลักธรรมในในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม ครูตองใหความสําคัญ
การศึกษาของเด็ก เปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ใหความรูเก่ียวกับโทษและอันตรายของยา
เสพติด ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนใหเพียงพอและสนับสนุนใหนักเรียนรวม
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ และสอนใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จนถึงรัฐบาลตองมี
มาตรการในการจัดการศึกษาแกประชาชนอยางท่ัวถึง แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมอยางจริงจัง 
จัดใหมีการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเพียงพอโดยดําเนินการอยางตอเนื่อง และบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังและเปนธรรม จากการสัมภาษณนายตํารวจผูนํานโยบายภาครัฐไปบริหาร
จัดการในพ้ืนท่ี ซ่ึงผูเขียนไดสัมภาษณ พลตํารวจตรีพนมพร อิทธิประเสริฐ รองผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 4 ไดสะทอนความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการปองกันยาเสพติดโดยเฉพาะโครงการ 
“ครูตํารวจแดรในโรงเรียน”  ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดโครงการนี้ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจไว
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ทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติดของ
รัฐบาล  จัดเปนโครงการท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับวามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพรระบาดของ
ยาเสพติดเขาสูโรงเรียนอยางไดผล  และยังสามารถสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับสังคมไดอีกสวน
หนึ่ง  นอกจากนั้นยังเปนการผนึกกําลังระหวาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตํารวจ  สาธารณสุข  
โรงเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน  เขามาแกไขปญหายาเสพติดพรอมกัน  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร  “ประชา-รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด”  อันเปนแนวทางการแกไขปญหาท่ียั่งยืนของ
รัฐบาล 

2) ข้ันสมุทัย : การรูสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา  เยาวชนสวนใหญเขาสูวงจรยาเสพติดมา
จากหลายสาเหตุท้ังทางตรงและทางออม ทางตรงคือคิดอยากจะลอง อยากรูวาเปนเชนไร ทางออม
คือการติดเพ่ือนหรือการคบเพ่ือน จากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี พบวาสวนใหญการริเริ่มเขาสูวงจรนี้
มาจากการทําตามอยางเพ่ือน อยากลอง อยากเท และไมใหตกเทรนด กอปรกับตนเองขาดความ
ม่ันใจ ความรัก ความอบอุน หรือความสัมพันธอันดีในครอบครัว จึงแสวงหาท่ีพ่ึง ท่ีกําบัง เพ่ือเปน
แนวทางการดําเนินชีวิต พอไดคบหรือสนทนากับเพ่ือนท่ีติดยาเสพติดมากอนและมีแนวทางท่ี
คลายๆกันจึงคบเรื่อยมา กวาจะรูวาตนเองติดยาก็สายเกินเสียแลว ซ่ึงสอดคลองกับพุทธศาสน
สุภาษิตท่ีวา ยทิสํ  วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ แปลวา 
หวานพืชเชนใดยอมไดผลเชนนั้น ผูทําความดียอมไดผลดี ทําความชั่วยอมไดผลชั่ว เพ่ือใหเกิดการ
ปองกันท่ีดีแกเยาวชน รัฐบาลไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2560 ซ่ึง
ไดวางกรอบแนวทางการดําเนินงานสําหรับกลุมเปาหมายในระดับประถมศึกษา ดังนี้ 

(1)  พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรในโรงเรียน เพ่ือเสริมสราง 
พัฒนาทักษะชีวิตในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในระดับประถมศึกษา  

(2)  สรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนผานการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการ
สรางความรูและเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติด  

(3)  สรางภูมิคุมกันทางจิตใจโดยใชกิจกรรมทางศาสนาควบคูกับกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจรยิธรรม  

เรื่องดังกลาวท่ีวามานี้สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย กลาหาญ และบรรชร กลา
หาญ ไดทําวิจัยกระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยหลักพุทธธรรมในหมูบานปาไผ ต.
แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน พุทธธรรม หลักอริยสัจสี ่
หลักอปริหานิยธรรม และหลักประโยชนคือทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน และสัมปรายิกัตถะประโยชน 
และงานวิจัยของประยงค แสนบุราณ ไดทําการวิจัยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยพุทธ
ธรรมและดวยหลักทิศหก ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ในอันท่ีจะสรางแกะกําบังหรือปองกันคนมิ
ใหเขาไปยุงเก่ียวและพัวพันกับยาเสพติด ซ่ึงจากผลการวิจัยท้ังสองเรื่องพบวา หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาซ่ึงสอดรับกับเปนวิถีชีวิตและขนบธรรมประเพณีในทองถ่ินนั้น ๆ มีสวนในการชวยใหคนลด 
ละ และเลิกยาเสพติดไดในท่ีสุด จะเห็นไดวาการทําใหปญหายาเสพติดใหหมดไปจากเยาวชนตองมี
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หลายมาตรการและหลายหนวยงานชวยกัน ไมวาจะเปนวัด บาน หรือโรงเรียน ตางมีสวนชวยในอัน
ท่ีจะทําใหสังคมสงบสุข ปราศจากยาเสพติดไดท่ีรวมกันเรียกวา บวร  

3) ข้ันนิโรธ : การรูวิธีการท่ีทําใหปญหาหมดไป การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาท่ีของ
ทุกคนในสังคมจะตองรวมมือกัน โดยเริ่มตนจากครอบครัวซ่ึงใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด 
พอแมผูปกครองตองใหเวลากับบุตรหลานและรวมกันแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน ถัดมาสังคม
โรงเรียนและสถานศึกษาตองมีการติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีเขาขายเก่ียวของกับสารเสพ
ติด การมุงใหความรูในเรื่องอันตราย ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชสารเสพติด สรางการรับรูความ
ตระหนักถึงภัยอันตราย นาจะเปนแกไขปญหาไดอีกทางหนึ่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สบส.) ในฐานะผูอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศปส.) กระทรวงสาธารณสุข ให
สัมภาษณวา จากขอมูลการเฝาระวังปญหายาเสพติด พบวานอกประเทศยังมีการผลิตสาเสพติด
จํานวนมาก สงผลตอสถานการณของไทยรุนแรงตอไปอีก ในป 2559 ท่ัวประเทศมีผูเสพยาประมาณ 
2.7 ลานคน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเปาบําบัดผูเสพยาเสพติดใหได 220,00 คน ผาน
ไปหกเดือนผลการบําบัดรวมท้ัง 3 ระบบคือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบตองโทษ 
รวมจํานวนเพียง 84,326 คน คิดเปนรอยละ 38 ของเปาหมาย จึงไดเรงรัดระบบการคนหา คัด
กรอง ผูเสพในชุมชน หมูบานตางๆ อยางเขมขน ตามโครงการประชารัฐสรางหมูบานชุมชนม่ันคง 
ปลอดภัยยาเสพติดในป พ.ศ. 2559-2560 นอกจากนี้ยังไดใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา การเสพยาเสพติด
สวนใหญเริ่มตนจากเพ่ือชวน รอยละ 50 รองลงมาคือทดลองใช รอยละ 41 ท้ังนี้ การบําบัดผูเสพยา
เสพติดจะคลายการรักษาผูปวยเรื้อรังใชเวลานานกวาโรคอ่ืน สําคัญท่ีสุดและไดผลดีท่ีสุดคือตอง
บําบัดท้ังครอบครัว ครอบครัว ตองมีความเขาใจและถือวาเปนความรับผิดชอบของครอบครัวดวย 
จึงตองรวมมือชวยกัน โดยพอแมทําหนาท่ีเปนหมอรักษา เปนพยาบาลดูแลคนไข สวนบานคือ
สถานพยาบาลท่ีใชบําบัดจะทําใหผูเสพเลิกยาเสพยาไดสําเร็จ 

4) ข้ันมรรค : วิธีการแกปญหาท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงและเหมาะสมกับชุมชน โดย
การวิเคราะหทางเลือกท่ีเปนจริง ท่ีเหมาะสม โดยมีการกําหนดเปาหมาย วิธีดําเนินงาน เพ่ือใหการ
ทํางานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุมเยาชนใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนด
ไว ควรมีการบูรณาการกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือหลักอปหานิยธรรม 7 
ประการ คือ (1) จัดประชุมและหารือกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูเปนประจํา โดยการจัดผูเก่ียวของ 
เชน ผูใหญบาน ทหาร หรือตํารวจมวลชนเขาไปใหขอมูลใชโครงการครูแดรสรางความเขาใจกับ
เยาวชนและครอบครัวใหเห็นถึงโทษมหันตของยาเสพติด  (2) ทํากิจอันสมควรใหพรอมเพรียงกัน 
กําหนดเวลาประชุมหรือเลิกประชุมใหพรอมเพียงกัน เชน การกําหนดกติกาของชุมชนวาขางบาน
ใครท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดจะตองตักเตือนและรายงานใหเจาหนาท่ีทราบ ถาไมเลิกพฤติกรรม
เก่ียวของกับยาเสพติดจะแจงใหเจาหนาท่ีตํารวจทราบและดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย (3) ให
เกียรติเคารพ นับถือ และเชื่อฟงผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานหรือผูอาวุโสในหมูบาน  (4) 
ยอมรับและนับถือการมีสวนรวมของชุมชนในสังคม ซ่ึงการมีสวนรวมของชุมชนคือหัวใจของการ
ปองกันยาเสพติดไมใหแพรระบาด โดยการคัดเลือกตัวแทนกลุมคนตาง ๆ ในชุมชน เชน เด็ก สตรี 
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ผูสูงอายุ หรือคนท่ีชุมชนใหความเคารพนับถือเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด (5) 
เคารพและยึดถือในวัฒนธรรมประเพณีดวยการใชหลัก “เจาโคตร” เปนผูมีบทบาทในการแกไข
ปญหายาเสพติด เพราะเจาโคตรเปนระบบผูอาวุโส ผูคนในชุมชนสวนมากจะเก่ียวพันเปนเครือญาติ
กัน การเคารพใหเกียรติผูอาวุโสสูงสุดในหมูบาน รับฟงคําแนะนําเพ่ือแกไขปญหา  (6) ใหพระสงฆ
ประจําวัดในหมูบานท่ีประชาชนใหการยอมรับนับถือถือมามีสวนรวมในชุมชนกับการตอตานยาเสพ
ติด เปนผูนําจิตวิญญาณในการพัฒนาคน พระสงฆจะมีบทบาทสําคัญในชุมชนในการปลูกฝงเด็กและ
เยาวชน ใหรูพิษภัยของยาเสพติดรวมกับเจาหนาท่ีทางราชการ และ (7 ชหลักศีล 5 ซ่ึงเปนหลัก
ยึดถือปฏิบัติสําหรับการดําเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานของพุทธศาสนิกชนมาใชในการแกไขปญหายาเสพติด 
ถาคนในชุมชนปฏิบัติไดตามหลักศีล 5 นี้ นับวาเปนการปฏิเสธยาเสพติดไปโดยปริยาย 
 
บทสรุป 
 ปญหายาเสพติด(ยาบา) จัดเปนปญหาสังคมท่ีไมมีวันหมดไปจากสังคมไทยภายในวันสอง
วัน การท่ีรัฐบาลปรับแกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฉบับลาสุด (ฉบับท่ี 6) 2560 เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการปราบปรามนั้น คงไมเพียงพอท่ีจะเพ่ิมศักยภาพการปราบปรามใหยาเสพติดหมดไป
หรือลดนอยลงแตประการใด กลับกลายเปนการเอ้ือประโยชนใหกับผูคายาเสพติดรายใหญท่ีมีท้ัง
เงินตรา บริวาร และอิทธิพล ทําใหพวกเขาไมเกรงกลัวเกรงในบทลงโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะ
โทษประหารชีวิตไดถูกยกเลิกไปเหลือเพียงแคจําคุกตลอดชีวิต นอกจากนี้ การแกไขปญหายาเสพ
ติด(ยาบา) ในภาพรวมท้ังหมดนั้น ตองเนนการทํางานเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการทุกภาคสวน โดย
ทุกภาคสวนในชุมชมหรือสังคม ท้ังภาครัฐและเอกชนตองมีสวนรวมในการปองกันและแกไขอยาง
จริงจัง โดยประยุกตใชหลักธรรมทางพุทธศาสนากลาวคือหลักอริยสัจ 4 ในทุกมิติ เพราะสังคมไทย
เปนสังคมท่ีถูกอบรม พัฒนา และหลอหลอมมาจากหลักความเชื่อและหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ชานาน คนไทยจึงมีนิสัยโอบออมอารี กตัญูกตเวที มีจิตประกอบดวยเมตตา ใหความเคารพ นับ
ถือ และบูชาผูใหญประจําชุมชนหรือหมูบาน  เชน พระสงฆผูพระพฤติดีปฏิบัติชอบประจําวัดใน
หมูบานหรือชุมชน อีกท้ังใหเกียรติ เคารพผูอาวุโสท่ีมีวัยวุฒิและคุณธรรมประจําหมูบานหรือชุมชน
ดวยดีเสมอมา จนกลายเปนเอกลักษณของคนไทยก็วาได โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนในเขตอําเภอทุง
เขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด จะไดหางไกลยาเสพติด (ยาบา) และหวนคืนสูออมกอดอุนอบอุนของ
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปญหาสังคมอีกหลายอยางท่ียังไมไดรับการแกไขอยางแทจริงและสงผล
กระทบเปนลูกโซ เชน งบประมาณในการบําบัดผูติดยาเสพติด (ยาบา) การบําบัดรักษาใหผูติดยา
เสพติดเลิกติดอยางเด็ดขาด รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจท่ีทุกชีวิตตองตอสูดิ้นรนเพ่ือปากทองของ
ครอบครัว สภาพสังคมท่ีเนนวัตถุนิยมมากเกินกําลัง ลวนทําใหหลายคนมุงวิถีทางหาเงินใหไดงาย
สุดทายตัดสินใจเขาไปสูวงการคายาเสพติดจัดเปนผูคารายใหม รวมถึงสังคมท่ียังไมใหการยอมรับผู
ติดยาเสพติดท่ีพนโทษออกมาแลว การประกอบสัมมาชีพทําไดยาก ลําบาก ทําใหผูคายาเสพติด
บางสวนท่ีพนโทษออกมาแลวตองหวนคืนไปคายาเสพติดอีกรอบ ปญหายาเสพติดคงเปนวงจร
อุบาทวสําหรับสังคมไทยจึงอาจกลาวไดวา “ยาเสพติด ยิ่งจับ ยิ่งแพรระบาด” 
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บทคัดยอ  
 การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยู ท่ีมโนกรรม ซ่ึงเปนตนกําเนิดแหงอารยธรรมของ
มนุษยชาติท่ีปรากฏในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเชื่อ เจตจํานงหรือทัศนคติ  
เปนตน ซ่ึงสงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอยางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน กลาวคือ 
เม่ือคิดอยางไรก็จะทําและพูดเชนนั้น หรือเม่ือทําและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึงความคิดวาเปน
อยางไร ดังนั้นการมีความเขาใจในมโนกรรมวา มีความสําคัญและสงผลอยางไร ท้ังตอตนเองและตอ
โลก ยอมจะทําใหเราสามารถเลือกท่ีจะประกอบมโนกรรมท่ีถูกตอง และสงผลดีท้ังตอตนและตอโลก 
นั่นคือ การทําใหเกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางท่ีถูกตองพรอมกันไป ความหมายของคําวา 
“การพัฒนามนุษย” ตามนัยโดยท่ัวไปและนัยทางพระพุทธศาสนา ดังนี ้
 คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ มาจากบาลีวา 

“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพ่ิมขยายข้ึน ฝกฝน ทําใหยืนยาวข้ึน 

และนํามาใชในภาษาไทย ก็มีความหมายวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย 

 คําวา “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีนั้น แปลวา รก คือ รกอยางหนาแนน เชน 

รกหญา ผมบนศีรษะรก ก็เรียกวา พัฒนา คือ เปนความเจริญดวยเหมือนกัน ถาบุคคลมีความ

ประพฤติหรือการกระทําท่ีไมมีประโยชนอะไรในโลกนี้  ก็เรียกวา คนทําโลกใหรก รวมความคําวา 

“พัฒนา” แปลวา ทําใหรก หรือสรางความรก ถาจะใหรกไปดวยคนดี หรือทรัพยากรมนุษยท่ีดีแลว 

จําเปนตอสงเสริมปลูกสราง ทัศนคติโดยตองพัฒนาทางจิต ซ่ึงเปนผูนําของกาย ถาจะใหรกไปดวย

ปญหายุงยาก รกไปดวยความโกลาหลวุนวาย ก็ตองพัฒนาวัตถุ การพัฒนาท่ีสมบูรณแบบจําเปนตอง

พัฒนาใหครบท้ัง 2 ดาน กลาวคือ ควรพัฒนาท้ังทางวัตถุ และทางจิตใจใหควบคูกับทัศนคติ 

โดยเฉพาะทัศนคติเปนการพัฒนาทางดานจิตใจจะตองเนนเปนพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกตองดีแลว 

                                                           
∗ นิสิตหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางดานวัตถุใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองไดและการพัฒนาจิตท่ี

ถูกตองก็คือ พัฒนาจิตใหมีธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระท่ังพัฒนาจิตใหมีสมาธิ ต้ังม่ัน 

ม่ันคง สะอาด สวาง จากกิเลสเครื่องเศราหมองท้ังหลาย จนเปนจิตท่ีควรแกการทํางาน สามารถจะ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

คําสําคัญ :  การบูรณาการ, ภาวนา 4 , การบริหารทรัพยากรมนุษย 

Abstract 
Human development has a large source of conscience. Which is the origin 

of the civilization of mankind that appears in various forms, whether it be opinions, 
beliefs, intentions or attitudes, etc. which result in acrobatics and verbal followings 
that are interrelated, ie when thinking how to do it And say so Or when doing and 
speaking, how it reflects the idea of Therefore having an understanding of the 
concept that Is important and how Both to themselves and to the world Will 
inevitably allow us to choose the right concept And good results both to 
themselves and to the world, that is to make their own development and the 
world in the right direction at the same time The meaning of the word "Human 
Development" as general and Buddhist implications as follows. 

The word "Pattana" in Sanskrit comes from "Wattanan" meaning that 
prosperity comes from Bali, "Wathana" or "Watwattana" means prosperity, 
magnificence, extension, practice, making it longer. And used in Thai It means 
growth, widening 

The word "development" or "Worana" in Pali means that the placenta is 
intensely overgrown, such as the grass placenta. Hair on the placenta's head is 
called development, which is also prosperous. If a person has behaviors or actions 
that are not useful in this world, it is called people who make the world cluttered. 
If you are cluttered with good people Or good human resources Need to promote, 
build Attitude by having mental development Which is the leader of the body If 
you are cluttered with trouble Cluttered with chaos Must develop the object 
Perfect development needs to be developed in both areas. That is, it should be 
developed both in the material. And mentally coupled with the attitude In 
particular, the attitude is a psychological development. Because the development 
is correct Will be able to control the development of the material in the right 
direction and the correct mental development is Develop the mind to be fair, hold 
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the mind until develop the mind to concentrate, be firm, clean, bright from all 
sorrowful desires. Until it is the mind that should work Can be used in everyday life 
 
Keyword : Integration, Prayana 4, Human Resource Management 

 
บทนํา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระแสหลักนั้นมีเปาหมายในการพัฒนา 2 ประการสําคัญ 

กลาวคือ ประการแรกเพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิต

ภาพของบุคคลและองคการ ประการท่ีสองพัฒนาเพ่ือใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) สนอง

ความตองการของมนุษยเอง โดยท่ีเปาหมายท้ังสองนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม เปาหมายท้ัง

สองประการขางตนทําใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือ

ผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู  (Learning 

Paradigm) แตเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน ประกอบดวย 2 

กระบวนทัศนแรกท่ีกลาวถึงแลว สําหรับอีก 2 กระบวนทัศนท่ีตอยอดข้ึนไปคือกระบวนทัศนการ

พัฒนาในระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกุตรธรรม 

จาก 4 กระบวนทัศนการพัฒนาขางตนทําใหสรุปไดวา เปาหมายการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเชิงพุทธมี 3 ประการ กลาวคือ 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจําเปน

ขององคการ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 

2) นอกจากพัฒนาใหเปนคนเกงมีความสามารถแลวยังตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทํางานได

อยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ 

3) พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสูระดับนิโรธหรือนิพพาน ซ่ึงจะ

ทําใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง 

เปาหมายท้ัง 3 ประการขางตน สื่อถึงระดับข้ันของการพัฒนาตามเปาหมายดวย กลาวคือ

หากมนุษยหรือองคการมีประสิทธิภาพแลว แตยังขาดเปาหมายขอท่ีสอง ขาดจริยธรรมศีลธรรม ก็

จะตองพัฒนาใหเกิดข้ึน หรือหากบุคคลหรือองคการนั้นมีท้ังขอท่ี 1 และขอท่ี 2 แลวก็สามารถ

พัฒนาไปสูเปาหมายท่ี 3 ตอไป อยางไรก็ตามเปาหมายการพัฒนานั้นจะข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของ

องคการ หากองคการมีวิสัยทัศนตองการเปนองคการท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถ 

ประสิทธิภาพในการทํางานแตตองมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมดวย องคการท่ีวานี้ก็พัฒนาได 

2 ระดับเปาหมาย ยังไมพัฒนาไปถึงเปาหมายระดับท่ีสามก็ได      เชน องคการท่ีเปนธุรกิจเอกชน
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หรือองคการในภาครัฐ แตหากเปนองคการทางศาสนาพุทธ เชน วัดสํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ 

ทรัพยากรมนุษยในองคการเหลานี้ (เชน พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแลวก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็

เพ่ือการศึกษาธรรม เผยแพรพระธรรมคําสอน และปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพน องคการเหลานี้

เปาหมายการพัฒนาจึงข้ึนสูเปาหมายระดับท่ีสามได  

เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 3 ประการขางตน กลาวโดยสรุปแลวคือ
การพัฒนาเพ่ือใหมนุษยมีชีวิตอันประเสริฐ ซ่ึงจะตองใชหลักธรรม ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงถือไดวา
เปนปจจัยท่ีจะขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการ ปฏิบัติตาม อํานาจ
และหนาท่ีท่ีไดรับใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุข ของ
ประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากมนุษยมีบทบาทในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหาร ซ่ึง
ประกอบดวยการจัดการองคการ การจัดการเก่ียวกับมนุษย การประสานงาน และการควบคุม งาน
ในข้ันตอนดังกลาว การจัดการเก่ียวกับมนุษยเปนสิ่งสําคัญมาก จึงอาจกลาวไดวา การจัดการ 
เก่ียวกับมนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย คือหัวใจของการบริหารงานทุกชนิด 

องคกรใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถนําใชใหเกิด ประโยชนในทาง
สรางสรรคแลว องคกรนั้นก็เจริญกาวหนามีความม่ันคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยท่ี
มีคุณคาหรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได องคกรนั้นก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการพัฒนาปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนปจจัยท่ี กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยท้ังสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังท่ีจะมี
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยท่ีดีและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ในสภาพปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทํา
ใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพ่ือใหประเทศชาติมีศักยภาพในการ
แขงขัน มีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบน พ้ืนฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปนท้ัง
ปจจัยและผลลัพธท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ
ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพ่ือใหองคการอยูรอดยิ่งในยุคปจจุบันการ
บริหารทรัพยากรบุคคลนั้นไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือเนนให
มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลท้ังในระดับ
จุลภาค และมหัพภาค  
 
การบูรณาการหลักหลักพุทธธรรม ภาวนา 4 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความหมายเก่ียวกับหลักภาวนา 4 ความสาคัญเก่ียวกับหลัก
ภาวนา การฝกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสองอยางคือ สมถภาวนา ฝกอบรมใหเกิดความ
สงบ และวิปสสนา ฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูเขาใจเปนจิตร ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
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ทางาน ประกอบดวยปจจัยหลัก 2 ปจจัยคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานภาระงาน 
คุณภาพชีวิตในการทางาน และการนาเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทางาน และคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 
 หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีความจําเปนจะตอง
ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหดํารงอยูดวยความไมประมาท และธรรมะก็จะเปนยา
รักษาใจท่ีรักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมีการเกิด ความแก ความเจ็บ และความตายนี้เปนกฎ
ของโลก เม่ือรูจักกฎของโลกแลว ถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลวยอมจะพัฒนา
ตนเองอยางมีคุณภาพ 
หลักภาวนา 4 เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนา ฝกฝน อบรมมนุษยท่ีมีชีวิตระคนอยูดวยความอยากได 
อยากดี อยากมี อยากเปน ใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มีสัมมาชีพ รูจัก
การดําเนินชีวิตตามมรรควิธีก็ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 4 
ประการ ไดแก  
 1) กายภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมกาย หมายถึง พัฒนาอินทรียท้ังหา  ไดแก ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใหมีอินทรียสังวร ความสํารวมในอินทรีย รูจักระมัดระวังรักษาตนไมใหกอโทษทาง
กาย และตองรูจักปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีเหมาะสม  
 2) สีลภาวนา คือ การพัฒนาดานศีล ความประพฤติเรียบรอยดีงาม มีระเบียบวินัย มี
กติกาทางสังคมรวมกัน อยางนอยท่ีสุดในระดับชาวบานก็คือศีลหาขอ เพ่ือปองกันความเดือดรอน
เสียหายแกคนอ่ืน การไมลวงละเมิดในสิทธิของคนอ่ืน และใหสามารถอยูรวมกันอยางเก้ือกูล รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม ประเทศชาติไวได  
 3) จิตตภาวนา คือ การฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความม่ันคง เขมแข็ง มีความเจริญไพบูลย
ดวยคุณธรรมท้ังปวง เชน ฝกฝนตนใหมีความรัก ความเมตตาตอสรรพสัตว พัฒนาจิตใจของตนใหมี
ความสงสารอยากจะชวยเหลือเพ่ือนมนุษยท่ีลําบาก ท ำลังประสบกับความทุกขนานาประการอยูใน
สังคมยุคปจจุบัน และฝกฝนจิตใจของตนใหมีความผองใส เบิกบาน ดําเนินชีวิตดวยความสุขใจ  
 4) ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมตน จากการไดศึกษา เลาเรียน     การสดับ
ตรับฟงมามาก และการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีศึกษามาแลวนั้น ใหเกิดประโยชนตอตน และคน
อ่ืนสวนปญญาในระดับสูง หมายถึง การรูตามสภาพของสังขารท้ังหลายท่ีมาปรุงแตงกันเขา แลว
รูจักละปลอยวางสังขารเหลานั้นเสียดวยปญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ 
(ความดําริชอบ) โดยมีเหตุปจจัยใหเกิด 2 ทางคือ ปญญาท่ีเกิดจากผูอ่ืนชักจูง การรับฟงจากสื่อตาง 
ๆ บุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตร และการใครครวญดวยปญญาของ ตนเอง 
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แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ความหมายของทรัพยากรมนุษย 
 คําวา "พัฒนา" เปนคํากิริยา แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหยั่งยืนถาวร ดังนั้น "การพัฒนา"  
ก็คือการทําใหเจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ 
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีเจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษย
ผูมีใจสูง  คําวา "ทรัพยากร (Natural  resource)" มาจากรากศัพท ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร
หรือ อีกประการหนึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพใน
การดําเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การใหความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให
มีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสําหรับอนาคต ดังนั้น “การพัฒนา” ก็คือ การทําใหเจริญ 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไป
ในทางท่ีเจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง “ทรัพยากร” 
คือ สิ่งถือวามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจมีรูปราง เชน เงินตรา สมบัติพัสสถานและ
อาจจะไมมีรูปรางก็ได เชน ปญญาเปนทรัพย สวนอากร แปลวา บอเกิดหรือท่ีเกิดทรัพยากร  
จึงหมายถึงสิ่งท้ังปวงท่ีมีคุณภาพและเปนบอเกิดหรือท่ีเกิดแหงทรัพย เชน ทรัพยในดิน สินในน้ํา  
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนํามาใชเปนประโยชนได “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ  
ซ่ึงแตกตางจากสัตวท้ังหลายอ่ืน สิ่งท่ีทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือศึกษา คือการ
เรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยท่ีฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนิน
ชีวิตท่ีดีงามและเวนสิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คือการบริหารกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และ
ธํารงรักษา (Maintain) กําลังคน ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไปถึงการมุงไปสูความเปนเลิศของ
องคกรโดยผสมผสานความตองการเจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองคกร 
เปนการจัดกิจกรรมท่ีเปนระบบและตอเนื่อง กิจกรรม ท่ีจัดจะกําหนดใหสิ้นสุดในเวลาท่ีเหมาะสม 
และสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและสังคม ตอบสนองความตองการของการพัฒนาคนในองคกร
และสังคม ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนท่ีสามารถนํามาใชใน
การผลิตสินคา หรือใหบริการท่ีเปนประโยชน เปนการศึกษาของบุคคลท่ีตองการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับความรูความสามารถใหทันตอความกาวหนาของ
วิชาการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู อยากเห็นของบุคคลนั้น  
 ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 มนุษยเรื่ององคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีองคประกอบ
สําคัญคือ ปจจัยนําเขา ซ่ึงไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ ซ่ึงไดแก การศึกษา 
การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนําออกซ่ึงไดแก คนท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
การดําเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ (Chain circle) ตั้งแตการวางนโยบายกําหนดแผนงาน 
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อัตรากําลังคน การฝกอบรมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องมีขวัญกําลังใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ
วัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระท่ังพนสภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชํานาญและคุณธรรมจากแหลงความรูท่ี
สามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายท่ีการไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพการดํารงชีวิตตนเองและ
ครอบครัว เพ่ือใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงใหมนุษยอยูรอดและสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคมเปนการพัฒนาตนเองให
เปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย 
 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอตนเอง บุคคล องคกร หนวยงาน และสังคม
โดยรวมของประเทศชาติอยางมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทําให เกิดความ
เจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีผัน
แปรอยูตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร (Leonard Nadler)   
 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเก่ียวเรื่องคนในองคการ เพ่ือใหได
คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีสิ่งจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานใหกับ
องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาท่ีหนึ่งขององคการ เพ่ือ
กอใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงค ตั้งแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้การบริหารทรัพยากร 
มนุษยเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีสําคัญตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 เนื่องดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการท่ีดี
เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระท่ังกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ
ตามแตละประเภทขององคการ ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จและการสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคการ ดังนั้น
ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซ้ึงถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย เพ่ือใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประสิทธิผลแกองคการ 
 บรรยากาศองคการมีความสําคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานในองคการ
จําเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายในองคการ
เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกําลังใจ และมีความพึง
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พอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังนั้น บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจใหบุคคลใน
องคการไดแตกตางกัน และเม่ือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัว
แปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน โดยการ 
เปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน  
  การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมบรรยากาศขององคการจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอ
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคการ ดังนั้นผูบริหารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัด
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานภายใน องคการ บรรยากาศท่ีพึงประสงคยอมสงผลท่ีดีตอการ
ทํางานของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนบทบาทและความสําคัญของการบริหารนั้น มีควบคูกับอารยธรรมและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง
งานกันทําตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เม่ือกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ
ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสราง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังท่ีจะใหเกิด
ความสําเร็จ สงบสุขเรียบรอยข้ึนในองคการ ดังนั้นการบริหารงานทุกประเภท ควรดําเนินการเพ่ือให
เกิดประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง   

 
สรุป 

จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังกลาว จะชวยลดความวุนวายสับสนในสังคมและใน

องคการไดเปนอยางมาก หากทรัพยากรมนุษยขององคการ ไดรับการพัฒนาใหเขาใจถึงหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา การพัฒนาตนในดานจิตใจเปนไปไดไมยากนัก เพราะเมืองไทยเปนเมืองท่ี

ประชาชนมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แตละ

บุคคลพอจะมีพ้ืนฐานอยูบาง หากองคการจะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสนใจศึกษาธรรม

มากข้ึน และใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง ก็จะสามารถขัดเกลาบุคลากรใหเปนทรัพยากรท่ีพึง

ประสงคขององคการจริงๆ ทุกศาสนาไดใหแนวปฏิบัติท่ีคลายคลึงกันโดยเปาหมายอันเดียวกัน คือ

การครองชีวิตและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอตนเอง บุคคล องคกร หนวยงาน และสังคม
โดยรวมของประเทศชาติอยางมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทําให เกิดความ
เจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีผัน
แปรอยูตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร (Leonard Nadler)   

ลีโอนารด นัทเลอร (Leonard Nadler) ไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยนัทเลอรไดอธิบายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา การพัฒนาทรัพยากร
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มนุษยจะตองมีการจัดชุดของกิจกรรมอยางเปนระบบ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวตองออกแบบไวเพ่ือ
จุดประสงคหรือเปาหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองคการและเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น
ประกอบดวย 3 รูปแบบหลัก คือ ดานฝกอบรม (Training) ดานการศึกษา (Education) และการ
ดานการพัฒนา (Development) 

องคการตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคราชการ การบริหารงานมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ทรัพยากรพ้ืนฐานในการบริหารงาน มีองคประกอบหลัก 4 อยาง ไดแก 

บุคลากร เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ   บุคลากรถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะบุคลากร

เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร และถือวาเปนทรัพยากรท่ีมี

ประโยชนอยางมหาศาลในกระบวนการผลิตตัวปอนท้ัง 4 อยางนั้น ปจจัยทุกตัวตองมีบุคลากร เปน

ผูใชทรัพยากรอ่ืนเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคการตองพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเก่ียวกับเรื่องคนในองคการ เพ่ือใหได
คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานี้พึงพอใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางมี ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มตั้งแตการ
จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
ธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากใน การกําหนดนโยบายและ
การเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล  

การท่ีองคการจะกระทําภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิ์ภาพนั้น 
หนวยงาน จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา
และใชทรัพยากร บริหารอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซ่ึงถาองคการเริ่มตนดวย
การมีบุคลากรท่ีดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย
จึงมีความสําคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ
บุคคลท่ีถือวา เปนทรัพยากร ท่ีมีคาท่ีสุดขององคการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการ พรอมท้ัง ดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ
องคการมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ
กําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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อนาคตประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 
The future of democracy after the election 24 March 2019 

 

พระสุทธินันท  นามเดช0

*  พระครูธรรมธรบุญเท่ียง ลักษณพลวงค1** 
 

บทคัดยอ 

เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ท่ีผานมานั้น ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) ครั้งแรกในรอบ 8 ป นับจากป 2554 มีการเปลี่ยนแปลง "กติกา" "ผูเลน" และ "กรรมการ" ทํา

ให มี เพียง 6 พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัคร ส.ส. แบบเขตครบ 350 คน ประกอบดวย พรรค

ประชาธิปตย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคอนาคตใหม, พรรครวมพลังประชาติไทย 

และพรรคพลังประชารัฐ และมีเพียง 4 พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเต็มบัญชี 

150 คน ประกอบดวย พรรคประชาธิปตย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคเพ่ือชาติ และพรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย ดังนั้นอนาคตของประชาธิปไตยของไทยจะเปนไปในทิศทางใด ประชาชนชนคนไทย

ทุกคนเปนผูกําหนดอนาคตประเทศไทย 

คําสําคัญ: การเลือกตั้ง, ประชาธิปไตย  

Abstract 

 On 24 March 2019, the past. Has elected the first member of the House of 
Representatives (MPs) in 8 years. From the year 2011 has changed.  
"Rules" "Players" and "Directors". Causing only 6 political parties to submit 
candidates for the district form of 350 people. Consists of the Democrat Party, the 
Pride Thai Party, the Liberal Party of Thailand, the Future Party, the Thai National 
Power Party And the Pracha Ratana Party. And there are only 4 political parties that 
send the candidate to the full list of 150 MPs. Consisting of the Democrat Party, the 
Thai Pride Party, the National Party And the Thai National Power Party. So what 
future of Thai democracy will be? Every Thai citizen determines the future of 
Thailand. 
 

 

                                                           
* นิสิต สาขารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วข.พะเยา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนํา 

วันรัฐธรรมนูญประจําปนี้  (หรือเม่ือวันท่ี 10 ธ.ค. 2561 ท่ีผานมา)...ประเทศเรามี
รัฐธรรมนูญท่ีถูกรางโดยคณะบุคคลท่ีแตงตั้งโดยคณะรัฐประหารพรอมกับยังคงคําสั่งของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) จํานวนมากมายท่ีขัดกับเนื้อหาหลายมาตราของรัฐธรรมนูญ สะทอนวา 
ประเทศนี้ไมไดปกครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญและไมมีนิติรัฐ รัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดก็ไม
ไดมาจากประชาชนอนาคตประชาธิปไตย เศรษฐกิจการเมืองยังคงมีความไมแนนอนสูง “หากไมมี
การจัดการเลือกตั้งอยางเสรีและเปนธรรม ไมทําใหการเลือกตั้งสะทอนเจตนารมณของประชาชนได
อยางแทจริง การเลือกต้ังจะเปนเพียงพิธีกรรมท่ีสรางความชอบธรรมใหกับการสืบทอดอํานาจของ
คณะเผด็จการ คสช. เทานั้น และเปลี่ยนผานประเทศจากระบอบรัฐประหารสูระบอบก่ึง
ประชาธิปไตย” ขณะนี้มีการตั้งคําถามมากข้ึนเรื่อยๆ ในเรื่องการจัดการเลือกตั้งใหบริสุทธิ์ยุติธรรม 
เสรีและมีการแขงขันทางการเมืองอยางเปนธรรม 

ปรากฎการณการเลือกตั้งที่ผานมา 

มีขอสงสัยมากข้ึนตามลําดับถึงความเปนกลางและความเปนอิสระของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) นําไปสูการวิตกกังวลวาจะมีการบิดเบือนเจตนารมณของประชาชน การโกงการ
เลือกตั้งท้ังกอน ระหวางและหลังการเลือกต้ังหรือไม กอนการเลือกตั้ง การออกแบบระบบเลือกตั้ง
ภายใตรัฐธรรมนูญอยางบิดเบี้ยวทําใหไมสามารถสะทอนเสียงของประชาชนไดอยางแทจริง มีการ
จัดการเลือกตั้งท่ีกอใหเกิดความสับสนตอผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับเหตุปจจัยหลายอยางซ่ึงยังมี
ความไมแนนอนหรือข้ึนอยูกับตัวแปรบางสวน ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ แตสิ่งท่ีผูถืออํานาจรัฐและ กกต. ทําได คือการจัดการเลือกตั้งใหเสรีและเปนธรรม เปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการลดปจจัยเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต ท้ังท่ีโดยปจจัยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจไทยนั้นมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในระยะเวลา 15-20 ป หากไม
มีวิกฤตการณทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 

“อยางไรก็ตาม หากมีการจัดการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการ
เผชิญหนาระหวางฝายประชาธิปไตยและฝายสืบทอดอํานาจของ คสช. และมีโอกาสเกิดเหตุการณ
แบบเดือนพฤษภาคม 2535 และมีโอกาสจะเกิดรัฐประหารไดอีก และขอพยากรณหากสถานการณ
พัฒนาไปสูสภาวะท่ีไมพึงประสงคเชนนั้น ก็จะเปนจุดเริ่มตนของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยประเทศจะเขาสูทศวรรษแหงความถดถอยอีกรอบหนึ่ง” 

ไทยจะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียนไดหากเรามีระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความตอเนื่อง
ม่ันคง หลังทศวรรษแหงความขัดแยงและความเสื่อมถอย เราควรชวยกันสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยสมบูรณตามแนวคิดของทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ประชาธิปไตยสมบูรณอัน
ประกอบไปดวย ประชาธิปไตยทางการเมือง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
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ประชาธิปไตย ความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของไทยเปนเรื่องท่ีตองแกไขโดย
เรงดวน แมนเปนเรื่องท่ีแกไขยากและตองใชเวลา แตระบอบประชาธิปไตยจะสามารถแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําไดดีกวาระบอบเผด็จการอํานาจนิยม เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยจะทําใหอํานาจ
ในการจัดสรรทรัพยากรมีการกระจายตัวมีการตรวจสอบถวงดุล   

“ความจริงท่ีเราไมอาจปฏิเสธได ก็คือ หลังการเลือกตั้งการเมืองไทยจะยังไมเปลี่ยนผานสู
ประชาธิปไตยอยางแทจริง เปนเพียงระบอบก่ึงประชาธิปไตยภายใตกติกาสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ
หลายมาตราท่ีไมเปนประชาธิปไตย ภายใตวุฒิสภาและองคกรอิสระท่ียังไมยึดโยงกับประชาชน 
ภายใตยุทธศาสตรระยะยาวท่ียังขาดการมีสวนรวมของประชาชน”  

อนาคตไทยหลังการเลือกตั้งแหงชาติ 
นโยบาย ข้ึนคาแรงข้ันต่ําวันละ 400–425 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาท อาชีวะ 

18,000 บาท ของ พรรคพลังประชารัฐ ท่ีประกาศออกมาเม่ือสัปดาหท่ีแลว หวังเปน “หมัดเด็ด” 
น็อกคูตอสูในโคงสุดทาย กลับชกเขาคางตัวเอง ถูกดาขรมท่ัวประเทศ แมแต พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา วาท่ีนายกฯของพรรคก็ยังรับไมได ถาข้ึนคาแรงข้ันต่ําวันละ 400-425 บาท ตองข้ึนให 
แรงงานตางชาติ อีกหลายลานคนในไทยดวย และเตือนวา อยาสรางปราสาททรายท่ีสวยงาม 
สุดทายปราสาททรายตองลมไปท้ังหมด แตท่ีจะลมกอนเพ่ือนก็คือ ธุรกิจเอสเอ็มอีรายเล็กรายนอย 
ท่ีรัฐบาลบอกวาจะอุมชู    

เม่ือ วาท่ีนายกฯของพรรคไมเอาดวย วันวาน พรรคพลังประชารัฐก็ใสเกียรถอย อางวา
ไมไดปรับข้ึนทันที แตจะคอยๆปรับจากวันละ 325 บาท ข้ึนไปจนถึงวันละ 400–425 บาท ในเวลา 
3 ป ก็วากันไปเรื่องท่ี “นาวิตก” อีกเรื่องในเวลานี้ก็คือ อนาคตประเทศไทยหลังเลือกต้ังครั้งแรกใน
รอบ 8 ป ดูไมสดใสเอาเสียเลย ในสายตาของนักธุรกิจและนักลงทุน นโยบายของพรรคการเมืองท่ีใช
หาเสียง ลวนแขงกันดวย “ประชานิยมแจกแหลก” เพ่ือ หาคะแนนเสียงจากคนยากจนท่ีมีจํานวน
มาก ซ่ึงเปนนโยบายท่ี บอนทําลายเศรษฐกิจประเทศในระยะสั้นและระยะยาว และ ทําลายวินัย
การเงินการคลังอยางรายแรง จนอาจทําใหประเทศไทยมีหนี้สินลนพนตัวในอนาคต เหมือนหลาย
ประเทศในอเมริกาใต เงินเฟอ เปนลานเปอรเซ็นต ประชาชนตองอพยพหนีความอดอยากยากแคน
เปนบทเรียนท่ี คนไทยควรศึกษา กอนตกเปนเหยื่อหาเสียงของนักการเมือง เม่ือหลายวันกอน  
คุณจิตร ศิรธรานนท ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีภาคกลาง หอการคาไทย ออกมา
ใหความเห็นวา ตอนนี้ภาคการลงทุนเปนหวงกันมากข้ึน กับความไมชัดเจนของความตอเนื่องของ
นโยบายตางๆหลังการเลือกตั้ง นักลงทุนตางชาติกําลังติดตามใน 2 ดาน คือ หลังการเลือกตั้งจะไมมี 
คสช. การใช ม.44 ในการแกปญหาเรงดวนจะหมดลง และ พรรคการเมืองยังไมมี “บิ๊กไอเดีย” ท่ีจะ
สรางความม่ันใจวา ทิศทางการบริหารประเทศหลังเลือกต้ังจะเปนอยางไร เพียงแตโชวนโยบาย
ประชานิยมเพ่ือใหชนะการเลือกตั้ง และผลักภาระใหภาคธุรกิจหลายเรื่อง เชน การข้ึนคาแรงข้ันต่ํา 
400 บาท หากเปนแรงงานทักษะ เขาผานจุดนี้ไปแลว แตธุรกิจสวนใหญยังเปนรายกลาง รายเล็ก 
บางแหงต่ํากวา 300 บาทยังมีเลย คุณจิตร ศิรธรานนท บอกวาท่ีเอกชนเปนหวงและยังไมลงทุน 
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เขามองเรื่อง การจัดตั้งรัฐบาลใหมจะทําไดเร็วแคไหน นโยบายเดิมและโครงการใหมจะเดินหนาได
ทันทีหรือไม หากเสถียรภาพของรัฐบาลยังไมมากพอ ทําใหนักลงทุนเดาทิศทางไดยาก ยิ่งหาเสียงวา
จะข้ึนคาแรงท่ีมีผลตอตนทุนธุรกิจ หากปลอยความรูสึกใหคลุมเครืออยางนี้ บางสวนอาจรอไมได 
หันไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบานแทน ตอนนี้ เวียดนาม นาจะไดรับอานิสงสมากท่ีสุด 

การนําพาประเทศเขาสูประชาธิปไตยอยางแทจริง  
หากตองการใหประเทศไทยเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยอยางแทจริงอันเปนหลักประกัน

พ้ืนฐานตอความม่ันคงและความกาวหนาของประเทศ, หลักประกันพ้ืนฐานตอสิทธิเสรีภาพ, สิทธิ
มนุษยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ความยตุิธรรมและหลักการปกครองโดยกฎหมาย (นิติรัฐ) 
สังคมไทยและผูเก่ียวของทุกภาคสวนตองรวมกันดําเนินการดังตอไปนี้ ตามท่ีทาน อนุสรณ ธรรมใจ 
รองประธานมูลนิธิปรดีี พนมยงค ไดขอเรียกรองผูมีอํานาจรัฐ คสช. รัฐบาล กกต. ดังตอไปนี้ 
 1. สังคมไทยตองเรียกรองให คสช. ทบทวนแผนการสืบทอดอํานาจ ท่ีเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตการลมรัฐธรรมนูญฉบับ ศ.ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ “ขอใหหยุดยั้งการสืบทอดอํานาจเสียและ
ควรปลอยใหกลไกการเลือกตั้งสะทอนเจตนารมณของประชาชนโดยปราศจากการแทรกแซงและ
สรางความไดเปรียบทางการเมืองอยางไมเปนธรรมตอพรรคการเมืองตางๆท่ีแขงขันกัน” ในการ
เลือกตั้งหาก คสช. ละวางจากอํานาจและปลอยใหบานเมืองพัฒนาไปตามภาวะปกติโดยไมเขามา
แทรกแซง ความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการณทางการเมืองจะลดลงอยางมาก 

2. ขอเรียกรองผู ท่ีจะมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกต้ังตองมาจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.-ระบบบัญชีรายชื่อหรือระบบเขต) และตองอยูในบัญชีรายชื่อผูท่ีถูก
เสนอใหเปนนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง คือ นายกรัฐมนตรีตองมาจาก สส. และมาจากการ
เลือกตั้ง เพ่ือใหผูนําประเทศยึดโยงกับประชาชนโดยตรงและมาจากการเลือกต้ัง ของประชาชน
โดยตรงอันเปนหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย เรามีการกําหนดใหนายกรัฐมนตรี ตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2517 หลังเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย 14 
ตุลาคม 2516 ซ่ึงมีวีรชนประชาธิปไตยตองเสียสละชีวิต และอีกครั้งเม่ือมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
2534 ในวันท่ี 12 กันยายน 2535 หลังการตอสูเรียกรองประชาธิปไตยเดือนพฤษภาคม 2535 ซ่ึง
เกิดความรุนแรงและการสูญเสียเลือดเนื้อ และเราไดยึดถือหลักการนายกรัฐมนตรีตองมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนและเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาอยางตอเนื่อง “ในรัฐธรรมนูญ 2560 
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจากสภาผูแทนราษฎรเพียงแคอยูในบัญชีรายชื่อเสนอตัว
เปนนายกฯ โดยไมตองเปนสมาชิกพรรคดวย เปนการกําหนดท่ีไมสอดคลองกับหลักการ
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ประชาชนและผูนําประเทศมีความเชื่อมโยงกันลดลงจนไมอาจพูดไดเต็มปาก
วา นายกฯ มาจากการเลือกของประชาชนเจาของประเทศ เจาของอํานาจอธิปไตย เนื่องจากระบบ
เลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนแบบผสมนี้ใชบัตรใบเดียวในการเลือก สส. เขต เลือกพรรคการเมือง 
และเลือกนายกฯ ท่ีพรรคการเมืองเสนอชื่อ” ในกรณีท่ีประชาชนตองการสนับสนุนผูใดเปน
นายกรัฐมนตรี จะรูไดอยางไรวา ประชาชนเลือกใครกันแนใน 3 รายชื่อ ท่ีพรรคการเมืองเสนอ “อีก
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ท้ังเม่ือมีการกําหนดบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญใหสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน ท่ีมาจากการ
แตงตั้งของ คสช. รวมลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีดวยแลว ยิ่งเปนการตอกย้ําวา ประชาชนไมไดมี
สวนในการเลือกผูนําประเทศอยางแทจริง” อันเปนการขัดกับหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย  

3. ขอให กกต. จัดพิมพโลโก (ตราสัญลักษณ) และชื่อพรรคในบัตรเลือกต้ัง เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยไมใชการเพียงแคเลือก สส. 
แตเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศผานการ
เลือกพรรคการเมือง “การท่ี กกต. จะกําหนดใหบัตรเลือกตั้งไมมีโลโกและชื่อพรรคสรางความสับสน
ในการเลือกตั้ง” เพ่ิมเติมเขาไปอีก จากเดิมท่ีมี “การกําหนดใหผูสมัครพรรคเดียวกันในแตละเขต
เลือกตั้งเปนคนละเบอรกันอีกก็สรางความยุงยากและสับสนใหกับผูมีสิทธิเลือกตั้งอยูแลว” และลด
บทบาทความเปนสถาบันของพรรคการเมือง หากบัตรเลือกตั้งไมมีชื่อพรรคและไมมีโลโกพรรค
การเมือง อาจเปนการวางแผนใหการเลือกตั้งเปนโมฆะโดยตั้งใจ ซ่ึง กกต. ตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนดวย “การกระทําดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยวาเปนแผนการทําลายระบอบ
ประชาธิปไตยดวยการทําใหการเลือกตั้งดูสับสน ยุงยากและอัปลักษณดวยความตั้งใจของผูมีอํานาจ
หรือไม?” และทําใหพรรคการเมืองฝายตรงขามกับ คสช. ออนแอลง ในท่ีสุดจะกอใหเกิดการไม
ยอมรับผลการเลือกตั้งและนํามาสูวิกฤตการณทางการเมืองท่ีไมเปนผลดีตอประเทศชาติและ
ประชาชนเลย  

4. ตองปลดล็อกพรรคการเมืองตางๆ เพ่ือใหพรรคการเมืองสามารถชี้แจงนโยบายไดอยาง
เต็มท่ี โดยยกเลิกคําสั่งท่ีปดก้ันเสรีภาพและขัดตอรัฐธรรมนูญ สามารถเตรียมเขาสูการเลือกตั้งอยาง
มีคุณภาพและเปนธรรมมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยพรรคการเมืองตองแสดง
เจตจํานงในการรณรงคหาเสียงและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางสรางสรรค    

5. คืนความเปนธรรมใหกับคดีทางการเมืองท้ังหลาย ยกเลิกการดําเนินคดีกับประชาชนท่ี
เรียกรองใหมีการเลือกตั้งและหยุดการดําเนินคดีกับประชาชนผูใชสิทธิเสรีภาพภายใตความคุมครอง
ของรัฐธรรมนูญ   

6. ตองจัดการเลือกตั้งอยางสุจริตโปรงใส เสรี และเปนธรรม สามารถตรวจสอบขอมูล
และผลการเลือกตั้งได โดยปราศจากขอสงสัยวาการเลือกตั้งสะทอนเจตนารมณของประชาชน
หรือไม หากเกิดความไมม่ันใจอยางกวางขวางวาระบบการเลือกต้ังมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม 
เสนอใหมีการจัดต้ังองคกรภาคประชาชนสังเกตการณการเลือกตั้ง และเชิญองคกรระหวางประเทศ
ท่ีไดรับการยอมรับจากประชาคมโลกมารวมสังเกตการณเลือกตั้งหรือรวมจัดการเลือกตั้ง   

7. เพ่ือใหกระบวนการเปลี่ยนผานสูระบอบก่ึงประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งเกิดบรรทัด
ฐานท่ีถูกตอง มีธรรมาภิบาล และเปนพ้ืนฐานตอการพัฒนาสูความเปนประชาธิปไตยเต็มใบใน
อนาคต “แกนนํา คสช. ท่ีตองการทํางานทางการเมืองตอ(สืบทอดอํานาจ) ตองเขาสูกระบวนการ
เลือกตั้ง เขาสูการเสนอตัวแขงขันอยางเปดเผยและเปนธรรมกับพรรคการเมืองตางๆ และตอง
ลาออกจากตําแหนงทางการเมืองหรือไมเขาไปเก่ียวของกับการจัดการเลือกตั้ง” เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาการเลือกตั้งมีความเปนกลาง เปนธรรมและไมเกิดผลประโยชนทับซอน    
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8. กกต. ควรสนับสนุนองคกรภาคประชาชนรวมสังเกตการณการเลือกตั้ง เพ่ือรวมกัน
สอดสองไมใหมีการทุจริตหรือโกงการเลือกตั้ง     

9. เม่ือปรากฏผลการเลือกตั้งแลว การเลือกนายกรัฐมนตรี และการจัดตั้งคณะรัฐมนตร ี
(ครม.) ตองสะทอนเจตนารมณของประชาชน โดยให สส.ท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมี
บทบาท ขณะท่ี สว. ซ่ึงมาจากการแตงตั้งของ คสช. ตองวางตัวเปนกลางและงดออกเสียงในการ
เลือกนายกฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางเจตนารมณของประชาชนกับความตองการของ 
คสช. ซ่ึงอาจนํามาสูวิกฤติทางการเมืองได   

10. เม่ือมีการจัดตั้งรัฐบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชนแลวใหมีการจัดลง
ประชามติวาสมควรมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนผลพวงจากการรัฐประหารในมาตราหรือเนื้อหาท่ี
ไมเปนไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือไม รวมท้ังถามประชาชนดวยวาควรจะมีการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปหรือไม เพ่ือใหยุทธศาสตรชาติและแนวทางการปฏิรูปประเทศเกิดจากการเปด
กวางในการมีสวนรวมของประชาชนหากผูมีอํานาจและทุกภาคสวนชวยกันดําเนินการขับเคลื่อน
ตามขอเรียกรองขางตน จะทําใหลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการณทางการเมืองในอนาคต ลด
ความเสี่ยงในการเกิดการเลือกตั้งสกปรกและเกิดการไมยอมรับผลการเลือกต้ัง บานเมืองจะไดมี
ความม่ันคงและมีเสถียรภาพ นําไปสูความกาวหนา รุงเรือง ของประเทศ สันติสุข ความเปนธรรม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนขอใหผูมีอํานาจอยาไดทําลายโอกาสและความหวังของประชาชน 
และ อยาบิดเบือนเจตนารมณของประชาชน จึงขอเรียกรองใหผูมีอํานาจละวางจากอํานาจ หยุดการ
สืบทอดอํานาจ เพ่ือเห็นแกความเปนปกแผนและความสงบสุข 

 

สรุป 

อนาคตประเทศไทยหลังเลือกตั้งดูเหมือนจะมีแตปญหา อนาคตประชาธิปไตย เศรษฐกิจ
การเมืองยังคงมีความไมแนนอนสูง หากไมมีการจัดการเลือกตั้งอยางเสรีและเปนธรรม ไมทําใหการ
เลือกตั้งสะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง การเลือกตั้งจะเปนเพียงพิธีกรรมท่ีสราง
ความชอบธรรมใหกับการสืบทอดอํานาจของคณะเผด็จการ คสช. เทานั้น และเปลี่ยนผานประเทศ
จากระบอบรัฐประหารสูระบอบก่ึงประชาธิปไตย ดังนั้น สังคมไทยตองเรียกรองให คสช. ทบทวน
แผนการสืบทอดอํานาจ และทําใหมีการเลือกตั้งอยางตรงไปตรงมาและเปนธรรมมากยิ่งข้ึน 
ประชาชนสามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว  
 
เอกสารอางอิง 
อนุสรณ ธรรมใจ บทความพิเศษ : อนาคตประชาธิปไตย-เศรษฐกิจ-การเมือง หลังการเลือกตั้ง 24 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  : รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงคและอดีตประธานมูลนิธิวีรชน
ประชาธิปไตย 

 
 

สรุปขาวหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย และขาวเศรษฐกิจไทย อางอิงจากเว็บ
ไช ต https://www.thaichamber.org/content/file/document/0312181520823274.pd
f 
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การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACCORDING TO  

GOVERNMENT BUDDHISM. 
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บทคัดยอ 
 ทรัพยากรมนุษยหรือทุนมนุษย นับวาเปนสวนที่มีความสําคัญมากตองถือวาเปนตนน้าํของผลผลิต
ในทุก ๆ มิติขององคกรซึ่งเปนเคร่ืองมือหรือเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดการ อันไดแก 
วัตถุดิบที่จะผสมผสานกอใหเกิดผลผลิตตาง ๆ ไดแก 4 M ที่ประกอบไปดวย Man, Money, Material, 
และ Management ซึ่งคนในองคกรไมใชแคการมองเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรเนื่องจากคนมี
ความสําคัญมากกวาทรัพยากรอ่ืน  การจางงานของภาครัฐมีจํานวนมาก แทบจะไมมีบริษัทใดมีขนาดใหญ
ไปกวาภาครัฐ ภาครัฐจึงตองมีนโยบายและการจัดการเก่ียวกับสรรหา บรรจุ ฝกอบรบ เลื่อนตําแหนงให
ออก หรือเกษียณอายุ นอกจากภาครัฐจะเติบโตแลวยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน การ
เปลี่ยนแปลงภายนอกเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สวนปจจัยภายในเกิดจากลักษณะ
การทํางานและทัศนคติที่มีตองาน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนผลใหการจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ
ตองเปลี่ยนแปลงตามที่สําคัญนั้นภาครัฐจะตองใชหลักพุทธธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขามา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเกิดความสุขทั้งทางกายทาง
ใจในการทํางานดวย 
คําสําคัญ : การจัดการ,  ทรัพยากรมนุษย,  พระพุทธศาสนา 

 
Abstract 

Human resources or human capital This is the part that is very important to treat 
the water yield in all dimensions of the organization, which is a component of the 
management process, including raw materials which combine to cause output include 4 
M consists of. man, Money, Material, Management, and the organization is looking not 
just one employee in an organization because people are more important than other 
resources.  The hiring of government are numerous. Almost no company is bigger than 
the government. The government must have policy and management about training, 
recruitment, promotion, packing to leave. or retire In addition, government will grow, 
there are changes both outside and inside. Changes due to external economic 
factors. Social and political The internal factors caused the behavior and attitude towards 

                                                           

 ∗ อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง เพชรบูรณ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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work. These changes are the result of human resource management in the public sector 
need to be changed based on the importance that the government will need to use 
Buddhist teachings Buddhism was used in the management of human resources in order 
to be fair and. There was joy in the physical, mental work with. 
Keyword : Management, Human resource, Buddhism 
 

บทนํา 
การจั ด การท รัพ ยากรมนุ ษ ย ภ าค รัฐตามแน วพ ระพุ ท ธศาสน า (Human Resource 

Management  According to government Buddhism) เปนความพยายามในการนําเอาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับวิชาสมัยใหม รวมทั้งมนุษยเปนทรัพยากรที่ยอมรับกันวามีคามากกวา
ทรัพยากรใด ๆ ในโลก เนื่องดวยมนุษยมีสติ ปญญาอันพิสดารล้ําลึกกวาสัตวอ่ืน ๆ มนุษยมีจิตใจที่มี
ศักยภาพในการรับรู เรียนรูไดดีเยี่ยมยิ่งกวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การคิดคนวิธีการในการบริหารทรัพยากร
มนุษยจึงมีมาควบคูกับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย โดยหวังวาถาสามารถพัฒนามนุษยใหมีศักยภาพสูง
เพียงใด โลกก็จะเจริญรุงเรืองมากเพียงนั้นหลักการและทฤษี ตลอดจนงานศึกษา คนควา วิจัย เก่ียวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเกิดข้ึนมากมาย จากอดีตจนถึงปจจุบัน แตเปนที่นาสังเกตวา ยิ่งมนุษยพัฒนา
ตนเองใหเจริญกาวหนามากข้ึนเทาใด มนุษยกลับยิ่งดิ้นรน กระเสือกกระสนเปนทุกขทั้งกายและใจมาก
ยิ่งข้ึนเชนกัน ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนกับทุกประเทศ ยิ่งเจริญมาก ยิ่งเปนทุกขเดือดรอนมาก ประเทศ
ไทยก็เชนเดียวกัน หากการพัฒนาของมนุษยดวยใจเปนธรรมและสังเกตอยางรอบคอบในภาพรวมแลวจะ
เห็นวามนุษยในปจจุบันยิ่งพัฒนาตนเองใหเจริญก็ยิ่งเดินทางไปสูจุดติดกัน อึดอัด คับของทั้งกายและใจ 
เพราะมุงเนนพัฒนามิติทางวัตถุ และทางกายมากกวา ยอหยอน ละเลยตอการพัฒนามนุษยทางมิติของ
จิตใจ เปนการพัฒนาแบบตัดซอยแยกสวน ไมเปนองครวมและไมสมดุลกัน ชีวิตมนุษยในปจจุบัน
เจริญรุงเรืองทางวัตถุและวิชาการอยางไมหยุดยั้ง แตชีวิตมนุษยกลับดิ้นรน กระเสือกกระสนมากยิ่งข้ึนกวา
แตกอน จากปรากฏการณเชิงประจักษดังกลาวทําใหนาหันกลับไปดูวาในอดีตที่ผานมาของสังคมไทยของ
เราพัฒนาทรัพยากรมนุษยกันอยางไรจึงรมเย็นเปนสุขสรางบานสรางเมืองใหเจริญมาตามลําดับจนตกทอด
มาถึงรุนเรา จากการพิจารณาสังคมไทยในอดีตพบวา คนไทยเราพัฒนาคนในชาติดวยมิติทางพุทธธรรม 
กลาวคือ คนไทยใชคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนการ
พัฒนาทั้งจิตใจและรางกายไปพรอม ๆ กัน เปนการพัฒนาแบบองครวมโดยใชกิจกรรมและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนา ดังจะเห็นไดวาประเพณีไทยก็ดี นิทานพื้นบานก็ดี เพลงกลอมเด็กเพลงที่รองเลน
กันในเวลาทํางานก็ดี หรือปริศนาคําทาย วรรณกรรมตาง ๆ ลวนมีสาระคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู
ทั้งสิ้น พุทธธรรมจึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของสังคมไทยมาโดยตลอด (บุษกร วัฒนบุตร, 2558 : 261-
262) 
   

ความแตกตางระหวางการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 กิจกรรมที่เก่ียวของกับคนในภาครัฐ อาจเรียกวา “การจัดการทรัพยากรมนุษย” (human 
resource management) หรือบางทีก็เรียกวา “การบริหารงานบุคคล” (personnel asministration) 
คําทั้งสองคํานี้สามารถใชแทนกันได แตถาจะจําแนกใหละเอียดนั้น “การจัดการทรัพยากรมนุษย” มี
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ความหมายกวางกวาและสูงกวา ตามประวัติความเปนมา คําวา “การบริหารงานบคุคล” เกิดกอน ซึ่งอาจ
มีมาตั้งแตสมัยทศวรรษ 1930 สวนคําวา “การจัดการทรัพยากรมนุษย เพิ่งเกิดประมาณทศวรรษ 1960 
และเพิ่งไดรับความนิยมในราวทศวรรษ 1980 หรือ 1990 เหตุผลสําคัญที่เปลี่ยนมาใชคําวา “ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย” ก็เพราะตองการเนนคุณคาของความเปนทรัพยากรมนุษยและตองการมองใหกวางกวา
การบริหารงานบคุคล ซึ่งเนนกฎระเบียบการทํางานประจําและกระบวนการภายใน หรือกิจกรรมที่กระทํา
กับกําลังแรงงานระดับลาง สวนการจัดการทรัพยากรมนุษยเนนระดับสูงกวา คือ มองในแงการบริหารและ
นโยบายผูบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถกําหนดทิศทางไดเอง ไมตองรอรับคําสั่งมาปฏิบัติเสมือนเปนคน

รับคําสั่งหรือคนกลางเหมือนสมัยที่ยังเปนการบริหารงานบุคคล (Derek Torrington and Laura 
Hall,1991) 

ฟารนแฮม (Farnham) จาํแนกความแตกตางของหนาที่การบริหารงานบุคคล (personnel 
function) กับการจัดการทรัพยากรมนุษย ( human resource management or HRM function) 

ออกเปน 5 ประเด็น คือ (Cited in Owen Hughes, 2003) 
 (1) การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่ตองมีกลยุทธมากกวา (more rategic) การ

บริหารงานบุคคลซึ่งในอดีตดําเนินการเฉพาะกิจกรรมภายในและไมได คํานึงถึงการเปลี่ยนของ
สภาพแวดลอมภายนอก 

(2) การจัดการทรัพยากรมนุษยเปลี่ยนไปใชแนวเหตุผลมากข้ึน (more rationalist) ไมยึด
กฎเกณฑตายตัว หรือยึดความเปนพี่นองหรือพรรคพวกเหมือนอดีต แตมุงผลงานมากข้ึน 

(3) การจางงานยืดหยุนมากข้ึน (more flexible) และยึดความเปนมาตรฐานเดียวกัน (less 
standardized) นอยกวาอดีต 

(4) ความสัมพันธในการจางงานมี 2 แบบ (dualist) คือ คนที่ไมใชผูบริหารยังไดเงินเดือนและมี
สภาพการทํางานตามระบบการตอรองรวม (collective bargaining) ตอไป แตสําหรับผูบริหารใชวิธีการ
ทํางานตามสัญญา (contracts) 

(5) การจัดการทรัพยากรมนุษยเนนการพัฒนาไปเปนองคการชั้นนําที่มีความไดเปรียบในการ
แขงขัน (leading-edge organization) ซึ่งเปนความคิดที่นํามาจากภาคเอกชน สวนภาครัฐพยายามที่จะ
ปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 
 

บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
 การจัดทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ (human resource management in public sector) หรือ” 
การบริหารงานบุคคลในภาครัฐ” (public personnel administration) เปนกิจกรรมสําคัญขององคการ
ทุกแหง เก่ียวของกับคนที่อยูในองคการทุกคน การจัดการนี้มีผลตอแรงจูงใจความสําเร็จ การควบคุมการ
ปฏิบัติ และชวยกําหนดความสําเร็จขององคการ รวมทั้งตอบสนองตอความพึงพอใจของประชาชน การ
จัดการทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญไมแพงานดานอ่ืนๆ ขององคการภาครัฐ เชน งบประมาณ การ
ตัดสินใจ การวิเคราะหนโยบายและการบริหารดานอ่ืน การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐเปนเร่ืองการ
จางหรือจัดกําลัง การจายเงินเดือน 
ผลประโยชนหรือสวัสดิการ การบังคับบัญชาและการทําหนาที่ตาง ๆ ทางดานการบริหารงานบุคคลที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
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 การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐเปนการกําหนดนโยบายและนํานโยบายและนํานโยบายไป
ปฏิบัติ รวมทั้งการออกกฎระเบียบเก่ียวกับการจัดหา การจัดกําลัง และการรักษากําลังคนของภาครัฐ ตาม
ความรับผิดชอบดังกลาวนี้การบริหารงานบุคคลในภาครัฐจึงตองเก่ียวกับคนจํานวนมาก เชน เจาหนาที่
ระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ผูบริหาร แตคนอ่ืน เชน ผูเชี่ยวชาญ นิติกร สหภาพแรงาน
หรือตัวแทนเจาหนาที่ก็มีสิทธิเสนอนโยบาย หรือบุคคลภายนอกอาจชวยใหคําแนะนํา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภาครัฐอาจไดรับอิทธิพลภายนอกจากกลุมผลประโยชน ศาล สภานิติบัญญัติ เจาหนาที่
หรือแมแตภาคเอกชน 
 อยางไรก็ตาม การกําหนดนโยบายเปนเพียงสวนหนึ่ง แตยังมีการนํานโยบายไปปฏิบัติและการใช
นโยบายโดยฝายอ่ืน ฝายจัดการทรัพยากรมนุษยหรือบริหารงานบุคคลและเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติตามนโยบาย แตฝายอ่ืนก็มีบทบาทในกระบวนการนี้ดวย เชน ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่
เทคนิค วิศวกร นักฝกอบรม และนักจิตวิทยาบางคร้ังถือวาเปนหนาที่ของบุคคลภายนอกที่จะนํานโยบาย
บางอยางไปปฏิบัติ เชน สหภาพแรงงาน ศาล นักการเมืองและผูกําหนดนโยบาย การจัดการทรัพยากร
มนุษยเปนหนาที่ทางดานการจัดการ แตหลายคนก็สนใจหนาที่ดังกลาวและมีสวนรวมในการดําเนินการ
ของคการภาครัฐที่มีการเมืองอยูภายใน ก็อาจมีกลุมผลประโยชนเพิ่งเขามาในกระบวนการบริหาร 
 องคการหลายแหงมีสวนจัดการทรัพยากรมนุษย แตภาระสวนใหญอยูที่ฝายทรัพยากรมนุษย การ
จัดการทรัพยากรมนุษยจึงหลายมาเปนอาชีพอยางหนึ่งในราชการ และมีการความสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ ยิ่ง
มีการเปลี่ยนทางกฎหมาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี และองคปประกอบของกําลังแรงงาน ก็ยิ่งทําใหฝาย
ทรัพยากรมนุษยมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน และจริง ๆ แลวชวงไมนานมานี้เร่ิมยอมรับกันวา หนาที่ทางดาน
ทรัพยากรมนุษยเปนหนาที่ที่สําคัญขององคการ การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงไมมีวันสิ้นสุดและกลับเปน
แรงผลักดันที่มีผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกําลังแรงงาน 
 เฟลิกซ เอ ไนไกร (Felix A. Nigro) และลอยด จี ไนไกร (Lloyd G. Nigro) ไดตั้งขอสังเกตเอาไว
วา บทบาทของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษยขยายออก เมื่อกอนบทบาทเพียงการรวบรวม
คน แตปจจุบันมีบทบาททางดานการออกแบบคนดวย ในอดีตเนนที่การจัดทํามาตรฐานเปนแนวทาง
คัดเลือก จัดกําลัง ประเมินผลงานและจายคาตอบแทน แตปจจุบันมีหนาที่มากกวานี้ ฝายทรัพยากรมนุษย
มีความรับผิดชอบในการรักษาทุนมนุษย ตองทําหนาที่ประเมินคุณภาพของชีวิตแรงงาน ออกแบบ
กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานและเขาไปแทรกแซงการทํางานประจําของหนวยงานหลัก 
ดวยเหตุนี้จึงตองมีผูเชี่ยวชาญเกิดข้ึนเพื่อรับผิดชอบโดยตรง การจัดการทรัพยากรมนุษยไดรับการมองวา
เปนกลยุทธที่สําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะตองรับผิดชอบตอปญหาของภาครัฐที่มีทรัพยากรจํากัดและมีแรง
ดึงดูดนอยลงความสําเร็จข้ึนอยู กับองคการที่สามารถใชความสามารถของเจาหนาที่และเปรียบ
กระบวนการทําใหจูงใจและสดคลองกับสภาพแวดลอมมากข้ึน ดวยเหตุนี้ องคการจึงตองมีวิสัยทัศนใน
การบูรณาการสภาพแวดลอมใหเขากับความตองการ คานิยมและความคาดหวังของเจาหนาที่ 
 ปจจุบันบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงแตกตางไปจากอดีต ซึ่งแยกเปน 2 ดาน คือ (1) 
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และ (2) การทําหนาที่ของฝายทรัพยากรมนุษย 
 ดานการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในอดีตจะเปนบทบาทเชิงรบ (reactive) คือ คอยทําตาม
หนวยปฏิบัติหรือคําสั่งของเจาหนาที่ระดับสูง สวนใหญจะรับคําสั่งมาปฏิบัติแบบเดียวกันตลอด แตใน
สมัยใหมบทบาทนี้ไมเหมาะสมเพราะสภาพแวดลอมและความคาดหวังของเจาที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก มี
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งานใหมๆที่ยากที่จะทํางานเชิงรับได โดยเฉพาะการพัฒนาระบบใหปรับตัวตามสภาพแวดลอม และ
สามารถคาดการณกอนที่จะกอนที่จะกระทบตอองคการ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐจึง
เปลี่ยนมาเปนเชิงรุก (proactive) มากข้ึนเร่ือย ๆ 
 สวนการนํ าหน าที่ ของฝายท รัพยากรมนุษยนั้ น  เดิมบั งคับ ใหฝ ายป ฏิบั ติ  (operating 
departments) จัดการกําลังแรงงานตามนโยบายที่ผูบริหารระดับสูงกําหนด แตเมื่อสภาพแวดลอม
เปลี่ยนไป ผูบริหารระดับลางหลายคนเห็นวา ทิศทางการทํางานเชนนี้ไมเกิดประโยชน เพราะเห็นวา
อุปสรรคที่เกิดข้ึนในขณะทํางานก็ตองแกไขในเวลานั้น ซึ่งผูบริหารระดับลางสามารถแกไขเองได ดวยเหตุนี้
หนาที่ของฝายทรัพยากรมนุษยจึงตองเปลี่ยนใหมหันมาชวยเหลอือแกปญหาที่เก่ียวกับคนมากกวาจะคอย
จับตาดู กลยุทธที่ใช ไดแก ลดการควบคุม เจาหนาที่และหนวยปฏิบัติ แตเนนการใหบริการและคําแนะนํา

แทน (Gilbert B. Siegel and Robert C. Myrtle, ,1985) 
 

แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 องคกการทุกแหงตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนหัวใจของการทํางาน อยางไรก็ดี เทาที่

ผานมาการจัดการทรัพยากรมนุษยในโลกมีดวยกันหลายแนว อาจจําแนกไดเปน 4 แนว คือ (Felix A 
Migro and Lloyd G. Nigro,1976) 
 (1) หลักคุณธรรม (merit principle) หมายถึง การอาศัยความสามารถในการทํางานในตําแหนง
เปนตัวกําหนดการแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงและการตัดสินใจอ่ืน ๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย สําหรับ
ระบบคุณธรรมในสหรัฐอเมริกา ใชวิธีเรียงลําดับตามคะแนนการสอบเพื่อแตงตั้งและเลื่อนตําแหนง และ
เสนอบรรจุคนที่มีความสามารถจากลําดับสงูสุดไลลงไปทีละ 3 อันดับ (rule of three) สวนในอังกฤษไมใช
วีเรียงรายชื่อตามลําดับและไมเสนอชื่อคนเปนจํานวนที่แนนอนเพื่อการแตงตั้ง แตใชวิธีสอบขอเขียน 
สัมภาษณและวิธีคัดเลือกแบบอ่ืนจํานวนที่แนนอนเพื่อการแตงตั้งและการตัดสินใจอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษยจึงแตกตางกัน ผูเชี่ยวชาญอาจเห็นวานโยบายและวิธีการตามหลักคุณธรรมทําได
หลายวิธี วิธีที่ใชในประเทศหนึ่งอาจไมเหมาะกับอีกประการหนึ่ง 
 (2) การแตงตั้งพรรคพวก (spoils of office) อีกแนวทางหนึ่ง คือ การแตงตั้งคนที่ชวยพรรค
การเมืองที่มี อํานาจในขณะนั้น บางคร้ังเรียกวา “ระบบอุปถัมภ” (patronage system) วิธีนี้ ถือวา
ตําแหนงขาราชการเปนของพรรคที่ไดรับชัยชนะ นักการเมืองที่แตงตั้งมักยืนยันวาเขามีสิทธิกําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกหรือเสนอชื่อผูสมควรไดรับตําแหนง แตกลั่นกรองมาจากผูสนับสนุนพรรคการเมือง
เทานั้น แตอันที่จริงวิธีนี้เปนการละเลยหลักคุณธรรม คือ การแขงขันอยางเปดเผย(open competition)  
 (3) การจางงานประชาชนตามแนวคิดสวัสดิการ (welfare conceot of public employment) 
แนวทางนี้ คือ การใชงานราชการแกใครก็ไดที่วางงาน นโยบายนี้มักเปนนโยบายของประเทศที่กําลังพัฒนา 
ซ่ึงคนวางงานจํานวนมากไดเรียกรองตอผูนําทางการเมืองเพื่อของานทํา แตไมคอยมีในประเทศที่พัฒนา
แลวซ่ึงมีรัฐบาลเปนผูจางงาน เนื่องจากการขาราชการเปนอาณาบริเวณที่เกือบจะไมมีขอจํากัด เพราะ
สามารถจางงานไดเต็มที่และสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยใหรัฐบาลขยายงานบอกไดเร่ือย ๆ เชน การควบคุม
มลภาวะ การขนสง การศึกษา สาธารณสุข การพักผอนหยอนใจและหนาที่อ่ืน ๆ 
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 (4) การจางงานเพื่อเปนทหาร (service in the armed forces) เปนนโยบายที่ใหสิทธิจางงาน
เพื่อใหคนจากที่ตาง ๆ มีสิทธิเทาเทียมในการเปนทหารของรัฐ เชน กรณีที่อยูเขตพื้นที่ตางกัน มาจากชน
ชั้นตางกัน หรือชาติพันธุตางกัน ก็มีสิทธิเขาขาราชการทหารเหมือนกัน 
 แนวทางแตละแนวมีวิธีจางตางกัน แนวทางแตละอยางสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ประวัติศาสตรของประเทศในแตละระยะ เชน การจางงานของรัฐบาลกลางกับทองถ่ินของสหรัฐอเมริกาจะ
ไมเหมือนกัน อยางไรก็ดี แนวทางทั้งหมดที่กลาวเปนแนวทางที่ยังใชอยูในโลกในปจจุบัน 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนษุยถือเปนสิ่งทีส่รางคุณคาใหกับองคกรการคัดเลือก การ

พัฒนาคน ตลอดทัง้การดูแลและรักษาไวใชงานลวนเปนเร่ืองทีต่องเขาใจข้ันตอนอยางเปนระบบ แตที่
สําคัญคือตองคํานึงคนเปนศูนยกลางกลาวคือเคารพตอความเปนมนุษยของแตละบุคคล เมื่อเปรียบเทียบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบันแลว เงื่อนไขการทาํงานใชการสรางระบบการบริหารงานข้ึนมากอน 
พรอมทั้งไดสรางระเบียบปฏิบัต ิรวมทั้งการลงโทษและการใหคาตอบแทน เงื่อนไขตาง ๆ ถูกสรางข้ึนมา
กอนแลวคอยนําคนเขาสูระบบ ซึ่งทําใหระบบดังกลาวนอกจากจะไมสอดคลองตอสภาพความเปนจริงและ
อุปนิสัยของมนุษยและบางคร้ังความยืดหยุนของเงื่อนไขตาง ๆ ดูจะเปนเคร่ืองมือสําหรับฝายบริหาร
มากกวาที่จะเปนขอปฏิบัติใหบคุลากรประสบความสําเร็จในการทํางาน เนื่องจากทุกองคกรตองการ
บุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมงาน จึงจาํเปนที่ทุกองคกรจะตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหเกิด
ประสิทธผิลสงูสุด ดงันัน้ จึงมีความจําเปนอยางยิง่ที่จะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และผูบริหารควรจะยึดหลักจริยธรรมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยในพทุธศาสนาเกิดข้ึนตลอดเวลา  (หัสดินทร 
เชาวนปรีชา, 2546)  นับแตพระสงฆรูปแรกเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา องคกรสงฆเกิดข้ึนภายหลังจากที่
พระพุทธองคไดตัดสินพระทัยทีจ่ะเผยแผพระพุทธศาสนา ซึง่เปนหนึ่งในรัตนตรัยทั้งสาม ภายหลังจากที่
พราหมณโกณฑัญญะไดเขาใจคําสอนทีไ่มเคยไดยนิไดฟงมาจากที่แหงใดและเขาถึงความเปนแกนแทของ
สัจธรรม ตัดสินใจบวชเปนพระสงฆองคกรสงฆจึงไดถือกําเนิดข้ึนมาในวนัเพ็ญเดือน 8 นับเวลาได 45 ป 
กอนจะเกิดพุทธศักราช ซึ่งนบัเปนองคกรที่เกาแกมากที่สุดในโลก ปจจุบนัองคกรสงฆก็คงดํารงอยูและมี
หลักปฏิบัติที่ไมเคยเสื่อมคลาย แสดงใหเห็นหลักปฏิบัติหรือหลักการบริหารจัดการที่มีพลังอยางยิ่งที่ยังคง
เปนความยึดเหนี่ยวใหองคกรสงฆอยูไดอยางงดงามและนาเลื่อมใสมาจนถึงทุกวนันี้ แมจะผานรอนผาน
หนาวมาหลายพันป โดนมรสุมทางสงัคม การเมือง ถูกบีบบังคับดวยวิธีการตาง ๆ จนกระทั่งสญูเสียฐานที่
มั่นสําคัญในแดนเกิด องคกรสงฆก็มางอกงามในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 การบริหารแนวพุทธมีขอแตกตางที่สําคัญหลายประการจากการบริหารโดยทั่วไป ที่
สําคัญพุทธสาสนาไมเคยมีเงื่อนไขในการคัดแยกบุคคลดวยชาติกําเนิดหรือสมบัติที่ติดตัวมาแตเกิด และไม
เคยตัดสินบุคคลที่คุณลักษณะภายนอก แตพุทธศาสนาไดจําแนกบุคคลตามที่เหตุแหงการปฏิบัติ และเจต
คติที่เขามีตอสวนรวม และที่สําคัญมากกวานั้นพุทธศาสนาเนนการพัฒนาและการบริหารจัดการทางจิต
เพื่อใหเขาไปสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางเห็นอกเห็นใจและมองทุกสิ่งอยางเปนองครวมที่แตละสิ่งตางก็มี
ความเก่ียวเนื่องกันหมด เพราะผลจากการกระทําของบุคคลหนึ่งอาจจะสงผลตออีกคนอ่ืนไดไมวาทางใดก็
ทางหนึ่ง พุทธศาสนาจึงใหความสําคัญกับข้ันตอนกระบวนการตาง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
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มนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะเจตจํานงของการตั้งองคกรสงฆก็เพื่อใหองคกรดังกลาวทําหนาที่พัฒนาจิตใจคน
ในสังคมใหพนจากความทุกข ในขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาคนในองคกรสงฆใหเปนบุคลากรที่พรอมจะ

ทํางานและพรอมที่จะเปนผูนําทางจิตวิญญาณ  (พระพุทธยานันทภิกขุ,2544) ดังกลาว 
 ในขณะที่โลกตะวันตกสมัยใหมกําลังฉงนและใหความสนใจอยางมากกับคําสอนในพุทธศาสนาที่
ใกลเคียงอยางยิ่งกับการคนพบความจริงของโลกวิทยาศาสตร และนักวิชาการในหลายสาขาไดพยายามที่
จะศึกษาคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อไขความจริงในการนําความรูมาใชกับศาสตรในแตละสาขา นับแต
ศาสตราจารย ชูมัคเกอร (E. F. Schumacher) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษไดคนพบและเรียนรูวิถีปฏิบัติ
ของชาวพุทธในพมา เขาก็ไดเปดประตูวิชาการของโลกตะวันตกสูโลกตะวันออก เปนผลใหมีนักวิชาการ
ตะวันตกหันเขาหาทางเลือกใหมของโลกตะวันออกที่สงบ และดูเหมือนจะมีทางออกของปญหาที่ยุงเหยิงใน
การพัฒนาแบบตะวันตกเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนศาสตรที่เก่ียวเนื่องกับมนุษย
โดยตรงทั้งแงที่มนุษยก็ตองทํางานสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และในแงที่มนุษยเองตองทํางานภายใตสังคมที่โลก
เต็มไปดวยคนที่ยังไมพนจากความทุกขทางใจเพื่ออยูรวมในสังคมและรวมมือกันพัฒนาสังคมใหเกิดความ
สงบ เปนไปในทิศทางที่จะประสานประโยชนรวมกัน 
 สังคมไทยแมจะเปนประเทศที่นับถือพุทธศาสนา อยางนอยประชากรในประเทศก็ไดชื่อวาเปน

ประเทศที่นับถือพุทธมากที่สุด (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2533) และเปนฐานที่มั่นสําคัญของพระพุทธศาสนา
สายเถรวาท ซึ่งถือกันวาไดเปนสายที่ถือปฏิบัติตามคําสอนโดยตรงของพระพุทธเจา แตการศึกษาแกคํา
สอนหรือการประยุกตใชกับศาสตรตาง ๆ แทบจะเกิดข้ึนนอยมาก เมื่อเทียบกับการศึกษาตําราคําสอนของ
โลกตะวันตก ในขณะที่โลกตะวันตกเองก็เร่ิมหันเหใหความสําคัญกับคําสอนทางพุทธศาสนา แตสวนใหญ
การศึกษาในประเทศไทยก็ยังมองวาพุทธศาสนาเปนเพียงศาสนา ไมใชหลักวิชาการที่จะนํามาปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนได ในแงของการทํางาน การนําคําสอนตามหลักพุทธศาสนามาใชจึงถือเปนการแยกสวนกันอยาง
ชัดเจน โดยมองวาพุทธศาสนาเปนเร่ืองของพระสงฆที่ตองศึกษาและเรียนรูคนภายนอกควรเรียนรูตํารา
สมัยใหมเพื่อใชในการประกอบอาชีพ 
 

ระบบคุณธรรม   
 ตอนแรกที่ใชระบบคุณธรรม (merit system) มีความหมายเฉพาะตอนเขาทํางานไมไดใชกับทุก
ข้ันตอนอยางทุกวันนี้ ระบบคุณธรรมตอนแรก หมายถึง การแตงตั้งจากการสอบแตทุกวันนี้คําวา “ระบบ
คุณธรรม” ที่ใชกันทั่วไป ไมไดหมายถึงการคัดเลือกเขาทํางานอยางเดียว แตยังหมายถึงข้ันตอนอ่ืน ๆ ทุก
ข้ันตอนของกระบวนการจัดการทรัพยากร เชน ความกาวหนาตามระบบคุณธรรม การจายคาตอบแทน
ตามลักษณะงานและคุณภาพของผลงานและการจัดสภาพแวดลอมของการทํางานที่พึงปรารถนา ดังนั้น 
ระบบคุณธรรมในยุคใหมจึง หมายถึง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีการเปรียบเทียบคุณธรรม หรือ
ยึดถือความสําเร็จจากการคัดเลือกและกาวหนาในการทํางานของตละคน และเงื่อนไขตลอดจนการให
รางวัลเปนไปตามความสามารถและความตอเนื่องของการทํางาน 
 ข้ันตอนการเขาทํางานตามระบบคุณธรรมเห็นไดจากการแขงขันอยางเปดเผย (open 
competition) เพื่อดูวาผูสมัครเหมาะสมกับการทํางานในตําแหนง อาชีพ หรือการรับราชการหรือไม 
หลักการแขงขันอยางเปดเผย ซึ่งคณะกรรมการพลเรือนสหรัฐอเมริกา (U.s. Civil Service Commission) 
กําหนดไวมี 6 ขอ คือ (O. Glenn Stahl,1983) 
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 (1) เผยแพรตอสาธารณะอยางเพียงพอ (adequate publicty) หมายความวา ตําแหนงงานวาง
และขอกําหนดเก่ียวกับงานที่วางนั้นตองประกาศตอสาธารณะจนกระทั่งประชาชนที่สนใจมีโอกาสไดรู 
 (2) มีโอกาสที่จะสมัครงาน (opportunity to apply) หมายความวา ประชาชนที่สนใจตองมี
โอกาสทําใหความสนใจนั้นใหคนอ่ืนรูละรับไวพิจารณา 
 (3) มีมาตรฐานที่เปนไปไดจริง (realistic standards) หมายความวา มาตรฐานคุณสมบัติจะตอง
สัมพันธกับงานที่วางและจะตองใชกับทุกคนที่สนใจสมัครอยางไมลําเอียง 
 (4) ไมมีการกีดกัน (absence of discrimination) หมายความ มาตรฐานที่ใชตองเปนปจจัยที่
เก่ียวของเฉพาะความสามารถและความเหมาะสมกับการจางงาน 
 (5) เรียงลําดับตามความสามารถ (ranking on the basis of ability) ใจความสําคัญของการ
แขงขัน คือ การเรียงลําดับผูสมัครตามการประเมินความสามารถ ความเหมาะสม ทั้งกระบวนการคัดเลือก
ตั้งสามารถนํามาเรียงลําดับตามนี้ได 
 (6) รูผลลัพธ (knowledge of results) หมายความวา คนทั่วไปตองรูวิธีทํางานของกระบวนการ 
และคนที่เชื่อวากระบวนดําเนนิไปไมเหมาะสมตองมีโอกาสตรวจสอบได 
 สวนประวัติความเปนมาของระบบคุณธรรมนั้น อาจศึกษาไดจากสหรัฐอเมริกาเพราสมัยที่
สหรัฐอเมริกายังเปนอาณานิคมนั้นเติบโตมาดวยระบบพรรคพวก ขาราชการจึงเปนคนที่ขุนนางอังกฤษ
แตงตั้งในฐานะที่เปนชนชั้นอภิสิทธิ์ เร่ิมแรกสภาอาณานิคมจงึเร่ิมหาทางจํากัดอํานาจของผูสําเร็จราชการ 
พอถึงสมัยหลังปฏิวัติจึงคิดวิธีปองกันการใชอํานาจผูกขาดนี้ได คือ  ใชวิธีเลือกตั้งขาราชการ จนป ค.ศ. 
1820 จึงเร่ิมดํารงตําแหนงเปนวาระซึ่งเปลี่ยนตามรัฐบาลทุก 4 ป การใชวิธีหมุนเวียนนี้จึงเปนพื้นฐานของ
ระบบอุปถัมภยุคใหม 
 การเปลี่ยนขาราชการทุก 4 ปทําใหเกิดความอลหมานและถึงแมจะยอมรับกฎหมายดังกลาว แต
ทางปฏิบัติพอเร่ิมมีประธานาธิบดี ประธานาธิบดีทุกคนตางก็ยอมรับวาราชการตองมีความสามารถที่ได
มาตรฐานดวย ระบบอุปถัมภจึงยังไมเบงบานเต็มที่ ระบบอุปถัมภมาเติบโตสูงสุดสมัยประธานาธิบดีแอนด
รูว แจ็คสัน (Andrew Jackson) ซึ่งเปนยุคที่ถือกันวาคนอเมริกามีความคิดที่เปนปจเจก (individualistic) 
มากที่สุด สังคมตอตานการนิยมคนรวยและคนชั้นสูงซึ่งเปนคานิยมที่ยึดมาเปนเวลา 40 ปนับตั้งแตสมัย
วอชิงตัน (Washington) เร่ือยมาจนถึงเจฟเฟอรสัน (Jefferson) สมัยแจ็คสันคนหันมายึดถือความเสมอ
ภาคตามระบอบประชาธิปไตย แตผลเสีย คือ ไมสามารถปองกันระบบอุปถัมภเอาไวไดอีกตอไป ระบบ
อุปถัมภถูกนํามาแตงตั้งขาราชการอยางนากลัว 
 ในที่สุดจึงเกิดขบวนการปฏิรูปเมื่อทศวรรษ 1860 ขบวนการนี้เรียกรองใหปฏิรูประบบราชการให
มีประสิทธิภาพและมีศีลธรรม เนื่องจากระบบอุปถัมภสรางความเสียหายอยางมหาศาลจากการยกยองคน
ไมมีประสบการณและความสามารถ การบริหารงานไมเชื่อมตอ เพราะขาราชการเปลี่ยนบอย การปฏิบัติ
ราชการเต็มไปดวยความนิยมชมชอบและลําเอียงเปนการสวนตัว อีกทั้งขาราชการไมมีโอกาสพัฒนามาเปน
อาชีพ ขบวนการปฏิรูปเร่ิมตนที่เปาหมาย 3 อยาง คือ (1) ใหการสอบเพื่อรับเสมียนเพิ่มที่วอชิงตัน ดี ซี 
(Washington, D.C.) มีนอยที่สุด (2) พยายามไมใหขาราชการยายเพราะเหตุผลจากเสนสาย และ(3) ไมให
เก็บภาษีขาราชการที่อยูในตําแหนงเพื่อประโยชนของพรรคการเมืองดงัที่เคยทํากันมาไมสําเร็จ จนกระทั่ง
แนวคิดการปฏิรูปแพรกระจายออกไปมาก 
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 การปฏิรูปมาประสบผลสําเร็จเมื่อมีการออกกฎหมายขาราชการพลเรือน (Civil Service Act) ป 
ค.ศง 1883 พัฒนาการของความสําเร็จนี้มี 4 ข้ัน คือ (1) ความกลาหาญและอดทนของนักปฏิรูปอยางเชน 
สมาคมปฏิรูประบบราชการแหงนิวยอรก (New York Civil Service Reform Association) เมื่อป ค.ศ. 
1887 ตอมาเกิดกลุมอ่ืนๆ ระดับรัฐ จนที่สุดกลายเปนสันนิบาตการปฏิรูประบบราชการแหงชาติ 
(National Civil Service Reform League) (3) รายงานการศึกษาระบบราชการอังกฤษของ ดอรแมน บี 
อีตัน (Dorman B. Eaton) ซึ่งเปนกรรมการที่ แตงตั้งโดยประธานาธิบดีเฮส (Hayes) และ (4) การลอบยิง
ประธานาธิบดีการฟลด (Garfield) โดยน้ํามือของผูที่ผิดหวังจากการแตงตั้ง เหตุการณสุดทายนี้เปนผลมา
จากระบบอุปถัมภโดยตรง ในที่สุดจึงกลายเปนอารมณรวมของการปฏิรูปที่คิดวาไมนาจะมีเร่ืองเชนนี้อีก 
 กฎหมายขาราชการพลเรือน ป ค.ศ. 1883 นั้นลอกแบบมาจากอังกฤษ หลักใหญ คือ ให
ประธานาธิบดีแตงตั้งคนสองฝายมาเปนกรรมการเพื่อถวงดุลกันและใหคัดเลือกขาราชการโดยการ
สอบแขงขันอยางเปดเผย แตตอนตนใชเฉพาะขาราชการสํานักงานใหญในกรุงวอชิงตัน ตอนหลัง
ประธานาธิบดีออกคําสั่งใหขยายออกไป จนกลางศตวรรษที่ 20 การสอบแขงขันนี้จึงถูกนําไปใชกับ
ขาราชการกลางเกือบทุกสวน ขณะเดียวกันรัฐตาง ๆ ก็ปฏิรูปตาม เชน นิวยอรกออกกฎหมายปฏิรูปในป
เดียวกัน ตามมดวยแมสสาชูเสตตปฏิรูปป ค.ศ. 1884 วิสคอนซินและอิลลิอยส ป ค.ศ. 1905 โคโรลาโด ป 
ค.ศ.1907 นิว เจอรซีย ป ค.ศ. 1908 โอไฮโอ ป ค.ศ. 1912 แคลิฟอรเนียและคอนเน็คติกัต ป ค.ศ. 1913 
แมรีแลนด ป ค.ศ. 1920 และรัฐอ่ืน ๆ สวนใหญปฏิรูปในป ค.ศ. 1935 สวนระดับทองถ่ินนั้นเมือง (city) 
ใหมๆ หลายเมืองก็เร่ิมปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล และสวนอ่ืน เชน เคานตี (county) และเขตชนบท
อ่ืน ๆ ยังเปลี่ยนแปลงไมมาก 
 

บทสรุป 
          การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐเปนเนื้อหาสําคัญอันหนึ่งของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร 
ซ่ึงพัฒนามาจากระบบการบริหารงานบุคคลเดิมตามทฤษฎีระบบราชการของ แม็ก เวเบอร แตทศวรรษ 
1970 เปนตนมา การบริหารงานบุคคลแนวเกามีปญหาตรงที่มีความแข็งกระดาง เพราะการยึดกฎระเบียบ
และมีชั้นบังคับบัญชามาก ระบบการบริหารบุคคลแบบเดิมเปลี่ยนแปลงยากและคับแคบ ปจจุบันการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐกําลังอยูในชวงปฏิรูป โดยหันไปมุงเนนผลงานและความยืดหยุน หลาย
คนเห็นวาเปลี่ยนจนไมเหมือนที่เคยเปนมา ความคิดเดิมบางอยางหายไป เชน การอยูในตําแหนงไดตลอด
หรือไมถูกไลออกงายๆสภาพหลังปฏิรูปทําใหการเลื่อนตําแหนงมีความแนนอนนอยลงและมีการปฏิรูป
แปลกๆใหมๆที่กระทบตอขวัญกําลังใจของขาราชการ การปฏิรูปเหลานี้บางทีก็ขัดกันเอง เชน พยายามจูง
ใจใหคนที่มีผลงานไดรับรางวัล แตการทํางานกลับไมมีความมั่นคง หรือกรณีที่เนนผลงาน แตก็ยังใช
ดุลพินิจตัดสินอยูดี นอกจากนั้น ยิ่งเปลี่ยนแปลงขาราชการก็ยิ่งมีปญหาขัวญกําลังใจ เพราะรูสึกไมแนนอน 
และกลัวการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาอยางรวดเร็วจนปรับตัวไมทัน 
 การปฏิบัติงานใด ๆ ในทางพระพุทธศาสนานั้นเนนการทํางานเปนทีม (Group) เชน การฟงธรรม 
การรับเขามาเปนสมาชิกของนักบวชตองทําการสาบานตัวตอพระอุปชฌาย พระกรรมวาจาจารย คือผู
แนะนําการปฏิบัติ รวมทั้งสงฆที่มานั่งเปนอันดับหรือเปนสักขีพยานในการรับเขามาเปนสมาชิกใหมของ
องคการ และเมื่อเขามาสูกลุมแลวจะตองฉันหรือรับประทานอาหารเปนกลุม รักษามารยาทในการฉัน
อาหาร เมื่อเวลาสวดมนตก็สวดพรอมกัน ตื่นเชาตรูตองมามาทําความสะอาดที่อยูอาศัย เวลาศึกษาก็ศึกษา
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พรอมเพรียงกัน หลักการดังกลาวเปนหลักการของการทํางานรวมกันและมีสวนรวม จะเห็นไดวามีการ
จัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่เปนระบบมากอนทฤษฎีตะวันตก 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวเชิงพุทธ 
Buddhist Human Resource Management  

 
พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส 

PhraMaha Uthai Panyapabhaso 
 

บทคัดย่อ 
 มนุษย์นั้นจัดว่าเป็นทรัพยากรมีชีวิตที่ส าคัญต่อการจัดการงานในหลายด้านและ
ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นจ านวนมากในหลากหลายหน้าที่ เพราะทรัพยากรมนุษย์นั้น
จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้ให้บริการในงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น  
ด้านสุขภาพ ที่ต้องเน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้
ท างานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การ
เพ่ือไปท าหน้าที่ใหม่ด้วยดีแล้วนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ฉะนั้น
ในทางด้านพระพุทธศาสนาได้ถือเอามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในการฝึกอบรมและพัฒนา 
กล่าวคือ มนุษย์นั้นต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน อันได้แก่ 
คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญา ที่จะส่งผลสู่ภายนอกตน ซึ่งเป็นการ
พัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์  การนี้ จึ ง ได้มีการบูรณาการหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในฝึกอบรมและพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง
ของ กาย วาจา และใจ หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครั้งนี้ 
ได้แก่ หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7  
ซึ่งจัดว่าเป็นหลักธรรมที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีชีวิตที่ประเสริฐและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
 

ค าส าคัญ : การบริหาร, ทรัพยากรมนุษย์, หลักเชิงพุทธ 
 

ABSTRACT 
 Human beings are considered to be a living resource that is 
important for the management of many aspects and requires a lot of 

                                                 
 อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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human resources in a variety of functions. Because human resources must 
be the creator of the service and provide services in various fields such as 
Health that needs to focus on quality, safety standards and ethics, etc. The 
acquisition of quality human resources Development and treatment of 
human resources to work for the organization efficiently and effectively As 
well as leaving the organization to perform the new duties well All require 
good human resource management Therefore, in Buddhism, human beings 
are centered in training and development. That is, human beings must act 
by training to create their own qualities, including physical properties, 
mental and intellectual precepts to be delivered. External results which is a 
development in terms of human resources In this regard, the principles of 
Buddhism were integrated into the training and development components. 
Most of them focus on physical, verbal, and spiritual principles that are 
applied in human resource management, including the three main principles 
of Sangkhaharak 4, Brahmawihan Dhamma 4, and Sappurisuthamma 7. 
Which is considered as a principle that is important to human resource 
development to have a noble life and live together in peace without 
hurting each other. 
 

Keywords: Management, Human Resource, Buddhist Principles 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  
ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของชาติและการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดด้านการ
บริหารจัดการอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดหรือเครื่องมือที่ จะน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นจัดว่าเป็นทรัพยากรที่น ามาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้ ทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรทั้งหมดที่จ าเป็น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นทุนที่มี
ค่าและให้ผลตอบแทน การลงทุนทั้งในระดับชาติและระดับองค์การควรที่จะให้ความส าคัญ
กับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ให้มาก แม้ทรัพยากรมนุษย์จะไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ต้องถือว่า
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เป็นทรัพยากรในการจัดการที่ซื้อหามาด้วยเงินได้ไม่ง่ายนัก เพราะการที่จะซื้อใจคนเป็น
เรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก องค์การอาจซื้อใจคนบางคนได้ในบางเวลา แต่ไม่อาจซื้อใจคนได้
ตลอดเวลา ปัญหาทั้งหลายของประเทศทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ชุมชน 
ครอบครัว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ได้ด้วยการมีทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ ดี มี คุณภาพ  ทรัพยากรมนุ ษย์ นั บ ได้ ว่ า เ ป็ นพลั ง ส าคัญของระบบเศรษฐกิ จ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) อย่างไรก็ตามในระดับองค์การทรัพยากรมนุษย์จัด
ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ ทุกองค์การต่างต้องการคนที่
ดีมีคุณภาพและท างานเก่งเข้ามาท างานในองค์การ ในสภาพที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก
ขององค์การ การเป็นคนดีทีม่ีคุณภาพและท างานเก่งได้นั้น ทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นคน
ทีป่ระกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการท างานให้องค์การด้วย จึงจะเรียกว่า
เป็นคนที่ดีมีคุณภาพและท างานเก่งอย่างสมบูรณ์แบบ หากจะพัฒนาคนให้เป็นคนมี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนงาน การสรรหาคนเข้ามาท างาน การฝึกอบรม การพัฒนาคน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน สิ่งเหล่านี้ต้องอิงอาศัยศาสตร์
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการจัดการด้วย ซึ่งการน าเอาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 
นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีผลในเชิงบวกต่อการบริหารองค์การ เป็นอย่างมาก  
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะได้น าเสนอรูปแบบของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้วยการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการตามหลักวิชาการ โดยจะได้
น าเสนอประเด็นที่เก่ียวกับหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปก่อนที่จะน าเสนอ
หลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เป็นล าดับสืบต่อไป  
 
ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลก าไร
ของทุกคนในองค์การ (บุญทัน ดอกไธสง, 2537) การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่
ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ
และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไป
ด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (พะยอม วงศ์สารศรี,2542) การ
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บริหาร หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มี
กลุ่มบุคคลเป็นกลไกลส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เป็นองค์ประกอบด้วย (ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2534) การบริหาร 
หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทาง
วัตถุและคนมาด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (ไพบูลย์ ช่างเรียน, 2532) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สมคิด บางโม, 2545)  การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากร
บริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งท าให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้  การบริหารย่อมมี
วัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการ
บริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ 
การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
บุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
(สมพงษ์ เกษมสิน, 2514) 
 สรุปได้ว่า การบริหารนั้นเป็นการด าเนินงานตามแผนงาน โดยการน าเอา
ศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางด้านวัตถุและมนุษย์มา
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย์นั้น หมายถึง ผู้ที่ท างานตามหน้าที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ประกอบกันเป็นองค์กร องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม  
หรือจะด าเนินธุรกิจประเภทใด ๆ งานที่ด าเนินการภายในองค์กานั้น ล้วนแต่ต้องเกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ทั้งสิ้น ต้องอาศัยมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น เพราะว่ามนุษย์
นั้นเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ ก่อให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรนั่นเอง 
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ ใช้ทรัพยากรด้านอ่ืน  ๆ อาทิ เช่น อุปกรณ์ วัตถุดิบ และ
งบประมาณในการลงทุน รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ในผลิตสินค้า การที่องค์กรจะ
อยู่รอดและสามารถด าเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันในตลาดได้จะต้อง
อาศัยการรวมพลังของบุคคลกรทุกคนในองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถร่วม
แรงร่วมใจประสานกันได้เป็นอย่างดี โดยให้มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน เพ่ือให้งานต่าง ๆ
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สอดคล้องและส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยส่วนรวมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารงานแบบมุ่งประสิทธิผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพอย่างเหมาะสม 
มีกรอบของการบริหารงานที่ดี โดยยึดเอาหลักธรรมมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 
และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด 
 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ ต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการ 
เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
ทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ คุณภาพของคน 
ในองค์กรนั้น ๆ ก่อนที่องค์กรต่าง ๆ จะเริ่มเห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิตหรือให้ความส าคัญเป็นแค่แรงงานหรือ
ก าลังคน แต่ในปัจจุบันบุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญเป็น ทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนแผนกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก  
งานบริหารบุคคลและธุรการ ที่มุ่งเน้นในประเด็น รับคนเข้า เอาคนออก และตรวจบัตรตอก 
ไปเป็น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นจากการจัดการเฉพาะหน้าหรือเชิงรับไปเป็นการ
ใช้การปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างเต็มตัว เป็นผู้สนับสนุนทุก ๆ หน่วยงานในการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์กร และจากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น จะท าให้เข้าใจและยอมรับว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญและ
สามารถที่จะเอ้ือให้องค์การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไปสู่เป็นหมายได้อย่างมั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุก
องค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในฐานะผู้น าธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพ
ของบุคลากรนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่ เป้าหมายได้ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานมุ่ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากร
เหล่านี้ เข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องด าเนินการ
ในกระบวนการต่อไปให้ครบวงจร โดยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและ
พัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพและพร้อมจะ
ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้นภายใต้
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ระบบเปิดขององค์กรและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือการรองรับความ
หลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (อนุวัต กระสังข์, 2559)  
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ 
โดยเฉพาะองค์การที่ต้องการใช้มนุษย์ เป็นผู้ให้บริการที่ส าคัญ ซึ่งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้มีคนท างานที่ เ พียงพอและต่อเนื่อง ได้คนดีมี ความรู้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบมาท างานที่เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนให้อยู่กับ
องค์การโดยมีการพัฒนา การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการประเมินผลที่เหมาะสม 
ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนท างาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการใช้กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กรนั่นคือบุคคลที่ท างาน
ทั้งกรณีที่ท างานรวมกันและกรณีที่ท างานคนเดียวเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
และได้มีการก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เอาไว้หลายแบบจึง
อยากจะขอน าเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยสังเขปดังต่อไปนี้  
 การวางแผน เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าหลักการเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการที่จะท าให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่องเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถเุป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถจะต้องสามารถน า
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เข้ามาประกอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากมาย  
โดยขั้นตอนส าคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรมนุษย์ก็คือการวางแผน ผู้บริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถเข้าใจสถานการณ์และสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงาน
และความต้องการด้านบุคลากรขององค์กร เพ่ือที่จะสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์อย่าง
รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพได้  
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 การสรรหา  เป็นกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ เร่ิมต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและส้ินสุด
เมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์กรเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่องค์กรจัดท าขึ้นเพ่ือจูงใจให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานตามที่
องค์กรได้ระบุไว้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มาสมัครงาน เพ่ือองค์กรจะไดท าการ
คัดเลือกตอไป (สุนันทา เลาหนันทน์, 2542) ดังนั้น การสรรหาคนที่เหมาะสมกับงานใน
ต าแหน่งที่ต้องตามท่ีได้ก าหนดไว้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการแสดงให้ทราบถึง
ความต้องการแรงงานในภาพรวมขององค์กร อย่างไรก็ดี หน้าที่ในการสรรหามีความส าคัญ
มาก เพราะเป็นด่านแรกที่จะบ่งชี้ว่าอนาคตขององค์กรจะเป็นอย่างไร (ประเวศน์ มหารัตน์
สกุล, 2554)  ในทางปฏิบัตินั้น การสรรหาเปนกิจกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผู
รับผิดชอบและมีกลยุทธ์ ในการด าเนินงาน ไดมีผู เปรียบเทียบการสรรหาในปจจุบันวา
เปรียบเสมือนการผลิตสินคาในตลาดผูบริโภคที่เต็มไปดวยการแขงขันสูงและคอนขาง
รุนแรง ดังนั้นในการด าเนินการสรรหาจึงจ าเปนตองมีกระบวนการที่ เปนขั้นตอนและมี
ระบบ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542) 
 การฝึกอบรม เป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน ท าให้มีความคล่องแคล่ว มีความเชื่อ
มันในการท างาน รู้จักเลือกใช้เครื่องมือถูกต้องและเหมาะสม รู้จักการใช้เทคนิคแก้ปัญหา 
ตลอดจนรู้จักน าความรู้ และแนวคิดวิธีการจาการอบรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมจึงนับว่ามีส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะใช้ถ่ายทอด 
และการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตื่นตัว มีความพร้อม และเต็มใจที่จะได้รับ
การฝึกฝน ซึ่งปัจจุบันวิธีการใช้ในการฝึกอบรมนั้นมีอยู่หลายวิธีที่นิยมใช้มี (ณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน์, 2542) (1) การบรรยาย (Lecture) (2) การประชุม (Conference) (3) การแสดง
บทบาทสมมุติ (Role Playing) (4) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) (5) การสาธิต 
(Demonstration) (6) การสัมมนา (Seminar) (7) การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the 
job Training)  
 การพัฒนา  เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร เนื่องจากรูปแบบการพัฒนา 
ย่อมมีความแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กรและแต่ละความต้องการของ
บุคลากรที่จะรับการพัฒนาตนเอง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการท าให้
มนุษย์มีคุณค่าและคุณภาพยิ่งข้ึนด้วยวิธีการ อาทิเช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษา 
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และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุงทีมและประสิทธิผลของอ งค์กร  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ใช่ผลรวมของกิจกรรม แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมด 
เพ่ือการพัฒนาให้เกิดความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละบุคคล และก่อให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิผลขององค์กรมากที่สุด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลสิ่งที่พนักงานประพฤติ
ปฏิบัติให้แก่องค์การหรือสิ่งที่องค์การได้รับจากพนักงานภายในช่วงเวลาที่ก าหนด จากนั้น
ป้อนกลับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้พนักงานได้รับทราบว่า ปฏิบัติงาน
ได้ผลดีมากน้อยเพียงใด และแนะน าให้พนักงานรู้ถึงวิธีการที่พวกเขาจะต้องปฺฏิบัติงานให้ดี 
เพ่ือที่จะได้ใช้เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การปฺฏิบัติงาน และงานที่
ออกมาสามารถที่จะมาวินิจฉัยได้ว่าทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การไปในทิศทางใด  
ถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะสามารถกระตุ้นการ
ปฏิบัติงานได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากใช้อย่างไม่เหมาะสม กระบวนการประเมินผลจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ การประเมินผล และการป้อนกลับข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น เมื่อหัวหน้างาน
ได้สังเกต และต าหนิติเตือน หรือชมเชย กับเหตุการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดี ในขณะที่วิธีการที่เป็น
ทางการ ก็คือมีการทบทวนการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งท าให้หัวหน้างานต้องประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้วยวิธีการประเมินผลที่เป็นทางการ ในองค์การที่มีขนาดใหญ่  
ได้ใช้การประเมินผลทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในขณะที่องค์การขนาดเล็ก ใช้แค่
เพียงการชี้แจงพูดคุยกับพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ 
 การบริหารค่าตอบแทน เป็นการจัดหาขั้นตอนทีละขั้นตอนเพ่ือท าให้การ
ออกแบบระบบสิ่งตอบแทนต่าง ๆ เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นคุณค่าของความต้องการของงาน 
เชื่อมโยงถึงรายบุคคล ทีมงาน หน่วยงาน และผลปฏิบัติงานขององค์การ (Henderson, 
Richard l.,2006)  ซึ่งค่าตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานเพ่ือตอบ
แทนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับโดยรวมดังการจูงใจในการปฏิบัติ การเสริมขวัญก าลังใจ และการ
เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  (1) 
เงินเดือน/ค่าจ้าง (Salary wage) สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อันเป็นค่าตอบแทนหลัก 
(อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557)  เงินเดือนมักใช้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน วิชาชีพ ค่าจ้างใช้
กับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานและใช้ความรู้กึ่งวิชาชีพ สิ่งจูงใจ คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
หรือไม่เป็นตัวเงิน คือจ่ายให้เป็น พิเศษ เช่น เบี้ยขยัน โบนัส จัดเที่ยว ซึ่งคนทั่วไปรู้จักค าว่า 
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ค่าจ้าง(Wage) และเงินเดือน(Salary) ซึ่งหมายถึง เงินที่จ่ายให้กับลูกจ้างเป็นการตอบแทน
การท างาน แต่ค าว่า "ค่าจ้างและเงินเดือน" เป็นค าที่มีความหมายแคบกว่า จึงให้ค าว่า
ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ส าหรับท างานและประโยชน์หรือบริการที่องค์กรจัด
ให้แก่บุคลากร ค่าตอบแทนเป็นการจ่ายให้ทั้งในรูปแบบโดยตรงกับในรูปแบบอ้อม รูปแบบ
โดยตรง คือ เงินเดือนและค่าจ้าง รูปแบบโดยอ้อม คือประโยชน์ที่ให้กับบุคลากร เช่น การ
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เงินบ าเหน็จเมื่อออกจากงาน เป็นต้น  (2) 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการ คือ สิ่งที่จ่ายให้นอกเหนือเงินเดือน สิ่งจูงใจซึ่ง
อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวก็ได้ เช่น สิทธิการลา ค่าเช่าบ้าน รถรับส่ง เป็นต้น ส่วน
ประโยชน์เกื้อกูล จะคล้ายกับสวัสดิการ แต่ที่แตกต่าง คือ สวัสดิการที่องค์การจัดให้เฉพาะ
บางต าแหน่ง เช่น รถประจ าต าแหน่ง ค่าเลี้ยงรับรอง การเป็นสมาชิกสโมสร เป็นต้น  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นไปอย่างรวดเร็วบน
เกมการแข่งขันทางธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าให้
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ต้องปรับตัว องค์กรที่จัดระบบการบริหารที่มี
ความคล่องตัวเท่านั้นที่จะยืนหยัดทานต่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้ องค์กรใดบริหารงานแบบ
ดั้งเดิม ไม่ยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจึงต้องสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน บางองค์กร
อาจถึงกับต้องปิดกิจการลงในที่สุดสัญญาณภัยเช่นนี้ได้สร้างแรงกดดันผลักดันให้พนักงาน
ในองค์กรโดยเฉพาะคน ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและ
ความสามารถที่รู้เท่าทันความเป็นไปของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยเฉพาะความเป็นไปของธุรกิจและกว้างออกไปกว่านั้น โดยเฉพาะบุคลกรของบริษัทที่
ผลิตเพ่ือการส่งออกต้องรู้ระเบียบการค้าและการเงินของโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงให้
มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้
เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่
ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรม
ทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ให้
เกิดการพัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายถอดคุณสมบัติที่ตนท าให้มี
ขึ้น ไปสู่ภายนอก ซึ่ ง เป็นการ พัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์  ด้ วย เหตุนี้ เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของมนุษย์ด้วยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่บทบาทที่ควรพิจารณาต่อไป หลักพุทธธรรมที่น ามา
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ประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนามนุษย์  ซึ่ งมีความจ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้การด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมาในชีวิต เมาในความม่ังมี 
เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เป็นยารักษาในให้
พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎธรรมดาของ
โลก แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพไปในตัวเอง ส่วนหลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยน์ั้น จึงพอสรุปได้ดังนี้  
 
หลักสิกขา 3  
 เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ หรือเป็นบุคคลผู้ที่
มีจิตใจสูง ทั้ง 3 ประการ คือ (องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/311)  
 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ 
(หมายรวมเอาองค์มรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เป็นเรื่องของ
การฝึกฝนในด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ หรือ
ในทางสังคมทั่วไป เรียกว่าวินัย เป็นจุดเริ่มต้นในขบวนการแห่งการศึกษา และพัฒนา  
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ศีล หรือ วินัย จะช่วยจัดให้เกิดความเป็น
ระเบียบ ในความเป็นอยู่ และเอ้ือโอกาส ให้เกิดการพัฒนา จนสามารถท าให้มนุษย์มี
พฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่ก าหนดไว้ดีแล้ว ฉะนั้น การจะ
ฝึกให้เกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะต้องมีรูปแบบ และวิธีการนั้นๆ อย่างเช่น ศีล หรือ 
วินัย เป็นต้น ให้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝน เบื้องต้น  
 2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านสุขภาพ และสมรรถภาพของจิต  
(หมายรวมเอาองค์มรรค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เป็นส่วนของ
การฝึกฝนในด้านจิตใจ หรือ ระดับจิตใจให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ในด้าน
คุณธรรม เช่น ความมีเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งอดทน ตลอดทั้ง
ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง มีสติ สมาธิ และในด้านท าให้เกิด
ความสุข เช่น ความผ่องใสเบิกบาน ความรู้สึกอ่ิมใจ หรือ กล่าวโดย สรุปว่า การพัฒนา
สุขภาพจิตให้มีความมั่นคง ในการด ารงอยู่ของชีวิตให้มีความสุข 
 3) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริงจนถึงขั้นสุดท้าย มีจิตใจเป็นอิสระผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์  
(หมายรวมเอา สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึก หรือพัฒนาใน
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ด้านความรู้ ความจริง โดยเริ่มตั้งแต่ ความเห็น ความเชื่อ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้ในเหตุผล 
การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ด้วยความแยบยลให้เห็นตามความเป็นจริง หมายความว่า รู้เท่า
ทันความเป็นไปของโลก และชีวิต จนท าให้จิตใจ เป็นอิสระ ข้ามพ้นความ ปราศจากปัญหา
ถึงความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 
 
หลักสังคหวัตถุ 4  
 หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ได้ดังนี้  
 1) ทาน การให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ 
ตลอดถึงความรู้และแนะน าสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุนี้ มุ่งเพ่ือให้สังเคราะห์ผู้รับ มีความมุ่ง
หมายอยู่ที่ผู้รับเป็นส าคัญ เช่น ช่วยเหลือสงเคราะห์กันด้วยปัจจัย 4 คือ เครื่องนุ่งห่ม 
อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ฉะนั้น การให้ทานจึงควรให้ด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง 
เพ่ือแสดงน้ าใจไมตรี สร้างเสริมมิตรภาพ ให้ด้วยกรุณา ต้องการช่วงปลดเปลื้องความทุกข์ 
ความเดือดร้อนแก่กัน ให้ด้วยมุทิตาส่ง เสริมสนับสนุนให้แก่ผู้ท าความดี มีความ
เจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้น การให้ด้วยวัตถุสิ่งของจึงมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับ 
 2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน
สมานฉันท์ สามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี การพูดดีมีคุณค่า เป็นสื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจอันดี คนที่พูดดี จะช่วยให้การท างานส าเร็จ การสื่อสัมพันธ์อันดีต่อกันของ
มนุษย์ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรก็เกิดสัมพันธ์ไมตรีอย่างดีของมนุษย์  
 3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญ
สาธารณะตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์เหลือ
ด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยเหลือ
แก้ไข สามารถรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้ได้ ความเป็น
ผู้มีในเอ้ือเฟ้ือเอาธุระของคนอ่ืนหรือสังคมด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาหรือด้วยทรัพย์ จนเต็ม
ความสามารถที่จะช่วยได้ เป็นเหตุให้รัก นับถือกันอย่างมั่นคง ช่วยให้การพัฒนาที่มั่ วคง
และเข็มแข็งต่อไป 
 4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติ
สม่ าเสมอในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้แก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่
ฐานะ ภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมเนียมในแต่ละกรณี การวาง
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ตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
ด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ถือตัวมีความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษา
ความสามัคคีในสังคมมนุษย์ไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะมนุษย์ทั้งหลาย รักนับถือความวางตน
สม่ าเสมอไม่ถือตัว เป็นธรรมประจ าโลกที่มนุษย์ทั้ งหลายย่อมไม่เสมอกัน ด้วยทรัพย์  
ยศศักดิ์ บริวาร ศิลปวิทยา และปัญญา ที่ยิ่งหย่อนกันกว่ากัน หากเราเคารพในความเป็น
มนุษย์ ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอกันในฐานะมนุษย์เหมือนกันกับเรา 
 
หลักพรหมวิหารธรรม 4  
 เป็นหลักธรรมประจ าใจที่ประเสริฐ ที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 
2546) 
 1) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซ่ึงมิตรภาพไมตรีทางสังคม
มนุษย ์โดยปรารถนาแผ่เมตตาจิตให้ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 
 2) กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ ปัญหาหรืออุปสรรค
ทั้งหลายบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จ  
ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งส าคัญอย่ากรุณาจนเกินประมาณ ต้องรู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมใน
การท างานสงเคราะห์ ควรประกอบด้วยอุเบกขาก ากับ  
 3) มุทิตา ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนได้ดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจ
แช่มชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปด้วย เม่ือเห็นเขาเหล่านั้นประสบผลส าเร็จ  
มีความเจริญงอกงามในต าแหน่งหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป 
 4) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ต้องรักษาความยุติธรรมถูกต้อง สมควรแก่เหตุ
ที่ตนได้กระท าไว้ และปฏิบัติตามความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่หมู่พวกพ่ีน้อง  
 
หลักสัปปุริสธรรม 7  
 เป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถท าให้บรรลุนิพพานได้
หรืออาจกล่าวได้ว่า หลักธรรมที่เป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ให้อย่างยิ่งประการ
หนึ่งซึ่งประกอบด้วย (ที.ปา. (ไทย) 11/330/333).  
 1) ธัมมัญญุตา รู้จักหลักการ รู้เหตุผล รู้กฎเกณฑ์ของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติ คือ รู้ว่าต าแหน่ง หน้าที่การงาน ฐานะ 
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อาชีพ รู้จักรับผิดชอบตลอดถึงผลส าเร็จขั้นสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเป็นจริง  
ไม่ตกเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  
 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมายที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุประสงค์ที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้นมุ่งหมายอะไร การด าเนินชีวิตอย่างนั้น  ๆ  
เพ่ือประโยชน์อะไร เป็นผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงขั้นสูงสุดที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่สาระ
แห่งชีวิต 
 3) อัตตัญญุตา รู้จักตนตามเป็นจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ก าลัง
ความสามารถ คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติชอบได้อย่างเหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุง
ให้สอดคล้องถูกต้องตามจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 4) มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการบริโภค การใช้จ่ายทรัพย์สิน คือ รู้จัก
พอดี พอเหมาะรู้จักคิด พูด กระท ากิจต่าง ๆ แต่พอดี แม้การพักผ่อนสนุกสนาน ก็เช่นกัน 
 5) กาลัญญุตา รู้กาลเวลาอันสมควร รู้เวลาไหน ควรท าอะไร ที่ไหน ใช้เวลาแต่
พอดีในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบกิจการหน้าที่การงานต่าง ๆ  
 6) ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ในถิ่น ควรมีกิริยาวาจา
อย่างไรมีระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอย่างไร ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคม และ
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ  
 7) ปุคคัญญุตา การรู้บุคคล และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลที่จะต้อง
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
 จากหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา  
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอันประกอบไปด้วย หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร
ธรรม 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 นั้น สามารถเลือกน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งสิ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรได้ 
จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้หลักธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร อันจะท าให้ตนและผู้อ่ืน ตลอดถึงองค์กรเกิดความสุขและความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 
บทสรุป 
 จากการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่เป็นเรื่องของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วไปและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวเชิงพุทธไปแล้วนั้นท าให้ได้
เห็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่า การที่องค์กรใดองค์การหนึ่งจะกระท าภารกิจให้บรรลุตาม
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เป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่
เหมาะสมกับงาน ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร เพราะว่าตัวมนุษย์นั้นเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ใช้งานทรัพยากรส่วนอ่ืน ๆ หากว่า
องค์กรใดมีการเริ่มต้นด้วยการสรรหาและได้บุคลกรที่ดีตั้งแต่ต้นแล้วละก็ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบที่ดีในส่วนอื่น ๆ ก็จะตามมาด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการ
ที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัวบุคคลโดยตรง เพ่ือให้คนสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ขององค์กร ควบคู่ไปกับการรักษาและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ท างานหลักของตนเอง อันได้แก่  การวางแผนงาน การสรรหาคนเข้ามาท างาน  
การฝึกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
ภารงานเหล่านี้คือหน้าที่หลักของระดับผู้บริหารองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารต้องค านึงถึงบุคคลนั้นเป็นศูนย์กลางให้ความเคารพต่อความเป็น
มนุษย์ด้วยกันและต้องมีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พร้อมกับจัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ถ้าจะให้งานขององค์กรส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ผู้บริหารจะต้องใส่ใจใน
เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยการน้อมน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และ 
หลักสัปปุริสธรรม 7 ผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการท างานได้ หลักธรรม
เหล่านี้จัดเป็นธรรมที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ประเสริฐได้ พร้อมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขแบบมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
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การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง : 
กรณีศึกษา อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

THE DEVELOPMENT OF RIGHTEOUS ECONOMIC FORM PARTICIPATORY  ACTION OF 
MEKONG RIVER SIDE  COMMUNITY: A CASE STUDY  OF  NONGKHAI DISTRICT, NONG 

KHAI PROVINCE. 
 

คิด  วรุณดี 
 
บทคัดยอ 
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพครั้งนี้คือ   1) เพ่ือศึกษาการมี
สวนรวมในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขงอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย  2) เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย และ 3) เพ่ือทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย   
                    ขอบเขตของการวิจัย คือ เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ
ประชากรท่ีอยูในอําเภอเมืองหนองคาย ในการศึกษาการวิจัยคือ ประชากรในชุมชนริมฝงแมน้ําโขง
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซ่ึงประกอบดวยตลาดตางๆ เชน ตลาดอินโดจีนเปนตน    ซ่ึงตั้งอยูใน
เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยกําหนดเนื้อหาของการวิจัยเปนการศึกษา
รูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมในชุมชนริมฝงแมน้ําโขงใน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสังเกตท่ีไมมีโครงสราง และแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง  
                    ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการรณรงคในการปรับปรุงดานอาคารสถานท่ีท่ีเปนรูปธรรมและการ
ซ้ือขายโดยเนนเรื่องของความยุติธรรมโดยใหบริการสินคาใหมีคุณภาพตามราคาไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค   และไดพบวาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและประชาชนไดแสดงออกถึงการมีสวนรวมใน
ลักษณะการใหคําแนะนําและ หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมในการดูแลสถานท่ี
และตรวจดูแลความสะอาดใหเปนไปตามสุขอนามัย โดยมีการประชาสัมพันธเพ่ือการรณรงคใชแต
สินคาท่ีมีคุณภาพท่ีสงผลตอการมีสุขอนามัยท่ีดีคือการรับรูจากสื่อตาง ๆ เก่ียวกับสถานการณของ
บานเมืองท่ีทําใหประชาชนไดรับรูถึงความไมเปนธรรมและปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมในทางใช
จายซ้ือสินคาตางๆ ของชุมชนและการซ้ือสินคาและบริการจะทําอยางไรจึงจะมีความยุติธรรมกันใน
ชุมชน   จากผลการศึกษาวิจัย พบวาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมก็คือการให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันในชุมชนและมีการดําเนินการอยางโปรงใสตลอดถึง
การไดรับผลประโยชนท่ีเปนธรรมและมีการตรวจสอบใหมีคุณภาพตลอดถึง หนวยงานภาครัฐใหการ
สนับสนุนมากข้ึนในการสงเสริมการมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจทุก ๆ ดานโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ควรใหความสําคัญตอชุมชนในเรื่องสุขอนามัยการบริโภคและการใชจายซ้ือสินคาท่ีไดคุณภาพและ
เปนธรรม มีการสงเสริมใหกลุมคนเหลานี้ไดมีโอกาสแสดงบทบาทของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ผูนําชุมชน 
ผูบริหารชุมชน และพัฒนากร ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังมีผลจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สํานักงาน
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมาใชในการพัฒนาชุมชนทําใหเกิดผลในการพัฒนารูปแบบ
เศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของชุมชนในทุกๆ ดานและไมใหมีปญหาอุปสรรคใดๆ กับมีขอเสนอแนะและ
เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ
ความเปนธรรม เพ่ือความ“อยูเย็น เปนสุข”ของประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืน 
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม ของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง. 
 
ABSTRACT 
              The first purpose of this qualitative and quantitative research is to study 
the participatory development of the equitable economic model of the Mekong 
River   community in Nong Khai Province. 2) To study the development of a fair 
economic form in Muang District, Nong Khai Province. 3) To know the problems, 
obstacles, and suggestions on public participation in the development of fair 
economic patterns of Mekong communities in Muang Nong District, Nong Khai 
Province. 
 The scope of the research’s area was Nongkhai District, Nong Khai Province, 
and the population in Nong Khai Province. In this study, the population of the 
Mekong River Community in Nong Khai municipality’s area consists of Indo-China 
Market in Nong Khai District, Nong Khai Province.  
  The content of the research is a study of the fair economic patterns at the 
Mekong river community in Muang District, Nong Khai Province. The method of 
research was an unstructured observation and structured interviews. The research’s 
result found that the development of the Fair Economy Model of Nongkhai District 
Nong Khai Province, has a campaign to improve the concrete building and trading, 
and focusing on the virtues by providing quality products at a price that does not 
exploit the consumer. 
  The involvement of community leaders and the public has been shown to 
be participatory in the form of guidance and counseling. The Government agencies 
are encouraged to participate in site supervision and hygiene inspections. It has a 
public relations campaign for using the quality products that contribute to 
community participation by listening to the media about the situation of the 
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country, helping people to be aware of injustice and other problems. The 
research’s results of the approach to developing a fair economic model found that 
people participate in the decision-making in the community, and have a transparent 
manner with fair and equitable benefits. The Government supported and  
encouraged to promote economic participation in all aspects, especially in the 
community. The community should pay attention to hygiene, consumption and 
spending on good quality, and fair consumption. 
 The community leaders and the developers have given people’s 
opportunity to participate and develop the community based on the philosophy of 
sufficiency economy. The Community Development Office applied the economic 
philosophy for community development resulting in the development of a fair 
economic model for the community without any barriers. The suggestions need to 
improve the efficiency of people's participation for economic development in the 
form of fairness. It is based on the slogan of the terms “Live Happily” of the people 
in the community sustainably. 

 
บทนํา  

          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกคณะ
บุคคล ตางๆ ท่ีเขาเฝาถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวน จิตรลดา พระราชวังดุสิต เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีสาระสําคัญตอนหนึ่งวา “การจะเปน
เสือ นั้นไมสําคัญ สําคัญท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวาอุมชูตัวเอง
ได ให มีความพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะ
ผลิต อาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมี
ความ พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในท่ีไม
หางไกล เทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก จึงอาจลาสมัย คนอ่ืนเขาตองการเศรษฐกิจท่ีตองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียกวาเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2551)จากพระราชดํารัสดังกลาวพอสรุปความหมาย ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดวา (สิริชัย วิชโรท, 2525) เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ใหเห็นแนวทางการ
ดํารงชีวิตและ การปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล เพ่ือการบริหารและพัฒนาประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง ความพอเพียงหมายถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนตองมีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ ใดๆอันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในดวย
ความรอบรู รอบคอบ และความระมัดระวัง อยางมีคุณธรรม หากมองตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแลว นับไดวาเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชใน การแกไขปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับทุก
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ระดับไดเปนอยางดี ในการแกปญหานั้นจะเกิดข้ึนและสําเร็จได ดวยดีจากความรวมมือ ความ
สามัคคี และความเขาใจในศักยภาพของชุมชนในการรวมตัวกันทํากิจกรรม เพ่ือชวยเหลือคํ้าจุนซ่ึง
กันและกันระหวางกัน ระหวางกลุม และระหวางชุมชน อันจะทําใหการเอารัด เปรียบกันหรือความ
เหลื่อมล้ําในสังคมหมดไปได และกอใหเกิดความพอเพียงอันเปนเกราะท่ีเขมแข็งให เกิดข้ึนกับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของ 
ประชาชนไวในสวนท่ี 10 วาดวยแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 87 พอสรุป
ไดวา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมให
ประชาชนมีสวน รวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน การ ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทํา 
บริการสาธารณะ การตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตาม 
สาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการทางเมือง 
และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง เพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรม 
สาธารณะของชุมชนรวมท้ังสนับสนุนการ ดําเนินการของกลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะ 
เครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็น และสนองความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ี การ
สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการพัฒนา การเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสงเสริมให ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2550) การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องภายใต
สถานการณ เง่ือนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ท้ัง ภายในและภายนอกประเทศ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ของการวางแผนพัฒนาประเทศ
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” พรอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพ่ือใหเกิด การพัฒนาท่ี
สมดุล ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” 
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ 
บูรณาการเปนองครวมท่ีมี“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ท่ี 10 (พ.ศ. 
2550-2554) เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม, 2551) 

 ดังนั้นหากพิจารณาถึง แนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฉบับท่ี 9 – 10 ท่ี
ไดนอมนําเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ก็เพ่ือให
ประชาชนไดมีความรู ความเขาใจในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงอยางถองแท และสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทาง ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชุมชน และพัฒนาคุณภาพของสังคมประเทศชาติ โดยมุงให
ยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยเริ่มท่ีตนเอง ตลอดจน
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เสริมสรางบทบาทของครอบครัวใหสามารถจัดการตนเองเก่ียวกับความเปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การ ปกครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการ
พ่ึงตนเองและ หลักการมีสวนรวมของชุมชน ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง โดยมีการ
วางยุทธศาสตรการ พัฒนาตางๆเพ่ือความอยูดีมีสุขตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
อาศัยทุนเดิมของประเทศท่ี มีอยู เพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได มีภูมิคุมกัน และสรางสมดุลของการ
พัฒนาใหเกิดข้ึนทุกมิติ ท้ังเพ่ือ เสริมสรางการพัฒนาประเทศใหเกิดการอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยใชกลไกการมีสวนรวมของชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (2555-2560) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี การ
พัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยาง 
กวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ กําหนด
วิสัยทัศนใน การพัฒนาเพ่ือมุงสู "สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 
และมีภูมิคุมกันตอ การเปลี่ยนแปลง" อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป โดยวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหง การเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร 
ความม่ันคงของอาหารและ พลังงาน 4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และ 6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
โดยมิติในการพัฒนานั้นไดให ความสําคัญการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ี พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เพ่ือความยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนิน
ชีวิตมนุษยบนโลกใบนี้ เพราะมนุษยอยูรวมกันเปนสังคมตางพ่ึงพาอาศัยกันและตางตองมีบทบาท
ภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบตามวาระโอกาสท่ี มาถึง บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับจากการยอมรับ บทบาทท่ี
สรางข้ึนดวยตนเองเชนการรับหนาท่ีเปนพอแม เปนหัวหนาครอบครัวเปนผูใหญบาน ผูนําหมูบาน 
ประชาชนในหมูบาน ความสําคัญของบทบาทหนาท่ี การงานตองมีกฎระเบียบและองคการท่ีม่ันคง
คอยชวยรับนโยบายใหมีสอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง แตท้ังนี้ การมีสวนรวมนั้น รวมถึงการ
รวมดวยชวยกันในดานความคิดเห็น การบริหารจัดการ ตลอดการ เสียสละเวลาอาคารสถานท่ีปจจัย
อ่ืน ๆ ในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือบรรลุเปาหมาย (ยุพาพร รูปงาม,2545) จุดมุงหมายหนึ่ง ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในการท่ีจะขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจสําคัญของการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการใชขอมูลท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไปสูกระบวนการเรียนรู 
และพัฒนารวมกันของชุมชน 

ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจําเปนตองมีเครื่องมือท่ีจะสามารถเชื่อมโยงการมี สวนรวมอยาง
บูรณาการท้ังในแนวดิ่งและแนวนอนบนเง่ือนไขของการใชขอมูลบริบทของแตละพ้ืนท่ีอยาง
เหมาะสมเพราะการมีสวนรวมเปนการท่ีประชาชนไดใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยาง 
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ของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุในกิจกรรมพัฒนานั้นการมีสวน
รวมจะทําใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูรับผลจากการพัฒนาและเปนผูกระทําให เกิด
กระบวนการพัฒนา ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนไดท้ังวิธีการซ่ึงนําไปสูการพัฒนาและเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาดวย (ปรัชญา เวสารัชช, 2528) ในปจจุบันรัฐบาลตางใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชนเปนอยางมาก โดยให ความ สําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน
การพัฒนา เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการคน ปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และติดตามผล และการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน ฯลฯ ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนกําลังเปน กระแสท่ีไดรับความสนใจจาก
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชน ท่ีผานมาพบวาอุปสรรคและปญหาของการ
ปกครองสวนทองถ่ินตามหลักการกระจายอํานาจท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ ประชา ชนขาดความ
สนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายท่ีเปนปจจัยท่ีเปน สิ่งจูงใจให
ประชาชนในทองถ่ินหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวม
ทํารวมรับผิดชอบนําไปสูการพัฒนาท่ีตรงเปาหมาย เกิดความชอบธรรมอันนํามาซ่ึงประโยชนแก 
ประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ยังถือไดวา เปนการเริ่มตนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรม ทางการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนท่ีสําคัญอีกดวย (รัฐพงศ บุญญานุวัตร, 2552) ดังนั้นกรม
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสงเสริมในการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีเกณฑ
การวัดประเมิน 6 ดาน คือ 1) ดานการลดรายจาย 2) ดานการเพ่ิมรายได 3) ดานการ ประหยัด 4) 
ดานการเรียนรู 5) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ดังนั้นกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสงเสริมใน 
การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงนี ้มีเกณฑการวัดประเมิน 6 ดาน คือ 1) ดานการลดรายจาย 2) ดานการเพ่ิมรายได 3) ดาน
การประหยัด 4) ดานการเรียนรู 5) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน 6) ดานการเอ้ืออารีตอกัน ตอมามีการขยายผลการพัฒนาไปสูความยั่งยืนโดยใหเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกระบวนการสงเสริมการพัฒนาหมูบานดวยการสรางความรู 

ความสามารถของผูนําชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน สรางความรูตามหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนดวยการ มีสวนรวมของชุมชนตามบริบทของชุมชนนั้นๆ เชน ในจังหวัดหนองคาย
ชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปนชุมชนท่ีกําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็วท้ัง
ทางดานการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะตั้งอยูติดกับเขตชายแดน ไทย-ลาว เดิมเปนชุมชน
เกษตรกรรมทําสวนผัก สวนผลไม คนในชุมชนอยูแบบตางพ่ึงพากันและกัน เม่ือความเจริญดานการ
คมนาคม หรือทางเศรษฐกิจ เชนมีโรงงานขนาดยอม มีหมูบานจัดสรรเกิดข้ึนในชุมชนหรือบริเวณ
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ใกลเคียง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอันสงผลกระทบในดาน ตางๆแกชุมชนท้ังดานเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรมประเพณี การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปประชาชนบางสวน
เลิกทําการเกษตรหันมาเปนลูกจางโรงงาน เปนลูกจางบริษัทเอกชน เปนธรรมดาวาเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงก็ยอมมีปญหาเกิดข้ึนตามมาไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม 
การเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชนปญหาขยะ และปญหาอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงปญหา เหลานี้ลวน
แลวแตมีผลกระทบในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ท้ังสิ้น และจากสภาพปญหาดังกลาวผูนําชุมชนจึงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาบูรณาการประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนบนฐานของความ
พอเพียง อยู ดีกินดีและมีภูมิคุมกันท่ีดี ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย โดย
อาศัยการมีสวน รวมและความรวมมือของทุกภาคสวนในชุมชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการ
ดํารงชีวิตพรอมท้ังสงเสริมใหนําไปใชในการดําเนินชีวิตของ ประชาชนตามบริบทของชุมชน เพ่ือ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนรูจักใช รูถึงคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูอันจะเปนประโยชนแกการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางพอเพียงและอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจ
จะศึกษาวา ประชาชนในชุมชนริมฝงแมน้ําโขง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีระดับ
การมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจในชุมชนของตนในดานตางๆคือ  

1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making)  
2) ดานการมีสวนรวม ในการดําเนินงาน (Implementation)  
3) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) และ  
4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) โดยภาพรวมและในแตละดานเปน

อยางไร ผูนําชุมชน ผูบริหารชุมชน และพัฒนากร ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และสํานักงานไดสรางความเขมแข็งของชุมชน
และนํามาใชในการพัฒนาชุมชนทําให เกิดผลการพัฒนาชุมชนท่ีมีปญหาอุปสรรคและ ได
ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจในรูปแบบท่ีเปนธรรม เพ่ือความ“อยูเย็น เปนสุข”ของประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 

 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1.     เพ่ือศึกษาปญหาเศรษฐกิจในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของชุมชนริมฝง

แมน้ําโขง อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
2.     เพ่ือศึกษาการแกปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
3.     เพ่ือศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนรูปแบบท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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ขอบเขตการวิจัย 
     1. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาโดยการศึกษา
ทบทวนเอกสารการ วิจัยท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปน
ธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยศึกษาตามกรอบตามแนวคิด 
ทฤษฎีการมีสวนรวมข้ันพ้ืนฐานการมีสวนรวม 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(Decision making) 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 3) การมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน (Benefits) 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
     2. ขอบเขตดานประชากร ในการทําวิจัยครั้งนี้ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยไดแก ประชาชนท่ี
อาศัยอยูในชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน 40 ชุมชน จะทําการเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถามโดยเลือกกลุมตัวอยางจากผูนําครัวเรือน เปนจํานวน 400 ชุด  
     3. ขอบเขตพ้ืนท่ีในการวิจัยโดยพ้ืนท่ี 3.1. ในเขตพ้ืนทีของชุมชนตลาดทาเสด็จ 3.2.ในเขตพ้ืนท่ี
ของชุมชนตลาดชัยพร 3.3. ในเขตพ้ืนท่ีของชุมชนตลาดโพธิ์ชัย 3.4 ในเขตพ้ืนท่ีของชุมชนตลาดวัด
ธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
     4. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตั้งแต วันท่ี 1 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 รวมเปนระยะเวลา 1 ป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณท่ี
เชื่อมโยงขอมูลความคิดเห็น และกระบวนการจัดการดานการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบ
เศรษฐกิจท่ีเปนธรรมระหวางผูประกอบการและผูใชบริการเขาดวยกัน โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 
ลักษณะ ไดแก 
 1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือคนหาขอมูลความรู
เก่ียวรูปแบบเศรษฐกิจ กระบวนการเรียนรูใหเห็นคุณคาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมกับการพัฒนาจิตใจ 
และสาระสําคัญของการเรียนรูรูปแบบเศรษฐกิจท่ีปรากฏในชุมชนอําเภอเมืองหนองคาย รวมท้ัง
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการและผูใชบริการท่ีเปนกรณีท่ีศึกษา โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปน
เครื่องมือเพ่ือทราบถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางดานเศรษฐกิจท่ีเนนการเสริมสรางการเรียนรู
และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมเพ่ือเปนรูปแบบท่ีเปนธรรมอยางยั่งยืน  
 3. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ (Inter view)
และการสนทนากลุมยอย (Focus Group) รวมกับนักธุรกิจ  ผูประกอบการและผู ใชบริการ
ประชาชน และตัวแทนองคกร/หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ท้ังนี้ เพ่ือ
ทราบถึงแนวทางการเรียนรู และกระบวนการใหเห็นคุณคาการใชจาย การพัฒนาจิตใจ และการ
เสริมสรางความเขมแข็งในการเรียนรูในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม 
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 4. การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ (หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) เพ่ือเปนการสนับสนุน
ใหเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมในองคกร/หนวยงานท่ีเปนกรณีศึกษา ผูประกอบการท้ังภาคเอกชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจะไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการ
สงเสริมกิจกรรมการการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม การเพ่ิมพูนความรู การสรางคุณคาทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจตลอดถึงการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของชุมชน  

 
ผลการวิจัย 
        ลักษณะความเปนธรรมของเศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมของชุมชนอําเภอเมือง
หนองคาย 
      จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหผูวิจัยมองเห็นวา แนวคิด
ทฤษฎีภาวะผูชื้อและผูขายแมจะมีนักวิชาการมากมายไดเสนอมุมมองของการพัฒนารูปแบบ
เศรษฐกิจยอมมีอิทธิพลตอประชาชนหรือผูใชบริการอยางมากเพราะผูประกอบการจะตองมีมี
พฤติกรรมตนแบบในการปฏิบัติเปนตัวอยางแกตนเองไดอยางดีท่ีสุดจนเกิดการยอมรับและไววางใจ
จากประชาชนอีกท้ังการจัดการเชิงความสัมพันธระหวางผูประกอบการและผูใชบริการกับผู
ใหบริการมีความใกลชิดกัน ซ่ึงเปนไดท้ังผูขายและผูชื้อในขณะเดียวกัน มีการปรับเปลี่ยนบริบทของ
ตนเองไดอยางเสรี ซ่ึงท่ีเห็นเดนชัดไดก็คือ การมีวิสัยทัศน การสรางคานิยมสําหรับการยึดถือของ
ประชาชน รวมท้ังการถายทอดและแรงบันดาลใจเพ่ือทําการคาขายตามเปาหมายท่ีชุมชนกําหนดไว
อยางม่ันใจ ม่ันคงตออุดมการณของผูใหบริการกับผูใชบริการในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงจากการวิเคราะห
เอกสารและงานวิจัยในสวนของลักษณะเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมนั้นประกอบดวยหลักท่ีควรปฏิบัติซ่ึง
พบวา  

1. ยึดถือหลักการท่ีถูกมากกวายึดหลักคนสวนใหญท่ีไมถูกตอง ซ่ึงผูประกอบการจะตองมี
ความกลาจะยืนหยัดตอสู เพ่ือความถูกตองท่ีมองถึงผลไดผลเสียของประชาชนทุกกลุมอยาง
เหมาะสมไมละเลยประโยชนตอกลุมหนึ่งกลุมใดแมจะเปนเสียงของคนสวนนอยก็ตาม 

 2. ยึดหลักเหตุผลท่ีประกอบดวยความดีงามรอบดาน ผูประกอบการจะตองยึดถือหลักของ
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผลท่ีประจักษเชิงรูปประธรรม ไมไดมองตัวบุคคลเปนแกน แตมองท่ี
ผลงานและประชาชนเปนท่ีตั้งโดยการวางเปาหมายไปท่ีประชาชนมากอนเสมอ 

 3. ยึดหลักความจริง โดยเฉพาะคุณลักษณะของผูประกอบการพูดอยางตรงไปตรงมา 
รักษาวาจา พูดความจริง ไมบิดเบือน ไมอางขอยกเวนใหตนเอง แตตองรักษาคุณความดี ละเวน
ความชั่วตางๆ และพูดอยางไร ตองกระทําอยางนั้นและมีความเปนไปไดตามท่ีตนเองพูดไว 

 4.  ยึดหลักความถูกตอง ผูประกอบการจะตองมีอุดมการณในการธํารงความถูกตองท่ีเปน
ตัวอยางท่ีดีในการยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายบานเมือง และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
ความเขมงวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความเรียบรอย ถูกตองในการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอและเปนท่ีประจักษแกสายตาผูคนท่ัวไป 
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  5.  ยึดความเปนธรรม ผูประกอบการมีการยึดม่ันในหลักนิติธรรมยืนหยัดการกระทําในสิ่งท่ี
ถูกตองเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย และการเปนผูรักกฎหมายเหนือชีวิตในลักษณะยอมทําทุก
อยางเพ่ือรักษาความเปนธรรมใหแกผูคนท่ัวไป 

 6. ยึดหลักประโยชนสวนรวม ผูประกอบการงดเวนการเห็นแกตัวโดยมองการยึด
ผลประโยชนของประชาชนหรือประโยชนของผูมาใชบริการเปนอันดับหนึ่งกอนท่ีตนเองจะไดรับ
ประโยชน  

 7.  การไมยึดกระแสเสียงคน การไมยึดกระแสเสียงคนสวนใหญท่ีไมถูกทําและไมเปนธรรม 
ผูประกอบการจะตองยึดถือสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมแกประชาชนท้ังหมดโดยไมไดมองถึงประโยชนฺตน
มากนัก และการตัดสินของคน 

กระบวนการพัฒนาความเปนธรรมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมในเขต
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบวา 

จากการเก็บขอมูลทําใหทราบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอกระบวนการพัฒนาความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจของผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย ไดแก 
 1.ปจจัยนําเขา กระบวนการพัฒนาความเปนธรรมทางเศรษฐกิจของผูประกอบการวาดวย
เรื่องของความพรอม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณผานมาในอดีต โดยปจจัยเหลานี้จะ
เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดการสรางความสัมพันธ สวนกรอบทางสังคมประกอบดวยความอุดมสมบูรณท่ีดี 
ความเชื่อถือจากผูคนท่ัวไป การมีสวนรวมทาง กฎหมาย วัฒนธรรม ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะทําใหเกิดการ
สรางความรวมมือ เม่ือนําปจจัยกอเกิดกระบวนการกับกรอบทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติรวมกันก็จะ
กอใหเกิดการรูจักแบงบันท่ีดี  
 2. ปจจัยเชิงกระบวน การพัฒนาความเปนธรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคายประกอบดวย 6 ข้ันตอนไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความพรอม ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณลักษณะทางดานความรูใหพรอมท่ี
จะเลือกสรรแตสิ่งท่ีดีในฐานะเปนผูประกอบการ การสรางจิตสํานึกท่ีดีใหเกิดความพรอม มีความ
พรอมในดานความสัมพันธภาพท่ีดีกับผูคนทุกคน มีความพรอมในการเปนนักบริการ และพรอมท่ีจะ
ทําทุกสิ่งใหมีคุณภาพเพ่ือสวนรวม 

ข้ันตอนท่ี 2  การสรางความรวมมือ ซ่ึงเปนการสรางระบบการมีสวนรวมตั้งแตสถาบัน
ครอบครัวเปนตนมาใหสามารถเขาถึงวิธีการแกไขปญหาไดดวยตนเอง  สามารถชักจูงประชาชนผาน
ระบบความรวมมือกัน ในลักษณะเปนทีมงาน รวมรู รวมคิด มีสวนรวมในการผลิตรวมศึกษาดูงาน
งานท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการในการประกอบการ 

ข้ันตอนท่ี 3  การเปนแบบอยาง ซ่ึงเกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาท่ีผานการตรวจสอบ
ผูประกอบการรวมกับชุมชน อีกท้ังการแสดงจุดยืนของตนเองใหชัดเจน เปนรูปประธรรมพรอมชี้นํา
การดําเนินชีวิตอยางปกติสุขของประชาชนท่ัวไป เชน การประกอบการไมเปนการเอาเปรียบทุก
รูปแบบ การไมฝกใฝในสิ่งท่ีนํามาซ่ึงโทษตางๆ รวมท้ังคุณลักษณะของการนําเอาสิ่งท่ีดีมาแกชุมชน
ท้ังเด็กเยาวชนสามารถนําไปยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติไดโดยงาย 
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ข้ันตอนท่ี 4  การสรางการยอมรับจากประชาชน ซ่ึงการประกอบการนั้น ๆ จะตองแสดง
ศักยภาพของตนเองภายใตบริบทสถานการณบางประการเพ่ือแสดงภาวการณไมเอาเปรียบของ
ตนเองใหเปนท่ีประจักษ เชน การแสดงวิสัยทัศนถึงการพัฒนาในรูปแบบใหมท่ีเห็นเปนรูปประธรรม
ไดมิใชใชความเชื่อของตนเองมาตัดสิน การแสดงออกถึงการยอมรับฟงความคิดเห็นอยางบริสุทธิ์ท่ี
ไมไดใหความสําคัญแกตนเองตลอดเวลาวา แนวทางความคิดเห็นของตนเปนสิ่งท่ีถูกตองเสมอ 
นอกจากนี้ผูประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคายมักจะไดรับการยอมรับจากความจริงใจ มี
ความซ่ือสัตยในคําพูดของตนเอง กลาลองผิดลองถูก และชวยเหลือผูอ่ืนอยางจริงจังและจริงใจ
เขาถึงการปรับปรุงและ สามารถทําใหเขาใจไดรอบทิศและโนมนาวผูใชบริการไดดี 

ข้ันตอนท่ี 5  การสรางอุดมการณ ซ่ึงเปนคุณลักษณะเชิงการยึดถือปฏิบัติอยางยาวนาน
จนกลายเปนเปาหมายของการทํางานเพ่ือชุมชนตลอดเวลาในการแกไขปญหาจะตองยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง ซ่ึงมีการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะคือ1. การตั้งสัจจะหรือการปฏิญาณตนตั้งแตการมีสวน
รวมของชุมชน และลักษณะท่ี 2 เกิดจากการท่ีเห็นประชาชนเกิดความไมเขาใจ และประสบปญหา
อยางใดอยางหนึ่งจนเกิดภาวะวิกฤตในการทําทําธุรกิจมาอยางยาวนาน 

ข้ันตอนท่ี 6 การส่ือสาร ซ่ึงผูประกอบการไดใชทักษะในการพูดท่ีดีผานการฝกฝนตนเองมา
อยางดีแลว เพ่ือทําความเขาใจ รูจักใชภาษาไมขัดหูผูฟงเปนหลัก เพราะการใชวาจาเพ่ือการชักจูง
ประชาชนใหเขาใจตามนั้นจะตองมีความจริงใจ มีความซ่ือสัตยในตัวคําพูดนั้น เม่ือพูดออกไปแลว
คําพูดหรือวาจานั้นจะเปนผูประกอบการเก่ียวกับผูประกอบการท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดภายใตบริบทของอุดมการณท่ีชัดเจน 

3 ปจจัยเชิงผลลัพธ ซ่ึงเปนการทําหนาท่ีของผูประกอบการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปน
ธรรมอยางสมบูรณมากท่ีสุด เพราะเปนสิ่งท่ีจะปรากฏผลผานกระบวนการของการปจจัยนําเขาและ
ปจจัยเชิงอุดมการณ 
          รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
หนองคาย พบวา  
 1.ปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของผูประกอบการในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย  พบวา ประกอบดวยปจจัยทางดานจริยธรรมทางเศรษฐกิจ   ไดแก  
ความยุติธรรม  ความจริง  ความเมตตา และความถูกตอง  ดานการกําหนดนโยบาย ไดแก  แผน  
แผนงาน และโครงงาน และงบประมาณ  ดานการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน  ไดแก ความรวมมือ  
ความเขาใจชุมชน  การแลกเปลี่ยน  ความสัมพันธภาพท่ีดี และดานการมีสวนรวมของชุมชน  
 2.องคประกอบคุณ ลักษณะของรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ี เปนธรรมของ
ผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย  พบวา  
    2.1 มีองคประกอบและคุณลักษณะดานการแสดงออกของผูประกอบการ ไดแก ชุมชน
จะตองแสดงออกถึงความยุติธรรม ผูนําชุมชนจะตองแสดงออกถึงความจริงใจ จริงจัง ผูประกอบการ
จะตองแสดงออกถึงพรหมวิหารธรรม ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงความเปนคนดี และคนเกง 
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ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงจริยาวัตรท่ี
งดงาม ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงความยึดม่ันในศีลธรรม  
   2.2. องคประกอบและคุณลักษณะดานประสบการณ ไดแก ผูประกอบการท่ีผานการทํา
ธุรกิจงานมานานหรือผูนําชุมชนท่ีไดรับการแตงตั้งใหมจะตองมีความรูความสามารถในยุคสมัยใหม 
นักคิด และผูนําชุมชนปจจุบัน ความจริงใจ ซ่ือสัตย ความกลา และการยอมรับจากประชาชนใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ  
 2.3 องคประกอบและคุณลักษณะดานการศึกษา ไดแก หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับ
บัญชาผูนําชุมชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคายจะตองเรงสรางสิ่งท่ีเปนสาธารณสุขหรือศูนย
ฝกอบรมตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร สรางความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดการกับระบบ
เศรษฐกิจแบบเชิงพุทธหรือศูนยฝกอบรมตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร สรางสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือศูนยฝกอบรมตามหลักสูตรนิติศาสตร และสรางระบบเศรษฐกิจแนวใหมหรือศูนยฝกอบรมตาม
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  
 2.4องคประกอบและคุณลักษณะสรางเครือขายทางเศษรฐสาสตรและสังคมศาสตรและ
องคกร ไดแก การวางแผนรวมกับองคกรการพัฒนาทองถ่ินและสถาบันการปกครองระดับชุมชน 
การวางแผนรวมกับหนวยงานรัฐอ่ืนๆท่ีเชื่อมโยงในลักษณะของการพัฒนาชุมชน การวางแผน
รวมกับภาคเอกชน และการวางแผนรวมกับสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใกลเคียง   
 จากการสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 ทําใหพบประเด็นท่ียังผิดพลาดอยูจะไดขอเสนอแนะ
และความคิดเพ่ิมเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณ รวมท้ังการตรวจสอบและประเมินผลของรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของผูนําชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบวา ประเด็นท่ี
ผูทรงคุณวุฒิเนนย้ํามากเปนพิเศษก็คือ องคประกอบของการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม
มายังขาดตกบกพรองอยูใหเพ่ิม 2 หลัก ไดแก หลักศีลธรรม และหลักวาณิชยกรรม ท้ังนี้ในสวนของ
บทนําใหเพ่ิมเติมการคนหาถึงสถานการณในจังหวัดหนองคายเก่ียวกับการประกอบการ เพราะวา
เกิดข้ึนของผูประกอบการเปนจํานวนมากทําใหเห็นโจทยวาทําใหบทบาทผูนําชุมชนจะสามารถแกไข
ปญหาสิ่งเหลานี้ได นอกจากนี้เนื้อหาของการประกอบการท่ีจะนําไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจท่ี
เปนธรรมและการฝกอบรมความรูคูคุณธรรมควรใหมีความครอบคลุมประเด็นคุณลักษณะของธรรม
รูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมไมวาจะเปนคุณลักษณะทางดานรัฐศาสตร นิติศาสตร และการพัฒนา
ชุมชนใหรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยใชหลักธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดความสํานึก 
สําหรับในสวนกระบวนการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของการมีสวนรวมของชุมชนริมฝง
แมน้ําโขงและผูนําชุมชนใหเพ่ิมประเด็นไดแก การสรางความพรอม การสรางความรวมมือ การสราง
แบบอยาง และการสรางอุดมการณ โดยใหเพ่ิมเติมอีก 2 ประเด็นไดแก การสรางความเชื่อม่ันและ
เปน ท่ียอมรับจากประชาชนใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล และการใชหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเขาไปสรางจิตสํานึกใหผูประกอบการในการทําธุรกิจ  
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อภิปรายผล  
 ลักษณะความเปนธรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาพบวาจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวความคิดทฤษฎีทางเศรษฐกิจและหลักธรรมทางเศรษฐกิจตาม แนว
พระพุทธศาสนาทําใหเห็นประเด็นของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมมีอยู 7 ประการไดแก ยึดถือ
หลักการท่ีถูกมากกวายึดหลักคนสวนใหญท่ีไมถูกตอง ยึดหลักเหตุและผลท่ีประกอบดวยความดีงาม
รอบดาน ยึดหลักความจริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดหลักความเปนธรรม ยึดหลักประโยชนสวนรวม 
และการไมยึดกระแสเสียงคนสวนใหญท่ีไมถูกธรรมและไมเปนธรรมทําใหเห็นถึงความไมเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีผูกโยงดวยแนวทางของอุดมการณของการยึดหลักการและ
หลักปฏิบัติอยางถูกตองสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจยุคปจจุบันซ่ึงตอบสนองความตองการของ
กระแสโลกคือเปนระบบเศรษฐกิจแบบแขงขันมีเปาหมายในการผลิตเพ่ือการตลาดแขงกันผลิตแขง
กันบริโภคโดยการสงเสริมการบริโภคเทาท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ดังคําวาเศรษฐศาสตรคือ ศาสตรหรือ
วิชาท่ีวาดวยการผลิต การจําหนายจายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆของชุมชน พบวา ภูริ สิร
สุนทร ใหคํานิยายมของวิชาเศรษฐศาสตรวาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดเพ่ือใหการผลิตและการแบงบันสินคาและบริการสามารถตอบสนองความตองการของ
มนุษยและสังคมจนบรรลุสวัสดิการสูงสุด0

1 อเนก เธียรถาวร ไดใหคํานิยายของคําวาเศรษฐศาสตรวา 
เศรษฐศาสตรเปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ท่ีศึกษาถึงการเลือกหาหนทางท่ีจะใชปจจัยในการผลิต
ซ่ึงมีอยูอยางจํากัดเพ่ือบําบัดความตองการของมนุษยซ่ึงมีอยูอยางมากมายนับไมถวน 1

2 จะเห็นไดวา 
เศรษฐศาสตรศึกษาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือตอบสนองความตองการ
ตางๆของมนุษยท่ีมีอยูอยางไมจํากัด  

 การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง
อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย พบวา ประกอบดวย 3 ปจจัย ท่ีสําคัญ ไดแก 1 ปจจัย
นําเขากระบวนการพัฒนาความเปนธรรมทางดานเศรษฐกิจของผูประกอบการโดยผูนําชุมชนเปนผูมี
สวนรวม ประกอบดวยเรื่องของความพรอม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณท่ีผานมาใน
อดีตท่ีเปนตัวแปรในการสรางสังคมแหงความสุขสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 
วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบวา การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหเกิดความเจริญกาวหนา แมวาความสามัคคีจะเปนคุณธรรม
พ้ืนฐานท่ีทุกคนตางยอมรับ แตความสามัคคีท่ีแทจริงจะมีพลังสามารถสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามและคุณ
แกสังคมการอยูรวมของมนุษยนั้น ตองเปนความสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง ยึด
ผลประโยชนของสังคมและสวนรวมเปนสรณะประสานการทํางานรวมกัน เปนทีมอยางมีเอกภาพ มี

                                                           
2ภูริ สิวสุนทร,ดร. หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค(ศ.211) e-B00K. กรุงเทพฯ:2550 2550 หนา 9. 
3เอนก เธียรถาวร,, เศรษฐศาสตรมหภาค 1 MACROECONOMICS I EC 112,e-BooK,กรุงเทพ
,พ.ศ.2541 หนา 6. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3694

จิตใจทุมเทเสียสละ รวมทุกขรวมสุขชวยเหลือเก้ือกูล 2

3 ปจจัยท่ี 2 ประกอบดวย 6 ข้ันตอนไดแก 
ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความพรอม ข้ันตอนท่ี 2 การสรางความรวมมือ ข้ันตอนท่ี 3 การเปน
แบบอยาง ข้ันตอนท่ี 4 การสรางการยอมรับจากประชาชน ข้ันตอนท่ี 5 การสรางอุดมการณ ข้ันตอน

ท่ี 6 การสื่อสาร ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีอาจจะตองพัฒนาคุณลักษณะของผูนําท่ีสามารถสรางความสัมพันธ
ระหวางผูประกอบการกับประชาชนสอดคลองกับงานวิจัยของอุดม คุมา วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภของผูประกอบการกับประชาชน 
          การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง
อําเภอเมืองหนองคายจงัหวัดหนองคาย พบวา  
 1. ปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของการมีสวนรวมของชุมชนใน
เขตอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1. ดานการสํารวมอินทรีย 
ไมใหบาปอกุศลครอบงําจิตใจ2.ความรูจักประมาณในการบริโภคคือรูจักพิจารณาในการพิจารณา
รับประทานอาหารเพ่ือหลอเลี้ยงรางกายใหชีวิตผาสุกไมใชเพ่ือสนุกสนานมัวเมา 3.ขยันหม่ันเพียร
ตื่นตัวอยูเปนนิจพรอมเสมอทุกเวลาท่ีจะปฏิบัติกิจใหกาวหนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงปจจัยเหลานี้ยอม
สงผลตอการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของชุมชนอยางมากทําใหเปนปจจัยท่ีสําคัญในฐานะ
ผูเปนตนแบบเพ่ือการพัฒนาชุมชนใหเกิดความสุขสอดคลองกับหลักธรรมในพระไตยปฏก เรื่อง 
“การบริโภคสิ่งท่ีถูกตอง :การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน” พบวา ยุทธศาสตรพัฒนาการ
มีสวนรวมทางการใชจายของประชาชนจะตองมีกิจกรรมหรือโครงการ ท่ีเปนการท่ีเปนรูปแบบแนว
ใหมสรางวิทยากรแกนนําในพ้ืนท่ี การจัดตั้งกลุมผลประโยชน การสรางวัฒนธรรมทางการบริโภคสิ่ง
ท่ีเปนประโยชนในระบอบประชาธิปไตย ใหเปนการใชจายภาคพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีศูนยขอมูล
ขาวสารบานเมือง มีเวทีแลกเปลี่ยนปญหาทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการถอดบทเรียนจัดตั้งกลุมติดตามการ
ดําเนินโครงการของรัฐในทุกระดับ และกิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกสาธารณะแกชุมชน  
 2. องคประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของ
ผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย พบวา ประกอบดวยองคประกอบและ
คุณลักษณะ 3 ดานไดแก ดานการแสดงออกของผูประกอการ และดานประสบการณจะตองสะทอน
ผานผลงานท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบของการทําหนาท่ีอยางสมบูรณมากท่ีสุด และประชาชนพึง
พอใจสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์, 2557)  วิจัย
เรื่อง “อารยสามัคคี : พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบวา การแสดงออกถึงพลัง
สามารถสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามและคุณรูปการแกสังคมการอยูรวมกันของมนุษยนั้น ตองเปนความ
สามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง ยึดผลประโยชนของสังคมและสวนรวมเปนสรณะ 
ประสานการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีเอกภาพ มีจิตใจทุมเทเสียสละรวมทุกขรวมสุขชวยเหลือ

                                                           
3 เกรียงศุก์ิ เจริญวงศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร
สถาบันพระปกเกลา, วารสารปท่ี 11, ฉบับท่ี 3, (เดือนกันยายน-ธันวาคม), 2557 :  
. 
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เก้ือกูล ยึดม่ันในระบบคุณธรรมและทําอยางเต็มกําลัง เต็มศักยภาพ  และสอดคลองกับแนวคิดของ
พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตโต (พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตโต,2537) พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ี
เก้ือกูลแกเศษรฐกิจ “ พบวาซ่ึงจะใหประโยชนสูงสุดในปจจุบัน ซ่ึงเรียกวา ขอปฏิบัติในการสงเสริม
ความม่ันคงทางเสษรฐกิจมีอยู 4 ประการ คือ   (อุฏฐานสัมปทา) ถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพียร
ในการประกอบอาชีพอยางสุจริตมีความชํานาญ (อารักขสัมปทา) ถึงพรอมดวยความรักษา ไมให
พินาศไปดวยการรักษาหรือเสื่อมไปดวยอันตรายตาง ๆ (กัลยาณมิตตตา) คบคนดีเปนเพ่ือนเปนเหตุ
ใหมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไปมีอาชีพท่ีสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สําหรับดาน
การศึกษาเพราะนอกจากจะตองพัฒนาตนเองในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ (สมชีวิตา)มี
ความเปนอยูอยางพอดีรูจักกําหนดรายรับรายจายเลี่ยงชีวิตพอดีหรือการศึกษาตามอัธยาศัยแลวยัง
จะตองชวยยกระดับการศึกษาของประชาชนอีกดวย แมบานเครือขายทางสังคมและองคกรตางๆ ให
สามารถทํางานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ
ศักดิ์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2557)  วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี : พลังสามัคคีบนฐานความดี 
ความงาม ความจริง” พบวา การจะอะไรของผูประกอบการท่ีจะชวยสรางสังคมและตองอยูบนฐาน
ความดี ความงาม ความจริง ยึดผลประโยชนของสังคมและสวนรวมเปนสรณะ   

 
ขอเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของการมีสวนรวมของชุมชนริมฝง
แมน้ําโขงอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย” โดยมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาปญหาเศรษฐกิจ
ในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย2.เพ่ือศึกษาการแกปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนรูปแบบท่ีเปนธรรมโดย
การมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ําโขง อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ซ่ึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 12 รูป/คน โดยการวิเคราะหขอมูลตั้ง
บนแนวคิดทฤษฎีสภาวะผูนําและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดปรากฏผลวิจัยตามขอสรุป และ
องคความรูจากการวิจัย การทําใหผูวิจัยทราบขอมูลและสรางรูปแบบดังกลาวเพ่ือนําไปประยุกตใช
หรือนําไปใชสําหรับการพัฒนาภาวะผูประกอบการการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมอําเภอ
เมืองหนองคายจังหนองคาย และในพ้ืนท่ีอ่ืน เพราะฉะนั้น บทสรุปท้ังหมดคงจะเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานท่ีดูแลสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจ และหนวยงานท่ีเปนผูบังคับบัญชาฝายสูงขันไป 
ใหสามารถขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี
เปนเปาหมายตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
          ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลพาณิชยจังหวัดหนองคายจะตองกําหนดนโยบายการออกตรวจ
ตราเอาใจใสหรือมีการฝกอบรมอยางเปนรูปประธรรม โดยคัดเลือกจากผูประกอบการท่ีตองการ
พัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการจัดการรูปแบบเศรษฐกิจท่ีดีและไดมากยิ่งข้ึน ดวยการคัดเลือก
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ผูประกอบการตัวอยางดวยความสมัครใจ แตสําหรับผูประกอบการรายยอยถายังไมพรอม ให
กําหนดท่ีจะตองผานการตรวจสอบอยางเปนระบบและมีการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
อาจจะแยกเปน 4-5 หลักสูตรก็ได คือ หลักสูตรใบประกาศนียบัตรพุทธเกษตร หลักสูตรรัฐศาสตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร และหลักสูตรการพัฒนาชุมชน และหลักสูตร
ท้ังหมดควรมีเนื้อหาสาระท่ีผสมผสานรวมกันกับรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมและควรมีระยะเวลา
การศึกษาอยางนอยท่ีสุด 3-4 ป จึงจะจบหลักสูตร ใหมีวุฒิบัตรรองรับจากหนวยงานตนสังกัด และ
เทียบเทากับวุฒิการศึกษานั้นๆ  ควรมีการปรับเนื้อหาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนเปนหลัก
สําคัญ หากไดรับการศึกษาแลว ก็ใหเทียบวุฒิการศึกษาสามารถเรียนในระดับปริญญาตร ี 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลและพาณิชยจังหวัด ควรมีแผน
งบประมาณ แผนปฏิบัติการตางๆ ในการจัดการรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของการมีสวนรวม
อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย ใหเปนจังหวัดนํารองของการพัฒนาภาวะผูประกอบการ
ตามธรรมะทางพระพุทธศาสนา ประมาณไมเกินจํานวน 30 คน อาจจะใชเวลาในการศึกษาตาม
อัธยาศัยประมาณ 6เดือน ถึง 1 ป จึงจะสําเร็จการประกอบอาชีพ หากมีผูประกอบการใดไมเปนไป
ตามหลักเกณฑถือวาไมสามารถทําได แลวจะตองลงทะเบียนใหมเพ่ือรองรับและการันตีใหกับ
ประชาชนในชมุชนนั้นท่ีใชบริการ  
 1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลและบังคับบัญชาผูประกอบการ ควรจัดสรางกลไกเพ่ือการ
พัฒนาความเปนธรรมตามกระบวนการพัฒนาท้ัง 6 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 การสรางความ
พรอม ข้ันตอนท่ี 2 การสรางความรวมมือ ข้ันตอนท่ี 3 การเปนแบบอยาง ข้ันตอนท่ี 4 การสราง
การยอมรับจากประชาชน ข้ันตอนท่ี 5 การสรางอุดมการณ และข้ันตอนท่ี 6 การสื่อสาร  
 2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลและพาณิชยจังหวัดมีหนาท่ีดูแลผูประกอบการ ควรนํา
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมใหแกผูประกอบการในเขตอําเภอเมืองหนองคายจังหวัด
หนองคายไปประยุกตใช ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทผูประกอกอบการของตนเองใหมาก
ท่ีสุด  
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  
 ความนาสนใจของงานวิจัยฉบับนี้อยูท่ีการท่ีจะทําใหผูประกอบการไดนําเอาหลักธรรมไป
ประยุกตใชในการพัฒนาทางดานจิตใจของตนเองและผูอ่ืนไดดวย และการบริหารตามหลักธรรม
พุทธศาสนาเปนประการท่ีสําคัญ โดยคนหาและหารูปแบบจากขอมูลตางๆท่ีมาจากผูเชี่ยวชาญและ
นักธุรกิจท่ีมีประสบการณมาหลายๆป พรอมกับนักวิชาการ และผูนําชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึงพบวา การสรางการอบรมปลูกจิตสํานึกจะเปนสิ่งท่ีดีผูประกอบการ
จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะความเปนธรรมได แตกระนั้น ในสวนของปจจัยท่ีเก่ียวของก็คือ
ประเด็นการพัฒนาการอบรมตามหลักพุทธเกษตรซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีสําคัญของ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และหลักสูตรอ่ืนๆ เชน  หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร และหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของผูประกอบการในชุมชนในถ่ินนั้นๆ ทําใหเปนประเด็นท่ีทา
ทายและนาสนใจมิใชนอย รวมท้ังการแกไขปญหาตางๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจก็จะดีข้ึนในอีกรูปแบบ
หนึ่งและกําหนดกลไก และกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหผูประกอบการและผูนําของชุมชนเขามามี
สวนรวมและเขาสูระบบการประกอบการอยางเปนระบบไมใชตามแบบอัธยาศัย หรือในระบบเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการการประกอบการอยางเปนธรรมและการบริการใหมีคุณลักษณะของรูปแบบ
เศรษฐกิจท่ีเปนธรรมมากยิ่งข้ึน 
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กาวยางประวัติศาสตรขององคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายของประเทศไทย 

Historical Steps of the Organs which are Responsible for the 
Constitutionality of Laws of Thailand 

โกเมศ  ขวัญเมือง∗ 

บทคัดยอ 

ดวยเหตุท่ีประเทศท่ีมีกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีจัดข้ึนไวในรูปประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เปนเอกสารฉบับเดียว ตามรูปแบบรัฐธรรมนูญอเมริกัน ซ่ึงรัฐธรรมนูญตามรูปแบบนี้จะมีบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน” ฉะนั้น ตามรัฐธรรมนูญ
รูปแบบอเมริกันนี้ จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวาดวยองคกรท่ีทําหนาท่ีธํารงปกปอง 
หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ตางก็มี
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รับรองและยืนยันใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ พรอม
ท้ังมีบทบัญญัติใหมีองคกรท่ีมีหนาท่ีควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายข้ึน ท่ีมีศักดิ์ต่ํา
กวารัฐธรรมนูญ 

จากการศึกษาประวัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พบวา นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น 
องคกรท่ีทําหนาท่ีพิทักษความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนั้น องคกรแรกท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 คือ สภาผูแทนราษฎร และตอมารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให “คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ” ทําหนาท่ีควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหมายและให “สภา
ผูแทนราษฎร” ทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ในการปฏิบัติงานของรัฐสภา และ
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมอบอํานาจให “ศาลรัฐธรรมนูญ” 
เปนองคกรเดียวท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติตรา
ข้ึน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอๆ มา ดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ตางก็มอบ
อํานาจให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

                                                           
∗อาจารย์ประจําหลกัสตูร ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

Because the country with the constitutional law established in the codified 
constitutional law as single text by American model of the constitution that had 
provisions of the constitution state that the constitution was the supreme law of 
the land. Therefore, by this American model of the constitution need to have the 
provisions of constitution about organization that serve to protect the principle of 
the Supremacy of the constitution. 

For the constitution of the Kingdom of Thailand, since the constitution of 
the Kingdom of Siam B.E.2475 which was the first constitution until the present 
constitution (B.E.2560) there are provisions of the constitution certify and confirm 
the constitution is the supreme law of the state with the provision of an 
organization that has the duties to control the constitutionality of the any law 
which has priority lower than the constitution. 

From the study of the history of the United Kingdom, it was found that 
since the constitution of the Kingdom of Siam B.E.2475 until the present 
constitution (B.E.2560), the first organization that protects the highest law of the 
constitution appeared in the constitution of the Kingdom of Siam B.E. 2475 was the 
House of Representatives. After that, the constitution of the Kingdom of Thailand 
B.E.2489 has provisions of the constitution which state that constitutional council 
act to control the constitutionality of the law and the House of Representatives 
acts to examine the constitutionality in the performance of the parliament, and 
after that, the constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540 authorized the 
constitutional Court as the only organization that reviews the constitutionality of 
laws enacted by lawmakers. The next constitution of the Kingdom of Thailand such 
as the constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550 and the present 
constitution of the Kingdom of Thailand (B.E.2560) authorized the Constitutional 
Court to be an organization that reviews the constitutionality of the law like as the 
constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540. 
Keywords: Supremacy of the Constitution, Constitutionality Review of Laws, 

Constitutional Council and Constitutional Court 
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บทนํา 

กาวยางทางประวัติศาสตรขององคกรท่ีทําหนาท่ีธํารงไวซ่ึงความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ ท่ีมีภารกิจสําคัญยิง่ในระบบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ในการปกปอง
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิใหถูกฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายใดๆ ท่ีมีผลกระทบ
กระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีบทบัญญัติแตงรัฐธรรมนูญรับรองคุมครองให 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักสยาม พ.ศ. 2475 ซ่ึง
ถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเด็ดขาดใน
การตีความรัฐธรรมนูญ นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 เปนตนมา องคกร
ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ 
เปนลําดับ ต้ังแตสภาผูแทนราษฎร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489) และศาลรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 
2550 และ 2560) เปนลําดับมาจนถึงในปจจุบัน ซ่ึงในท่ีนี้จะขอพิจารณารูปแบบตางๆ ขององคกรท่ี
ทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ออกเปน 4 ชวงเวลาดวยกัน 
ดังตอไปนี้ 

1.1 ชวงท่ี 1 ชวงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 นั้น ไดยอมรับหลักความเปน

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกอตั้งองคกรพิทักษความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวใน
มาตรา 61 และ 62 ดังนี ้

มาตรา 61 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ 
มาตรา 62 สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาในการตีความแหงรัฐธรรมนูญ 
เม่ือพิจารณาเนื้อหาบทบัญญัติ มาตรา 62 แลว จะพบวา องคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจะเปนองคกรอ่ืนใดไมได นอกจากสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเปน
องคกรผูมีสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ 

เหตุผลท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มาตรา 62 บัญญัติใหสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนั้น นายปรีดี พนมยงค ใน
ฐานะเลขาธิการอนุกรรมการตรวจแกไข พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว 2475 
ไดใหความเห็นไววา 

“องคกรท่ีมีอํานาจตีความชี้ขาดวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญจะเปนองคกรอ่ืนใด
มิได นอกจากสภาผูแทนราษฎร เพราะนอกจากสภาซ่ึงเปนผูแทนประชาชนแลว กฎหมายท่ีผูแทน
ประชาชนตราข้ึนยอมแสดงออกถึงเจตนารมณรวมกันของประชาชน 

ถาใหองคกรอ่ืนมาวินิจฉัยแทนเทากับวาการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณรวมกันของ
ประชาชนเสยีไปได” 
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ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ชุดความคิด
เก่ียวกับองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติตราข้ึน 
ตางยอมรับวา สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซ่ึงอํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนั่นก็คือ อํานาจ
ในการตีความวินิจฉัยวา กฎหมายใดขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม ชุดความคิดนี้
ไดรับการยอมรับนับถือมาโดยตลอดจนกระท่ังเกิดเหตุโตแยงทางความคิดเก่ียวกับองคกรท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายข้ึน ระหวางสภาผูแทนราษฎรและศาลฎีกา เม่ือ
สภาผูแทนราษฎรไดตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 และศาลฎีกาไดตัดสิน
ตีความพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ในคดีอาชญากรสงคราม ตามคําพิพากษาศาล
ฎีกา ท่ี 1/2489 และท่ี 2-4/2489 ซ่ึงขอแยกพิจารณาท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังตอไปนี้ 

1) ขอเท็จจริงในคดีอาชญากรสงคราม 1/2489 และ 2-4/2489 
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) โดยแบงออกเปน 2 ฝาย

ใหญๆ คือ ฝายสัมพันธมิตร เชน สหรัฐเมริกา อังกฤษ เปนตน และฝายอักษะ เชน เยอรมนี อิตาลี 
ญ่ีปุน เปนตน โดยเยอรมนีไดบุกชนะฟนแลนด นอรเวย โปแลนด ฮอลันดา เดนมารก และฝรั่งเศส 
ขณะเดียวกันทางเอเชีย ญี่ปุนไดบุกชนะเวียดนาม โจมตีเพิรลฮาเบอร สหรัฐอเมริกาและบุกเขา
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2484 ซ่ึงในขณะนั้น จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี 
และอีก 3 วันตอมา รัฐบาลไทยไดยอมแพญ่ีปุน เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2484ขณะนั้น ม.ร.ว.เสนีย 
ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยไดโทรเลข
ถึง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช วารัฐบาลไทยยอมแพญ่ีปุนแลวและใหเผาเอกสารสําคัญ แต ม.ร.ว.เสนีย 
ปราโมช ไดประกาศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยข้ึนตอหนังสือพิมพอเมริกัน โดยแถลงเปนใจความวา 
การท่ีรัฐบาลไทยยอมแพญ่ีปุน ทานเองไมเชื่อวาเปนเจตนาของคนไทย การจัดตั้งขบวนการเสรีไทย
ข้ึนเพ่ือรวมมือกับสัมพันธมิตรตอสูกับญ่ีปุน ขอชักชวนใหคนไทยท้ังในและนอกประเทศเขารวม
ขบวนการนี้ ทําใหขาวนี้ไดลงหนังสือพิมพในประเทสสหรัฐอเมริกาและแพรขาวออกไปท่ัวโลก และ
ในวันหนึ่ง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดเดินทางไปพบกับ Mr. Adolf Bunley รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือแจงขาวการแถลงขาวดังกลาว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศ สหรัฐอเมริกา ไดแสดงความพอใจและกลาววารูสึกเปนเกียรติท่ีประเทศไทยแสดงตน
เปนสัมพันธมิตร เหตุการณเหลานี้ยอมแสดงถึงความกลาหาญของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เพราะเปน
การเสี่ยงตอชีวิต เนื่องจากรัฐบาลอเมริกาอาจสงตัว ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช กลับเมืองไทยเพ่ือแลกกับ
เอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทยท่ีถูกควบคุมตัวอยูท่ีกรุงเทพ และเม่ือเดินทางกลับ
ประเทศไทยอาจโดนขอหาวาเปนกบฏ ยิ่งรายกวานั้นคือ วันท่ี 25 มกราคม 2485 รัฐบาลไทยมี
คําสั่งทางโทรเลขให ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ประกาศสงครามกับอเมริกา ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช จึงได
เดินทางเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาพรอมนําโทรเลขของรัฐบาล
ไทยไปดวย โดยไดแจงวา ทานไมยอมประกาศสงครามตามคําสั่งของรัฐบาลไทยแตอยางใด ในท่ีสุด
กลางเดือนสิงหาคม 2488 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางา
ซากิ สงผลใหประเทศญี่ปุนยอมแพสงคราม ตอมาเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2488 หลังสงครามโลกครั้ง
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ท่ี 2 สิ้นสุดลง ไดมีแถลงการณของ Mr. Jamso F. Burnu รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา คนตอมา เพ่ือยืนยันความเปนเอกราชของประเทศไทยตามหนังสือเลขท่ี 616 วันท่ี 
20 สิงหาคม 2488  

ซ่ึง “ท่ีรัฐบาลไทยปฏิบัติดังนี้ เปนการกาวหนาท่ีนายินดีในสัมพันธภาพระหวาง
อเมริกากับประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การท่ีญี่ปุนโจมตีเพิรลฮาเบอร ญี่ปุนไดเขายึดครอง
ประเทศไทยหลังจากนั้น 9 สัปดาห ประเทศไทยก็ไดประกาศสงคราม รัฐบาลไทยในขณะนั้นตองตก
อยูในบังคับควบคุมของญ่ีปุนอยางเด็ดขาด รัฐบาลอเมริกาเชื่อเสมอวา การประกาศสงครามมิได
เปนไปตามเจตจํานงของประชาชนชาวไทย ดวยเหตุนี้ เราจึงไมรูการประกาศสงครามนั้น และได
รับรองฐานะของทูตไทยในกรุงวอชิงตันเปนทูตผูแทนประเทศไทยตลอดมา โดยในเวลาเดียวกันเรา
หาไดรับรองฐานะของรัฐบาลไทยท่ีกรุงเทพไม เพราะรัฐบาลนั้นตกอยูในบังคับควบคุมของญี่ปุน” 

ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง นายปรีดี พนมยงค ผูสําเร็จราชการแทนพระองค เชิญ 
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช มาเปนนายกรัฐมนตรี ในเบื้องตนตน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไมขอรับเปน
นายกรัฐมนตรี แตในท่ีสุดก็ยินยอมเดินทางกลับประเทศไทยและตกลงรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ใน
เวลาตอมามีการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ในสมัย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝายสัมพันธมิตรไดจัดตั้งศาลอาชญากรสงคราม
ข้ึนเพ่ือพิจารณาความผิดชอบฝายอักษะท่ีเมืองนูเรมเบอรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
กรุงโตเกียว ราชอาณาจักรญี่ปุน สงผลใหทหารนาซีของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีถูกแขวนคอ 
จํานวน 12 คน เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2489 และทหารญ่ีปุนถูกแขวนคอ จํานวน 7 คน รวมถึงอดีต
นายกรัฐมนตรี โต โจ  เม่ื อวัน ท่ี  12 พฤศจิกายน  2491 สํ าหรับประเทศไทยนั้ น  สถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีกรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดียและท่ีซานฟานซิสโก สหรัฐอเมริกาไดออกขาววา ฝาย
สัมพันธมิตรจะนําเอาอาชญากรสงครามในประเทศไทยไปข้ึนศาลตางประเทศ โดยมีอาชญากร
สงคราม จํานวน 4 คน คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม หลวงวิจิตรวาทการ พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 
และนายสังข พัธโนทัย หรือนายม่ัน ชูชาติ ขณะท่ีเรื่องอาชญากรสงครามกําลังเปนขาวอยูในขณะนี้ 
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เพ่ิงรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดสั่งใหพระยาอรรถการียนิพนธราง
พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามข้ึนและรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดนําเขาสูการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎรในวันท่ี 27 กันยายน 2488 

2) ปญหาขอกฎหมายพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 
1. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 
มาตรา 3 บัญญัติวา “การประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรไมวาการประกาศไดทํา

ข้ึนกอนหรือในวัน ท่ี พ.ร.บ.นี้  ใชบั งคับ ให ถือวาเปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต” 

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีหนาท่ี 
ก. สืบสวน สอบสวนวามีบุคคลกระทําการตามมาตรา 3 
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ข. เปนโจทกฟองคดีตอศาลฎีกาและใหศาลฎีกาเปนศาลแรกและศาล
สุดทายในการพิจารณาคดีคําพิพากษาคดีใหเปนท่ีสุด 

3) เหตุการณภายหลังพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามมีผลใชบังคับ 
(1) คณะกรรมการอาชญากรสงคราม รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการอาชญากร

สงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 มาตรา 4 และมาตรา 5 ทําหนาท่ี
สืบสวนและสอบสวน ประกอบดวย 15 คน คือ นายสงวน ตุลารักษ ประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบดวย หลวงบรรณกรโกวิท หลวงสัมฤทธิ์สุขุมวาท พันตํารวจเอกนิรันดร ชัยนาม หลวงอรรถ
ไกวัลวที หลวงอรรถวิภัชนพจนกร พันเอกสุวรรณ เพ็ญจันทร พันโทหลวงเจริญเนติศาสตร นาย
อัมพร จินตถานนท รอยตํารวจเอกชมพู อรรถจินดา รอยเอกสมจิต ยศสุนทร รอยเอกเสนาะ นิลกํา
แหง นายขุน ศรียาภัย นายสุพจน พูลเกษม และนายกมล วรรณประภา เปนกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการอาชญากรสงครามดังกลาว เริ่มสอบปากคําผูตองหาและผูเก่ียวของตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน 2488 และในท่ีสุดคณะกรรมการอาชญากรสงครามไดสรุปสํานวนสงฟองผูตกเปน
จําเลยตอศาลฎีกา จํานวน 8 คน คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พันโทพระสารสาสนพลขันธ พลโท
จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ พลตรีประยูร ภมรมนตรี พระราชธรรมนิเทศ นายสังข พัธโนทัย นายฉํ่า 
จํารัสเนตร และหลวงวิจิตรวาทการ สวนอีก 5 คน ถูกปลอยเนื่องจากไมมีมูล คือ พลโทมังกร พรหม
โยธี รอยตํารวจเอกสนิท ธรรมเชื้อ นายแดง นาวัน นายจินดา อุดมอักษร และนายโกศล อินทรวงศ 

(2) คณะกรรมการตุลาการ รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการตุลาการพิจาณราใน
ศาลฎีกาข้ึน จํานวน 8 คน คือ พระยาลัคพลีธรรมประคัลภ พระมนูภันยวิมลสาร พระยาอิสสรภักดี
ธรรมวิเทศ พระยาเลขวนิชธรรมพิทักษ หลวงจํารูญนิติศาสตร หลวงประสาทศุภนิมิต พระยาธรรม
บัณฑิตสิทธิศฤงคาร และพระนาถปรีชา ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการตุลาการพิจารณาพิพากษาคดี
อาชญากรสงครามตามท่ีคณะกรรมการอาชญากรสงครามฟองตอศาลฎีกา 

(3) คําฟองระหวางคณะกรรมการอาชญากรสงคราม โจทก และจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จําเลย ฟองตอศาลฎีกา สรุปยอไดวา “การท่ีจําเลยไดกระทําตามขอความท่ีกลาวในคําฟอง
นั้น คณะกรรมการอาชญากรสงครามถือวาเปนความผิดตอกฎหมายและบทมาตรา ดังนี้ 
พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช 2488 มาตรา 3 (1) และ (4) มาตรา 9 
ประกอบดวยกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 63 – 64 และ 71 ขอใหพิจารณาพิพากษาลงโทษ
จําเลยตามกฎหมาย และขอศาลใหสั่งริบทรัพยสมบัติสวนตัวของจําเลยท้ังสิ้นกับขอใหศาลพิพากษา
เพิกถอนสิทธิออกเสียงตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งมีกําหนด 12 ป นับแตวันพนโทษในคดีนี้ดวย 

(4) คําโตแยงปฏิเสธคําฟองของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
“พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ท่ีโจทก็ฟองมีบทบัญญัติใหมีผล

ยอนหลัง แตศาลจะตีความใหกฎหมายนี้มีผลยอนหลังไปขัดแยงตอบทบัญญัติในธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไมได มิฉะนั้น พระราชบัญญัตินี้จะตกเปนโมฆะตามมาตรา 61 แหงรัฐธรรมนูญ 
การกระทําท่ีโจทกฟองกลาวหาจําเลยในคดีนี้เปนการใชอํานาจของจําเลยในการบริหารราชการ
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แผนดินตามรัฐธรรมนูญโดยชอบ จึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามตามฟอง
ของโจทกก็ไมได” 

(5) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2-4/2489 วันท่ี 23 มีนาคม 2489 เรื่อง หาวากระทํา
ความผิดฐานเปนอาชญากรสงคราม 

คําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี  2-4/2489 ตัดสินคดีอาชญากรสงครามระหวาง
คณะกรรมการอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามกับจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ท่ี 1 นายเพียร ราชธรรมนิเทศ ท่ี 2 และนายสังข พัธโนทัย ท่ี 3 โดยศาลฎีกาไดยึดแนวคํา
พิพากษาคดีอาชญากรสงคราม ท่ี 1/2489 วันท่ี 23 มีนาคม 24849 วาการกระทําท่ีโจทกฟอง
จําเลยในการกระทําความผิดกอนวันท่ี 11 ตุลาคม 2488 อันเปนวันท่ีพระราชบัญญัติอาชญากร
สงครามไดออกใช เม่ือบทบัญญัติท่ีโจทกฟองขอใหเอาผิดแกจําเลย ศาลไดวินิจฉัยแลววาเปนโมฆะ
อันจะลงโทษจําเลยไมได ก็ไมมีประโยชนอันใดท่ีศาลจะฟงคําพยานหลักฐานโจทก ศาลฎีกาจึง
พิพากษาใหยกฟองและปลอยจําเลยท้ังสามพันขอหาไป 

(6) ผลกระทบจากคําพิพากษาฎีกา ท่ี  1/2489, ท่ี 2-4/2489 
ก. ทาทีของสภาผูแทนราษฎร 
สภาผูแทนราษฎรไมพอใจตอคําตัดสินของศาลฎีกา เพราะเห็นวาศาลฎีกาไมมี

อํานาจพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 
มาตรา 62 บัญญัติไวอยางชัดเจนวา “ทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการ
ตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้” 

ข. ทาทีของศาลฎีกา 
ศาลฎีกาโตแยงวา 
ก) ศาลมีอํานาจในการพิจารราอรรถคดี ฉะนั้น การท่ีศาลจะดูวาอะไรเปน

กฎหมายหรือเปนกฎหมายท่ีใชไดหรือไมได ยอมเปนอํานาจศาล เพราะถาศาลไมมีอํานาจดูกฎหมาย 
ศาลจะดําเนินการพิจารณาคดีไดอยางไร 

ข) การปกครองแบงแยกอํานาจเปน 3 ประเภท แตละประเภทยอมมีอํานาจ
ยับยั้งและกํากับเปนการควบคุมกันอยู สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการตรากฎหมาย ถาสภา
ผูแทนราษฎรออกกฎหมายมาไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ศาลยอมีอํานาจแสดงความไมถูกตองนั้น 

ค) เม่ือสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญแลว จะใหสภา
ผูแทนราษฎรซ่ึงเปนผูออกกฎหมายนั้นเองแลว จะมีอํานาจตีความวากฎหมายนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญ
อีกไดอยางไร 

(7) แนวทางแกไขปญหา 
ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2489 นายปรีดี พนมยงค 

นายกรัฐมนตรีไดตอบญัตติของนายกิจจา วัฒนสันธ ซ่ึงเสนอใหสภาตีความมาตรา 61 และ 62 วา 
“การตีความรัฐธรรมนูญนี้ ถาเราจะพูดไปโดยละเอียดแลว ก็มีเหตุผลดวยกันหลายฝาย ขาพเจาเห็น
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วาเรื่องนี้นาจะต้ังกรรมาธิการวิสามัยของสภาฯ ไปพิจารณาทํารายงานมาใหสภาฯ วินิจฉัยใน
ภายหลังจะเปนการสมควรกวา” 

ในท่ีสุดท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร จึงมีมติใหแตงตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” 
(Ad hoc Committee) ข้ึนมาคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีศึกษาคําพิพากษาฎีกา 1/2489, 2-4/2489 และ
มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแหงอราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

คณะกรรมาธิการวิสามัยชุดนั้น ประกอบดวยนักกฎหมายท่ีมีชื่อเรื่องในขณะนั้น 
ไดแก พระยาเทพวิทูร พระยาวิกรมรัตนสุภาพ พระยานลราชสุวัชน พระยานิติศาสตรไพศาล และ
นายพิชาญ บุลยง (เรอเน กียอง) 

คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้มีความเห็นวา 
“คณะกรรมาธิการวิสามัญ คนพบวา ในการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 (27 พ.ย. 

2475) ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดอภิปรายวา ปญหาการตีความรัฐธรรมนูญใน
ตางประเทศ เขาใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูชี้ขาดเวนแตสหรัฐอเมริกา” 

“โดยเหตุผลดังกลาว จึงกลาวไดวา ผูรางรัฐธรรมนูญตองการใหสภาผูแทนราษฎร
มีเอกสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ” 

เพ่ือเปนการแกไขปญหาวาองคกรใดมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญ ตอมาเม่ือมีการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (พ.ศ. 2489) จึงไดมีบทบัญญัติใหมีการจัดตั้ง “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 
เปนครั้งแรกไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 

1.2 ชวงท่ี 2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 – พ.ศ. 2534 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 ของ

ไทย จัดรางโดยสภาผูแทนราษฎร ประกาศใชและบังคับใชในวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และ
ถูกยกเลิกในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยคณะรัฐประหาร ซ่ึงมี พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ 
นายทหารนอกราชการ เปนหัวหนาคณะ รวมอายุการบังคับใช 1 ป 5 เดือน 28 วัน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 นี้ไดประกาศยืนยันความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และจัดใหมีองคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยวากฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไว
ในมาตรา 86, 87, 88 และ 89 ดังนี ้

มาตรา 86 ภายใตบังคับมาตรา 88 รัฐสภาทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหง
รัฐธรรมนูญนี้ 

มติในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้ตองมีเสียงไมต่ํากวาก่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังสอง
สภา 

มาตรา 87 บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ
นั้นเปนอันใชบังคับมิได 

มาตรา 88 ในการท่ีศาลจะใชบทกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทกฎหมาย
นั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา 87 ก็ใหศาลรอการพิจารณาคดีนั้นไวชั่วคราว แลวใหรายงาน
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ความเห็นเชนวานั้น ตามทางการไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย เม่ือคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหแจงใหศาลทราบ 

คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาดและใหศาลปฏิบัติตามนั้น 
มาตรา 89 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐสภาแตงตั้ง

ข้ึนเปนประธานตุลาการคนหนึ่ง และตุลาการอีกสิบสี่คน 
ให มีการแต งตั้ งคณ ะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหม ทุกครั้ ง เม่ือได มีการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทน เพราะเหตุท่ีสภาผูแทนหมดอายุหรือถูกยุบ 
วิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
จากการพิจารณามาตรา 86 – 89 ขางตน จะพบวา รัฐธรรมนูญมาตรา 87 บัญญัติให

รัฐธรรมนูญมีฐานะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สวนองคกรท่ีทําหนาท่ีตีความรัฐธรรมนูญนั้น 
ประกอบดวย 

ก. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยวา บทกฎหมายใดมี
ขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ในกรณีท่ีศาลสงบทบัญญัติแหงกฎหมายใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญตีความ สวนอีกองคกรหนึ่งไดแก 

ข. รัฐสภา มาตรา 86 ใหอํานาจรัฐสภาในการตีความรัฐธรรมนูญเฉพาะปญหาการ
ปฏิบัติงานภายในของรัฐสภาวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

อยางไรก็ตาม คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 มาตรา 89 ไมไดมีการแตงตั้งข้ึนแตอยางใด อันเนื่องมาจากการรัฐประหารใน
วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 

ในชวง 21 ป พ.ศ. 2489 จนถึง ป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยยอมรับใหมีองคกรท่ีทํา
หนาท่ีตีความรัฐธรรมนูญ 2 สถาบันดวยกัน คือ รัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีอํานาจ
ตีความรัฐธรรมนูญควบคูกันไป ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีบัญญัติจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึน (แตยังไมมีการแตงตั้ง
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเกิดรัฐประหาร ป 2490 กอน) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญดังกลาว
มีอํานาจจํากัดเฉพาะกรณีท่ีการตีความกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเฉพาะกรณีตามท่ีศาลยุติธรรมสง
เรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเทานั้น ตามมาตรา 86 และมาตรา 88 บัญญัติใหรัฐสภา
ทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้ เวนแตในกรณีท่ีศาลไดสงเรื่องใหคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลวเทานั้น รัฐสภาจึงไมมีอํานาจตีความกฎหมายวาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม 
เปนตน ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 ซ่ึงเกิดจากการ
ยกรางของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ไดกลับไปสูหลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนกับระยะแรก (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475) โดยไมมีคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญแตอยางใด โดยมาตรา 94 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2490 
บัญญัติใหรัฐสภาทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตอยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ
ฉบับตอๆ มาไดบัญญัติจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนและไดลดอํานาจในการตีความรฐัธรรมนูญ
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ของรัฐสภาไวเฉพาะอํานาจวินิจฉัยประเด็นปญหาอันอยู ในวงงานของรัฐสภาเทานั้น เชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2495 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2511 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2521 เปนตน 

1.3 ชวงท่ี 3 ชวงป พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2540 
ในชวงนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญท่ีมี

อํานาจตีความรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 
มาตรา 200 บัญญัติวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร หรือสาขารัฐศาสตร
อีก 6 คน ซ่ึงวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงตั้งสภาละ 3 คน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กําหนดใหองคกรท่ีมีอํานาจ
ตีความรัฐธรรมนูญเหลือเพียงองคกรเดียว คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยตัดอํานาจการตีความ
ของรัฐสภาออกไป 

มาตรา 207 บัญญัติวา 
“ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณีมีมติวา 

กรณีมีปญหาจะตองตีความรัฐธรรมนูญใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณี สงเรื่องไปใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย” 

ขอสังเกต 
มาตรา 207 บัญญัติไวกวางขวางมาก คือ 
ถาองคกรใดใน 4 องคกรขางตน ไดแก  คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิ สภา สภา

ผูแทนราษฎร เห็นวามีปญหาตองตีความรัฐธรรมนูญ ท้ังๆ ท่ีอาจจะยังไมมีขอโตแยงเกิดข้ึนจริง แต
เปนขอสงสัยวานาจะขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถสงใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได 

ฉะนั้น จึงเห็นวารัฐธรรมนูญป พุทธศักราช 2534 ทําใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปน
เสมือนองคกรท่ีมีอํานาจหดหรือขยายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได ดวยการตีความรัฐธรรมนูญและ
ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ไดถูกแกไข
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

1.4 ชวงท่ี 4 ชวงป พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 
ในชั้ น ยกร างรั ฐธรรมนูญ แห งราชอาณ าจักรไทย  พุทธ ศักราช  2540 นั้ น 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดมอบหมายใหผูเขียนวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสียของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม ซ่ึงผูเขียนไดสรุปความเห็นเสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 

คณะกรรมการตุลาการตามรัฐธรรมนูญเดิมมีปญหาหลายประการ เชน 
ก. กระบวนการแตงตั้งและสรรหาตุลาการฯ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489, 2490, 2495, 2511, 2512, 
และ 2534 กําหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดํารงตําแหนงมีวาระไมถาวร เชน กําหนดใหมีการ
แตงตั้งตุลาการใหมทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ข. ความเปนองคกรของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนองคกรทางการเมืองมากกวาความเปนตุลาการ 

กลาวคือ มีปญหาเรื่องความไมเปนอิสระ เนื่องจากเปนขาราชการท่ีมีนักการเมืองเปนผูบังคับบัญชา 
เชน อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณและความมีสวนไดสวนเสียของตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เชน ถาหากมีปญหาขัดแยงระหวางสภาผูแทนราษฎรกับองคกรอ่ืน ประธานสภา
ผูแทนราษฎรซ่ึงเปนกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตําแหนง ก็ยอมวินิจฉัยไปในทางความเห็น
ของสภาผูแทนราษฎร ในขณะท่ีประธานวุฒิสภาก็ยอมแสดงความเห็นไปตามแนวทางของวุฒิสภา 
เปนตน 

ค. วิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญงดออกเสียงได แตหลักการพิจารณาคดีของศาลนั้น องคคณะท่ี

พิจารณาจะงดออกเสียงไมได เพราะศาลไมใชกรรมการในฝายบริหาร เชน กรณีมีปญหาเรื่อง พ.ร.ก. 
นิรโทษกรรมใหแกพลเอกสุจินดา คราประยูร และคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ซ่ึงทําการ
รัฐประหารในป พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีปญหาวา พ.ร.ก. นิรโทษกรรมฉบับนั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 
แตปรากฏวา นายมีชัย ฤชุพันธ ประธานวุฒิสภาในฐานะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเคยเปนรอง
นายกรัฐมนตรี และมีสวนในการออก พ.ร.ก. นิรโทษกรรมไดงดออกเสียง เปนตน 

ง. เปนความจําเปนท่ีจะตองทําใหองคกรท่ีทําหนาท่ีความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายมีลักษณะเปน “ศาล” เพราะ 

ก) จะไดกําหนดใหมีวิธีพิจารณาเชนเดียวกับวิธีพิจารณาของศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง หรือศาลอ่ืนๆ 

ข) จะไดเปดโอกาสใหคูความแสดงความเห็นของตนกอนการวินิจฉัย 
ค) เปนการเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได 
ง) กําหนดใหคําวินิจฉัยนั้น ตองมีเหตุผลประกอบเสมอ และในทุกคําวินิจฉัย 

จะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
จ) กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยคดีอันเก่ียวของกับปญหาขอพิพาท

ทางกฎหมายหรือขอโตแยงระหวางอํานาจขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม ศาล
รัฐธรรมนูญไมใชองคกรท่ีทําหนาท่ีตอบขอหาหรือทางกฎหมายขององคกรใด เพราะศาลรัฐธรรมนูญ
ไมใชคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฉ) เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนศาลแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจาณาเกินคํา
ขอไมได ซ่ึงตางจากตุลาการรัฐธรรมนูญเดิม ซ่ึงมีอํานาจเต็มในการตัดสิน แตศาลรัฐธรรมนูญนั้นถา
คูความไมตั้งประเด็นเปนคําขอ ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาใหไมได 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3710

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 ตาง
ก็บัญญัติรับรองใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 
สรุป 

องคกรท่ีทําหนาท่ีพิทักษและธํารงไวซ่ึงความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดย
รัฐธรรมนูญมอบอํานาจใหทําหนาท่ีตรวจสอบควบคุมมิใหกฎหมายขดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 62 ไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎร
เปนองคกรท่ีมีสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ แตภายหลังจากการท่ีสภาผูแทนราษฎรไดตรา
พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ข้ึนเพ่ือใหเปนเครื่องมือในการพิจารณาพิพากษา
ความผิดของผูท่ีเก่ียวของกับสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ซ่ึงศาลฎีกาโดยคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 1/2489 
และ 2-4/2489 ไดวินิจฉัยวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามมีผลลงโทษจําเลย
ยอนหลัง จึงเปนโมฆะ ใชบังคับมิได จากคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเชนนี้ ทําใหฝายสภาผูแทนราษฎร
เห็นในทางยืนยันวา อํานาจตีความรัฐธรรมนูญนั้น เปนสิทธิเด็ดขาดของสภาผูแทนราษฎร ตาม
มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มิใชเปนอํานาจของศาลฎีกา 

ตอมาปญหาความแตกตางในความเห็นในเรื่องขางตน ไดรับการแกไข โดยเม่ือมีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับตอมา คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 86 
บัญญัติใหรัฐสภาทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ เวนแตในกรณีท่ีศาลไดสงเรื่องให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รัฐสภาไมมีอํานาจตีความวากฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมตาม
มาตรา 88 อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช 2495 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ตางก็มี
บทบัญญัติใหอํานาจคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญ และไดลดอํานาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไวเฉพาะอํานาจวินิจฉัยประเด็นปญหาอันอยูในวงงานของรัฐสภา
เทานั้น 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ไดบัญญัติใหมีคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนองคกรเดียวเทานั้นท่ีมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญ โดยตัดอํานาจการตีความของ
รัฐสภาออกไป 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดยกเลิกอํานาจในการ
ตีความรัฐธรรมนูญของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและไดมอบอํานาจใหองคกรหนึ่งซ่ึงมีลักษณะเปน
ศาลมากกวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ีควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญนี้ ไดรับการรับรองใหเปนองคกรตรวจสอบความชอบ
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ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2560) 
 

ตารางแสดงถึงองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

ช่ือองคกร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย 

หมายเหตุ 

สภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475 

 

สภาผูแทนราษฎร 

ค ณ ะ ตุ ล า ก า ร
รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2489, 
พุทธศักราช 2492, พุทธศักราช 
2475 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 
2495, พุทธศักราช 2511, 
พุทธศักราช 2517, พุทธศักราช 
2521 

รัฐสภาทรงไวซ่ึงสิทธิเด็ดขาดในการ
ตีความแหงรัฐธรรมนูญ เวนแตใน
กรณีท่ีศาลสงเรื่องใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย รัฐสภาจึงไมมี
อํานาจรีความวากฎหมายชัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม อํานาจใน
การตีความรัฐธรรมนูญของรัฐสภามี
เฉพาะปญหาในวงงานของรัฐสภา
เทานั้น 

ค ณ ะ ตุ ล า ก า ร
รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534, 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2534 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6), รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (บท
เฉพาะกาล) พุทธศักราช 2540, 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 
2549 

ตัดอํานาจสภาผูแทนราษฎรในการ
ตีความรัฐธรรมนูญ  คงไว เฉพาะ
อํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540, 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550, 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2557, 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 
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การพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  
The Development of Social Welfare System in Thailand 

 

สุกานดา  จันทวารีย∗ 
Sukanda  Chantawaree 

 
 

บทคัดยอ  

ภายใตนิยามความหมายของคาวาสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด 
สวัสดกิารสังคม พ.ศ.2546และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมซ่ึงแฝง ไว
ดวยแนวคิดของความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคม บทความวิชาการฉบับ 
นี้ผูเขียนจึงมุงท่ีจะสะทอนมุมมองของแนวคิดท้ังสามประการขางตนผานการพัฒนาระบบสวัสดิการ 
สังคม 4 ประการหลักในประเทศไทย ไดแก 1) การชวยเหลือทางสังคม 2) การประกันสังคม 3) การ 
บริการสังคมและ 4) การสนับสนุนหุนสวนทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดการสนับสนุน
หุนสวน ทางสังคมท่ีไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการจัดระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึง ผูเขียนเห็นวาจะสามารถลดและอุดชองวางของความไมเทาเทียมและความไมเสมอภาคของ
การจัด สวัสดิการสังคมโดยภาครัฐ และสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได 

 คําสําคัญ : การพัฒนา, ระบบสวัสดิการสังคม 
 
ABSTRACT  

The definition meaning of Social Welfare under Social Welfare Promotion 
Act, B.E. 2546 and amendment has focused on Social Welfare, concealed by the 
concept of equality, equity and social justice. This paper is aimed at reflecting on 
the three concepts above through the development of four social welfare system 
in Thailand, which are 1) Public Assistance 2) Social Insurance 3) Social Service and 
4) Social Support Partnership Promotion – SSPP. In particular, the concept of 
supporting social partners has played an increasingly important role in the 
organization of social welfare systems in Thailand. The author sees that it can 
reduce and fill the gaps of inequality, inequity in the provision of social welfare 
systems by the public sector and it can create Social Justice in the society.  
 Keywords : Development, Social Welfare System. 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนํา  
การจัดสวัสดิการสังคมถือเปนภารกิจ บริการสาธารณะอยางหนึ่งท่ีรัฐตองดาเนินการ

เพ่ือให ประชาชนไดรับบริการสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในฐานะท่ีตนมีสิทธิและเปน 
พลเมืองของรัฐ นั้น อยางไรก็ตามเนื่องจากคนในสังคมมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุมผูดอย 
โอกาส ดังนั้น รัฐจะ ดาเนินการอยางไรเพ่ือใหทุกคนในสังคมไดรับสวัสดิการสังคมอยางเทาเทียม
เสมอภาคและเปนธรรม ตอบสนองตอความตองการจาเปนท่ีมีความหลากหลายใหไดมากท่ีสุด
ประกอบกับเม่ือมีการตรา พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมจึงไมไดเปนหนาท่ีของรัฐแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป แตยัง
ตองสงเสริมและสนับสนุนให ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีบทบาทและมีสวนรวมเพ่ิม   มากข้ึน 

  
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม  

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถือเปน 
กฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย       
มีเจตนารมณในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และองคกรอ่ืนไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนในการ
เสริมสรางความม่ันคงทางสังคมใหเปนไปอยางท่ัวถึง เหมาะสมและเปนธรรม 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหนิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม”วาหมายถึง “ระบบ 
การจัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการปองกันการแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความ
ม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พ่ึงตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรมและใหเปนไปตามมาตรฐานท้ังทางดานการศึกษา
สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ
บริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับและการมี
สวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ” (มาตรา 4, พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)    

ภายใตนิยามความหมายดังกลาว มีแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังนิยามการจัด
สวัสดิการสังคมขางตน 4 แนวคิด ประกอบดวย 1. แนวคิดความตองการของมนุษย 2. แ น ว คิ ด
สิทธิมนุษยชน 3. แนวคิดความเปนธรรมในสังคม และ 4. แนวคิดความม่ันคงของมนุษย กลาวคือ  
(ระพีพรรณ คําหอม, 2557) 

1) แนวคิดความตองการของมนุษย   เปนแนวคิดของการจัดสวัสดิการท่ีคํานึงถึงความ 
ตองการของมนุษยตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) โดยเนนการตอบสนองความ 
ตองการจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีมักสะทอน ผานทางโครงการ/บริการ/รูปแบบการจัด
สวัสดิการกับกลุมเปาหมายทางสังคม มีการกําหนดขอบเขตของบริการทางสังคมกับการจัด
สวัสดิการข้ันพ้ืนฐานท่ีมุงสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการ โดยเฉพาะดานปจจัยสี่ไดแก 
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อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและท่ีอยูอาศัย นอกจากนั้นแลว การจัดสวัสดิการยังตองคํานึงถึง
ความตองการของแตละกลุมเปาหมายดวย เชน เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ เปนตน 

2) แนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเริ่มมีการใชอยางแพรหลายเม่ือมีการกอตั้ง 
องคการสหประชาชาติ อยางไรก็ดี แมในกฎบัตรสหประชาชาติจะไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนไวในท่ี 
ตางๆ หลายแหง แตก็มิไดใหคําจํากัดความของคําวาสิทธิมนุษยชนไวแตอยางใด (อุดมศักด์ิ สิทธิ
พงษ,2550) โดยท่ัวไปแลว ถือวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิด 
มนุษยทุกคนมีคุณคาในฐานะความเปนมนุษย หรือท่ีเรามักเรียกกันวามีศักด์ิศรีความเปนมนุษย แม
มนุษยจะมีความแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนมีคาเหมือนกัน สิทธิมนุษยชนมีลักษณะท่ีเปนสากล ไร
พรมแดน และไมสามารถถายโอนใหแกกันได โดยตองคํานึงถึงความเสมอภาคและหามการเลือก
ปฏิบัติ ตลอดจนการมีสวนรวมของมนุษยและการเปนสวนหนึ่งของสิทธินั้น ดังนั้น การนําแนวคิด
สิทธิมนุษยชน มาใชในการจัดสวัสดิการสังคมจึงเปนการสงเสริมใหการดําเนินงานดานสวัสดิการ
สังคมนั้นตองคํานึงและไปใหถึงกลุมเปาหมายตางๆ ในสังคม นั่นเอง  

3) แนวคิดความเปนธรรมในสังคม ความเปนธรรมในสังคมเปนองคประกอบ สําคัญของ
สิทธิพลเมือง (Civil Right) สะทอนถึงความยุติธรรมสําหรับคนในสังคม กลาวคือ คนทุกคนในสังคม
ควรไดรับสิทธิพ้ืนฐาน (Basic Rights) การคุมครอง (Protection) โอกาส (Opportunities) และ
สิทธิประโยชนทางสังคม (Social Benefits) ถือเปนขอผูกพันทางสังคมในการจัดสรรทรัพยากรและ
การจัดบริการสวัสดิการสังคม ท่ีควรใหความสําคัญในการหลีกเลี่ยงจาก 3 ประเด็น  ไดแก   

3.1 อคติ (Prejudice) คือ ความเชื่อหรือทัศนคติเชิงลบท่ีไมชอบตอบุคคล หรือกลุม อัน
เปนมายาคติ และทําใหเกิดแนวคิดท่ีไมถูกตองตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    
   3.2 การเลือกปฏิบัติ  (Discrimination) คือ การกระทําท่ีปฏิบัติตอประชาชนอยาง 
แตกตางกัน อันเปนผลมาจากความเชื่อท่ีมีอคติตอเรื่องนั้นๆ หากการเลือกปฏิบัติมีการขยายวงกวาง
และพัฒนาไปสูระบบการเลือกปฏิบัติจะนําไปสู “การกดข่ี”     

3.3 การกดข่ี (Oppression) คือ การบีบบังคับและการใชอํานาจโดยไมมีเหตุผล (ระพี
พรรณ คําหอม,2557) 

4) แนวคิดความม่ันคงของมนุษย สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
Nation Development programmed - UNDP) ได เสนอแนวคิด  “ความม่ันคงของมนุษย” 
ในชวงตนทศวรรษ 1990 หลังสิ้นสุดสงครามเย็น แนวคิดนี้พยายามเสนอใหมีการเปลี่ยนความสนใจ 
จากเรื่อง “ความม่ันคงแหงรัฐไปสูความม่ันคงของปจเจกบุคคล และเนนจุดสนใจในการพัฒนาไปท่ี
การบรรเทาความเสี่ยงและปองกันภัยพิบัติตางๆ โดยไดนิยามความหมายความม่ันคงของมนุษย มี 2 
มิติ (สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP),2533) ไดแก มิติแรก คือ ความปลอดภัย
จากภาวะคุกคาม (Freedom from Fear) ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องยาวนาน เชน ความหิวโหย 
โรคภัยไขเจ็บและการกดข่ีปราบปราม และมิติท่ีสอง คือ การไดรับการปกปองคุมครองจากอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนตอการดํารงชีวิต ไมวาจะเปนท่ีบาน ในการทํางานหรือในสังคม ท้ังนี้ องคประกอบของ
ความม่ันคงของมนุษย ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความม่ันคง
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ทางดานอาหาร ความม่ันคงทางดานสุขภาพ ความม่ันคงดานสิ่งแวดลอม ความม่ันคงสวนบุคคล 
ความม่ันคงของชุมชน และความม่ันคงดานการเมืองนอกจากนั้นแลวโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (United Nations Development Programmed) ไดกําหนดกรอบ
แนวคิดการพัฒนามนุษย โดยกําหนดดัชนี HDI (Human Development Index-HDI)  เปนดัชนีชี้
วัดระดับการพัฒนามนุษย หรือพูดงายๆ วา การพัฒนาคนในแตละประเทศ ซ่ึงพิจารณา
องคประกอบใน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานสุขภาพ ซ่ึงชี้วัดจากความยืนยาวของการมีชีวิตอยูของ
คนในประเทศ ดวยจํานวนปของอายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ดานศักยภาพ    ชี้วัดจาก
จํานวนปเฉลี่ยและจํานวนป คาดหมายของการไดรับการศึกษาของคนในประเทศและดานคุณภาพ
ชีวิต ชี้วัดจากมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ ชี้วัดเฉพาะมิติทาง เศรษฐกิจโดยดูจากระดับ
รายไดประชาชาติตอหัว (GNI per capital)  

จากแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสวัสดิการสังคมท้ัง 4 แนวคิด จะเห็นถึงลักษณะของการจัด
สวัสดิการท่ีมิไดมุงแตเพียงตอบสนองตอความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยและความตองการของ
กลุมเปาหมายในสังคมเทานั้น แตยังคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนท่ีสะทอนถึงสิ่งท่ีมนุษยทุกคนควรจะ
ไดรับในฐานะท่ีเปนมนุษยเฉกเชนเดียวกัน และกาวไปสูแนวคิดท่ีตองสรางสวัสดิการเพ่ือใหเกิด 
ความเปนธรรมแกคนในสังคม โดยปราศจากอคติ การเลือกปฏิบัติและการกดข่ี ทายท่ีสุดสวัสดิการ 
สังคมไดเกิดข้ึนเพ่ือสรางความม่ันคงใหแกมนุษย ในดานตางๆ ตลอดจนใหเกิดการพัฒนามนุษยท้ัง 
ในมิติดานสุขภาพ ดานศักยภาพและดานคุณภาพชีวิต  

 
ระบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย 

 แผนยุทธศาสตรสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564 (กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย,2561) ไดกําหนดนิยามศัพท ของระบบสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทยวา หมายถึง ระบบการการจัดบริการทางสังคมท่ีมีการ จัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ
ภายใตการบูรณาการความรวมมือขององคกรภาครัฐ องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน องคกร
สาธารณประโยชนและภาคสวนอ่ืนๆ ไดมีสวนรวมในการจัดบริการทางสังคมท่ีมีองคประกอบ 4 เสา
หลัก ไดแก เสาท่ีหนึ่ง : การชวยเหลือทางสังคม เสาท่ีสอง : การประกัน สังคม เสาท่ีสาม : การ
บริการสังคม และเสาท่ีสี่ : การสนับสนุนหุนสวนทางสังคม 
 1) เสาท่ีหนึ่ง : การชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance) หมายถึง มาตรการหนึ่ง
ของ ระบบสวัสดิการสังคมไทยท่ีมุงชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมตางๆ โดยการจัดบริการท่ี
เหมาะสมในลักษณะตางๆ ใหกับกลุมเปาหมาย บริการสวัสดิการลักษณะนี้จึงเปนบริการสงเคราะห 
ชวยเหลือแกกลุมเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ กลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและกลุมผูประสบภัยท่ี
มีปญหาความเดือดรอน  

2) เสาท่ีสอง : การประกันสังคม (Social Insurance หรือ Social Protection) 
หมายถึงมาตรการหนึ่งของระบบสวัสดิการสังคมไทยซ่ึงจัดโดยภาครัฐเพ่ือคุมครองปองกันประชาชน
ท่ีมีรายไดไมใหไดรับความเดือดรอน เม่ือตองสูญเสียรายไดท้ังหมดหรือบางสวน หรือมีรายไดไม
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เพียงพอแกการเลี้ยงชีพ เพ่ือใหมีหลักประกันดานการดํารงชีวิตไดตามสมควร โดยครอบคลุมท้ังกลุม
ผูใชแรงงาน ขาราชการและประชาชนท่ัวไป เชน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนกองทุน
บําเหน็จขาราชการ กองทุนสวัสดิการครูในโรงเรียนเอกชน เปนตน  

3) เสาท่ีสาม : การบริการทางสังคม (Social Services) หมายถึง มาตรการหนึ่งของ
ระบบสวัสดิการสังคมไทยเปนการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐและเอกชนท่ีมีตอประชาชน เพ่ือ
เสริมสราง ชีวิตความเปนอยูและสวัสดิภาพของประชาชน เปนการจัดบริการสวัสดิการสังคมโดยรัฐ
ท่ีมี วัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชน ครอบคลุม 4 ดานหลัก ไดแก 
การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอํานวยความสะดวกและท่ีอยูอาศัย เชน การศึกษาภาคบังคับ 
แบบเรียนฟรี ระบบประกันสุขภาพถวนหนา เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนตน 

4) เสาท่ี ส่ี  : การสนับสนุนหุนสวนทางสังคม (Social partnership support) 
หมายถึง หนึ่งใน มาตรการทางสังคมของการสรางสังคมสวัสดิการท่ีเปนการดําเนินการขององคกร
ชุมชน ภาคประชา-สังคม อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจท่ีเขามาชวยเหลือรับผิดชอบตอ
ปญหาสังคมและกิจการประกันภัยของเอกชน เชน การรวมกลุมขององคกรชุมชนท่ีเขารวมใน
กระบวนการพัฒนาการดํ าเนิน กิจการดวยความรับผิดชอบตอสั งคม  Corporate Social 
Responsibility : CSR) การ ประกันภัยของเอกชน (ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) เปนตน  

 
ความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม   

เม่ือพิจารณาถึงนิยามความหมายคําวา ความเทาเทียม ความเสมอภาค และความเปนธรรม
ในสังคม คําสามคํานี้มีความหมายท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงในประเทศไทยก็มีการใชหรือใหความหมาย ใน
มุมมองหรือบริบทท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะคําวาความเปนธรรมในสังคมนั้น เริ่มเปนสิ่งท่ีนักวิชาการ
ทางดานกฎหมายมีการกลาวถึงเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันกฎหมายมิใชคําตอบเดียว
ท่ีจะสรางใหเกิดความเปนธรรมได แมการบัญญัติกฎหมายจะไดคํานึงถึงความเทาเทียมและความ
เสมอภาคกันแลวก็ตาม แตกฎหมายท่ีมีความเทาเทียมและความเสมอภาคซ่ึงถือวามีความยุติธรรม
ในทางกฎหมาย อาจไมไดทําใหสังคมเกิดความเปนธรรมข้ึนมาเสมอไป ท้ังนี้เพ่ือเทียบเคียงกับคําวา
ความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคมในภาษาไทย ผูเขียนพบวามีการให
ความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีสามารถเทียบเคียงกันได คื อ  คํ า ว า  “Equality” 
“Equity” และ “Social Justice” ซ่ึงจากการศึกษาและทัศนะของผู เขียนแลวสามารถนิยาม
ความหมายของแตละคําไดดังนี้ 

1) ความเทาเทียม (Equality) เปนมุมมองท่ีถือวาบุคคลทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยาง
เทา เทียมกัน โดยมิไดพิจารณาหรือคํานึงถึงขอแตกตางของแตละบุคคลเลย 

สวนคําวา ความเสมอภาค (Equity) นั้น มีนัยยะท่ีแตกตางกับคําวาความเทาเทียม 
โดยเฉพาะในมุมมองทางกฎหมายแลว จะมิไดเรียกรองใหปฏิบัติอยางเทาเทียมกันอยางสิ้นเชิง
กลาวคือ มิไดหมายความวาบุคคลทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน โดยมิไดคํานึงถึงขอ
แตกตางใดๆ เลย แตเฉพาะกรณีสิ่งสองสิ่งมีสาระสําคัญเหมือนกัน จึงควรจะไดรับการปฏิบัติอยาง
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เทาเทียมกัน และกรณีสิ่งสองสิ่งมีสาระสําคัญตางกันจะตองไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน (ไพโรจน 
พลเพชรและคณะ,2547) เพราะหากทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน โดยมิได
คํานึงถึงขอแตกตางใดๆ เชน บุคคลทุกคนจะตองเสียภาษีอยางเทาเทียมกันหมดโดยมิตองคํานึงถึง
รายไดของบุคคลนั้น หรือวาทุกคนจะตองไดรับสิทธิเรียกรองในการไดรับความสงเคราะหอยางเทา
เทียมกัน โดยไมคํานึงถึงความจําเปนของบุคคลนั้นๆ ในท่ีสุดจะนําไปสูการปฏิบัติอยางไมเสมอภาค
ตอบุคคลบางกลุม ดังนั้น เรื่องของความเสมอภาคจึงตองเปนกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบกันระหวาง
ขอเท็จจริง 2 ขอเท็จจริงหรือบุคคล 2 คน หรือกลุมบุคคล 2 กลุม โดยจะตองคํานึงวาไมมี
ขอเท็จจริงใดๆ หรือบุคคลใด หรือกลุมบุคคลใดจะเหมือนกันทุกประการกับอีกขอเท็จจริงหนึ่ง หรือ
อีกบุคคลหนึ่ง หรืออีกกลุมบุคคลหนึ่ง (บรรเจิด สิงคะเนติและคณะ,2545)  นอกจากนั้นแลวการจัด
สวัสดิการสังคมก็ถือเปนบริการสาธารณะท่ีรัฐตองจัดข้ึน ซ่ึงภายใตแนวคิดของการจัดบริการ
สาธารณะก็เปนท่ียอมรับกันวาตองคํานึงถึงความเสมอภาคดวย 

สวนคําวา ความเปนธรรมในสังคม (Social Justice) นั้น ไดมีนักวิชาการทางสังคมศาสตร
และทางกฎหมายท่ีไดนิยามความหมายของความเปนธรรมในสังคมในหลากหลายมิติ แตสิ่งหนึ่งท่ีมี
ความเห็นท่ีคลายคลึงกัน คือ มิติของความเปนธรรมในสังคมหรือความยุติธรรมทางสังคมมีความ
ซับซอนกวาความยุติธรรมในทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดังเชน ศาสตราจารย  ดร.
เกษียณ เตชะพีระ ซ่ึงใหความเห็นวา “สังคมปจจุบันเกิดปญหาเสนแบง ระหวางความยุติธรรมและ
ความเปนธรรมท่ีไมชัดเจน ซ่ึงความยุติธรรมนั้นเก่ียวของกับหลักเกณฑ และขอกฎหมายรัฐและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สวนความเปนธรรมจะมีความซับซอนหลายมิติกวาง ขวางครอบคลุมกวา” 

(เกษียณ เตชะพีระ,2561) 
 ศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน ไดสะทอนมุมมองมิติคุณคาของกฎหมายซ่ึงมิไดมีข้ึน 
เพ่ือรักษาความยุติธรรมเทานั้น แตตองรักษาไวซ่ึงสิทธิหนาท่ีของประชาชนดวย กลาวคือ “ความ 
ยุติธรรมนั้นเปนเพียงหนึ่งในคุณคาท่ีกฎหมายตองรักษา แตไมใชคุณคาท้ังหมดของกฎหมาย ซ่ึง 
กฎหมายนั้นตองรักษาความม่ันคงแนนอนของสิทธิหนาท่ีของพลเมืองไว” (วรเจตน ภาคีรัตน,2562)   
ไพสิฐ พาณิชยกุล  ไดใหความเห็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับความยุติธรรมทางสังคมกับกฎหมายวา “ความ
ยุติธรรมทางสังคม เปนตัวสะทอนถึงขอจํากัดของระบบกฎหมายความยุติธรรมทางสังคมเปน
พรมแดนใหมๆ และเปนพรมแดนลวงหนาท่ีระบบกฎหมายในปจจุบันจะพัฒนาไปสูจุดนั้น และเม่ือ
ความยุติธรรมของ ระบบกฎหมายพัฒนาไปใกลเคียงกับความยุติธรรมทางสังคมเม่ือใด ในสภาวะนั้น
จะเปนสภาวะท่ีชองวางในทางสังคมนอยท่ีสุด”  (ไพสิฐ พาณิชยกุล,2562) 
 ดังนั้น แมแนวคิดความยุติธรรมในระบบกฎหมายจะแสดงใหเห็นวากฎหมายสามารถท่ีจะ
นําไปสูความเปนธรรมได แตก็ใชวาระบบกฎหมายเพียงกลไกเดียวจะสามารถเปนตัวตัดสิน    ชี้วัด
ความเปนธรรม เพราะแทจริงแลวกฎหมายจําเปนจะตองเชื่อมโยงกับระบบยอยตางๆ ท่ีอยูในสังคม 
ซ่ึงระบบยุติธรรมในกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตอการจัดการความเปนธรรมนั้น (ธีระพงษ วงษนา, 
2557)  ท้ังนี้เพ่ือใหเขาใจถึงความแตกตางของคําวา ความเทาเทียม (Equality) ความเสมอภาค 
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(Equity) และความเปนธรรมในสังคม (Social Justice) มากยิ่งข้ึน สามารถพิจารณาจากแผนภาพ
ไดดังนี้ 
 

  
 

จากแผนภาพขางตน ในภาพแรกจะสะทอนความหมายของคําวา ความเทาเทียม 
(Equality) คือ การท่ีบุคคลไดรับการจัดสรรทรัพยากรหรือไดรับการชวยเหลือเหมือนกัน
 โดยมิไดคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล เลยทําใหมีบุคคลบางคนเขาไมถึงสิทธิ
เสรีภาพท่ีตนควรจะไดรับ ในขณะท่ีภาพท่ีสองนั้นเปนการอธิบายถึงความหมายของคําวา ความ
เสมอภาค (Equity) กลาวคือตองพิจารณาถึงความแตกตางของแตละบุคคลกอน ซ่ึงถาหากบุคคลแต
ละคนมีความแตกตางกันแลว การจัดสรรทรัพยากรหรือการไดรับความชวยเหลือยอมแตกตางกันไป
ดวย เพ่ือใหทุกคนไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเสมอภาคกันอยางท่ัวถึง สวนภาพสุดทายเปนการสะทอน
มุมมองของความเปนธรรมในสังคม (Social Justice) ซ่ึงมุงท่ีจะขจัดอุปสรรคท่ีทําใหเกิดความไม
เปนธรรมข้ึนออกไป อันเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุหรือลดชองวางของความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึน
อยางถาวร มากกวาการใชวิธีจัดสรรทรัพยากรหรือการใหความชวยเหลือโดยพ่ึงพิงรัฐแตเพียงอยาง
เดียว ดังนั้น แมรัฐจะจัดสรรทรัพยากรหรือใหความชวยเหลือผานการบัญญัติกฎหมายหรือบังคับใช
กฎหมายอันนํามาซ่ึงความยุติธรรมในทางกฎหมายแลวก็ตาม ก็มิไดหมายความวาคนในสังคมจะ
ไดรับความเปนธรรมอยางท่ัวถึงกัน เพราะอุปสรรคหรือตนเหตุท่ีกอใหเกิดความไมเปนธรรมนั้นยัง
ดํารงอยู ยกตัวอยางเชน รัฐออกกฎหมายกําหนดใหประชาชนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการใช
หลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ือรับบริการสาธารณสุข ณ สถานพยาบาลท่ีกําหนด แตหากผูปวยคน
นั้นไมมีญาติหรือไมสามารถเดินทาง ไปสถานพยาบาลได นั่นหมายความวา บุคคลคนนั้นไมสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขนั้นไดเลย อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึน 

2) ความเทาเทียม ความเสมอภาค และความเปนธรรมในสังคมกับระบบการจัด
สวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

จากการศึกษาแนวคิดของความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม
ตลอดจนระบบการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ภายใตแนวคิดสี่เสาขางตน เม่ือผูเขียน
พิเคราะหแลว จะเห็นไดวาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในแตละเสานั้น ก็มีพ้ืนฐานแนวคิดท่ีตอง
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คํานึงถึงความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคมท้ังสิ้น เพียงแตวาระบบนั้นมี
จุดเนนท่ีแตกตางกันออกไป ดังนี้  

2.1) ความเทาเทียมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการบริการสังคม   
การจัดสวัสดิการตามแนวคิดการบริการสังคมเปนบริการท่ีรัฐจัดให โดยถือวาทุกคนมีสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานไมแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุทุกคน
โดยจายเปนลักษณะข้ันบันไดตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 โดยผูท่ีมีอายุ 60-
69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทตอเดือน ผูท่ีมีอายุ 70-79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาท
ตอเดือน ผูท่ีมีอายุ 80-89 ป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทตอเดือน และผูท่ีมีอายุ 90 ป ข้ึน
ไป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาทตอเดือน หรือกรณีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ไดบัญญัติใหการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองดําเนินการใหทุกคนไดรับการศึกษาเปน
เวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับ ม.3) อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย เปนตน ดังนั้น หากบคุคลใดมีอายุถึงเกณฑหรือมีคุณสมบัติครบตามท่ีสวัสดิการบริการ
สังคมนั้นกําหนดยอมมีสิทธิไดรับสวัสดิการนั้น แตหากบุคคลนั้นไมไดรับสิทธิหรือสวัสดิการสังคม
ดังกลาวท้ังๆ ท่ีตนควรจะไดรับ นั่นหมายถึงเกิดความไมเทาเทียม (Inequality) กันข้ึน 

2.2) ความเทาเทียมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการประกันสังคม  
การจัดสวัสดิการตามแนวคิดประกันสังคม เปนสวัสดิการท่ีมีวัตถุประสงคเปนการประกัน

รายไดในอนาคต ซ่ึงพิจารณาจากแตละประเภทของการประกอบอาชีพ เชน กรณีของขาราชการจะ
มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กรณีแรงงานในระบบจะมีประกันสังคม กรณีแรงงานนอก
ระบบจะมีประกันสังคมแบบสมัครใจตามมาตรา 40 และกองทุนการออมแหงชาติ เปนตน ซ่ึงการ
จัดสวัสดิการประเภทนี้จะยึดหลักความเทาเทียมกันภายใตประเภทของการประกอบอาชีพตน
กลาวคือ หากเปนขาราชการเหมือนกันก็ตองไดรับสิทธิตามกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เชนเดียวกัน หรือหากเปนแรงงานนอกระบบเหมือนกันก็ตองไดรับสิทธิประกันสังคมแบบสมัครใจ
ตามมาตรา 40 และกองทุนการออมแหงชาติอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สังคมในเสาประกันสังคมนี้จึงสอดรับแนวคิดความเทาเทียมกัน (Equality) เปนหลัก 

 

2.3) ความเสมอภาคกับระบบสวัสดิการ ตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคม 
การจัดสวัสดิการตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคม เปนบริการของรัฐท่ีจัดใหกับผู ท่ี 

ประสบความเดือดรอนหรือตองการไดรับความชวยเหลือ ยกตัวอยางเชน การจัดสวัสดิการใหแก 
ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมไดหรือมีความขาดแคลน เม่ือเทียบกับผูสูงอายุท่ัวไป ไดแก การ
สงเคราะหครอบครัว การซอมแซมท่ีอยูอาศัยเพ่ือปรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การกูยืมเงิน
ประกอบอาชีพหรือกรณีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีไดกําหนดใหมีการ
ชวยเหลือผูขาดแคลน ทุนทรัพยและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือใหบุคคลไดรับสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษามากยิ่งข้ึน เปนตน การจัดระบบสวัสดิการ
ตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคมนี้ จึงสอดคลองกับหลักความเสมอภาคตามกฎหมายท่ีมิได
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เรียกรองใหปฏิบัติอยางเทาเทียมกันอยางสิ้นเชิง แตเฉพาะสิ่งสองสิ่งท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกัน จึง
ควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และหากสิ่งสองสิ่งมีสาระสําคัญตางกันจะตองไดรับการ
ปฏิบัติท่ีแตกตางกัน ระบบการจัดสวัสดิการสังคมตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคม จึงมุงเนนการ
ใหความชวยเหลือและสงเคราะหบุคคลบางกลุมท่ีมีความตองการจําเปนและอยูในภาวะยากลําบาก
มากกวาบุคคลท่ัวไป เพ่ือใหบุคคลกลุมนี้สามารถดํารงชีวิตไดอยางเสมอภาค (Equity) ทัดเทียมกับ
คนท่ัวไปนั่นเอง 

2.4) ความเปนธรรมในสังคมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการสนับสนุนหุนสวนทางสังคม 
เนื่องดวยระบบสวัสดิการตามแนวคิดบริการสังคม แนวคิดการประกันสังคมและแนวคิด

การชวยเหลือทางสังคม ลวนเปนระบบสวัสดิการท่ีเกิดจากการจัดของรัฐเปนหลัก ซ่ึงในปจจุบัน
ประสบปญหาหลายประการในการจัดสวัสดิการ ยกตัวอยางเชน   

- การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีประสบ
ปญหางบประมาณท่ีไมเพียงพอ คุณภาพของการศึกษาท่ีแยลง และการจัดการศึกษาท่ีไมไดใหเปลา
อยางแทจริง (ธนาชัย สุนทรอนันตชัย,2557)   

- สภาพปญหาของผูสูงอายุในการใชบริการทางสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ เชน ความยากลําบากในการเดินทางไปใชบริการสถานพยาบาลของรัฐ การ   
ไมมีชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุท่ีเพียงพอ ความยุงยากของการสงตัวผูปวยระหวางสถานพยาบาล 
เปนตน  

- การท่ีแรงงานนอกระบบสวนใหญไมสามารถเขาถึงสวัสดิการแรงงาน ในกองทุนประกัน 
สังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แมจะมีบทบัญญัติตามมาตรา 40 กําหนดไว 
แตก็ยังเปนการใชหลักแนวคิดแบบความสมัครใจ ทําใหมีแรงงานนอกระบบเพียงสวนนอยท่ีเขาสู
ระบบ จึงยังไมคอยไดผลเทาท่ีควรและยังตองพบอุปสรรคมากมายหลายประการ (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย,2560) 

- การจัดสรรเงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุ และเงินซอมแซมบานผูสูงอายุยังไมเพียงพอ
ตอความตองการจําเปน ผูสูงอายุยังรอรับสวัสดิการจากภาครัฐเปนหลักหรือเงินจากลูกหลาน (มงคล 
เทียนประเทืองชัย,2554) 

จากสภาพการณปญหาขางตน ทําใหเห็นไดวาการจัดระบบสวัสดิการโดยรัฐผานเสาการ 
บริการสังคม การประกันสังคมและการชวยเหลือทางสังคม ลวนมีชองวางท่ีสงผลกระทบตอความ
เทาเทียมและความเสมอภาคในดานสวัสดิการสังคมท่ีบุคคลพึงไดรับตามนโยบาย และกฎหมายท่ีรัฐ
จัดข้ึน ดังนั้น เพ่ือเปนการลดชองวางดังกลาว ระบบการจัดสวัสดิการภายใตแนวการคิดแบบ 
สนับสนุนหุนสวนทางสังคม จึงเปนสิ่งท่ีไดมีการกลาวถึงและมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน
เนื่องจากเปนระบบสวัสดิการท่ีเกิดข้ึนจากการเสริมพลังของหนวยงานชาวบานและภาคสวนตางๆ 
ในชุมชน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน องคกรธุรกิจเอกชน เพ่ือใหภาคสวน 
เหลานี้เขามามีสวนรวมในการจัดระบบสวัสดิการสังคม อันเปนสวนเติมเต็มและเสริมสรางความ 
เขมแข็งใหกับแนวคิดการบริการสังคม แนวคิดการประกันสังคมและแนวคิดการชวยเหลือทาง สังคม
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ไดเปนอยางดี ยกตัวอยางเชน หากพิจารณาแลวพบวา เบี้ยยังชีพมีความไมเพียงพอตอการดํารงชีพ
ของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุตกอยูในสภาวะยากจนหรือดอยโอกาส องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ชุมชนในพ้ืนท่ีอาจจะจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมอาชีพหรือรายไดใหแกผูสูงอายุ หรือเปดโอกาสให
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีไดรวมสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร หรือองคความรูตางๆ ท่ีสามารถสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนในการดูแลผูสูงอายุได อันเปนการขจัดอุปสรรคอันเกิดจากนโยบายหรือ
กฎหมายของภาครัฐท่ีมีขอจํากัดในการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ หรือกระท่ังการสงเสริมใหมี
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือจิตอาสาท่ีชวยกันดูแลภาวะสุขภาพของผูสูงอายุหรือประชาชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือลดภาระของภาครัฐในการจัดบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรในการใหบริการทาง
สุขภาพในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีอุปสรรคและขอจํากัดบางประการ ดังนั้น แนวคิดการจัดระบบสวัสดิการตาม
แนวคิดการสนับสนุนหุนสวนทางสังคม จึงมิไดเปนแนวคิดท่ีคํานึงถึงหลักความเทาเทียม หรือหลัก
ความเสมอภาคแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมุงสูการสรางสังคมใหเกิดความเปนธรรมดวย อันเปน
จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม 
 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การจัดสวัสดิการสังคมในรัฐสมัยใหมในปจจุบันมิไดมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความ 
ตองการของมนุษยข้ันพ้ืนฐาน หรือเสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยเทานั้น
แตยังตองคํานึงถึงแนวคิดตางๆ ท่ีสําคัญท้ังในแงของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ควบคูไปกับการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม
นั้นไมอาจอาศัยเพียงการบัญญัติกฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายใหเกิดความยุติธรรมเทานั้นแตตอง
พิจารณาถึงมิติอ่ืนๆ ในสังคมควบคูไปดวย  ตลอดจนเพ่ือใหการจัดสวัสดิการนําไปสูการสรางความ
เปนธรรมในสังคมได การจัดระบบสวัสดิการสังคมตามแนวคิดการบริการสังคม แนวคิดการประกัน
ทางสังคม และแนวคิดชวยเหลือทางสังคมโดยภาครัฐเปนหลักนั้น แมจะไดคํานึงถึงหลักความเทา
เทียมและหลักความเสมอภาคไวแลวก็ตาม แตยังพบปญหาหลายประการในทางปฏิบัติ ท่ีกอใหเกิด
ความไมเทาเทียมและความไมเสมอภาคกันข้ึน ดังนั้นเพ่ือใหการจัดระบบสวัสดิการสังคมสามารถ
สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมอยางแทจริง ผู เขียนเห็นวาควรนําแนวคิดการสนับสนุน
หุนสวนทางสังคมมาใชคูขนานกับการจัดระบบสวัสดิการกระแสหลักท่ีจัดข้ึนโดยภาครัฐ เพ่ือใหภาคี
ทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนในการเติมเต็มและอุดชองวางท่ีเกิดข้ึนจากการจัดระบบ
สวัสดิการโดยภาครัฐตอไปไดอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
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การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 
Digital age government administration 

 
ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา  รศ.ดร.สุรพล  สุยพพรหม  ดร.พงษพัฒน จิตตานุรักษ 

 
บทคัดยอ 
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Administration) ท่ีนิยมใชในทศวรรษ 
1990-2000 ไดลาสมัยไปแลว การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล (Digital Era Government) ได
เขามาแทนท่ีอีกยาวนาน ภาครัฐหรือระบบราชการเปนกลไกหลักในการบริหารกิจการบานเมืองไปสู
การเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามี
สวนรวม เรียกวา การบริหารบานเมืองในรปูแบบประชารัฐ (Participatory State ท่ีมีการจัด
ระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวราบ (Horizontal Approach) 
มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง (Vertical Approach) รวมท้ัง เชื่อมโยงการทํางาน
ภายในภาครัฐดวยกันเองใหสอดรับกัน (Joined-Up Government) ไมวาจะเปนการบริหาร 
ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  
รัฐสภา  ศาล  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคกรอัยการ  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และ
หนวยงานอิสระของรัฐ 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ,ภาครัฐ, ยุคดิจิทัล 
 
Abstract 
 New government management (New Public Administration), popular in the 
1990s-2000s, has already been managed. Digital government administration (Digital 
Era Government) has come close again. In the management of a wide area for other 
mechanisms or sectors in society, such as the public sector, civil society, to 
participate, called the administration of paving (Participatory State, which has 
organized the relationship in a structural structure to be horizontal give (Accepting 
to join the government), whether saving central government, regional government, 
local government, state enterprise Prosecutors, state higher education institutions 
and state independent agencies 
Keywords: management, public sector, digital age 
 
 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนํา 
 ท่ีผานมาภาครัฐไทยใหความสําคัญกับการ พัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเม่ือโลกเริ่มกาวเขาสู
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาค สวนจึงเกิดข้ึน 
โดยเฉพาะภาครัฐไทยไดเริ่มให ความสําคัญกับการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน ท้ังดานการใหบริการแกประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดในหลากหลายมิติ ไมวาจะเปน
การสรางโอกาส ทางการเรียนรู เพ่ิมรายได การเขาถึงบริการของภาครัฐ (สํานักวิชาการ สําานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2559:1) ดังนั้น เพ่ือใหภาครัฐไดรับประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล หนวยงานภาครัฐจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง รวมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐในภาพรวม
ใหกาว สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ พัฒนาไดอยางยั่งยืน และกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงในเวทีโลก 
 
นิยามความหมายรัฐบาลดิจิทัล 
 ดิจิทัล  หมายความวา  เทคโนโลยีท่ีใชวิธีการนําสญัลักษณศูนยและหนึ่ง  หรือสัญลักษณ
อ่ืน มาแทนคาสิ่งท้ังปวง  เพ่ือใชสรางหรือกอใหเกิดระบบตาง ๆ  เพ่ือใหมนุษยใชประโยชน (ราช
กิจจานุเบกษาเลม, ๑๓๖ ตอนท่ี ๖๗ ก ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๕๗) 
 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
บริการของรัฐ โดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพ่ือสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile 
Social Cloud Technology ใน ยุ ค อิ น เท อ ร เน็ ต  โด ย มี ลั ก ษ ณ ะ  3 ป ระก าร  ได แ ก   1) 
Reintegration เปนการบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการ
กํากับควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  2) Needs-based holism เปนการปรับปรุง
องคกรภาครัฐเพ่ือใหเกิดการใหบริการสาธารณะ ท่ีใหความสําคัญตอการนําความตองการของ
พลเมืองมาเปนศูนยกลาง    3) Digitalization เปนการใชศักยภาพอยางเต็มท่ีในการนําระบบ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช รวมถึงการใหความสําคัญตอการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตซ่ึง
จะเขามาแทนท่ีวิธีการทํางานแบบเดิม (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.) และพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลไดใหความหมาย รัฐบาลดิจิทัล  
หมายความวา  การนเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการ
สาธารณะ  โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทํางาน ใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน  ในการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณชน  
และ สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และหนวยงานของรัฐ  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  
ราชการสวนภูมิภาค  ราชการ สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  รัฐสภา  ศาล  องคกร
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อิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคกรอัยการ  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และหนวยงานอิสระของรัฐ (ราช
กิจจานุเบกษา เลม, ๑๓๖ ตอนท่ี ๖๗ ก ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๕๗)   ดังนั้นรัฐบาลดิจิทัลเปน
การนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชเปน   กลยุทธสําคัญในการยกระดับการทํางานภาครัฐใหมีความ
ทันสมัย เพ่ือสรางบริการท่ีมีคุณคาสูประชาชน ดวยการทํางานอยางเปนระบบและ พ่ึงพาทุกภาค
สวน ท้ังหนวยงานภาครัฐ หนวยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปจเจกบุคคลท่ีมี บทบาท
ในฐานะผูใหและผูใชขอมูล รวมถึงรวมสรรคสรางสาระท่ีจําเปนและสําคัญตอการใหบริการของ
ภ าค รั ฐ  (Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, OECD, 
2557, อางถึง ใน สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, 2558) 
 
แนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 การบริหารจัดการภาครัฐอาจจัดแบงเปน  ๓  ยุคท่ีชัดเจน  ยุคเดิม ยุคใหมหรือยุคขอมูล
ขาวสาร และยุคดิจิทัล  หากถามวาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีใชกันอยูทุกวันนี้เริ่มลาสมัยแลวหรือ
ยัง นับวาเปนชวงเวลารอยตอของแนวคิดหลักการวิธีการการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการ
บริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) หรือเรียกวา New 
Public Administration หรือ NPA)) ท่ีนิยมใชกันในทศวรรษ 1990 และตันทศวรรษ 2000 ได
ลาสมัยไปแลว เนื่องจากการเจริญเติบโตของอินเทอรเน็ต (internet) เว็บไซต (website) เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยและล้ําสมัย (modern and advanced technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (information and communication) ระบบเครือขายรวมตลอดท้ังระบบการขอมูล
ขาวสาร เปนตัน โดยการบริหารจัดการยุดดิจิทัลไดเขามาแทนท่ีตอไปอีกเปนเวลานาน ดังคํากลาว
ท่ีวา การจัดการภาครัฐแนวใหมจะสูญพันธุ การบริหารยุคดิจิทัลท่ีมีชีวิตตอไป New Public 
Management is Dead-Long Live Digital Era Government (Patrick Dunleavy, Helen 
Margetts,  Simon Bastow, July 2006:488)  ยิ่งไปกวานั้น การบริหารจัดการยุดดิจิทัลจะเปน
อนาคตของการบริหารจัดการภาครัฐ (The future of public administration) ท่ี มุ งนั่ นให
ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง รอบคลุมตอเนื่องในเรื่องท่ีหนวยงานและบุคลากร
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนนําเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารเครือขาย รวมตลอดไปถึงขาวสารท่ี
ทันสมัยและล้ําสมัยมาใชในการอํานวยความสะดวก และใหบริการประชาชนอยางเปนระบบดวย
ทีมงานและมีความเปนมืออาชีพ 

ความสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 
กระแสการเปลี่ยนแปลงยอมกอใหเกิดความสําคัญ  สาระสําคัญของกรบริหาจัดการยุดิจิทัล 

Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simon Bastow, and Jane Tinker ยั ง ไ ด แ ส ด ง ไ ว
ดังตอไปนี้ 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีขอบกพรอง ทําใหนํามาสูเสนอการบริหารจัดการ
ยุคดิจิทัลโดยในทางปฏิบัติท่ีประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) Reintegration หมายถึง 
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การบูรณาการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงานให เปนหมวดหมูเดียวกันสําหรับการใชประโยชน 
(integrating public services into useable packages) และรวมการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ของรัฐตาง ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเกิดการ ควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนเอกภาพ (Government Centric)  2) Needs-based holism หมายถึง การปรับปรุง
หนวยงานของรัฐเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน ซ่ึงรวมท้ังการ ใหบริการท่ียึดถือ
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Cizen Centic) การทําใหความสัมพันธระหวา หนวยงานและประชาชน
กิดข้ึนโดยงาย ไมซับซอน ยุงยาก การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการตัดลดข้ันตอน ลด
คาธรรมเนียม คาการตรวจสอบ และคาแบบฟอรมท่ีไมจําเปนออกไป รวมตลอดไปถึงการใหบริการ
และรับผิดชอบตอประชาชนดวยความรวดเร็วและยืนหยุน การใหบริการแลวเสร็จท่ีจุดเดียว ความ
สะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางกัน การใหขอมูล และการคนหาขอมูล  3) Digitalization 
หมายถึง การทําใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติงานดวยการนําดิจิทัล เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information Technology) และระบบการใหขอมูลขาวสาร(information Systems) มาใชในการ
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนอยางเต็มระบบ (fully digital operations) 

2) การใหความสําคัญกับการท่ีหนวยงานของรัฐนําการปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยี 
ส ารส น เท ศข น าด ให ญ ม าป รับ ใช  ( implementation of large-scale IT system in civil 
government applications) ในการใหบรกิารประชาชน ประกอบกับในชวงเวลาปจจุบันไดเกิดการ
เติบโตของอินเทอรเน็ต อีเมล และเว็บไซต รวมท้ังไดมีการใชระบบสารสนเทศ (IT systems) กัน
ท่ัวไปอยางกวางขวาง เชนนี้ มีสวนสําคัญทําใหเกิดแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 

3) การเกิดข้ึนของการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (the emergences of Digital Era 
Governance) เปนผลมาจาก (1) เทคโนโลยี ในหนวยงานของรัฐ (technology effects in 
public agencies) (2) การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานของหนวยงานของรัฐ  (organization 
changes in public agencies) (3) การเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารในสังคมของพลเมือง 
(information changes in civil society) และ (4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคมของ
พลเมือง (behavior changes in civil society) เหลานี้  นํามาสูการกําหนดนโยบาย (policy 
outcomes) ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 
 สรุป รัฐบาลดิจิทัล เปนการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชเปนกลยุทธสําคัญในการยกระดับการ
ทํางานภาครัฐใหมีความทันสมัย เพ่ือสรางบริการท่ีมีคุณคาสูประชาชน ดวยการทํางานอยางเปน
ระบบและพ่ึงพาทุกภคสวน ท้ังหนยงานกครัฐ หนวยงานอิสระ ภาคธุรกิจภาคประชาชน และปจเจก
บุคคลท่ีมีบทบาทในฐานะผูใหและผูใชขอมูล รวมถึงรวมสรรคสรางสาระท่ีจําเปนและสําคัญตอการ
ใหบริการของภาครัฐ 
 
แนวโนมผผลกระทบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมีตอโลก 

เม่ือป พ.ศ. 2559 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดอธิบายแนวโนมวา กระแสโลก
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของมนุษยแทบทุกดาน การติดตอสื่อสาร
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และ ปฏิสัมพันธของผูคนในสังคมดําเนินบนฐานของขอมูลในอินเทอรเน็ต หลายประเทศในโลกจึง
จําเปนตอง ปรับตัวไปสูความเปนดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสไปสู ระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดแนวโนมทิศทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลโลกข้ึน ดังนี้    

1. การบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen) เปน
การบูรณาการ ขอมูลบุคคลและนิติบุคคลท่ีกระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานใหเปนภาพเดียว 
เพ่ือตอยอดใหเกิดประโยชน ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ เชน 
ระบบอัลทินน (Altinn) จากประเทศ นอรเวย ซ่ึงมีการบูรณาการขอมูลภาครัฐ ทําใหมีขอมูล
เพียงพอในการคํานวณและยื่นภาษีโดยอัตโนมัติ พลเมืองนอรเวยจึงไมจําเปนตองกรอกแบบฟอรม
เพ่ือยื่นภาษี   

2. การใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer 
Experience) เปน การมุงเนนการใหบริการภาครัฐโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชน มี
ระบบวิเคราะหเชิงลึกเพ่ือใหบริการ แบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน 
พอรทัลการทองเท่ียว (Incredible India) ของ ประเทศอินเดีย ซ่ึงนําเสนอแผนการทองเท่ียวท่ี
เฉพาะเจาะจงรายบุคคลใหแกนักทองเท่ียว และไดรับรางวัล World Travel Award ใน พ.ศ. 2552  

3 . ก า ร ให บ ริ ก ารภ าค รั ฐแ บ บ ค รบ วงจ ร  ณ  จุ ด เดี ย ว  (One Stop Service 
Management) เปนการ บริการท่ีรวบรวมขอมูลและบริการของหลายหนวยงานมาไว ณ จุดเดียว
แบบครบวงจร เชน ระบบจดทะเบียน ธุรกิจออนไลน (Online Business Licensing Service: 
OBLS) ของประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนระบบกลาง ท่ีอํานวยความสะดวกใหนักธุรกิจสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตเพ่ือเริ่มตนธุรกิจทุกประเภทได ผานระบบเดียว และใชเอกสารชุดเดียว   

4. การเช่ือมตออุปกรณเคล่ือนท่ี (Internet of Things & Mobility) เปนการเชื่อมตอ
ขอมูลจาก อุปกรณดิจิทัลตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาครัฐ และอํานวยความ
สะดวกตอประชาชน เชน โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนระบบรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะท่ีบูรณาการขอมูล จากกลองวงจรปดไปยังศูนยบัญชาการ และนําเครื่องมือ
วิเคราะหภาพเคลื่อนไหวเชิงลึกมาประเมินสถานการณ เสี่ยงเพ่ือแจงเตือนเจาหนาท่ีกอนเกิดเหตุ  

5. การจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) 
เปนการ บริหารและจัดการขอมูลจํานวนมากท้ังขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในฐานขอมูล และขอมูลท่ียังไมมี
ระบบจัดการ (Unstructured Data) โดยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพ่ือนําไปใชตอยอดใหเกิดผล 
เชน ระบบบูรณาการ ตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) 
ของประเทศเยอรมัน ซ่ึงวิเคราะห ขอมูลเพ่ือคาดการณและวางแผนการผลิตบุคลากรใหตรงความ
ตองการของตลาดแรงงาน  

6. การใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared Services) เปนการใชเครือขายขอมูล
และโครงสราง พ้ืนฐานเทคโนโลยี เชน บริการดานซอฟตแวรรวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจากการ
เพ่ิมขนาด (Economies of Scale) ตัวอยางเชน ระบบ Sing Pass และ Corp Pass ของประเทศ
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สิงคโปร ซ่ึงเปนระบบกลางสําหรับยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในการเขารับบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสทุกประเภทของทุกหนวยงานภาครัฐ  

7. การสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก (Rebalancing 
between Security & Facilitation) การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธินั้นอาจมี
ข้ันตอนมาก จึงจําเปนตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและการ
อํานวยความสะดวกใหเหมาะสม เชน โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงใหผูโดยสารท่ีไดรับการยกเวนวีซา สามารถลงทะเบียนลวงหนาเพ่ือลดข้ันตอนการ
พิสูจนตัวตน ในขณะท่ีสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไวได  

8. การเปล่ียนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) 
เปนการปรับเปลี่ยน กระบวนการทํางานแบบครบวงจรท้ังในดานทรัพยากรมนุษย ข้ันตอนการ
ทํางาน เทคโนโลยีและกฎระเบียบ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดตามเปาหมาย
อยางเปนรูปธรรม เชน การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน (Aadhar) ของประเทศอินเดีย ท่ีไดศึกษา
บทเรียนจากตางประเทศและนํามาประยุกตใชเพ่ือขับเคลื่อน การจัดเก็บขอมูลลายนิ้วมือ
อิเล็กทรอนิกสใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม  

9. ภาวะผูนํ าการเป ล่ียนแปลง (Change Leadership) เปนการขับเคลื่ อนการ
เปลี่ยนแปลงโดยผูนํา ระดับประเทศ มีความมุงม่ัน มีวิสัยทัศน และเล็งเห็นความสําคัญของการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ เชน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีท่ี
ภาครัฐสามารถดําเนินงานไดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการท่ีวางไว เนื่องจากไดรับการสนับสนุน
เชิงนโยบายจากผูนําประเทศอยางตอเนื่อง (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2561,:95-97) 
 
การปฏิรูประบบราชการเพ่ือความของรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย 

โลกของอุตสาหกรรมกําลังกวสูการปฏิวัติครั้งใหมท่ีเรียกว อุตสาหกรรม 40 (ndusty 40 ท่ี
จะกลายเปนครปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ซ่ึงคําว nduรy 4.0 มาจากชื่อ นโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติ
ของเยอรมนีท่ีประกาศเม่ือป ค.ศ. 2013 แนวคิดก็คือ โลกจะเขาสูชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 
4 ภายใน 20 ปขางหน ทําใหหลายประเทศตางก็ตื่นตัวกับผลกระทบท่ีจะติดตามมาตัวยเชนเดียวกัน 
เนื่องจากปจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตอกันอยางไรพรมแดนในทุกมิติ ท้ังความรวมมือ
ทางการค ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ความรวมมือทางดานศรษฐกิจและสังคม 
เปนตัน แนนอนวา ในอีกมุมหนึ่งยอมเกิดการแขขันกันสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดวยเหตุผลประการหลังนี้เอง 
หลายประเทศจําเปนตองปรับตัวสูการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 40 ตามกันไป เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเองในการแขงขัน แนวโนมหนึ่ งท่ีมองเห็นในขณะนี้ คือ ผูคนกําลังหันมาใช คําศัพท 
อุตสาหกรรม 40 (ndustry 4.0) อินเทอรน็ต ออฟริงส หรือ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things หรือ เo) หรือแมแตอินเทอรเน็ต ออฟ ริงส สําหรับอุตสาหกรรม (Industrial Internet of 
Things หรือ แ มากยิ่งข้ึน และในยุคตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยี o จะเขามามีบทบาทสําคัญอยาง
มาก เพราะอุตสาหกรรมสวนใหญจําเปนตองพ่ึงการวิเคราะหการผลิตท่ีแมนยํายุคนี้จะเปนการให
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ความสําคัญกับการสรางระบบอัจฉริยะท่ีรวมสวนตาง ๆ เขาดวยกัน ซ่ึงรวมถึงกระบวนการผลิต 
และครอบคลุมมากควการนันแคไอโอที เนื่องจากเปนการผสานรวมระบบอัตโนมัติท่ีทันสมัย การ
สงเสริมการผลิต และการพิจารณาทุกสิ่งบนพ้ืนฐานของความเปนจริง เปนตน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ไดแบง ยุคขอการบริหารภาครัฐไทยไว 4 ยุค ไดแก 
 ยุค 1.0  รัชกาลท่ี 5 วางรากฐานประเทศและจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ตามแนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม และตั้งกระทรวง กรมให
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณแวดลอม  รัชกาลท่ี 7 วางระบบขาราชการพลเรือนสมัยใหมเนน
ระบบคุณธรรม  (merit system) 
 ยุค 2.0 ชวงแผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 เปนตนมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหวัณ ระบบาชการมีความเขมแข็งและเปนผูนําการพัฒนาประเทศการบริหารราชการเปนไปตาม
แนวทางคลาสสิกของ Max Weber วาดวยความชอบธรรมทางการเมืองท่ีมาจากเหตุผลและ
กฎหมาย (legal-rational legitimacy) – hierarchy - rule-based - government-oriented - 
professionalism  
 ยุค 3.0 ป 2540 ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 เปนตนมา วิกฤต
ตมยํากุง กระแสdenormalization และ New Pubic Management ทําใหเกิดแนวคิดในเรื่อง 
Good Governance โดยการปฏิรูปรบบราฯการ1 2525 มุงเนน- results-based - Citizen-
centered - velue for oney- work better and cost - public participation and 
 ยุค 4.0 มุงประเทศไทย 40 มีการยกรางยุทธศาสตรชาติภาครัฐตองปรับตัวใหเขากับการ
คําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยยืดถือประชาชนเปนศูนยกลางการบริการ
และเขาถึงความตองการในระดับปจเจก (Citizen Centric and semifermented government) 
ซ่ึงมีความจําเปนตองพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะภาครัฐอัจริยะ (smart and high 
performance government)รวมถึงเปดกวางและเชื่อโยงกันถึงกัน (open and connected 
government)ท้ังระหวางภาครัฐตัวกันเองและภาคสวนอ่ืน ๆ เพ่ือใหภาครัฐเปนท่ีพ่ึงของประชาชน 
และเปนท่ีเชื่อถือไววางใจได 

เพ่ือรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะตองทํางานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (Better 
overnance, Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ทํางานใหมเพ่ือพลิกโฉม (transform) ใหสามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนพ่ึงของประชาชนได
อยางแทจริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้ 

1. เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) คือ การทํางาน

ตองเปดเผยและโปรงใสเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวม โอนถายภารกิจท่ี

ภาครัฐไมควรดําเนินการเองไปใหภาคสวนอ่ืนดําเนินการแทน จัดโครงสรางการทํางานเปนแนว
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ระนาบ มากกวาสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง และเชื่อมโยงการทํางานราชการบริหารสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 

2. ยืดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ทํางานโดยมองไป

ขางหนา (คิดเสมอวาประชาชนจะไดอะไร) มุงเนนแกไขปญหาใหประชาชน ใหบริการเชิงรุก ไมตอง

รอใหประชาชนมาขอความชวยเหลือ จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

การทํางานตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการลวงหนา นําองคความรูท่ีเปนสหสาขาวิชามา

สรางนวัตกรรมหรือประยุกตเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลไดทันเวลา ปรับตัวใหเปนสํานักงานท่ี

ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง และทําใหขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติงาน 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลเปนแนวคิดท่ีมาจากในคราวการ

ประชุม คณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 

8 กุมภาพันธ 2559 ท่ีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม โดยท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบ รางแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือปฏิรูปประเทศไทยสู 

DIGITAL THAILAND คือการท่ีประเทศ ไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และ

ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยรางแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ สังคม มีเปาหมายใน

ภาพรวม 4 ประการดังตอไปนี้  1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต

และการบริการ  2. สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ผาน

สื่อดิจิทัลเพ่ือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  3. เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมี

ความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการด าเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  4. ปฏิรูป

กระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช ประโยชน

จากขอมูลเพ่ือใหเปนการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (กลุมยุทธศาสตรและ 

แผนการประชาสัมพันธ ส านักโฆษก, 2559 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 

2559)  ท้ังนี้ เห็นไดวาเปาหมายท่ีเก่ียวของกับรัฐบาลดิจิทัล คือ เปาหมายการปฏิรูปกระบวนทัศน

การท างาน และการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล

เพ่ือใหเปนการปฏิบัติงานท่ี โปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงเปนกระบวนทัศนของการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการ ใหบริการของภาครัฐท่ีถูกเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความม่ันคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และมี

เปาหมายการสรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูล ขาวสารและบริการตาง ๆ ผานสื่อ

ดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะจะทําใหประชาชน ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุม

ผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอยางเทาเทียม คุณภาพชีวิต

ของประชาชนจะดีข้ึนจากการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการ 

สาธารณะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตโดยผานทางเทคโนโลยีดิจิทัล   

วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
 “ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวางหนวยงานมีการ
ทํางานแบบอัจฉริยะใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลางและขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางแทจริง” 
 ภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวนั้น ตองอยูบนพ้ืนฐานของการ
ดําเนินการ 4 ประการ ไดแก การบูรณาการภาครัฐ(Government Integration) การดําเนินงาน
แบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric 
Services) และการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
 1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) 
 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหวางหนวยงาน
รัฐตางๆ ตั้งแตการเชื่อมโยงขอมูล บริการไปจนถึงการดําเนินงาน  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานและการใหบริการของรัฐ ท้ังในระดับหนวยงานยอยไปจนถึงระดับกระทรวง ซ่ึงการเกิด
การบูรณาการภาครัฐดังกลาวจะทําใหรัฐบาลตระหนักถึงความตองการและความจําเปนในการนํา
เทคโนโลยีมาปรับใชกับการดําเนินงานตางๆ ในแตละหนวยงาน เพ่ือลดความซาซอนในดานการ
เบิกจายงบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินการ หรือแมแตการดูแลรักษาระบบตางๆ อีกท้ังยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพจากการใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Share Services) และการประหยัดตอขนาด 
(Economies of Scale) ในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานกลาง นอกจากนี้ การบูรณาการภาครัฐยัง
นําไปสูการใหบริการ ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ท่ีสามารถตอบโจทย
ดานการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 
 2) การด าเนินงานแบบอัจ ริยะ (Smart Operation) 
 การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) คือการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ
ดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีภาครัฐไทย เพ่ือใหสามารถดําเนินงาน
อยางถูกตองแมนยํา รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเชื่อมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ 
(Internet of Things) ตาง ๆ อยางท่ัวถึง ทําใหเจาหนาท่ีสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันได
เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้นอาจมีการเชื่อมตอเครื่องมืออุปกรณใหสื่อสาร
ถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยการควบคุมของเจาหนาท่ีตลอดเวลา ซ่ึงเม่ือนําระบบการจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาชวยจัดระเบียบฐานขอมูล ประกอบกับนําเครื่องมือวิเคราะหขอมูล
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เชิงลึก (Analytics) มาชวยทําความเขาใจขอมูลอยางลึกซ้ึง จะชวยทําใหเจาหนาท่ีภาครัฐไทย
สามารถคาดการณลวงหนา เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และหนวยงานภาครัฐไทยสามารถจัดทํา
บริการแบบเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) 
 การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือการ
ยกระดับงานบริการภาครัฐใหตรงกับความตองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดย
ภาครัฐไทยจะตองรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และ
การอํานวยความสะดวก(Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนกําหนด
ระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับความเขมงวดของการยืนยันพิสูจนตัวตนใหเหมาะสมกับ
ความซับซอนของงานบริการ ประเภท ของงานบริการ และกลุมผูรับบริการตางๆ  
 4) การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวาง
แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัย
กระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ท่ีมี
การปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ท้ังในดานทรัพยากรมนุษย 
(People) ข้ั น ต อ น ก ารท  า งาน  (Process) เท ค โน โล ยี  (Technology) แ ล ะก ฎ ระ เบี ย บ 
(Regulation) รวมท้ังมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการก ากับดูแล (Project 
Management and Governance) ท่ีชัดเจน ภายใตการสนับสนุนของผูน าระดับประเทศท่ีมีความ
มุงม่ัน มีวิสัยทัศน และเล็งเห็นความสําคัญของการน าเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยาง
แทจริง (Change Leadership) อันจะส งผลใหภาครัฐสามารถดําเนินงานตั้ งแตตนจนจบ
กระบวนการไดอยางไรรอยตอ (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) 2560,43-
45) 
 
สรุป 
 ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีความกาวหนา และเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจ
ของประชาชน  ซ่ึงในการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ ท่ีผานมายังมิไดนําเทคโนโลยีมาใชใน
การพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางเต็มท่ี และโดยท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  
โดยใหมีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใช ในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทํา 
บริการสาธารณะ  และใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน
เพ่ือใหเปนระบบขอมูล  เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและเพ่ืออ านวยความสะดวก
ใหแกประชาชน  สมควรใหมีกฎหมายในการขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และเพ่ือยกระดับการบริหารงานและการ
ใหบริการภาครัฐใหอยูในระบบดิจิทัล  อันจะนําไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบการทํางานและ
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ขอมูลเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐอยางม่ันคงปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เปดเผย
และโปรงใส รวมท้ังประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐได   
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Qualifications of Monks for Buddhism Propagation in Modern Society 

 

พระครูปลัดอุดร ปริปุณโณ∗   ประดิสิษฐ  ประคองสาย∗∗ 
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บทคัดยอ 

การเผยแผพระพุทธศาสนา คือการนําคําสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปสูบุคคลและ
มวลชน  โดยมุงใหผู รับเขาใจและนําไปปฏิบัติ ได โดยการกําหนดแนวทาง วิธีการ เทคนิค 
เปาประสงคของการดําเนินงานเผยแผ พระนักเผยแผตางมีวิธีการเผยแผธรรมะหลากหลายวิธี มี
วิธีการเผยแผในรูปแบบพิธีกรรม วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดในรูปแบบธรรมะสัญจรตาม
หมูบาน โรงเรียน โดยการเทศนาบรรยาย การปาฐกถา และการสนทนาธรรม เปนการดําเนินงาน
ของคณะสงฆในแตละพ้ืนท่ีซ่ึงรวมกลุมกันทําในลักษณะจิตอาสา ซ่ึงสวนใหญจะเนนเรื่องการอดทน 
กตัญู การเสียสละ ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การใหทานหลัก
ของศีล 5 การ ครองคน ครองตน ครองงาน อริยสัจ 4 ฆราวาสธรรม พรหมวิหาร และคุณสมบัติ
สําหรับพระนักเผยแผท่ีพึงประสงคในสังคมยุคใหม ตองเปนท่ีนายกยองเปนผูทรงศีลเปนแบบอยางท่ี
ดี ยึดโอวาทปาติโมกขเปนหลัก มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับหลักธรรมภาษา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มี
ประสบการณความประพฤติดีรักในการเผยแผ มีความอดทน เปนนักเสียสละท่ีดี มีความรูความ
เขาใจในหลักธรรมเปนอยางดี และมีรูปแบบการเผยแผท่ีหลากหลายนาสนใจ จึงจะสงผลใหการเผย
แผประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ : คุณสมบัติ, พระนักเผยแผ, สังคมยุคใหม 

 
Abstract 

The propagation of Buddhism is to bring the dhamma principles in 
Buddhism to people with the aims to create understandings and ability to practice 
the dhammas of those who received the dhammas by determining the ways, 
methods, techniques and aims in the propagation operation. The qualifications of 
the Buddhist propagators relied on the ability to use a variety methods to teach 
the dhammas such as dissemination of Buddhism through organizing ceremonies in 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Buddhist important dates, occasional visits in villages or schools to deliver the 
dhamma or to give a lecture or even to discuss the dhamma. The operation of the 
monks in each area was conducted as the form of volunteer groups. The dhammas 
used in such operation were about patience, gratitude, sacrifice, helping fellow 
humans, public assistance, generosity, precepts, oneself control, working, the four 
noble truths (ariyasaccaya), dhammas for the layperson (ghāravasadhamma), the 
sublime states of the mind (brahmavihāra) and good friends. The qualifications of 
the desirable monks for Buddhism dissemination are based upon the ability in 
building entertaining atmosphere, work without compensation expectation, 
admirable manners and good rhetorical use while delivering the dhammas, 
perfection of their precept observation, dhamma and language use competency, 
friendliness, experiences, good conducts, love to spread Buddhism, patience, 
sacrifice, good knowledge of dhammas and various forms to get listeners’ interest 
to success more.  
Keywords : qualifications, monks for buddhism propagation, modern society 

 
บทนํา 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาหลังจากท่ีพระองคไดทรงตรัสรูเปนพระอนุตตรสัมมาสัม
พุทธเจาแลว พระองคทรงออกแสดงธรรมเผยแผธรรมะท่ีพระองคทรงตรัสรูกับคนท่ีพระองคทรง
คุนเคยกอนเปนลําดับแรก จากครั้งแรกท่ีพระองคทรงมีพระทัยท่ีจะสั่งสอนเหลาเวไนยสัตย พระองค
ทรงมีวิธีการในการขับเคลื่อนกองทัพธรรมเผยแผพระพุทธศาสนาใหประสบความสําเร็จมีผูนับถือ
จํานวนมาก ในขณะท่ีมีลัทธิ ความเชื่อเกิดข้ึนมากมายพระองคไมทรงวาลัทธิ ความเชื่อนั้นไมดี แต
กลับทรงยกยองเห็นพองดวยกับคําสอนท่ีดีงามบางประการ คําสอนบางอยางท่ีไมดี พระองคก็
ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางมีเหตุผล (เสถียร โพธินันทะ, 2540 : 48) ถือเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการประกาศ
ศาสนาของพระองคบรรลุผลลําดับแรก พระพุทธองคไดตรัสสอนใหพระภิกษุพุทธสาวกตองพยายาม
ฝกฝน พัฒนาตนใหกาวถึงจุดสูงสุดคือสําเร็จเปนพระอรหันตผูมีความบริสุทธิ์เปนยอดภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือจะไดเปนผูสมควรตอการรับทักษิณา เหมาะสมตอการเคารพ นบไหว
สักการบูชาของชาวบาน และเปนเนื้อนาบุญท่ียอดเยี่ยมของชาวโลก โดยพระภิกษุท่ีสําเร็จเปนพระ
อรหันตนั้นนับวาเปนผูมีคุณสมบัติเพียบพรอมท่ีจะทําหนาท่ีเผยแผพุทธธรรมไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพราะเปนผูมีคุณธรรมสูงสงมีคุณสมบัติท่ีดีเยี่ยมเฉกเชน คุณสมบัติของทหารหรือ
นักรบอาชีพท่ีคูควรเปนองครักษพิทักษพระเจาแผนดิน 4 ประการ คือ ฉลาดในฐานะ (มีหลักม่ันคง) 
ยิงไดไกล ยิงไดเร็ว และทําลายขาศึกหมูใหญได (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/181/281-283) เพราะพระ
พุทธองคทรงมีกําลังสําคัญ คือพระสาวกท่ีลวนแตสําเร็จเปนพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต ชวย
พระองคประกาศเผยแผพุทธธรรมในระยะแรกแหงการกอตั้งประดิษฐานพระพุทธศาสนา จึงทําให
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การเผยแผพระพุทธศาสนาตามพุทธวิธีดังกลาวประสบผลสําเร็จ มีผูหันมานับถือพระพุทธศาสนา
เปนท่ีพ่ึงมากมาย 

การเผยแผธรรมะนั้นถือวามีความสําคัญอยางมาก เพราะถือเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งท่ีทํา
ใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูไดตราบจนปจจุบันนี้ ก็เพราะอาศัยเหลาพระสาวกในการสืบทอดตออายุ
ของพระศาสนาเรื่อยมา คือ มีการประกาศเผยแผสืบทอดศาสนธรรมในหมูพุทธสาวกกันมาโดย
ลําดับจากคนกลุมหนึ่งไปสูคนอีกกลุมหนึ่ง จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยพุทธสาวกเหลานั้น
ตางยึดถือเอาอุดมคติในการเผยแผพระพุทธศาสนา ตามพุทธประสงคขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ท่ีพระองคทรงตรัสใหพระสาวกออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาตามนิคมตางๆ มีใจความวา (วิ.ม. 
(ไทย) 4/32/49-50) 

“...ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชนเก้ือกูล แกชนหมู
มาก เพ่ือความสุขแกชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย...” 

ถือเปนพันธกิจอันสําคัญยิ่งท่ีสืบตอกันมาของพระสงฆสาวกท่ีจะตองนําหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีพระองคทรงตรัสรูมาออกเผยแผใหชาวโลกไดรูและเขาใจในหลักธรรม การ
ดําเนินงานเผยแผหลักพุทธธรรมนั้น จึงมีความสําคัญยิ่งตอสถานการณพระพุทธศาสนาท้ังในอดีต
และปจจุบัน จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองม่ันคงอยูไดดวยการเผยแผคือการประกาศ
เปดเผยอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐท่ีพระพุทธเจาตรัสรู เพ่ือใหเกิดกระบวนการศึกษา ปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา อันสงผลเปนความหลุดพนจากวัฏฏทุกขไดในท่ีสุด ตราบใดท่ีพุทธบริษัทมี
พระภิกษุพุทธสาวกเปนตน ยังขวนขวายรังสรรคงานเผยแผโดยมุงม่ันประกาศหลักพุทธธรรมใหขจร
ขจายไปท่ัวทุกอณูภูมิภาคของโลก ก็เปนท่ีม่ันใจไดวาพระพุทธศาสนาจะดํารงสันติภาพกอใหเกิด
สันติสุขแกมวลมนุษยชาติอยูตราบนั้น (แกว ชิดตะขบ, 2553 : 23) กลาวเฉพาะประเทศไทย เปนท่ี
ประจักษชัดวาสังคมไทยในอดีตสวนใหญไดรูจัก เขาใจเขาถึงหลักธรรมคําสั่งสอนอันประเสริฐของ
พระพุทธองคจนสามารถเลือกสรรนําไปบูรณาการเชิงปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
กอใหเกิดเปนวิถีพุทธคือวิถีไทย ดํารงชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุข บรรเทาซ่ึงความเดือดรอนมาชา
นานได ก็เพราะอาศัยการเสียสละทุมเทชีวิตอุทิศเวลาชวยกันประกาศเผยแผพระพุทธศาสนาของ
บรรพชนไทยท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถผูมีวิสัยทัศนอันกวางไกล มองเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอชาติบานเมืองไทย พระสงฆในฐานะพระนักเผยแผจึงจําเปนท่ีจะตองมี
พรอมท้ังความรู ความสามารถท่ีหลากหลายดาน อันเปนคุณสมบัติของพระนักเผยแผเพ่ือท่ีจะไดนํา
ธรรมะไปสูประชาชน อุบาสกอุบาสิกา ชวยชี้แนะสิ่งท่ีเปนสาระของชีวิตจริงๆ ตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา สั่งสอนในสิ่งท่ีเปนสัจจะธรรมตามสมควรแกฐานะ เปนพระนักเผยแผท่ีสังคม
ตองการ เพราะในสังคมปจจุบันนี้เปนสังคมท่ีกาวล้ําทันสมัย เปนสังคมของขอมูลขาวสารสามารถ
เขาถึงความรูและการศึกษาไดตลอดเวลา ซ่ึงทําใหทัศนคติ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ รวมถึงการดํารงชีวิต
ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆซ่ึงทําหนาท่ีในการเผยแผหลักธรรม ตองสั่งสอนใหดํารงตน
อยูในคุณงามความดี ตองมีคุณสมบัติและวิธีการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เขาใจและเขาถึงบุคคล
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ในสังคมซ่ึงเปนสังคมยุคใหมใหมีความเชื่อ การปฏิบัติ การดํารงตนอยูในสังคมตามครรลองธรรม
และมีความสุข 

ในเรื่องของคุณสมบัต ิอาจาระ หลักธรรมและแนวทางในการเผยแผของพระนักเผยแผใน
สังคมยุคใหม พระนักเผยแผท่ีทําหนาท่ีในการแสดงธรรมใหกับประชาชนไดเขาใจและนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดมรรคและผลนั้น ภาพลักษณ พฤติกรรม หรือบริบทตางๆ ตองเปนท่ีนาเคารพ นับถือ 
เหมาะสมกับสมณะสารูป วัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ดํารงตนใหอยูในศีลาจารวัตรเสมอ ทํา
ตัวเองใหเขาใจเขาถึงในหลักธรรมนั้นๆ กอน ท่ีสําคัญไมแพกันคือดานรูปแบบหรือแนวทางในการ
สื่อสาร ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้มีความสําคัญยิ่งตอการเผยแผ และเปนขอท่ีนาศึกษาหาคําตอบวาพระ
นักเผยแผท่ีพึงประสงคในสังคมยุคใหมจะตองมีคุณสมบัติแบบไหนตอไป 
 
ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาตั้งแตครั้งพุทธกาลเปนตนมามีท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
ซ่ึงนักเผยแผตองทําความเขาใจใหดีวาการเผยแผเชิงรับหมายถึงการเผยแผดวยการเทศนการสอน
เปนหลัก สวนการเผยแผเชิงรุก หมายถึง การใชสงเคราะหและสาธารณสงเคราะหอีกดวย ดังนั้นใน
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆไทย จึงสามารถสรุปเปนภาพรวมไดเปน 3 
ดานหลักๆ ดังนี้ 

1) งานดานการเผยแผ คือ การเผยแผพระพุทธศาสนาสูสังคม โดยรุกออกไปขางนอกวัด 
ท้ังนี้ไมข้ึนอยูกับกาลเวลา สถานท่ี ในฐานะพระธรรมทูต โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย
ภาษาท่ีเขาใจงายโดยมีขอมูลจากฐานความรูหรืองานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

2) งานดานการศึกษาสงเคราะห คือการเปดวัดหรือศาสนสถาน ใหเปนศูนยกลางแหง
การศึกษาเรียนรูในรูปแบบการใหการศึกษาทุกระดับชั้นท้ังในระบบและนอกระบบ โดยไมหวังผล
กําไร 

3) งานดานการสาธารณสงเคราะห คือการทําวัดหรือศาสนสถานใหเปนท่ีพักผอน เปนท่ี
พ่ึงของสังคมชุมชน เชน การจัดสรางโรงพยาบาล สถานีอนามัย ท่ีพักอาศัย ท่ีพักฟน ท่ีสรางอาชีพ
รายได โดยวัดเปนเจาของดําเนินการบริหารจัดการเอง การเขาไปสนับสนุน การเขาไปแสวงหาการมี
สวนรวม และการเขาไปแบบใหเปลา  

การดําเนินงานท่ีเปนกระบวนการถือเปนการดําเนินงานอยางมีแผนงานตามระบบ จึงทํา
ใหพระพุทธศาสนาประดิษฐานม่ันคงจนถึงทุกวันนี้ ซ่ึงขอนี้อาจทําใหดูเหมือนเปนความสมบูรณ
พรอมของพระศาสนาจนละเลยท่ีจะศึกษาหาความรูเก่ียวกับศาสตรสมัยใหม ทําใหตกอยูในความ
ประมาท เพราะไมอาจสรางจุดดึงดูดความสนใจใหเกิดข้ึนกับคนรุนใหมได การเรียนรูเพ่ือจะนํา
ศาสตรสมัยใหมมาปรับประยุกตใชกับหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา จึงเปนประโยชนโดยตรงตอ
การกําหนดนโยบาย การวางแผนงานและแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน 
สถาบันการศึกษา องคกร และหนวยงานตางๆ จึงมีความตื่นตัวในการดําเนินงานโดยใชแผน
ยุทธศาสตรใหเปนกลไกสําคัญ เพ่ือใหเกิดการกระตุนและเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (คณาจารย 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 : 66) งานเผยแผพระพุทธศาสนาผูปฏิบัติงานควร
กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายของงานใหเปนระบบ วิเคราะหขอมูลตางๆ โดยองครวม ใช
หลักการวิเคราะหสถานการณ 4 ดาน ท่ีเรียกวา SWOT เหมือนตัวอยางท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง ในโครงการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ สรุปใจความไดวา  

1) จุดแข็ง (S=Strength) คําแรกคือจุดแข็ง(Strength) ไดแก เวลาท่ีจะลงไปในพ้ืนท่ีใด
ตองหาขอมูลใหไดกอนวา พ้ืนท่ีนั้นมีอะไรเปนจุดแข็งท่ีทําใหเรานาจะทํางานกาวหนาไปดวยดี 

2) จุดออน (W=Weakness) ขอดอยตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบใหการปฏิบัติงานไม
กาวหนา เชน เรื่องภาษาและการบริหารจัดการ 

3) โอกาส (O=Opportunity) ขอเดนท่ีเปนตัวกระตุนหรือเปนสิ่งทาทาย ใหเกิดการอยาก
รูอยากเห็น อยากทดลอง อยากพิสูจน 

4) สิ่งคุกคาม (T=Threat) สวนท่ีเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีอาจสงผลเสียตอการปฏิบัติงานใน
ระยะยาว เชน บุคลากรผูอุทิศตนเพ่ือการเผยแผอยางจริงจังมีนอย และไมมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

การทํางานดานการเผยแผสิ่ งท่ีสํ าคัญ เบื้ องตน คือการวางแผนกําหนดแนวทาง 
เปาประสงคของการดําเนินงาน การวิเคราะหแผนงานตามหลักการของ SWOT ก็เปนอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีผลักดันใหยุทธศาสตรท่ีกําหนดเดินไปใหถึงความคาดหวังท่ีกําหนดไวในแผนแมบทการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ป พ.ศ.2554-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการเผยแผพระพุทธศาสนาไว 4 ขอ
ใหญๆ  ดวยกัน คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 อุปถัมภ สงเสริม สนับสนนุการเผยแผพระพุทธศาสนา 
กลยุทธท่ี 1 อุปถัมภบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนา  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  
ยุทธศาสตรท่ี  3 จัดกิจกรรมการเผยแผหลักพุทธธรรมดวยรูปแบบและวิธีการท่ี

หลากหลาย 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหวัดมีศักยภาพเปนศูนยการเรียนรูหลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ

กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริม พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทุกมิติ  
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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กลยุทธท่ี 1 จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองคกรการเผยแผพระพุทธศาสนา  
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการมีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูองคกรทุกภาคสวน  
ผูท้ี่ทําหน้าที่เผยแผ่ต้องเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ เขา้ใจ เรยีนรู ้ถงึพฤตกิรรมของ

บุคคล สถานที่ หรอืประเพณีของถิน่นัน้ ๆ ด้วย อกีอย่างหน่ึงต้องมจีติวทิยาคอืการเขา้ใจถึง

พฤตกิรรมของความเป็นมนุษย ์ความเป็นอยู ่การดาํเนินชวีติ เพื่อการนําหลกัธรรมมาแสดงมา

ถ่ายทอดใหต้รงกบัสภาพการของบุคคลนัน้ๆ การแสดงธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้ในแต่ละครัง้พระองคก์็ทรงพจิารณาจากสิง่ต่างๆ ก่อนจะแสดงธรรม เพื่อให้เกดิประโยชน์

สงูสุดแก่ผูฟั้ง และในการแสดงธรรมแต่ละครัง้ของพระองค ์ทรงมจีติวทิยาต่างๆ เช่น การชีแ้จง

ใหเ้หน็ชดั แจ่มแจง้ ราวกบัว่าเคยเหน็ดว้ยตา การเรา้ใหอ้ยากรบัเอาไปปฏบิตั ิอาจหาญแกลว้

กล้า มีกําลังใจ และอีกมากมาย ในการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนในแต่ละครัง้นั ้นก็เพื่อ

อนุเคราะห์มนุษย์ทัง้หลายที่ยงัวนเวยีนอยู่ในวฏัฏสงัสารทนทุกข์อยู่กบัอาสวะที่หลอกล่อให้

สัตว์โลกติดอยู่กับสิ่งเหล่าน้ี เพื่อประโยชน์ตนเองด้วย เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมด้วยและ

ประโยชน์ของทัง้สอง 

 
คุณสมบัติของพระนักเผยแผในพระพุทธศาสนา 

การเปนนักเผยแผท่ีดีตองงามท้ังนอกและใน คืองามท้ังจิตใจภายในและกิริยามารยาท ขอ
วัตรปฏิบัติท่ีแสดงออกมาภายนอก รวมถึงบริบทสภาพแวดลอมตางๆ ดังนี้ 

คุณสมบัติภายนอก 
คุณสมบัติภายนอก ไดแก ดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา การแสดงออก 

ทางการเคลื่อนไหว เปนมารยาทท่ีงดงาม สังคมยอมรับ มีความเปนเสนห มีทาทีสงาผาเผย องอาจ 
สงบเยือกเย็น จึงเปนเหตุใหผูฟงเกิดศรัทธายิ่งข้ึน ดังคําสรรเสริญของพราหมณในพรหมายุสูตรวา 
“ชนท้ังหลายท่ีทานพระสมณโคดม ทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทานใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีก
ถาแลว เม่ือลุกไปจากท่ีนั่งแลวก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง ดวยไมอยากจะละจากไป” (ม.ม. (ไทย) 
13/387/480) 

 
คุณสมบัติภายใน 
คุณสมบัติภายใน เปนคุณธรรมท่ีผูเผยแผพึงปฏิบัติ และเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจใน

หลักพุทธธรรม เพ่ือจะไดสอนใหถูกประเด็นท้ังภาคทฤษฎี (พระปริยัติสัทธรรม) และภาคปฏิบัติ 
(ปฏิบัติสัทธรรม) โดยมีจุดมุงหมาย คือ ปฏิเวธสัทธรรม ไดแก ความสุข ความเจริญ ตอผูฟงเปนท่ีตั้ง
และมีจิตประกอบดวยเมตตาเปนหลัก ดวยคุณธรรมบุคคลผูจะเผยแผ หรือประกาศหลักพุทธธรรม
ในพระพุทธศาสนาไดดีนั้น พึงตั้งอยูในคุณสมบัติท่ีเก้ือกูลตอชาวโลกหลายประการ ดํารงตนอยูใน
องคคุณของนักเผยแผท่ีดี เพ่ือยังศรัทธาความเลื่อมใสและใหการเผยแผมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังตอไปนี้ 
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1) ปณิธาน ในการแสดงธรรมตอผูฟง นักเผยแผพึงตั้งจิตไวในใจของตนกอนแสดงวา จัก
กลาวชี้แจงไปตามลําดับเหตุการณ พรอมยกเหตุผลใหสมจริงมาประกอบ แสดงดวยเมตตาจิตหวัง
อนุเคราะหไมใชเพ่ือหวังลาภสักการะ และไมแสดงธรรมไปกระทบตอใครใหเสียหายหรือตําหนิตรงๆ 
ทําใหผูฟงคนนั้นเกิดความไมพอใจ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/159/263) 

2) ปฏิสัมภิทา ความเขาใจ ปญญาท่ีแตกฉานในอรรถ (เนื้อหาสาระ) เขาใจในธรรม 
(อธิบายยอหรือพิสดารได) เขาใจในหลักนิรุกติ (การช่ําชองในภาษา) และเขาใจในหลักปฏิภาณ คือ 
ไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/172/252-253) 

3) พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดฟงมากซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีมีความงามในเบื้องตน มี
ความงามในทามกลาง มีความงามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
บริบูรณครบถวน แลวทรงจําไวไดคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 
22/87/104-105, องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/87/155) 

4) การรูจักแสดงธรรมไปตามข้ันตอน การแสดงธรรมไปโดยคํานึงถึงภาวะของผูฟงเปน
หลัก โดยเริ่มจากสิ่งท่ีมองเห็นดวยตาไปจนถึงพิจารณาเห็นดวยปญญาภายในของตน ไดแก เลาเรื่อง
ทานกถาใหฟงกอน (การใหทาน) ชี้แจงผลดีของการเปนคนมีศีลมีความประพฤติท่ีเรียบรอยดีงาม 
จากนั้นก็เลาเรื่องสวรรค คือ ความสุขใจใหฟงถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามท่ีทําใหมนุษยตอง
ทุกขกายทุกขใจอยูนี้ ขอสุดทายก็ชี้แจงทางออกจากกามหรือทางออกจาก ทุกขนั้น โดยวิธีการสลัด
ท้ิงกาม ในเรื่องหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนานั้นถือวา สําหรับนักเผยแผ กับผูฟ งนั้น มี 
ความสัมพันธกันในฐานะเปนกัลยาณมิตร ผูมีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรกันในดานของการอบรม
สั่งสอนและใหคําแนะนําตางๆ ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูท่ีเปนกัลยาณมิตร หรือ
องคคุณของความเปนกัลยาณมิตร 7 ประการ (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/37/57) ไววา 1. เปนท่ีรักเปนท่ี
พอใจ 2. เปนท่ีเคารพ 3. เปนท่ียกยอง 4. เปนนักพูด 5. เปนผูอดทนตอถอยคํา 6. เปนผูพูดถอยคํา
ลึกซ้ึงได 7. ไมชักนําในอฐานะ เพราะในทางพระพุทธศาสนาถือวา ผูเผยแผกับผูฟงหรือผูสอนกับ
ผูเรียนนั้น ตองประสานสัมพันธกัน มีความกรุณาตอกัน โดยเฉพาะในดานการอบรมสั่งสอนนั้น ยอม
เปนสวนประกอบท่ีสําคัญใหเกิดคุณลักษณะของผูสอนซ่ึงเรียกวา องคคุณของกัลยาณมิตร ดังนั้น 
นักเผยแผพุทธธรรมท่ีดีจึงมีลักษณะคุณสมบัติซ่ึงเปนองคของกัลยาณมิตร 7 ประการ สามารถสรุป
ไดวาคุณสมบัติของผูเผยแผ เปนสิ่งท่ีทําใหผูฟงเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามในคําสอนอยางนา
อัศจรรย โดยผูสอนพึงมีคุณสมบัติท่ีปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ไดแก ดานบุคลิกภาพ 
หมายถึง รูปรางหนาตาและคุณสมบัติภายใน เปนคุณธรรมท่ีผูเผยแผพึงปฏิบัติ และเพ่ือใหเกิด
ความรู ความเขาใจในหลักพุทธธรรม เพ่ือจะไดสอนใหถูกประเด็นท้ังภาคทฤษฎี ดํารงตนอยูในองค
คุณของนักเผยแผท่ีดี เพ่ือยังศรัทธาความ เลื่อมใสและใหการเผยแผมีประสิทธิภาพสูงสุด  

องคแหงพระธรรมกถึก 
พระธรรมกถึกเปนคําเรียกพระภิกษุผูเปนนักเทศน เปนคํากลาวยกยองใหเกียรติแสดงถึง

ความเปนผูรูทางศาสนธรรมอยางดี และประกอบดวยองคคุณ 5 ประการ (พระธรรมกิตติวงศ (ทอง
ดี สุรเตโช), ม.ป.ป. : 645) 
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1) “อนุปุพฺพิ กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักแสดงธรรม
ไปตามลําดับ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ การแสดงธรรมไปตามลําดับ ไมตัดลัดใหขาดความ 
ไมแสดงสลับสับสนกัน 

2) “ปริยายทสฺสาวี กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักแสดง
อางเหตุ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ แสดงเหตุใหผูฟงเขาใจ ชี้เหตุผลใหเขาใจในธรรมนั้นๆ 

3) “อนุทยตํ ปฏิจฺจ กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักแสดง
ธรรมอาศัยความเอ็นดู แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ ตั้งใจใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู
ควรเห็น ใหมีอุตสาหะนําไปประพฤติปฏิบัติตามสมควร 

4) “น อามิสนฺตโร กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจวา เราจักเปนผู
ไมเพงอามิสแสดงธรรม แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ ไมเห็นแกลาภสักการะ ไมแสดงธรรม
ดวยโลภเจตนา 

5) “อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงตั้งใจ
วา เราจักไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอ่ืน กลาวคือ ไมยกตนขมผูอ่ืน ท้ัง
ท่ีมาฟงและไมไดมาฟง และไมเสียดสีผูอ่ืน แมเขาจะมาฟงอยูในท่ีนั้นหรือไมก็ตาม  

คําวา พระธรรมกถึก หมายถึง การถายทอดธรรมอันเปนคําสั่งสอนทางศาสนาดวยการ
แสดงชี้แจงใหฟง เปนการเผยแผศาสนาแบบหนึ่งท่ีใชกันมาแตสมัยพุทธกาล การเทศนในสมัย
พุทธกาลไมมีพิธีการแตอยางใด เพียงผูแสดงนั่งอยูในสถานท่ีสมควรและผูฟงมีลักษณะตั้งใจฟงก็
สามารถแสดงได ในขณะท่ีการเทศนานั้น อาจมีลักษณะลีลาตางกันไปบางตามแตอุปนิสัยของแตละ
บุคคล 

คุณสมบัติของพระธรรมกถึก 
บุคลิกภาพเปนคุณสมบัติภายนอกของพระธรรมกถึก ไดแก ความสงางาม วาจาสุภาพ 

มารยาทนาเลื่อมใส ความเปนผูมีสมบัติผูดี และมีธรรม 4 ประการ คือ 
1) รูปปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในรูป คือ มีความสงางามของรูป 3 ประการ คือ 

(1) รูปรางดี  (2 ) หน าตาดี  (3 ) ผิวพรรณดี  (อง .ปญจก . (บาลี ) 22/159., อง .ปจก . (ไทย ) 
22/159/263) พระธรรมกถึก ควรมีความงามดวยรูปรางหนาตา กิริยามารยาท ผิวพรรณสะอาดผอง
ใส มีระเบียบรางกายท่ีดี มีอารมณท่ีเบิกบานแจมใสใครไดพบเห็นก็จะเปนมงคลท้ังแกตนเองและ
ผูอ่ืน 

2) โฆสัปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในเสียง มีความงามในการพูด ในคําพูด การบอก
กลาวดวยน้ําเสียงท่ีดีประเสริฐดุจเสียงแหงพรหม 8 ประการคือ (1) แจมใส (2) ชัดเจน (3) นุมนวล 
(4) ชวนฟง (5) กลมกลอม (6) ไมพรา (7) ลึกซ้ึง (8) กังวาน (ที.ม. (ไทย) 10/285/216) พระธรรม
กถึกตองบริหารวาจาใหมีความงามท้ัง 8 ประการ ตองรูจักแตงเสียงใหสวยงามเหมาะกับความเปน
พระธรรมกถึกไมประกอบดวยวจีทุจริตนั่นเอง 

3) ธัมมัปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในธรรม คือ พระธรรมกถึกตองมีบุคลิกภาพทาง
สติปญญา เปนเรื่องของเชาวปญญาท่ีไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยกระบวนการทาง
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พันธุกรรม พระธรรมกถึกตองพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถ เฉลียวฉลาดเปนนักปราชญ เปยมดวย
สติปญญา มีบุคลิกภาพทางสติปญญาท่ีดี 

4) สุวิชชาจรณสัมปนนา หมายถึง ผูถึงพรอมดวยวิชชาและความประพฤติดี คือ พระ
ธรรมกถึกตองมีความประพฤติท่ีดี ตามหลักธรรมของความเปนพระธรรมกถึกท่ีดี ตองมีหลักธรรม 3 
ประการ คือ (1) สุวิชาโน หมายถึง เปนผูมีความรูดี (2) สุสาสโน หมายถึง เปนผูสอนท่ีดี (3) สุ
ปฏิปนโน หมายถึง เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติดี (คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2555 : 44) 
 
คุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหม 

ผูท่ีมีหนาท่ีในการเผยแผธรรมะโดยตรงคือพระสงฆในพุทธศาสนา การท่ีพระสงฆจะทํา
หนาท่ีสั่งสอนประชาชนใหไดผลดี จะตองสนับสนุนใหมีการอบรมศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะนั้นให
เขาใจและไดผลแกตนกอน จึงเปนหนาท่ีของคณะสงฆท่ีจะตองทําใหพระสงฆมีความรูแตกฉานใน
พระธรรมวินัย เพ่ือใหพระสงฆทําหนาท่ีสั่งสอนประชาชนตามหลักการ 3 ประการ คือ สอนธรรมะ
ใหผูฟงรูจริง เห็นจริงในสิ่งท่ีบุคคลนั้นควรรู สอนธรรมะท่ีมีเหตุผลท่ีผูฟงสามารถไตรตรองพิจารณา
แลวเห็นจริงจนเปนสิ่งอัศจรรยแกผูฟงและปฏิบัติตามธรรมไดรับผลตามควรแกการปฏิบัติใน
หลักการสอนท่ัวไปของพุทธศาสนานั้น ในปจจุบันการสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครือขายท่ัว
โลก (Internet) เปนยุค IT (Information Technology) การสงขอมูลไปท่ัวโลกอยางไรพรมแดนให
ประโยชนสูงและประหยัดสุดอยางกวางไกลมากข้ึน 

โลกยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเทอรเน็ตเปน
ปจจัยสําคัญของการศึกษาในอนาคต มนุษยในโลกปจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองพ่ึงพาเทคโนโลยี
ในการดําเนินชีวิตในการทํางาน และสนองความตองการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความสุข ขาวสารขอมูลมี
อิทธิพลอยางกวางขวางและมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหขอมูลเผยแพรไปอยาง
รวดเร็วและครอบคลุมไปท่ัวโลก อีกท้ังชาวตางชาติท่ีสนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มีมากยิ่งข้ึน และมี
เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตซ่ึงเปรียบเสมือนเปนชุมชนเมืองแหงใหมของโลก เปนชุมชนของคนท่ัวทุกมุมโลก เปน
ชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ไมจํากัดพรหมแดน ไมจํากัดสถานท่ีและไมจํากัดเวลา การ
กระจายขอมูลขาวสารในระบบอินเทอรเน็ตมีคาใชจายตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกับชองทางอ่ืนๆ เชน สื่อ
โทรทัศนและหนังสือพิมพ เปนตน นอกจากนั้น สื่ออินเทอรเน็ตยังสามารถนําเสนอไดท้ังขอความ 
ภาพเสียง วีดีโอ และสามารถสนทนาโตตอบกับผูชมไดดวย เหตุนี้องคกรตางๆ ท่ัวโลกจึงหันมาใช
บริการอินเทอรเน็ตจํานวนมาก และนับวันยิ่งมีผูใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือเผยแผพุทธศาสนาใหทันสังคมยุคใหมหรือคนรุนใหม 
เพราะสังคมสมัยปจจุบันประชาชนไมคอยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟงเทศน หรือศึกษาพระธรรม คํา
สอนท่ีวัดเหมือนสมัยอดีต การเผยแผพระธรรมคําสอนผานสื่ออินเทอรเน็ต จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
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ท่ีทําใหเขาถึงประชาชนไดงายและกกวางขวางมากท่ีสุด ไมจํากัดเวลาสถานท่ี และสามารถเขาถึง
พระพุทธศาสนาตลอดเวลา (พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ (ประเวท ถาฐาน), 2560 : 218) 

การส่ือสารทางอินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ตมาจากคําวา “Inter Communication Network” ซ่ึงหมายถึงเครือขาย

นานาชาติหรือเครือขายสากล ปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนเครือขายท่ีเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร
มากกวา 60 ลานเครื่องท่ัวโลก มาเชื่อมโยงกันผานทางสายโทรศัพท สายเคเบิล หรืออุปกรณไรสาย 
เม่ือเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ มาเชื่อมโยงกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือขอมูลตลอด 24 
ชั่วโมง ดังนั้น อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญท่ีมีขอมูลในทุกๆ ดานใหผูสนใจเขาไป
คนควาไดอยางสะดวก รวดเร็วและงายดาย (ณัฐพร มักอุดมลาภ, 2548 : 30) อินเทอรเน็ตจึง
นับเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางท่ีสุด และมีอัตราการขยายตัว
เร็วท่ีสุด ตลอดชวง 30 ปท่ีผานมา อินเทอรเน็ตไดพัฒนาศักยภาพข้ึนมาอยางรวดเร็ว กระท่ังถึง
ปจจุบัน มีเครื่องคอมพิวเตอรหลายลานเครื่องท่ัวโลกเชื่อมตอกับระบบ ทําใหคนในโลกทุกชาติทุก
ภาษาสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไมตองเดินทางไปโลกท้ังโลกเปรียบเสมือนเปนบานหนึ่งหลังท่ี
ทุกคนในบานสามารถพูดคุยกันไดตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดท้ังเวลา คาใชจาย แตเกิดประโยชนตอ
สังคมโลกปจจุบันมาก 

Nicholas Negroponte ไดเสนอไววา “ในอนาคตการใชคอมพิวเตอร มิใชเรื่องของ
เครื่องคอมพิวเตอรอีกตอไป แตเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินชีวิต เครื่องคอมพิวเตอรสวนกลางขนาด
ยักษ ซ่ึงเรียกกันวาเมนเฟรม ถูกคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขาแทนท่ีไปแทบจะหมดแลว เราไดเห็น
คอมพิวเตอรเคลื่อนยายออกจากหองขนาดยักษ ท่ีติดเครื่องปรับอากาศเขาไปยังตูเก็บของ แลว
ตอไปบนโตะและเด๋ียวนี้อยูบนหนาตักในกระเปาของเราดวย แตนี่ก็ยังไมใชท่ีสิ้นสุด” (จาํนง วฒัน

เกส, 2540 : 20)  

อินเทอรเน็ต เปนเครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
ท่ัวโลกเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมเครือขาย ภายใตมาตรฐานการ
เชื่ อมโยงดวยโปรโตคอลเดียวกัน  คือ  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) เพ่ือใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารระหวางกันได นับวาเปน
เครือขายท่ีกวางขวางท่ีสุดในปจจุบัน เนื่องจากมีผูนิยมใช โปรโตคอลอินเทอรเน็ตจากท่ัวโลกมาก
ท่ีสุด เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอรเน็ต ท้ังสามอยางนั้นเปนสิ่งท่ีเขามาใน
การดําเนินชีวิตของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได คนท่ัวโลกจึงมีสิทธิ์ในการรับรูขาวสารและการศึกษา
คนควาก็งายรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน ขาวสารขอมูลทําใหสังคมมนุษยในโลกไรท้ังพรมแดนและ
กาลเวลา เพราะสื่อสารถึงกันไดโดยใชคอมพิวเตอร ดาวเทียมและอ่ืนๆ นั้นสามารถสื่อถึงกันไดจาก
ข้ัวโลกหนึ่งมายังอีกข้ัวโลกหนึ่งโดยเกือบจะไมตองใชเวลาเลย (ยืน ภูวรวรรณ, ออนไลน) 
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ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
มีการจัดรายการปาฐกถาธรรมหรือธรรมเทศนา แตนับวาวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทนอย

ในการเผยแผและสั่งสอนธรรม เพราะเสนอรายการบันเทิงเปนสวนใหญและปจจุบันมีสื่อเทคโนโลยี
กาวหนาอ่ืนๆ ท่ีเขามามีบทบาทและดึงดูดความสนใจของประชาชนไดมากกวา 

การใชส่ือในการเผยแผของพระนักเผยแผ 
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาการแสดงบทบาทของพระสงฆท้ังในดานการเผยแผ การเปน

ผูนําทางศาสนา ทางสังคม และทางปญญา ลวนเปนการทําหนาท่ีผานกิจกรรมท่ีเปนการสื่อสาร
ทางตรงระหวางพระสงฆกับพุทธศาสนิกชน แตในปจจุบันพระสงฆหันมาใชงานอินเทอรเน็ตกันมาก
ข้ึน เพราะเปนชองทางในการแพรกระจายขอมูลขาวสารท่ีฉับไวและมีประสิทธิภาพ และพบวา
อินเทอรเน็ตมีสวนชวยเผยแผธรรมอยางกวางขวาง ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากการหยิบยกหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา หรือของพระสงฆชื่อดังข้ึนมาไวบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนตางๆ ท้ังใน
รูปตัวอักษร เสียง หรือวีดีโอ ผานการสื่อสารทางเว็บไซต เฟสบุค และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึง
เปนชองทางสําคัญท่ีชวยใหการติดตอประสานงานระหวางพระสงฆกับฆราวาสทําไดงายข้ึน 
นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังเปนแหลงอางอิงขอมูลความรูตางๆ จึงทําใหพระสงฆและฆราวาสสามารถ
สืบคนขอมูลจากชองทางนี้เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ ใหกับผูท่ีตองการศึกษาและหาความรู
เก่ียวกับหลักธรรมเพ่ิมเติม  

การท่ีพระสงฆใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา ท้ัง
พิมพหนังสือธรรมะ จัดทําฐานขอมูลคณะสงฆ จัดทําสื่อการเรียนการสอนหรือเอกสารทางวิชาการ
การใชคอมพิวเตอรในทางสรางสรรคเชนนี้ ถือวาเปนการใชท่ีนอกจากจะไมผิดพระวินัยแลว ยังเปน
ประโยชนเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา เปนการสนองงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือเพ่ือ
ความม่ันคงของพระพุทธศาสนา ตัวอยางเชน หนังสือธรรมดีๆ ของพุทธทาสภิกขุ พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) หลวงพอชา สุภัทโท องคทะไลลามะ และติช นัท ฮันห หนังสือของมหาปราชญ
ทางพุทธศาสนาเหลานี้ ไดรับการตีพิมพเผยแผไปท่ัวโลกท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมท้ังมีการ
เผยแพรในสังคมออนไลนอยางกวางขวาง จะเห็นไดวาทุกวันนี้มีพระสงฆจํานวนมากไดอาศัยการเผย
แผธรรมผานอินเทอรเน็ตท้ังทางตัวหนังสือ (หนังสือธรรม บทความธรรมออนไลน) และทางเสียง 
(บทพระธรรมเทศนา) คนท่ัวโลกท่ีสนใจธรรมแตไมมีเวลามาศึกษาธรรมรวมถึงผูท่ีไมมีเวลาท่ีจะเขา
วัด ก็สามารถอานธรรมจากทางอินเทอรเน็ตและดาวนโหลดเสียงพระธรรมเทศนาได นอกจากนี้ยงัมี
เว็บไซตท่ีเผยแผพระพุทธศาสนาทุกนิกายทางอินเทอรเน็ตของพระสงฆไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา 
ไตหวัน และของสมาคมพระพุทธศาสนาท่ัวโลกท่ีเปดใหบริการทางอินเทอรเน็ตนับหม่ืนเว็บไซต 
เทคโนโลยีอยางอินเทอรเน็ตนี้จึงมีคุณูปการตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมากหากรูจักใชให
เกิดประโยชนสูงสุด  

อยางไรก็ตามถึงแมวาเทคโนโลยีตางๆ จะมีประโยชนแตในอีกมุมหนึ่งก็อาจกอใหเกิดโทษ
ไดเหมือนกันหากรูไมเทาทันซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดสรุปไว 4 ประเภท คือ 
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1) พวกตื่นเตน คนกลุมนี้คิดวาเรานี้ทันสมัยไดเสพขาวสารท่ีใหมๆ แปลกๆ มีของใหมๆ 
เขามาเราไดบริโภค แตสัมผัสกับขาวสารและเรื่องราวตางๆ อยางผิวเผิน เรียกวาตกอยูในกระแส ถูก
กระแสพัดพาไหลไปเรื่อยๆ ไมเปนตัวของตัวเอง 

2) พวกตามทัน คนพวกนี้ก็ภูมิใจวาเรานี่เกง ขาวเกิดท่ีไหนๆ รูหมดแผนดินไหว เกิดอีโบ
ลาอะไรท่ีไหนรูทันหมด ตามทันแตไมรูทันพวกนี้เยอะ รูตามขาว แตไมเขาถึงความจริงของมัน 

3) พวกรูทัน ในกลุมนี้นอกจากตามทันแลว ยังรูเขาใจ เทาทันมันดวย วามันเปนมา
อยางไร มีคุณมีโทษ มีขอดีขอเสียอยางไร จะมีทาทีอยางไร ใหไดประโยชนโดยไมถูกครอบงํา 

4) พวกอยูเหนือมัน เปนกลุมคนท่ีอยูเหนือกระแส จึงจะสามารถจัดการกับกระแสได เปน
ผูสามารถใชการเปลี่ยนแปลงใหเปนประโยชน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับ
ขาวสารขอมูลแบบเปนนาย เปนผูจัดการ เปนผูใชมันอยางแทจริง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 
2540 : 44) 
 
สรุป 

ถึงแมวาในสมัยปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ทําใหคนสวนใหญใชชีวิต
ไดสะดวกสบายข้ึน พระสงฆเองในฐานะนักเผยแผจะตองรูจักใชประโยชนจากเครื่องมือเหลานี้ใน
การเผยแผใหคนสวนใหญท่ีมีชีวิตในการทองโลกโซเชียลไดรูถึงหลักธรรมในทางออนไลน อยางไรก็
ตามพระนักเผยแผท่ีดีนั้นตองมีมีแนวปฏิบัติท่ีครบท้ัง 3 ดาน 

1) ดานวิปสสนาธุระ คือการศึกษาเลาเรียนจากคัมภีรตางๆ ตามหลักสูตรของครูบา
อาจารยท้ังหลาย เพ่ือใหเขาใจตามหลักการของศาสนา เพราะในเบื้องตนนั้นเราจําเปนท่ีจะตองรู
แนวทางกอนลงมือปฏิบัติ การศึกษาใหรูนั้นคือตองรูจริง สามารถตอบปญหาธรรมะกับผูท่ีมาปรึกษา
ปญหาได  

2) ดานคันถธุระ นักเผยแผตองมีความรูในดานการปฏิบัติ คือ เขาใจอยางถองแทและ
ลึกซ้ึงในหลักปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริง ทําจริงกอนท่ีจะไปสอนคนอ่ืน พระนักเผยแผยุคใหมตองรูจาก
ประสบการณจริง ไมใชศึกษาจากตําราอยางเดียวตองลงมือปฏิบัติเองดวย ใหรูเองจากขางในตัวตน
ของเราเอง 

3) ดานสังคหธุระ พระสงฆนักจากจะทําหนาท่ีในการเผยแผธรรมะแลว ยังตองเปนผูให
การสงเคราะหแกประชาชน คือการกระทําอันเปนประโยชนตอสาธารณะสวนรวมหรือสังคม ให
ความสงเคราะหแกผูประสบความทุกขยากเดือดรอน เปนท่ีพ่ึงหรือใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ให
กําลังใจ งานดานนี้ถือเปนอีกกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา  

พระสงฆไมไดมีบทบาทแคการเผยแผธรรมะ การใหคําปรึกษาหารือ การใหการศึกษา
เทานั้น แตยังมีพระสงฆอีกจํานวนหนึ่ง มีความรูเรื่องยาสมุนไพร และดานการรักษาโรค ความรู
เหลานี้อาจจะร่ําเรียนมาสมัยเปนชาวบาน หรือเรียนรูขณะเปนพระภิกษุ เม่ือโรคภัยเกิดข้ึนกับ
ประชาชนก็จะเขาไปขอใหพระสงฆทําการรักษาโรคให แตใหอยูในกรอบของพระธรรมวินัย ดังนั้นจึง
พอสรุปคุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหมได 4 ประเด็น คือ 1) วิธีการเผยแผ มีวิธีการเผย
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แผท่ีแตกตางกันบาง เชน โดยการบรรยาย เทศนาสั่งสอน ปาฐกถา การสนทนาธรรม การจัดอบรม
สัญจร งานบุญประเพณีและงานสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตโดยรวมแลวก็มีวิธีการท่ีคลายๆ กัน 
ซ่ึงจัดข้ึนท้ังภายในวัดและนอกสถานท่ี เชน หมูบาน โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเผย
แผทําโดยพระภิกษุสงฆในเขตพ้ืนท่ี และมีการเผยแผธรรมะโดยใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน วิทย ุ
โทรทัศน เสียงตามสาย สื่อออนไลน เปนตน 2) หลักธรรมท่ีใชในการเผยแผ จะเนนหลักธรรมท่ี
เขาใจงายและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน เชน หลักของศีล 5 ศีล 8 อริยสัจ 4, อิทธิ
บาท 4 ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4, การใหทานอานิสงคการใหทาน ใชหลัก
ของความกรุณา หลักของความอดทน หลักของการคบเพ่ือนท่ีดีหลักของการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
ของฆราวาส หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณงามความดีเก่ียวกับบาป บุญ 
คุณ โทษ ความกตัญูรูคุณการเสียสละตอสวนรวม 3) ความเปนกัลยาณมิตรธรรม ดวยการสราง
บรรยากาศใหสนุกสนาน เปนผูมีความรูความสามารถ เผยแผโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนมิตรท่ีมี
ความหวังดี แนะนําสิ่งท่ีดี มีประโยชน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีสวนรวมในกิจกรรมสงเคราะหชาวบาน 
ใชภาษาท่ีสุภาพและเขาใจงาย มีความออนนอมถอมตน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีบุคลิกท่ีดีงดงาม มี
ความสํารวมท้ังกาย วาจาและจิตใจ เปนท่ีพ่ึงของประชาชนและสามารถเขาถึงไดงาย ชี้แนะแนวทาง
ท่ีเปนประโยชน 4) อาจาระ ตองเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีงดงามอยูในศีลธรรมของพระพุทธองค มี
ความรับผิดชอบ หม่ันศึกษา คนควา ดํารงตนใหเปนแบบอยางแกบุคคลท่ัวไป ไมยกตนขมทาน ไม
พูดเสียดนินทาวารายใคร เปนมิตรท่ีมีความหวังดี แนะนําสิ่งท่ีดีมีประโยชน เปนผูนําในการปฏิบัติ
ธรรม มีวัตรปฏิบัตินาเคารพศรัทธา มุงเผยแผหลักธรรม เผยแผตามหลักของพระธรรมกถึก ปฏิบัติ
ตามบทพระวินัย 
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เอตทัคคะ : พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล 

Disciples of Excellence: Personal Management in Buddhism 

พระมหาอากาย ฐิตธมฺโม∗  ฐติิวุฒิ หม่ันมี∗∗  อนุวัต กระสังข∗∗∗ 

บทคัดยอ 

 การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการนําทรัพยากรมนุษยมาบริหาร

จัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร โดยท่ัวไปไมวาจะเปนหนวยงาน

ภาครัฐหรือเอกชน จะมีแนวทางในการปฏิบัติโดยยึดระบบสําคัญอยู ๒ ระบบ คือ ระบบอุปถัมภ

และระบบคุณธรรม ขอบขายในการบริหารงานบุคคลนั้นมีหลักท่ีสําคัญอยู 4 อยาง คือ 1) การสรร

หาบุคคลากร 2) การบํารุงรักษาบุคคลากร 3) การพัฒนาบุคคลากร และ 4) การพนจากงาน 

เอตทัคคะ เปนพุทธวิธีในการบริหารงานบุคคลท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เปนวิธีในการกําหนด

มอบหมายภาระหนาท่ีใหพระสาวกตามความรูความสามารถ ผานการแตงตั้งใหเปนผูชํานาญการใน

ดานต างๆ เปนตัวอย างของการกระจายอํานาจ และเปนการใชคนให เหมาะกับงานใน

พระพุทธศาสนา 

คําสําคัญ: เอตทัคคะ, การบริหารงานบุคคล 

Abstract 

Personnel management is a process that involves the management of 

human resources for maximum efficiency and effectiveness for the organization. In 

general, whether governmental or private there will be two guidelines for the 

implementation of the system is the patronage system and moral system.  The 

process of managing that person has four important principles is 1)  Recruiting 

personnel 2) Personnel maintenance 3) Personnel development and 4) Retirement 

from work.  Disciples is a Buddhist way of managing people that appears in the 

                                                           
∗ ครูสอนพระปรยิัติธรรม แผนกธรรม 
∗∗ Department of Political science, Faculty of Social Sciences 

MahachulalongKornrajavidyalaya University 
∗∗∗ Department of Political science, Faculty of Social Sciences 

MahachulalongKornrajavidyalaya University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Tripitaka is a way of assigning duties to disciples according to their knowledge 

through being appointed as experts in various department is an example of 

decentralization and is the use of people to suit the work in Buddhism. 

บทนํา 
หลักการบริหารแบบ “4 M’s” ของ เมกกินสัน (Megginson) ประกอบไปดวย บุคคลากร 

(Man) เงิน (Money)  วัสดุ อุปกรณ   (Materials)  และการจัดการ (Management) หนึ่ งใน
หลักการบริหารนั้นก็คือ คน หรือ บุคคล (Man) บุคคลนับเปนปจจัยท่ีสําคัญในการบริหาร เพราะ
การบริหารทรัพยากรอ่ืนๆตองใชคนเปนตัวขับเคลื่อน การไดคนดีมีความสามารถมาทํางานในองคกร 
และการใชคนใหเหมาะสมกับงานจึงมีความสําคัญ เอตทัคคะ เปนวิธีการท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาใชในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงก็คือเหลาสาวกท้ังหลาย มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท่ีมี
ความรูความสามารถ เพ่ือเปนกําลังในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง ถือเปนการ
บริหารคนเกง “Talent Management” ในสมัยพุทธกาล ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับพุทธวิธีในการ
บริหารงานบุคคลผานการแตงตั้งเปนเอตทัคคะนั้น จะไดกลาวในลําดับตอไป 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 คํ าว า  “การบริห ารงานบุ คคล” เป น คํ า ท่ี มาจากภาษาอังกฤษว า “Personnel 
Administration” หรือ “Personnel management” คําวา “บุคคล” มีความหมายครอบคลุมท้ัง
ภาคราชการ และภาคธุรกิจเอกชน ถาใชในภาคราชการจะหมายถึง ตัวขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
นักการภารโรง ถาใชในภาคธุรกิจเอกชนก็จะหมายถึง บุคคลากรท้ังหมดท่ีอยูในองคการนั้น ตั้งแต
ผูจัดการ เจาหนาท่ี ตลอดจนผูใชแรงงานระดับต่ําสุด (ชูศักดิ์ เท่ียงตรง, 2519: 7-8) 

การบริหารงานบุคคล คือ ศิลปะในการคัดคนใหมเขามา และการใชคนเกาท่ีมีอยูเดิม 
เพ่ือใหคนเหลานั้นปฏิบัติงานใหเกิดผลลัพธและบริการสูงสุดท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ (Felix 
A.Nigro, 1959) เปน เรื่องท่ี เก่ียวกับการสรรหา และเก็บรักษาผูปฏิบั ติ งานไว”  (Maurice 
W.Comming, 1968) เปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับการวางนโยบาย การวางแผนโครงการ ระเบียบ
และวิธีกําเนินการท่ีเก่ียวกับบุคคล หรือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในองคกรใดองคกรหนึ่ง เพ่ือใหไดมา 
ไดใชประโยชน และบํารุงรักษาไว ซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ และใหมีปริมาณเพียงพอ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย” (สุกิจ จุลลนันทน, 2505) เปนการจัดการ
เก่ียวกับบุคคล นับตั้งแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน การดูแลบํารุงรักษาจนกระท่ังพนไปจาก
การปฏิบัติงาน” (สมพงษ เกษมสิน: 2516) และยังเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหไดคนดี มีคุณวุฒิ และมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี มาทํางานดวย
ความสนใจ พึงพอใจ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”     (ชูศักดิ์ เท่ียงตรง, 2519) 
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 จากความหมายของนักวิชาการท่ีไดกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา “การบริหารงานบุคคล 
เปนกระบวนการ และวิธีการนําทรัพยากรมนุษย มาบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด ตอองคการ” 
 
ระบบการบริหารงานบุคคล 
 โดยท่ัวไปการบริหารงานบุคคลไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน จะมีแนวทางใน
การปฏิบัติโดยยึดระบบสําคัญอยู ๒ ระบบ คือ 
 1) ระบบอุปถัมภ เปนระบบดั้งเดิมท่ีใชในการบริหารบุคคลนับตั้งแต คัดคนเขามา จนถึง 
การใหพนจากงาน โดยใชความสัมพันธสวนตัว ไมคํานึงถึงความสามารถของบุคคล ระบบนี้มีความ
รวดเร็ว อาศัยข้ันตอนไมมาก แตมีผลเสียคือ บุคคลากรหยอนสมรรถภาพ มักจะถูกใชไปทํางาน
สวนตัว ขาดความม่ันคง ทํางานมุงแตประโยชนสวนตัว ไมไดรับความยุติธรรม และเปนชองทางให
นักการเมืองเขามาแทรกแซงในหนวยงาน 
 2) ระบบคุณธรรม เปนระบบท่ีใชในการบริหารบุคคลนับตั้งแต การสรรหา จนถึง การให
พนจากงาน โดยยึดหลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักกความม่ันคง และหลักความเปน
กลางทางการเมือง ระบบนี้ มีข้ันตอนยุงยาก ลาชา และมีคาใชจายสูง แตมีขอดี คือ ไดคนท่ีมี
ความสามารถมาปฏิบัติงาน มีความเสมอภาค มีความม่ันคง ไมถูกแทรกแซงจากการเมือง 
กระบวนการบริหารงานบุคคล 
      การบริหารงานบคุคล มีกระบวนการในการดําเนินงานหลายข้ันตอนดังนี้  
 1) การวางแผนกําลังคน เปนกระบวนการเบื้องตนท่ีมีความสําคัญ เพราะชวยใหทราบถึง
ความตองการของกําลังคนในแตละประเภท และระยะเวลาท่ีเหมาะสมอีกท้ังยังชวยใหการใชจาย
ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชนสูงสุด 
 2) การกําหนดตําแหนง “ตําแหนง เปนองคประกอบพ้ืนฐานขององคการ แตละตําแหนง
จะมีหนาท่ีรับผิดชอบและภารกิจท่ีแตกตางกัน เม่ือรวมตําแหนงตางๆท้ังหมดในองคการแลวจะ
มองเห็นวัตถุประสงคหรือหนาท่ีขององคการโดยรวม” (ยุวดี ศรีธรรมรัฐ, 2541: 101) 
 3) การกําหนดคาตอบแทน คาตอบแทนท่ีเหมาะสม เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะชวยให
บุคคลากรดํารงชีพไดอยางสะดวกสบาย ม่ันคงและเหมาะสมกับสถานะทางสังคมอีกท้ังยังเปนการ
จูงใจใหบุคคลเกิดความสนใจเขามารวมงานในองคกร 
 4) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลากร เปน “กระบวนการดึงบุคคลท่ี มีความรู
ความสามารถเขามาสูองคการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนการแสวงหา และชักชวนใหบุคคลท่ี
สนใจมาสมัครงานกับองคการเพ่ือองคการจะไดวาจางตอไป” (Dale Yoder, 1984: 151) 
 5) การพัฒนาบุคคลากร อาจทําไดดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การศึกษา การอบรม และ
การพัฒนา เพ่ือใหบุคคลากรเกิดความรูสึกหรือมีทัศนคติท่ีดีตอหนวยงานเกิดความม่ันใจและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปน ”การประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ ในแงของการปฏิบัติงาน และในแงของโอกาศท่ีจะไดรับหารพัฒนา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ท่ีทําอยูในปจจุบันไดดีข้ึนและในระดับสูงข้ึนตอไป” (ธนชัย ยมจินดา, 2535: 214) 
 7) การเล่ือนตําแหนงและการโอนยาย เปนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาท่ีการงาน 
เพ่ือใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ และเปนการปรับปรุงโครงสรางขององคการใหมีความ
เหมาะสม 
 8) การเสริมสรางขวัญและการรักษาวินัย “ขวัญและวินัยเปรียบเสมือนสองดานของ
เหรียญอันเดียวกัน” (Felix A.Nigro, 1959: 384) คํานี้ชี้ใหเห็นวา ในการบริหารงานบุคคลนั้น การ
เสริมขวัญกําลังใจและการรักษาระเบียบวินัย เปนสิ่งท่ีตองทําควบคูกันไป 
 9) การพนจากงาน หมายถึง “การท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพนจากหนาท่ีการงานและ   หมด
สิทธิ์ท่ีจะรับเงินเดือนของหนวยงานตลอดไป” (ภิญโญ สาธร, 2519: 453) 
 10) ระบบบําเหน็จบํานาญ เปนระบบท่ีใชกับขาราชการท่ีเกษียณอายุทางราชการ โดย
การมอบผลตอบแทนเปนบําเหน็จ หรือบํานาญ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการอุทิศตน
ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี และเพ่ือเปนเครื่องจูงใจใหคนท่ีมีความรูความสามารถยึดอาชีพรับราชการไม
ลาออกโดยงาย 
 
เอตทัคคะ 
 เอตทัคคะ เปนคําในภาษาบาลี มาจากคําวา เอต ศัพท เปนคําสรรพนาม แปลวา นั้นบวก
กับคําวา อัคคะ แปลวา เลิศ นําสองคํานี้มารวมกันจึงแปลวา “ผูนั้นเปนเลิศ” เปนคําท่ีองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเม่ือจะทรงยกยองพระสาวกวาเปนผูเลิศในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน 
ดังพระดํารัสในพระบาลี วา “เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ พหุสฺสุตานํ ยทิทํ อานนฺโทฯ  
สติมนฺตานํ ยทิทํ อานนฺโทฯ  คติมนฺตานํ  ยทิทํ อานนฺโทฯ ธิติมนฺตานํ ยทิทํ อานนฺโทฯ อุปฏ
ากานํ ยทิทํ อานนฺโทฯ มหาปริสานํ ยทิทํ อุรุเวลกสฺสโปฯ” (องฺ. เอก. 20/149/32) แปลเปน
ภาษาไทยไดวา “ภิกษุท้ังหลาย บรรดาสาวกท้ังหลายของเรา ผูเปนพหุสูตร มีสติ มีคติ มีฐิติ เปน
อุปฏฐาก อานนท เปนเลิศ, บรรดาสาวกท้ังหลายของเรา ผูมีบริษัทมาก อุรุเวละกัสสปะ เปนผูเลิศ” 
การแตงตั้งเอตทัคคะนี้เปนพุทธวิธีในการจัดองคกร   เปนตัวอยางของการกระจายอํานาจ พระธรรม
โกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตโต) กลาวไววา “ทุกคนท่ีเขามาบวชในพระพุทธศาสนา เปนพระภิกษุ
เสมอเหมือนกันหมด การอยูรวมกันของคนท่ีเทาเทียมกันอาจกอใหเกิดปญหาในการบังคับบัญชา
ภายในองคกร” ดังพุทธดํารัสวา “การอยูรวมกันของคนท่ีเสมอกันนําทุกขมาให” (ขุ.ธ. 25/31/54) 
พระองคจึงทรงกําหนดใหภิกษุเคารพกันตามลําดับพรรษา ทรงจัดองคกรในพระพุทธศาสนาเปน
พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในสวนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท ทรงมอบ
อํานาจใหคณะสงฆเปนผูดูแล พระองคทรงเปนธรรมราชา ดังพระพุทธดํารัสท่ีวา “เราเปนธรรม
ราชา นั่นคือเปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม” (ม.ม. 13/609/554) เปนผูบริหารสูงสุดในองคกร
พระพุทธศาสนา ทรงแตงตั้งพระสารีบุตรใหเปนพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเปนรองประธานบริหาร 
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เปนอัครสาวกฝายขวา รับผิดชอบดูแลงานดานวิชาการ แตงต้ังพระโมคคัลลานะเปนพระอัครสาวก
ฝายซาย รับผิดชอบดูแลงานดานบริหาร ทรงแตงตั้งพระอานนทเปนเลขาสวนพระองค การประชุม
สงฆจะเกิดข้ึนใน สองกรณี คือ การประชุมกันลงอุโบสถ ทุกๆก่ึงเดือน และชุมนุมกันเม่ือมี อธิกรณ
เกิดข้ึน พระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหคณะสงฆเปนผูดูแลจัดการ โดยผาน สีมา ซ่ึงถือไดวาเปน 
สังฆสภา ในบริบททางพระพุทธศาสนา (วิโรจน คุมครอง, 2559: 299) 

เอตทัคคะ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Excellence” แปลวา ผูเลิศ หรือ “Talent” 
แปลวา คนเกง ในมุมมองของการบริหารงานบุคคลนั้น จึงเปนเรื่องของการบริหารคนเกง “Talent 
Management” เริ่มตั้งแตการสรรหาบุคคลากร (Sourcing) พระพุทธเจาทรงเห็นอุปนิสัยของ
เวไนยสัตว วา มีคุณสมบัติท่ีจะบรรลุธรรมไดจึงทรงรับเขามาเปนบุคคลากรในพระพุทธศาสนา โดย
การประทานการอุปสมบทดวยพระองคเอง 

ในการรับกุลบุตรเขามาเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะตองผานการคัดกรอง 
(Screening) และ คัดเลือก (Selection) จากคณะสงฆ การกลั่นกรองจะตองเปนไปตามกฎระเบียบ
ท่ีวาดวยเรื่องการบรรพชาและอุปสมบท  

เม่ือบวชเขามาแลวนอกจากความรูความสามารถท่ีติดตัวมาตอนเปนคฤหัสถแลว จะตอง
ศึกษาอบรมหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา (Development) โดยมีพระอุปชฌายเปนพ่ีเลี้ยงเปนเวลา
อยางนอย 5 ป จึงจะถือเปน นิสัยมุตตกะ คือพนจากการพ่ึงพาพระอุปชฌาย และมีความพรอมท่ีจะ
ทํางานเพ่ือพระศาสนาตอไป 
 การศึกษาอบรม ในพระพุทธศาสนายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง พระพุทธเจาทรงเทียบความ
พรอมของผูศึกษาเลาเรียนเขากับบัวสี่เหลา และจําแนกประเภทของผูท่ีเขาศึกษาเลาเรียนตามจริต 
6 ทรงกระทําตนเปนเพียงผูชี้ทาง มุงใหผูศึกษาเลาเรียนประพฤติปฏิบัติเอง ดังพระพุทธดํารัสท่ีวา 
“ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา เธอท้ังหลาย ตองทําความเพียรเผากิเลสเอง ตถาคต
เปนเพียงผูบอกทาง” (ขุ.ธ. 25/30/51)  

เม่ือศึกษาเลาเรียนดีแลว พระสาวกมีความสามารถโดดเดนในดานใด ก็จะไดรับการ
มอบหมายภาระหนาท่ีตามความรูความสามารถโดยผานการแตงตั้งเปนเอตทัคคะในดานตางๆ 
อยางเชนพระอุบาลี เปนผูชํานาญในเรื่อง พระวินัย พระมหากัสสปะ เปนผูชํานาญในเรื่องธุดงค 
พระมหากัจจายนะ เปนผูเชี่ยวชาญในการอธิบายขยายความพระธรรม พระอุรุเวลากัสสปะ     มี
บริวารมาก จึงเปนผูชํานาญในการประสานงานบุคคล เปนตน เปนการกระจายงานใหเหมาะสมกับ
ทักษะของพระสาวกแตละรูป (Deployment) 
 การบริหารบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการใหรางวัลและการลงโทษ การลงโทษใน
พระพุทธศาสนามีอยู 6 วิธี คือ 1) ตัชนียกรรม การขูหรือตําหนิ   2) นิยสกรรม การถอดยศ    3) 
ปพพาชนียกรรม การขับออกจากหมูคณะ หรือการไลออก 4) ปฏิสารณียกรรม การใหขอขมา 5) 
อุกเขปนียกรรม ยกเธอเสียจากการสมโภคกับภิกษุ หมายถึงการ ตัดสิทธิ์แหงภิกษุชั่วคราว และ 6) 
ตัสสาปาปยัสสิกากรรม การเพ่ิมโทษ การลงโทษท้ัง 6 วิธีนี้ เรียกวา นิคหกรรม (พระพุทธโฆษาจารย 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2561: 182) การใหรางวัลและการลงโทษนี้ตรงกับพระพุทธดํารัสวา “นิคฺคณฺเห 
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นิ คฺคณฺหารหํ  ป คฺคณฺ เห  ปคฺคณฺหารหํ  ขมคนท่ีควรขม ยกยองคนท่ีควรยกยอง” (ขุ .ชา. 
27/2442/531) 
 พระสาวกท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ีปรากฏชัด และภิกษุท้ังหลายใหความยอมรับนับ
ถือ พระพุทธเจาก็ทรงยกยองชมเชย และแตงตั้ งเปนเอตทัคคะ คือเปนผู เลิศตามความรู
ความสามารถท่ีปรากฏ ถือเปนการใหขวัญกําลังใจ รักษาคนใหอยูในองคกร (Relation) 
 การแตงตั้งสมณศักดิ์ ก็ด ีการพระราชทานพัดยศใหแกพระภิกษุสามเณรท่ีสอบเปรียญธรรม
ได ก็ดี ในปจจุบัน เปนการยกยองเชิดชูทานเหลานั้น ในฐานะท่ีเปนผูมีความชํานาญในศาสตรตางๆ
ในพระพุทธศาสนา สามารถเทียบเคียงไดกับการ แตงตั้งเอตทัคคะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาในสมัยพุทธกาล 
 
สรุป 
 การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการ และวิธีการนําทรัพยากรมนุษย มาบริหารจัดการ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตอองคการ ทรัพยากรมนุษย นับเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ในการบริหาร การบริหารงานบุคคลทําใหองคกรไดบุคคลากรท่ีมีสมรรถภาพสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว การบริหารงานบุคคลอาจมี
กระบวนการมากมายหลายข้ันตอน ข้ึนอยูกับลักษณะและความเหมาะสมของแตละองคกร การบวน
การท่ีสําคัญนั้น มีอยู 4 ประการ ไดแก การสรรหาบุคคลากร การไดมาซ่ึงบุคคลากร การพัฒนา
บุคคลากร และการบํารุงรักษาบุคคลากรไวในองคกร เอตทัคคะ แปลวาผูเปนเลิศ ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Excellence” แปลวา ผูเลิศ หรือ “Talent” แปลวา คนเกง ในบริบทของการ
บริหารงานบุคคลนัน้ จึงเปนเรื่องของการบริหารคนเกง เปนพุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล คือการ
นําคนท่ีมีความรูควมสามารถมาปฏิบัติงานในองคกรพระพุทธศาสนา มีกระบวนการตั้งแตการสรร
หา (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือกบุคคลากรเขามา (Selection) การอบรม
พัฒนา (Development) การมอบหมายงาน (Deployment) และการรักษาคนไวในองคกร 
(Relation) ดังท่ีไดอธิบายมาแลวขางตน การแตงตั้งสมณศักดิ์ และการพระราชทานพัดยศใน
ปจจุบัน สามารถเท่ียบเคียงไดกับการแตงต้ังเอตทัคคะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในสมัย
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วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนที ่
Evolution of the Heritage in Stead 

 

พระสิทธินิติธาดา (ชลัช  โชตทิตฺโต)∗  พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส∗∗ 
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บทคัดยอ 
วิวัฒนาการแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก มีความเจริญ

มาจากสังคมของมนุษย จารีตประเพณีและรากฐานกฎหมายท่ีเกาแกอยางประมวลกฎหมายจัสติ
เนียน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (ประมวลกฎหมายนโปเลียน) ประกอบเขากับพระอัยการ
ลักษณะมรดกในกฎหมายตราสามดวงซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา ตั้งแตประกาศบังคับต้ังแตวันท่ี 1 
ตุลาคม  พ.ศ. 2478 ก็ใชบังคับมาจนตราบเทาทุกวันนี้ แตก็มีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม เม่ือ 
พ.ศ. 2495  โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495  

การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีกันระหวาง
ทายาทเนื่องมาจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการรับมรดกท่ีตองการใหทรัพยสินสิทธิและ
หนาท่ีของผูตายหรือเจามรดกตกทอดไปสูทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมดังนั้นหากเกิด
กรณีทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมไมอาจรับมรดกของเจามรดกไดไมวาดวยเหตุใดใด การ
ท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีนั้นก็เพ่ือใหคุมครองประโยชนท่ีผูสืบสันดานของบุคคลซ่ึง
เสียสิทธิในการรับมรดก อันเนื่องมาจากการตายกอนเจามรดกและการถูกกําจัดมิใหรับมรดกพึงมีพึง
ได ถาหากบิดามารดาของตนไมเสียสิทธิในการรับมรดกไปเสียกอนกฎหมายจําตองบัญญัติ
หลักเกณฑและวิธีการในการบังคับใชใหถูกตองและเกิดความเปนธรรม 

คําสําคัญ: วิวัฒนาการ, กฎหมาย, มรดกแทนท่ี 

 
Abstract 

Evolution of the codified civil and commercial law no. 6 on heritage had 
prosperity from human society, traditions and legal foundations such as ancient 
codified law of Justinian and codified civil law of France (codified Napoleon Law) 
combining with the prosecutor's characteristic heritage in Three Enacted Laws which 
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วิทยาลัย 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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was worth noting that since there was a law enforcement announcement on 1 
October 1946 (B.E.2478), it was until today but there was an amendment act in 
1932 announced in the Government Gazette dated February 28, 1952. 

The codified civil and commercial law state that inheritance is substituted 
between heirs due to the objective or purpose of inheritance that requires the 
property, rights and duties of the deceased or inheritance to be passed to the heirs 
according to law or testament. Therefore, in the case of heirs by law or testament 
may not be able to inherit the inheritance for any reason, the law has been 
enacted substitution inheritance in order to protect the interests of the descendant 
of the person who lost the right to inherit due to death before Inheritance owner 
or elimination not to inherit. If their parents do not lose their right to inherit, the 
law must enact rules and method for correct and fairness enforcement. 
 
Keywords: Evolution, Law, substitution 

 
บทนํา 
 

การรับมรดกแทนท่ีหมายถึงการท่ีทายาทโดยธรรมผูท่ีจะมีสิทธิ์รับมรดกของเจามรดกตาม
กฎหมายไมสามารถท่ีจะรับมรดกของเจามรดกไดดวยเหตุ ทายาทโดยธรรมคนดังกลาว ถึงแกความ
ตายหรือถูกกําจัดมีใหรับมรดกกอนเจามรดกถึงแกความตาย เปนผลใหผูสืบสันดานของพยาน คน
ดังกลาวเขามารับมรดกแทนท่ี ทายาทโดยธรรมผูสิ้นสิทธิในการรับมรดกคนนั้น โดยผลของกฎหมาย
ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติหลักเกณฑ การรับมรดกแทนท่ีในมาตรา 1639 ถึง
มาตรา 1645 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยเรื่องมรดกนั้น ในหมวด 4 วาดวย
การรับมรดกแทนท่ีกัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (พิชัย นิลทองคํา, 2552 : 530) ใน
ปจจุบันประชากรโลกยังคงถือกําเนิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงนับแตเม่ือคลอดและอยูรอดเปนทารกแลว 
ทารกดังกลาวก็จะมีสภาพบุคคลและเริ่มท่ีจะดํารงชีพจากการแสวงหาสิ่งตางๆ เพ่ือความอยูรอดของ
ตนจนกระท่ังเริ่มพัฒนาเปนการสะสมเผื่อไวในอนาคตและเริ่มมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเพ่ือสราง
ครอบครัวอันกอใหเกิดภาระหนาท่ีท่ีมากข้ึน ในการนี้เพ่ือใหครอบครัวอยูรอดตอไปไดและเนื่องจาก
การมีสมาชิกครอบครัวท่ีเพ่ิมมากข้ึนการแสวงหาสิ่งตางๆ เพ่ือใหตนดํารงชีพตอไปไดแตเพียงผูเดียว
นั้นไมอาจเพียงพออีกตอไป เนื่องดวยภาระท่ีเพ่ิมข้ึนตามจํานวนสมาชิกท่ีมากข้ึน จึงจําเปนตองดํารง
ชีพโดยการแสวงหาสิ่งตางๆ มาแลวเก็บสะสมไวใหแกบุตรและอาจรวมถึงคูสมรสของตน และ
สุดทายแลวสิ่งท่ีรออยูในบั้นปลายชีวิตของบุคคลทุกคนยอมหนีไมพนความตาย โดยความตายนั้น
อาจเปนการตายโดยธรรมชาติ (Natural Death) หรืออาจตายโดยผลของกฎหมาย (Civil Death) 
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ซ่ึงเม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแกความตาย สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดตางๆ เวนแตสิทธิ หนาท่ีหรือ
ความรับผิดนั้นๆ เปนการเฉพาะตัวท่ีบุคคลนั้นกอข้ึนในระหวางท่ียังมีชีวิตอยูตั้งแตเกิดจนถึงแก
ความตายนั้นก็จะรวมกันเปนกองมรดกเพ่ือตกสูทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายตอไป 

ท้ังนี้การตกทอดของกองมรดกแกทายาทนั้นแตเดิมประเทศไทยใชจารีตประเพณีในการ
จัดการแบงทรัพยสินตางๆ ตลอดจนหนาท่ีของผูวายชนมซ่ึงตอมาประเทศไทยไดมีการบังคับใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2478  โดยในการศึกษาและจัดทํา
กฎหมายดังกลาวนั้นมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือลดปญหาดานสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเพ่ือให
ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส ท่ี
ตองการจะใหประเทศไทยเปนอาณานิคมของตน ซ่ึงการศึกษาและจัดทํากฎหมายดังกลาวนี้เปนไป
ดวยความเรงรีบภายในเวลาท่ีจํากัดจากปญหาในดานการระหวางประเทศดังกลาวขางตน จึงทําให
กฎหมายนั้นอาจไมตองดวยกรณีบางกรณีท่ีผูตราข้ึนนั้นมิไดคาดหมายไว อีกท้ังการศึกษาและจัดทํา
กฎหมายดังกลาวนั้นไดลอมาจากกฎหมายตางประเทศ และบังคับใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แมวาจะ
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมบางมาตราเพ่ือใหทันตอเหตุการณปจจุบันและเพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมแตก็ยังคงมีกฎหมายบางสวนท่ียังคงบังคับใชมาตั้งแตมีการเพ่ิมบรรพ 6 ลงในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยเม่ือป พ.ศ. 2478 โดยยังไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใดจนถึง
ปจจุบัน จากการบังคับใชประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยบรรพ 6 มาเปนเวลานานดังท่ีกลาวไว
ขางตน จนทําใหเกิดปญหาท่ีบทบัญญัติของกฎหมายอาจไปไมถึงขอเท็จจริง บางกรณีทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมในการบังคับใชและขัดตอเจตนารมณอันแทจริงของกฎหมายนั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีนั้น กฎหมายกําหนดใหมีการรับมรดกแทนท่ีเม่ือทายาทผูมีสิทธิรับ
มรดกนั้นถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนเจา มรดกตาย ซ่ึงการรับมรดกแทนท่ีกรณี
ทายาทถูกกําจัดมิใหรับมรดกภายหลังเจามรดกตายนั้นกอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมตอ
ผูสืบสันดานของทายาทท่ีถูกกําจัดภายมิใหรับมรดกภายหลังเจา มรดกตาย กลาวคือหากเปนกรณีท่ี
ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกนั้นไดกระทําการอันทําใหถูกกําจัดมิใหรับมรดกภายหลังเจามรดกตายยอม
ทํ า ให ก ร ณี ดั งกล า ว ไม ต ร งต าม ถ อ ย คํ าต าม บ ท บั ญ ญั ติ ใน เรื่ อ งก ารรั บ ม รด ก แท น ท่ี 
ทําใหผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีดังกลาว ซ่ึงอาจรับมรดกแทนท่ีไดนั้นสิ้นไป ซ่ึง
สิทธิในการรับมรดกแทนท่ีอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูสืบสันดาน ดังกลาวอยางไรก็ดีตาม
ปญหากรณีขางตนนี้มีผูเขียนตําราไดใหความเห็นแตกตางกันออกเปน 2 ความเห็นโดยความเห็นท่ี
หนึ่งนั้นเห็นวาแมไมอาจรับมรดกแทนท่ีได แตใหมีการสืบมรดกได สวนความเห็นท่ีสองนั้นเห็นวาไม
อาจรับมรดกแทนท่ีและสืบมรดกได (กีรติ กาญจนรินทร,2551 : 57) ดังนี้แลวอาจสงผลใหเกิดความ
ไมแนนอนชัดเจนของบทบัญญัติอีกท้ังทําใหขาดหลักประกัน ความยุติธรรมในทางกฎหมายได 
อยางไรก็ดี ศาลฎีกาซ่ึงเปนศาลสูงของประเทศไทยไดวางแนวคําพิพากษาไวโดยพิพากษาให
ผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามปญหาท่ีกลาวมาขางตนนี้ สืบมรดกแทนการรับมรดก
แทนท่ีท้ังนี้การตีความของศาลดัง กลาวนั้นเปนการตีความเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูสืบสันดาน
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ของทายาทเทานั้นแตการตีความดังกลาวนั้น เปนการปรับใชตามหลักของการสืบมรดกซ่ึงบัญญัติ
เปนหลักกวางๆ และกรณีนี้มีบทบัญญัติเฉพาะอยูแลว คือการรับมรดกแทนท่ีนอกจากนี้การสืบ
มรดกนั้นบทบัญญัติมิไดระบุผูสืบสันดานของทายาทลําดับใดบางท่ีอาจเขา สืบมรดกไดเหมือนเชนท่ี
บัญญัติไวในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีจึงอาจจะทําใหเกิดปญหา กลาวคืออาจเกิดกรณีท่ีขัดตอหลัก
ท่ัวไปของมรดกในเรื่อง “ญาติสนิทยอมตัดญาติหางกวาออกไป” (Nearer excludes the more 
remote) โดยทายาทผูท่ีอยูในลําดับหลัง ซ่ึงไมอาจรับมรดกไดตามหลักญาติสนิทยอมตัดญาติหาง
กวาออกไป นั้นสามารถสืบมรดกของทายาทผูท่ีถูกกํา จัดภายหลังเจามรดกตายไดซ่ึงหากไมมีการ
สืบมรดกตามคําพิพากษาขางตนทายาทลําดับดังกลาว ก็ไมอาจเปนทายาทและไมมีสิทธิท่ีจะรับ
มรดกไดอยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับการรับมรดกแทนท่ีแลวจะเห็นไดวาการรับมรดกแทนท่ีนั้น
จํากัดเฉพาะแตบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทในบางลําดับเทานั้น ทําใหการรับมรดกแทนท่ีสอดคลองกับ
หลัก“ญาติสนิทยอมตัดญาติหางกวา ออกไป”  นอกจากนี้หากปลอยใหมีการสืบมรดกในลักษณะ
ดังกลาวตอไป อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูสืบสันดานของทายาทดังกลาว  

กลาวคือหากบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทนั้นถูกกําจัดมิใหรับมรดกกอนเจามรดกตายแลว 
กรณีจึงตองดวยบทบัญญัติเรื่องการรับมรดกแทนท่ีซ่ึงจํากัดเฉพาะแตทายาทบางลําดับทายาท
เทานั้นทํา ใหผูสืบสันดานของทายาท่ีท่ีไมไดระบุใหสามารถรับมรดกแทนท่ีไดนั้นสิ้นสิทธิการรับ
มรดกแทนท่ีและไมสอดคลองไปเปนแนวทางเดียวกันกับคําพิพากษาของศาลฎีกาขางตนท่ีนําการสืบ
มรดกซ่ึงมิไดบัญญัติถึงผูสืบสันดานของทายาทลําดับใดบาง ท่ีสืบมรดกไดหรือกลาวไดวา
ผูสืบสันดานของทายาททุกลําดับมีสิทธิสืบมรดกได นอกจากนี้ในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีกรณีบุคคล
ซ่ึงจะเปนทายาทถึงแกความตายกอนเจามรดกตายนั้น หากการตายของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกนั้น
หากเกิดข้ึนกอนท่ีเจามรดกตาย ยอมไมเกิดปญหาในการบังคับใชเนื่องดวยกรณีดังกลาวตองดวย
บทบัญญัติอีกท้ังหากทายาท ผูมีสิทธิรับมรดกถึงแกความตายภายหลังเจา มรดกตายนั้นกองมรดก
ยอมตกสูทายาทแตละบุคคลตามหลักท่ัว ไปกลาวคือมรดกของเจามรดกยอมตกสูทายาทผูมีสิทธิรับ
มรดกของตนซ่ึงรวมถึงทายาทผูมีสิทธิรับมรดกดังกลาวดวยและเม่ือทายาทผูมีสิทธิรับมรดกนั้นถึงแก
ความตายมรดกของตนทายาทดังกลาวก็จะตกแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของทายาทนั้นซ่ึงมรดก
ของทายาทดัง กลาวนั้นมีมรดกของเจา มรดกรวมอยูดวยดังนี้ จะเห็นไดวาไมวาทายาทผูมีสิทธิรับ
มรดกจะถึงแกความตายกอนหรือหลังเจามรดกตายก็ตาม มรดกในสวนของเจามรดกนั้นถึงอยางไรๆ 
ก็ตกแกผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกอยูนั่นเองท้ังนี้หากเปนกรณีท่ีทายาทผูมีสิทธิรับ
มรดกและเจามรดกนั้นถึงแกความตายพรอมกัน ซ่ึงเปนการตายโดยธรรมชาติ  (Natural Death) 
ตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนตลอดจนกรณีท่ีตองดวยบทสันนิษฐานวา การตายของบุคคลท้ังสองนั้นถือ
วา ตายพรอมกัน เนื่องจากมิอาจพิสูจนไดวาบุคคลใดถึงแกความตายในลําดับกอนหลังอันมี
ผลกระทบอยางมากตอการจัดแบงมรดก ยอมทําใหเกิดปญหาการตีความและเกิดเปนแนวความเห็น
ของผู เขียนตําราท่ีแตกตางกันออกเปน 2 ความเห็น (วรพจน วิศรุตพิชญ ,2545 : 156) โดย
ความเห็นท่ีหนึ่งนั้นเห็นควรใหรับมรดกแทนท่ีกัน ไดหาก เกิดกรณีขางตน สวนอีกความเห็นท่ีสอง
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นั้นเห็นวากรณีดังกลาวไมอาจรับมรดกแทนท่ีกันไดอีกท้ังกรณีดังกลาวก็ยังมิไดมีคําพิพากษาของ
ศาลฎีกาวางเปนแนวทางคําพิพากษาไวแตอยางใด ดวยปญหาดังกลาวกอใหเกิดความไมแนนอน
ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายสงผลใหขาดหลักประกัน ความยุติธรรมในทางกฎหมายและเกิด
ความสับสนตอประชาชนผูท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายตอไป 

นอกเหนือจากนี้ แมการรับมรดกแทนท่ีนั้นจะมีบทบัญญัติถึงเรื่องการตายโดยผลของ
กฎหมาย (Civil Death) หรือการตายโดยการเปนคนสาบสูญกอนท่ีเจามรดกตายก็ตามซ่ึงหาก
ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกถึงแกความตายเนื่องจากศาลมีคํา สั่งใหเปนคนสาบสูญเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลา กอนท่ีเจา มรดกตายนั้น กรณีดังกลาวจึงตองดวยบทบัญญัติในเรื่องการรับมรดกแทนท่ี
ผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกก็สามารถท่ีจะรับมรดกแทนท่ีทายาทผูมีสิทธิรับมรดก 
ดังกลาวไดอีกท้ังแมวาทายาทผูมีสิทธิรับมรดกนั้นจะหายไปจากภูมิลํา เนาแตการหายไปดัง กลาว
ครบกําหนดระยะเวลาท่ีอาจขอใหศาลสั่งเปนคนสาบสูญไดภายหลังจากท่ีเจา มรดกตายนั้นแมวา
ผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกจะไมอาจรับมรดกแทนท่ีกันได แตหากพิจารณาการตกทอด
ของมรดกแลว จะเห็นไดวา มรดกของเจา มรดกยอมตกแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามหลักการตก
ทอดมรดกท่ัว ไปเนื่องจากในขณะท่ีเจามรดกตายนั้นทายาทผูมีสิทธิรับมรดกดัง กลาวยังมิไดถูก 
ศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญและยังไมถือวา ถึงแกความตายจึงยังมีสภาพบุคคลในขณะท่ีเจา มรดกตาย
และมรดกของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกซ่ึงมีมรดกของเจามรดกรวมอยูดวยดัง กลาวนั้นก็จะตกแก
ผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกอยูนั่นเอง ดังนี้จะเห็นไดวาไมวาทายาทผูมีสิทธิรับมรดกจะ
ถึงแกความตายโดยผลของกฎหมายกอนหรือหลังเจามรดกตายก็ตาม มรดกในสวนของเจา มรดก
นั้นก็ยังคงตกทอดแกผูสืบสันดานของทายาทผูมีสิทธิรับมรดกอยูนั่นเอง แตท้ังนี้หากเปนกรณีท่ีเจา 
มรดกและบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูโดยไมมีใครทราบวามีชีวิตอยูหรือไม
ในวัน เดียวกัน หรืออาจตางวันกัน แตครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวซ่ึงศาลอาจมี
คํา สั่งใหเปนคนสาบสูญในวัน เดียวกัน ท้ังนี้แมวา บุคคลดัง กลาวจะไมตองดวยบทสันนิษฐานท่ีให
ถือวาตายพรอมกัน แตระยะเวลาอันอาจขอใหศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญนั้นเปนเวลาเดียวกันจึงถือได
วาเจา มรดกและทายาทผูมีสิทธิรับมรดกถึงแกวามตายพรอมกัน และหากนํากรณีดังกลาวมาปรับใช
ตามกฎหมายยอมทําใหเกิดความไมแนนอนของบทบัญญัติเนื่องดวยการรับมรดกแทนท่ีนั้นกําหนด
เฉพาะกรณีท่ีทายาทผูมีสิทธิรับมรดกถึงแกความตายกอนเจา มรดกตายเทานั้นอีกท้ังยังมีความเห็น
ของผูเขียนตํารากฎหมายแตกตางกันออกเปน 2 ความเห็นดังท่ีกลาวขางตนทําใหขาดหลักประกัน 
ทางกฎหมายและอาจเกิดปญหาการบังคับใชในภายหลังได นอกจากนั้นแลวยังเกิดปญหาความไม
เปนธรรมในเรื่องผูสืบสันดานท่ีมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีเนื่องจากการบัญญัติขยายความของคําวา
“ผูสืบสันดาน” ในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีโดยใชคําวา  “ผูสืบสันดานโดยตรง”ซ่ึงแตเดิมนั้นการ
ตีความในเรื่องดังกลาวมีปญหาเกิดข้ึนโดยเกิดความเห็นแตกตางกัน 2 ฝายโดยฝายแรกเห็นวา 
ผูสืบสันดานท่ีมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีไดนั้นหมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมดวย และฝายหลังเห็นวา 
ผูสืบสันดานท่ีมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีไมรวมถึงบุตรบุญธรรม จึงทําใหเกิดปญหาในการตีความโดยเกิด
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ความไมแนนอนในการบังคับใชและขาดหลักประกันในทางกฎหมายซ่ึงภายหลังตอมาศาลฎีกาซ่ึง
เปนศาลสูงสุดไดตัดสินปญหาขอกฎหมายขางตนและวางแนวคําพิพากษาโดยตีความคําวา
“ผูสืบสันดานโดยตรง”ในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีไมหมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม ซ่ึงกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอบุตรบุญธรรมของบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทท่ีถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับ
มรดกกอนเจามรดกตาย เนื่องจากบุตรท่ีสืบสายเลือดและบุตรบุญธรรมนั้น หากพิจารณาในเรื่อง
การรับมรดกตามหลักท่ัวไปแลวบุคคลดังกลาว มีสิทธิในการรับมรดกและเปนทายาทในลําดับ
เดียวกัน แตในทางกลับกัน ในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีบุตรบุญธรรมไมมีสิทธิเชนเดียวกันกับบุตรท่ี
สืบสายเลือด นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับบุตรท่ีสืบสายเลือกนอกกฎหมายท่ีบิดารับรองโดยพฤติ
นัยกับบุตรบุญธรรมแลว หากบุตรนอกกฎหมายมีสิทธิดีกวาบุตรบุญธรรมซ่ึงชอบดวยกฎหมายยอม
ไมเปนธรรมนัก อีกท้ังการตีความโดยตัดสิทธิมิใหบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกแทนท่ีนั้นยังเปนการ
ตีความท่ีไมสอดคลองกับการตีความคําวา“ผูสืบสันดาน”ในหลักท่ัวไป นอกจากนี้การตีความ
ดังกลาวยังเปนการตีความท่ีขัดตอเจตนารมณของกฎหมายในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีอีกดวย 

การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีกันระหวาง
ทายาทเนื่องมาจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการรับมรดกท่ีตองการใหทรัพยสินสิทธิและ
หนาท่ีของผูตายหรือเจามรดกตกทอดไปสูทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมดังนั้นหากเกิด
กรณีทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมไมอาจรับมรดกของเจามรดกไดไมวาดวยเหตุใดใด
ทรัพยสินสิทธิและหนาท่ีของผูตายหรือเจามรดกซ่ึงทายาทคนใดคนหนึ่งไมอาจรับมรดกไดนั้น ควร
ตกไดแกทายาทคนอ่ืนอ่ืนของเจามรดกตอไปอยางไรก็ตามกฎหมายจําตองบัญญัติหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับกรณีดังกลาว  

2.1 ความหมาย ประวัติความเปนมา ทฤษฎีการรับมรดกแทนท่ี 
แนวคิดการรับมรดกแทนท่ีกันนั้นเปนแนวคิดหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการตกทอดของมรดกโดย

มีข้ึนในประเทศตะวันตกมากอนและมีการวิวัฒนาการมาโดยตลอด เม่ือทายาทสิ้นสิทธิ ในการรับ
มรดกเนื่องจากทายาทนั้นตายกอนเจามรดก เพ่ือใหมรดกนั้นตกทอดไปแกตัวแทน ของทายาทนั้นๆ 
แทนการตกทอดไปยังทายาทอ่ืน จึงกําหนดใหมีการรับมรดกแทนท่ีกันข้ึนและแนวคิดดังกลาวนี้ได
นํามาบัญญัติเปนกฎหมายลายลักษณอักษรและนํามาบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน(ณัฏฐนิชา สุวรรณ
พงษ, 2516 : 56) 

ความหมายของมรดก  
คําวา “มรดก” นั้นพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไว

วา “สิ่งท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือท่ีสืบทอดมาแตบรรพกาล (กฎ) ทรัพยสินทุกชนิดตลอดท้ัง
สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดตางๆ ของผูตาย เวนแตตามกฎหมายหรือโดยสภาพแลวเปนการ
เฉพาะตัวของผูตาย เรียกรวมๆ วากองมรดก”(พจนานุกรม, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 834) 
นอกจากนี้ตามความเขาใจของบุคคลท่ัวไปท่ีมิไดศึกษากฎหมายนั้น ยอมเขาใจความหมายของคําวา 
“มรดก” วา “ทรัพยสินท้ังหลายของผูตายท่ีจะตกทอดไปยังทายาทของเขา เม่ือบุคคลนั้นถึงแก
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ความตาย” จึงเปนการใชคําวา “มรดก” โดยแทนทรัพยสิ่งของของผูตายท่ีจะตกไดแกทายาทของ
ผูตาย ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนแนวความคิดเดียวกันกับท่ีใชในกฎหมายลักษณะมรดกเกากอนบรรพ 6 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน เพราะจะเห็นไดวา เม่ือเจามรดกสิ้นชีพ
ลงกอนท่ีจะมีการแบงมรดกเปนภาคตางๆ นั้น สําหรับผูเปนขุนนาง ผูมีบันดาศักด์ิต้ังแต 400 ไรข้ึน
ไป ยอมตองพิจารณาคืนบําเหน็จ บํานาญ หรือพัทธยา ใหกับหลวงและตองชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ท้ัง
ปวงของผูตายเสียกอน จึงจะนําเอาทรัพยสินท่ีเหลือมาแบงแกทายาทและหลวงเปน 4 ภาค 
ทรัพยสินสวนท่ีเหลือมาแบงภาคนี้ จึงเรียกวาเปนมรดกของผูตาย 

ดังนั้นคําวา “มรดก” ตามความเขาใจของบุคคลท่ัวไป และตามความหมายของกฎหมาย  
เกานั้นยอมมีความแตกตางกับคําวา “มรดก” ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1599 
วรรคแรกซ่ึงบัญญัติไววา “เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท” และมาตรา 
1600 บัญญัติวา “ภายใตบังคับของบทบัญญัติประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตายไดแก
ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดท้ังสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวา
โดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา กฎหมาย
ปจจุบันของไทย ใชคําวา “มรดก”ในความหมายเดียวกันกับคําวา “กองมรดก” ซ่ึงทําใหมรดกของ
ผูตายมีความหมายรวมไปถึงสิทธิหนาท่ีและความรับผิดท่ีจะตกทอดไปสูทายาทดวยท้ังกอง นั้นคือ
หมายความวา คําวา “กองมรดก” ตามความหมายนี้จะเปนทรัพยสินท้ังหมดของผูตายกอนท่ีจะมี
การชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ดวย จึงตางกับความหมายตามความเขาใจของบุคคลท่ัวไป ท่ีเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 นี้ไดนําแนวทางของกฎหมาย
ตางประเทศมาประกอบดวย         

2.2 การตกทอดมรดกและการรับมรดกแทนท่ีของไทยและตางประเทศ 
ประวัติความเปนมาของการตกทอดมรดกและการรับมรดกแทนท่ีของแตละประเทศยอม

แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมประเพณี เชื้อชาติ ความเชื่อตลอดจนสถานการณของแตละประเทศ 
สงผลใหการบังคับใชกฎหมายแตละประเทศยอมแตกตางกัน ดังนี้ เพ่ือใหเขาใจ ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของการตราและบังคับใชกฎหมายประเทศตางๆ แลวจึงจําเปนตองรูถึง
ประวัติความเปนมาของการตกทอดมรดกและการรับมรดกแทนท่ีของไทยและตางประเทศ 

วิวัฒนาการแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 วาดวยมรดก  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 วาดวยมรดกนั้นมิไดมีการตราข้ึนมาใช (นุช

ทิพย ป. บรรจงศิลป, 2535 : 5-11) แตเดิมแตมีการบังคับใชกฎหมายลักษณะอ่ืนมากอน แลวจึง
คอยพัฒนาและปรับใหกับยุคสมัยเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและทันตอเหตุการณในขณะนั้น ซ่ึงการ
วิวัฒนาการของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 วาดวยมรดกนั้น มีดังตอไปนี้           

กฎหมายตราสามดวง 
กฎหมายตราสามดวงรวบรวมข้ึนเม่ือจุลศักราช 1166 ตรงกับ พ.ศ. 2347 ในแผนดิน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกซ่ึงเปนสมัยรัชกาลท่ี 1 แหงพระมหากษัตริยวงศจักรี 
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สืบเนื่องจากนายบุญศรี ชางตีเหล็กรองทุกขกลาวโทษพระเกษมและนายราชา อรรถ ใจความวา 
อําแดงปอม ภริยานายบุญศรี ฟองหยานายบุญศรี นายบุญศรีใหการแกพระเกษมวา อําแดงปอม
นอกใจทําชูกับนายราชาอรรถ แลวมาฟองหยานายบุญศรี นายบุญศรีไมหยา พระเกษมพิจารณา 
ตามคําใหการนายบุญศรีไม กลับพูดจาแทะโลมนางอําแดงปอมและพิจารณาไมเปนธรรมเขากับนาง
อําแดงปอม ใหอําแดงปอมกับนายบุญศรีขาดจากผัวเมียกันตามกฎหมาย รัชกาลท่ี 1 กษัตริย
ขณะนั้นตรัสวา “หญิงนอกใจชายแลวมาฟองรองหยาชาย ลูกขุนปรึกษาใหหยากัน ถือเปนยุติธรรม
ไม” จึงตรัสใหพระยาพระคลังเอากฎหมาย ณ ศาลหลวงมาสอบกับฉบับหอหลวงฉบับขางท่ีไดความ
วา ชายหาผิด มิได หญิงขอหยา ทานวาชายหยาหญิง หยาไดท้ังตองกันท้ัง 3 ฉบับ จึงเห็นการ
พิพากษาไมเปนไปตามพระกําหนดบทพระอัยการขณะนั้นทําใหเสียความยุติธรรม จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาใหราชบัณฑิต ลูกขุน และอาลักษณตรวจชําระพระกําหนดบทพระอัยการศึกท้ังหมดท่ีมี
อยู ท่ีหอหลวงฯ เม่ือตรวจชําระแลวใหอาลักษณชุบเสนหมึก 3 ฉบับ จัดไวท่ีหองเครื่อง 1 ฉบับ หอ
หลวง 1 ฉบับ และศาลหลวง (สําหรับลูกขุน) อีก 1 ฉบับ ท่ีสําคัญปดตรา 3 ดวง ประทับทุกเลมเปน
สําคัญคือตราราชสีห คชสีหและบัวแกว กฎหมายตราสามดวงนี้ นักกฎหมายบางทานเรียกกัน 
“ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1” การเขียนชื่อกฎหมายสวนใหญจะเรียกวา “พระอัยการ” เชน พระ
อัยการลักษณะผัวเมีย พระอัยการลักษณะพยาน พระอัยการลักษณะมฤดก เปนตน กฎหมายตรา
สามดวงไดมีประวัติการพิมพข้ึนมาหลายครั้ง คือพิมพครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2392 
พระยากระษาปณกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ไดนําตีพิมพไดเพียง 1 เลม ยังไมจบ พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงกริ้ววานํากฎหมายของหลวงมาตีพิมพเผยแพร ใหนําไปทําลายจึงมิได
พิมพตอไป ตอมาราวป พ.ศ. 2416 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 หมอบลัดเลย ไดตีพิมพจําหนายรวม 2 เลม 
เรียกชื่อกฎหมาย 2 เลมนี้วา “กฎหมายหมอบลัดเลย” ในการพิมพครั้งท่ี 3 เม่ือรศ. 120 สําเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงจัดบทใหมอธิบายเหตุผลในหัวขอกฎหมายใหเขาใจ
งายข้ึน เรียกวา กฎหมายราชบุรี 2 เลม           

พระอัยการลักษณะมรดก 
จากศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ท่ีจารึกข้ึนระหวางป พ.ศ. 1828 ถึง พ.ศ. 1835 มี

ขอความ 2 ตอนท่ีวา “ไพรฟา หนาใส ลูกเจาลูกขุนผูใดแล ลมตายหายกวา” “เยาเรือนพอเชื้อเสื้อ
คามัน ชางขลูกเมียเยียขอ ไพรฟา ขาไท ปาหมากปาพลู พอเชื้อมันไวแกลูกมันสิ้น”           

จากความท้ัง 2 ตอนนักกฎหมายเห็นวาเปนบทบัญญัติวาดวย กฎหมายลักษณะมรดก ซ่ึง
เกิดจากธรรมเนียมจารีตประเพณีใหลูกหลานรับทรัพยสินของผูตายไวเปนมรดกไดสืบมา ฉะนั้น
ขอความในลายศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ตอนดังกลาวจึงเปนการรับรองธรรมเนียมจารีตประเพณี
แหงสิทธิรับมรดกของลูกผูตายโดยไมมีเง่ือนไข สวนการสืบสิทธิในการรับมรดก ตลอดจนการ
ควบคุมการแบงจะเปนเชนไร ไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนแนนอนท้ังสมัยสุโขทัยและสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนตน           
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อยางไรก็ดีในเรื่องท่ีดิน มีกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาใหเปนมรดกตกทอดแก บุตร
หลานของผูตายปรากฏในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทท่ี 44 เม่ือป พ.ศ. 1903 ในแผนดินสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 1 วา” หัวปาและท่ีมีเจาของสืบสรางและผูนั้นตายไดแกลูกหลาน” สวนทรัพยสิน
อยางอ่ืนนั้นจะเปนมรดกตกแกใคร ประการใดไมปรากฏหลักฐานท่ีแนนอน จนกระท้ังป พ.ศ. 2155  
ในแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรมไดประกาศตั้งกฎหมายลักษณะมรดกบังคับใหญาติพ่ีนองบุตร
ภริยาผูตาย ทําบัญชีทรัพยยื่นตอสมุหมรดก เพ่ือจัดการแบงสันบันสวนตามกฎหมายตอไป ดัง
กฎหมายลักษณะมรดก บทท่ี 43 ก.วา  “ผูตายมีบรรดาศักดิ์ก็ดีและเศรษฐีคฤบดี...ถึงแกกรรม ใหส
มุหมรดกโดยกระทรวงการนั้น ทําบัญชีมรดก...แลวเอามากราบบังคมทูลพระกรุณา...แบงปนใหโดย
พระราชกฤษฎีกา” นอกจากสมุหมรดกจะเขาควบคุมทรัพยมรดกของผูตายแลว กฎหมายยังกัน
ทรัพยมรดกของผูตายไวเปนภาคหลวง สูพระคลังหลวงอีกสวนหนึ่งในเรื่องมรดกภาคหลวง ท่ีเอาเขา
หองพระคลังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไดมีพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมลักษณะมรดก รศ. 121 มาตรา 3 ขอ 1 บัญญัติวา “ผูมรณภาพไมมีบุตรหลานเหลนสืบสาย
โลหิต และไมมีพ่ีนอง...ใหเปนมรดกเปน 2 ภาค คือภาคบิดามารดาและภาคภริยา เวนแตตนท่ีมีศักดิ
นา 400 ไรข้ึนไปจึงใหแบงเปน 3 ภาค คือภาคหลวงอีกภาคหนึ่ง”           

กรณีมรดกท่ีเปนภาคหลวงนั้น ไมปรากฏหลักฐานวามีการยกเลิกไปเม่ือใด แตมีคําวินิจฉัย
ของศาลฎีกาท่ี 296/2461 วา “ขอท่ีศาลลางไดแบงภาคหลวงดวยนั้น ศาลฎีกาไมเห็นชอบดวย
เพราะเหตุวาคดีเรื่องนี้ เปนคดีเรื่องทรัพยมรดกท่ีไดแบงกันเสร็จไปแลวสวนทรัพยท่ีพิพาทกันนี้ ได
ตกทอดมาเปนสวนของบิดาโจทกและตัวโจทกกับจําเลย ครอบครองติดตอมาชานานหลายป มิใช
มรดกธรรมดา ซ่ึงควรจัดแบงภาคหลวง”           

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายฝรั่งเศส 

เยอรมัน และญี่ปุน ซ่ึงตามประวัติศาสตรกฎหมายตางประเทศ (สากล) ประมวลกฎหมาย นโปเลียน 
(Code Napoleon) จัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1804 โดยประกาศใชอยางเปนทางการเม่ือ 21 มีนาคม 
ค.ศ. 1804 เรียกวา ประมวลกฎหมายแพงของฝรั่งเศส (Code Civil des Francais) แบงเปน 3 
บรรพ           

บรรพแรกวาดวยบุคคล บรรพ 2 วาดวยทรัพยและทรัพยสินบรรพ 3 วาดวย มรดก หนี้ 
สัญญา แตกอนหนานี้ราวคริสตวรรษท่ี 14 ถึงราวคริสตวรรษท่ี 17 กษัตริยฝรั่งเศส ไดเคยตราพระ
ราชกฤษฎีกาเก่ียวกับกฎหมายในลักษณะตางๆ ในการนี้มีพระราชกฤษฎีกาเรื่อง พินัยกรรม ค.ศ. 
1735 (Ordonnance Sur Les Testaments) ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาเหลานี้เปนบอเกิดหรือเปนท่ีมา
ของประมวลกฎหมาย นโปเลียน แตท้ังนี้กอนมีการประกาศใชกฎหมายนโปเลียนในป ค.ศ. 1804 
ไดมีประมวลกฎหมายอ่ืนเกิดข้ึนแลว อาทิเชน ประมวลกฎหมายจัสติเนียนของโรมันเปนตน ฉะนั้น
อาจกลาวไดวาประมวลกฎหมายจัสติเนียนของโรมันเปนเปนแมแบบท่ีนานาประเทศสวนใหญใน
ภาคพ้ืนยุโรป ถือเปนแบบอยางในการจัดทําประมวลกฎหมายใชในประเทศของตน เชน ฝรั่งเศส 
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สวิส อิตาลี เยอรมัน และแพรหลายมาสูเอเชีย ไดแก จีน ญ่ีปุน ไทย เปนตน สําหรับประเทศไทยได
ยอมรับบทบัญญัติของสวิสบางมาตรา แตสวนใหญแลวไดรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส เยอรมัน และ
ญ่ีปุน           

ดังไดกลาวมาแลวในเรื่องมรดกของผูตายเปนประเพณีมาตั้งแตโบราณการของมนุษย  
ท่ีมีความคิดถึงและหวงใยในความเปนไปของบุตรหลานผูสืบวงศตระกูล ดังปรากฏในศิลาจารึก พอ
ขุนรามคําแหงในสมัยสุโขทัย มาจนใชกฎหมายลักษณะมรดกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอมาก็ถูก
บรรจุเขาไวในกฎหมายตราสามดวงในสวนท่ีเรียกวา พระอัยการลักษณะมรดกและใชเรื่อยมา
จนกระท่ังมีการจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาใหจัดหาผูทรงคุณวุฒิในท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ ตั้งเปน
คณะกรรมการราง เม่ือ พ.ศ. 2440  (รศ. 116) โดยมีเสด็จในกรมหลวงราชบุรีเปนประธาน ดวยมี
เหตุผลท่ีมีความจําเปนตองจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนในขณะนั้นหลายประการคือ 

(1) เพ่ือรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยลักษณะเดียวกัน ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใน
พระราชกําหนดกฎหมายตางๆ เขาไวในหมวดหมูเปนประมวลกฎหมายเดียวกัน 

(2) เพ่ือเปลี่ยนบทกฎหมายเกาอันลวงพนสมัยใหตองตามสมัยนิยม เชน การลงโทษ ใน
สมัยโบราณไมสอดคลองกับสมัยนิยมในขณะนั้น 

(3) เพ่ือนําหลักกฎหมายใหมๆ ท่ีแพรหลายและยังไมมีอยูในกฎหมายเกามาใช เพ่ือยัง
ความรูในวิชากฎหมายใหเจริญยิ่งข้ึน 

(4) เพ่ือใหประเทศตางๆ ซ่ึงไดสิทธิพิเศษไวโดยสัญญาทางพระราชไมตรียอม สละสิทธินั้น 
และเลิกอํานาจศาลกงสุล อันเปนการปลดเปลื้องใหพนสิทธิพิเศษตางๆ 

ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว 4 ประการประเทศไทยจึงจัดชําระสะสางรวบรวม
บทกฎหมายท้ังปวงท่ีมีอยูเปนกฎหมายใหเปนระเบียบ และท้ังการจัดระเบียบศาลยุติธรรมใหดีข้ึน 
และมีกฎหมายท่ีทันสมัย ประกอบดวยหลักอันเท่ียงธรรมอันสงใหเห็นถึงความเจริญของประเทศ
ไทย ในขณะนั้น ตลอดจนความสัมพันธกับตางประเทศท่ีทําใหไดรับการปลดเปลื้องสิทธิพิเศษซ่ึงมี
อยูกอนหนานั้น คืออํานาจการชําระความในศาลกงสุล อํานาจเก่ียวกับการศุลกากร เปนตน ในการ
จัดทําประมวลกฎหมายในครั้งนั้นมีการทยอยประกาศใชท้ังกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง ในทาง
อาญามีการประกาศใชประมวลกฎหมาย เม่ือ พ.ศ. 2451 เรียกวากฎหมายลักษณะอาญา สวน
ในทางแพง ในป พ.ศ. 2466 โปรดเกลาฯใหออกประกาศประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
1 บรรพ 2 และบรรพ 3 ในข้ันแรกกําหนดใหในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2467 อันเปนบทบัญญัติท่ีวา
ด ว ย ห ลั ก ท่ั ว ไ ป  บุ ค ค ล  ห นี้ แ ล ะ เ อ ก เท ศ สั ญ ญ า  ซ่ึ ง เห็ น ว า ท้ั ง  3  บ ร ร พ  
มีเนื้อความเก่ียวโยงกัน ควรใหใชพรอมกันท้ัง 3 บรรพ จึงใหเลื่อนเวลากําหนดใชไปใหพรอมกันท้ัง 
3 บรรพ คือ ตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2472 ตอมาไดประกาศใชบรรพ 4 วาดวยทรัพยสินและใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว จึงจัดทํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว บรรพ 6 วาดวยมรดกและโปรดเกลา 



769การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 

ประกาศใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 เปนอันวาประเทศไทยมีประมวลกฎหมายครบ
ท้ังทางอาญาและแพงพาณิชย และในเวลาเดียวกันก็มีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและความ
แพงกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ครบบริบูรณ ประกาศใชในวันเดียวกันนั้นเอง มีผลใหประเทศ
ไทยรับเอกราชทางศาลและทางศุลกากรสมบูรณเยี่ยงประเทศเอกราชท้ังหลาย โดยสรุปแลว
วิวัฒนาการแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก มีความเจริญมาจากสังคม
ของมนุษย จารีตประเพณีและรากฐานกฎหมายท่ีเกาแกอยางประมวลกฎหมายจัสติเนียน และ
ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (ประมวลกฎหมายนโปเลียน) ประกอบเขากับพระอัยการลักษณะ
มรดกในกฎหมายตราสามดวงซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา ตั้งแตประกาศบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2478 ก็ใชบังคับมาจนตราบเทาทุกวันนี้ แตก็มีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม เม่ือ พ.ศ. 2495 โดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2495           

2.3 ประวัติความเปนมาของการตกทอดมรดกและการรับมรดกแทนท่ีของไทย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดบัญญัติเรื่องการรับมรดกแทนท่ีไว ตั้งแต

มาตรา 1639 ถึงมาตรา 1645เก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ เชน การรับมรดกแทนท่ีมีไดในเหตุ แหง
ความตาย และการถูกกําจัด ทายาทท่ีจะเขารับมรดกแทนท่ีเปนทายาทชั้นใดและใครจะเปนผูท่ีเขา
มารับมรดกแทนท่ี เปนตน (ศิริศักด์ิ ศุภมนตรี, 2524 : 11-14)การรับมรดกแทนท่ีเปนเรื่องสําคัญ
สาํหรับกฎหมายมรดกของไทยในสมัยท่ีรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 นั้น และไม
มีกฎหมายมาตราใดท่ีใหคํานิยามของการรับมรดกแทนท่ีไว จึงเปนเรื่องท่ีตองศึกษาดูวา หมายความ
วาอยางใดและหลักการของตางประเทศมีอยูวาอยางไร มีนักกฎหมายบางทานไดใหคํานิยามไววา 
การรับมรดกแทนท่ีกันนี้ คือการท่ีผูสืบสันดานของผูมีสิทธิจะไดรับมรดกเขารับมรดกแทนท่ีผูมีสิทธิ
นั้นเพียงเทาท่ีผูมีสิทธินั้นจะพึงไดรับและการไดรับมรดกแทนท่ีนั้น (ทองเปลว ชลภูมิ, 2478 : 58) 
เม่ือศึกษาดูจากคํานิยามก็พอจะทราบวา การท่ีผูสืบสันดานเขารับมรดกโดยอาศัยสิทธิของทายาท
อ่ืนท่ีตกเปนผูท่ีไมสามารถใชสิทธิของเขาไดจะโดยเหตุใดท่ีกฎหมายกกําหนดไวก็ตาม เม่ือพอทราบ
ความหมายเชนนั้นแลวลองยอนกลับไปศึกษาในกฎหมายลักษณะมรดกเกาดู ไมมีมาตราใดเขียนไว
ทํานองเชนนี้เลย มีแตหลักกฎหมาย ท่ีกลาวรวมๆ ไวในเรื่องการรับมรดกตางๆ เชน ใหบุตร หลาน 
เหลน ลื้อ เปนผูจัดการมรดกได แตไมไดกลาวไววาจะรับไดอยางไร ตอมาเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายมรดก ร.ศ. 121 ในการแบงมรดกภาคญาติ มาตรา 1 ไดบัญญัติไวดังนี้               

“มาตรา 1 วิธีแบงมรฎก ภาคญาติท่ีกลาวไวในกฎหมายลักษณะมรฎกนั้นแตนี้ไปให
แบงปนระหวางญาติดังนี้    

ขอ 1 ถาผูมรณภาพมีบุตรแลว อยาใหเอามรฎกภาคนี้ไปแบงปนใหแกญาติผูอ่ืนเลย ให
แบงมรฎกภาคนี้ใหแกบุตรตามสวนท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายลักษณะมรฎกนั้นรายตัวตามสวนแล
ตามเกณฑท่ีไดกลาวไวในกฎหมายนั้น 
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ถาบุตรบางคนมรณภาพบางคนอยู ฤๅมรณภาพท้ังหมดก็ดีใหเอาสวนของบุตร ท่ีมรณภาพ 
แบงใหแกหลานผูมรณภาพซ่ึงเปนบุตรของบุตรผูมรณภาพนั้น เหมือนอยางวาเปน มรฎกของบุตรผู
นั้นเองตอๆ ลงไปจนกวาจะสิ้นผูสืบสายโลหิตตามหมูเหลาของเขานั้น 

ถาผูมรณภาพมีบุตรหลาน เหลน ผูสืบสายโลหิตตอยูแลว ญาติอ่ืนท่ีไมไดสืบสายโลหิตจาก
ผูมรณภาพ จะเรียกหาทรัพยมรฎกจากญาติไมได 

ขอ 2 ...”  
จากกฎหมายนี้ พอจะเขาใจไดวาเปนหลักเรื่องการรับมรดกแทนท่ีอยางแนนอน เพราะให

สิทธิแกผูสืบสายโลหิตชั้นตอไปเขารับมรดกแทนท่ีบุตรท่ีตายไปกอนเจามรดกและก็สืบไปทํานอง
เดียวกันจนสุดสาย คือไมมีตัวทายาทนั้นแลว มรดกจึงจะไปตกแกทายาทตามขอ 2 และในทายาท
ขอ 2 ก็ใหมีการแทนท่ีกันไดในกรณีทายาทนั้นตายไปกอนไดเชนกัน ดังนั้น การรับมรดกแทนท่ีตาม
กฎหมายไทย จึงกลาวไดวา เริ่มมีมาตั้งแตกฎหมายมรดก ร.ศ. 121 เปนตนมา แตเหตุแหงการ
แทนท่ีนั้นมีประการเดียว คือทายาทนั้นไดตายไปกอนเจามรดก ซ่ึงหลักนี้เขาใจวานาจะนํามาจาก
ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ พ ร า ก ฎ ห ม า ย ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ส ว น ใ ห ญ 
จะบัญญัติไวในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีของทายาทโดยธรรม แตอธิบายไวทํานองเดียวกันวา ใหรับ
มรดกแทนท่ีโดยสืบตอกันลงไปจนสุดสายโลหิต และเม่ือทราบกําเนิดของการรับมรดกแทนท่ีนั้นวามี
มาแตสมัยใดแลว ก็จําตองศึกษาดูถึงหลักเกณฑตางๆ เพ่ือท่ีจะไดศึกษาเปรียบเทียบการรับมรดก
แทนท่ีตามกฎหมายปจจุบัน ตามท่ีทราบแลววาการรับมรดกแทนท่ีมิไดมีเฉพาะกรณีทายาทนั้นตาย
กอนเจามรดกเพียงประการเดียวเทานั้น สําหรับทายาทท่ีใหมีการรับมรดกแทนท่ีตนไดนั้นตาม
กฎหมายมรดก ร.ศ. 121 ใหมีดังนี้    

1) บุตร 2) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 3) พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 4) ลุงปา
นาอาทายาท 4 ลําดับนี้ สามารถท่ีจะใหบุตรหลาน เหลน ผูสืบสายโลหิตรับมรดกแทนท่ีไดตามหมู
เหลาของตน และหลักเกณฑในเรื่องตัวทายาทท่ีจะใหมีการรับมรดกแทนท่ีไดนี้ก็เปนท่ีมาและ
หลักเกณฑเดียวกับในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6 ซ่ึงบัญญัติไววาใหรับมรดกแทนท่ี
ได สําหรับหลักเกณฑตางๆ ท่ี เพ่ิมข้ึนจากกฎหมายเกาซ่ึงเก่ียวกับเรื่องท่ีทายาทตองเสียสิทธิในการ
รับมรดกไปเพราะไดกระทําการอันกฎหมายกกําหนดไววาไมสมควรจะไดรับมรดก คือการถูกกําจัดมิ
ใหรับมรดก ซ่ึงมีอยู 2 ประเภท คือถูกกําจัดฐานยักยายหรือปดบังทรัพยมรดก และถูกกําจัดฐาน
ประพฤติตนไมสมควรเปนผูรับมรดก หลักเกณฑในประเภทแรกนั้นสืบเนื่องมาจากกฎหมายเกาแต
ลดความรุนแรงลง เพราะกฎหมายเกาถือวาไมใหแบงมรดกใหเลย แตกฎหมายปจจุบันใหรับมรดก
ในสวนท่ีไมไดถูกกําจัดได แตในสวนท่ีถูกกําจัดนั้นใหผูสืบสันดานเขารับมรดกแทนท่ีไดอีกดวย 
สําหรับประเภทหลังนั้นเปนหลักกฎหมายท่ีประเทศตางๆ ไดวางหลักเกณฑไวในทํานองนี้เฉพาะ
ทายาท 4 ลําดับดังกลาว แตสําหรับถอยคําท่ีกฎหมายปจจุบันใช คือ“ผูสืบสันดาน” ซ่ึงมีความหมาย
ใกลเคียงกับ “บุตร หลาน เหลน ผูสืบสายโลหิต”ในกฎหมายเกานั้นเอง  
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2.4 ประวัติความเปนมาของการตกทอดมรดกและการรับมรดกแทนท่ีของตางประเทศ 
เรื่องเก่ียวกับกฎหมายดานมรดกท่ีไมไดทําพินัยกรรมไวในยุคจักรพรรดิจัสติเนียนนั้น  

(S.P. SCOTT A.M., 2006 : pp.47-49) สิทธิของผูท่ีเปนตัวแทนในสายสัมพันธญาติของท้ังชายและ
หญิงยังไมไดเปนท่ียอมรับในตอนนั้น หากแตวาลําดับญาติลําดับถัดไปจะมีสิทธิดีกวา และการสืบ
ทอดก็ไมเคยมีลักษณะเปนแบบการรับมรดกแทนท่ีกันตอๆ ไปจนสุดสายนับตั้งแตชวงท่ีใชกฎหมาย
สิบสองโตะมาจนถึงรัชสมัย ของจักรพรรดิจัสติเนียน การเรียกรองความสัมพันธทางสายเลือดหรือ
ในฐานะทายาทในท่ีอยูในสายของผูหญิงยังไมไดรับการยอมรับ เม่ือมีการตัดสินถึงสิทธิในการรับ
มรดกในกรณีท่ีมรดกนั้นไมไดมีการทําพินัยกรรมไว ท้ังนี้ก็ดวยเหตุผลท่ีวา ถาหากวาไดมีการจัดสรร
มรดกในลักษณะนี้แลว มรดกก็จะตองผานไปยังทายาทลําดับอ่ืนๆ อันเปนสภาวะท่ีขัดแยงกับหลัก
ปฏิบัติและประเพณีท้ังหมดของระบบการปกครองแบบโรมัน ทฤษฎีหรือหลักการดังกลาวไดรับการ
ถือปฏิบัติในระดับถึงขนาดท่ีวา เม่ือผูหญิงสักคนเขาไปอยูในครอบครัวอ่ืนแลว ไมวาสิ่งใดท่ีหญิงนั้น
จะเปนเจาของก็จะถูกสงตอไปใหยังกับญาติใกลชิดท่ีสุดทางสายเลือดในลําดับท่ีใกลชิดท่ีสุดของเธอ
ในทันท่ีทรัพยสินตามคําประกาศหรือพินัยกรรมใดๆ จะไมสามารถยอนกลับตามลําดับสายเลือดได 
ดังนั้น เด็กผูหญิงท่ีอยูภายใตการควบคุมของพอจะไมสามารถเปนเจาของสิ่งใดได โดยสิ่งใด 
ก็ตามท่ีเขามีจะตองตกเปนของพอของเขา กฎอยางเดียวกันนั้นมีปรากฏอยูในกฎหมายท่ัวไป
จนกระท่ังถึงตอนท่ีมีความใสใจกันเรื่องท่ีดินเนื่องจากวาท่ีดินเปนสิ่งท่ีไมสามารถสงผานไปยังบรรพ
บุรุษได จักรพรรดิจัสติเนียน จึงไดเปลี่ยนวิถีปฏิบัติแบบโบราณดังกลาว ซ่ึงเคยกําหนดไววา ถาหาก
วาลูกชายไมได ถูกแตงตั้งใหเปนทายาทหรือวาไมไดถูกเพิกถอนสิทธิ์รับมรดกเปนการพิเศษ 
พินัยกรรมนั้นๆ จะถือเปนโมฆะ มาเปนการขยายกฎนี้ใหครอบคลุมบุตรตามกฎหมายท้ังหมดโดยไม
มีขอยกเวน กอนหนาท่ีจะมีการรับเอากฎหมายสิบสองโตะมาใช ยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการทํา
พินัยกรรมใดท่ีไดรับการคิดคนข้ึนมาหรือไดรับการจัดทําท่ีกรุงโรมมากอน เม่ือมีชายคนใดท่ียังไมได
สงมอบมรดกของตนใหกับผูใดจริงๆ มรดกนั้นก็จะถูกสงผานไปยังผูท่ีไดรับสิทธิ์ตามกฎหมายใน
มรดกนั้น ซ่ึงเปนผูท่ีถูกขนานนามวาเปนทายาทตามกฎหมาย (Haeredes Legitimi) ในท่ีประชุมสิบ
สองโตะไดมีการหารือกันเก่ียวกับเรื่องผูเปนเจาของทรัพยสินท่ีมีอํานาจอยางไมจํากัด ซ่ึงสามารถท่ี
จะท้ิงทรัพยสินเหลานั้นไปไดตามความพอใจของตน โดยไมตองคํานึงถึงขอเรียกรองเชิงศีลธรรม ซ่ึง
อาจจะถูกเรียกรองโดยทายาทของเขาอยางชอบธรรมตามกฎหมาย ความหยาบกระดางของธรรม
เนียมปฏิบัตินี้ตอมาก็ไดถูกแกไขโดยยึดตามหนาท่ีของบิดา แลวจากนั้น มรดกก็จึงตกอยูในมือของ
ทายาทท้ังหมด ซ่ึงกอนหนานั้น ดวยมุมมองของกฎหมายวาดวยการเปน Unitas Personae ทายาท
นั้นไดเคยถูกคํานึงวามีสถานะประหนึ่งเปนเจาของรวม ของทรัพยสินเดียวกันนั้น กฎตางๆ วาดวย
การสืบทอดทรัพยมรดกท่ีไมไดทําพินัยกรรมไว ดังท่ีประกาศไวในกฎหมาย The Institutes and 
Digest ซ่ึงเปนกฎหมายในยุคจักรพรรดิจัสติเนียน ไดถูกปรับเปลี่ยนอยางมากในกฎหมาย The 
Novels ซ่ึงเปนกฎหมายใหมของจักรพรรดิจัสติเนียน โดยปจจุบันถือวาเปนฐานของหลักนิติศาสตร
ตางๆ ท้ังหมดเก่ียวกับเรื่องนี้ ภายใตบทบัญญัติด้ังเดิมของกฎหมายพลเรือน (The Civil Law) นั้น
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ในการพิจารณาการจัดสรรมรดกในกรณีท่ีมรดกนั้นมีลักษณะเปนมรดกท่ีไมไดมีการทําพินัยกรรม ผู
ท่ีเปนทายาทประเภท Sui Heredes จะมีสิทธิไดรับมรดกนั้นกอนผู อ่ืน และถาหากวาไมมีคน 
ท่ีเปนทายาทประเภท Sui Heredes แลวญาติฝายพอหรือผูท่ีเปนญาติกับทางฝายชายเทานั้นจะ
ไดรับสืบทอดมรดก ท้ังนี้ถาไมมีพวกญาติฝายพอสิทธิ์จึงคอยจะตกเปนของสมาชิกครอบครัวท่ีสืบ
ทอดมาจากทายาทฝายของสายนั้นๆ มีคําพิพากษาหลายครั้งของสภาสูงสุดโรมันและคําชี้ขาดอยาง
ยุติธรรมของผูพิพากษาสมัยกรุงโรมโบราณ (ซ่ึงมักจะมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดท่ีเครงครัดท่ีบังคับ
ใชโดยกฎหมายสิบสองโตะ) ซ่ึงในท่ีนี้ก็เปนเหมือนการดําเนินคดีครั้งอ่ืนๆ อีกหลายครั้ง โดยไดตัดสิน
วา หลาน แม และพ่ีสาวนองสาว นอกเหนือจากคนอ่ืนๆ ท่ีไดกลาวถึงไปแลวขางตน ไดรับอนุญาต
ใหมีสวนแบงในการจัดสรรมรดกนั้น การปฏิรูปท่ีดําเนินการโดยจักรพรรดิจัสติเนียน ท่ีปรากฏใน
กฎหมาย The Novels ฉบับท่ี 74 89 และ 118 ซ่ึงไดยกเลิกการมี Sui Heredes กลาวคือยกเลิก
ความแตกตางท้ังหมดระหวางญาติฝายพอกับญาติ ทางสายเลือด แลวก็ยังยอมรับการมีทายาทโดย
ธรรม ได  ร วม ท้ั งยอม รับ ญ าติ ใน บ างลั กษ ณ ะ ท่ี อยู ใน ส ายความสั ม พั น ธ ข อ ง ท้ั งช าย 
และหญิงดวย ซ่ึงพวกญาติเหลานี้ ไดเคยถูกละเวนอยางสิ้นเชิงมากอนหนานั้น ในจํานวนกลุมญาติ
บางลักษณะท่ีวานั้น ไดรวมถึงพ่ีนองรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน และทายาทของเขาเหลานั้น
ดวย ผูสืบสันดานทุกคนจะมีสิทธิเปนอันดับแรกในลําดับของการสืบทอด (ซ่ึงเปนลักษณะของการรับ
มรดกแทนท่ี) และในกรณีท่ีไมมีญาติรวมสายเลือด สามีหรือไมก็ภรรยาจะกลายเปนทายาทท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไมมีภรรยาหรือลูกท่ียังมีชีวิต เมียนอยและลูกหลานของเจามรดก สามารถท่ี
จะอางสิทธิ์ 1 ใน 6 ของทรัพยสินท่ีเปนของพอผูนั้นได ลูกบุญธรรมสามารถท่ีจะไดรับมรดกของพอ
บุญธรรมได ผูใดก็ตามท่ีมีสถานะเปนท้ังญาติฝายพอและญาติทางสายเลือดจะมีสิทธิเปนทายาทโดย
ธรรมจากบรรพบุรุษคนเดียวกันได หลกัการของพระคริสต (Cardinal Principle) วาดวยสิทธิในการ
สืบทอดมรดกท่ีไมไดทําพินัยกรรมไวก็ไดถูกจัดทําข้ึนโดยยึดตามความสัมพันธทางสายเลือดเดียวกัน 
ภายใตกฎหมาย The Lex Julia Et Papia ซ่ึงเปนกฎหมายเกาของโรมันอีกฉบับหนึ่งนั้น เม่ือไมมี
ใครอางสิทธิในการรับมรดก ทรัพยมรดกกองนั้นก็จะถูกเวนคืนใหตกเปนของคลังสาธารณะ  
จะมียกเวนก็แตในบางกรณี เชน เพ่ือนทหาร ของทหารท่ีเสียชีวิต เทศบาล คณะบริหารกลางของ
โบสถโรมันคาทอลิก หรือองคกรท่ีผูเสียชีวิตสังกัด สามารถท่ีจะเรียกรองไมใหมรดกนั้นตกเปนของ
รัฐได           

กฎหมายของพลเรือนท่ัวไป (Civil Law) กับกฎหมายของโบสถคริสต (Canon Law) มี
ความแตกตางกันอยางยิ่ง ในสวนท่ีเก่ียวกับการลําดับญาติของผูสืบทอดในสายความสัมพันธ โดยท่ี
กฎหมายของพลเรือนท่ัวไปนั้น นับจํานวนจากบรรพบุรุษของท้ังสองฝาย ขณะท่ีกฎหมายของโบสถ
คริสตนับจํานวนบรรพบุรุษจากเพียงแคฝายเดียว ดังนั้น เม่ือใชกฎหมายของพลเรือนท่ัวไป พ่ีชาย
นองชายจะมีความเปนญาติกันในระดับชั้นท่ีสอง แตถาใชกฎหมายของโบสถคริสตจะมีความเปน
ญาติกันในระดับชั้นท่ีหนึ่ง กฎหมายของโบสถคริสต (Canon Law) ไดถูกนํามาใชในประเทศอังกฤษ 
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ขณะท่ีกฎหมายแบบพลเรือนท่ัวไป (Civil Law) ได ถูกใช ท่ัวไปอยางแพรหลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา           

ภายใตการออกกฎหมายฉบับภายหลังตอมาในยุคจักรพรรดิจัสติเนียนมีการบัญญัติวา ไม
มีใครท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับมรดกจากผูท่ีไมใชสมาชิกของชุมชนชาวคริสตออโธดอกซหรือชาวคริสต
ดั้งเดิม การบัญญัติเชนนี้ แทบไมตองสงสัยเลยวา นี่ถือเปนอิทธิพลของพวกนักบวชคริสต โดย
บทบัญญัตินี้ มีข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือในการขยายอํานาจของโบสถไปยังเรื่องตางๆ ทุกเรื่อง ท่ี
เก่ียวของกับการรับมรดกและการจัดสรรมรดกในอังกฤษ และเปนสิ่งท่ีมีสวนชวยอยางมาก ตอ
อํานาจและความม่ังค่ังของพวกผูท่ีทํางานเก่ียวกับศาสนา ซ่ึงในทายท่ีสุดก็แสดงอิทธิพลออกมาเปน
การขมเหงผูคนโดยอางบารมีความยิ่งใหญขององคพระสันตะปาปา           

ทฤษฎีการรับมรดกแทนท่ี  
ในการรับมรดกแทนท่ีนั้น โดยท่ัวไปแลวจะมีทฤษฎีการแบงทรัพยมรดกอยู 2 ทฤษฎีท่ี

เปนท่ียอมรับและบังคับกันอยูท่ัวโลก(Esperti, Renno L. Peterson, 1993 : pp. 135-139)อัน
ไดแกทฤษฎี Per Stirpes และทฤษฎี Per Capita โดยท้ัง 2 ทฤษฎีดังกลาวจะมีความแตกตางกัน
สงผลใหการแบงทรัพยมรดกของ 2 ทฤษฎีขางตนมีความแตกตางกันดวย โดยคําวา Per Stirpes 
กับคําวา Per Capita เปนวลีภาษาลาติน ซ่ึงมักจะมีคําหนึ่งคําใดในสองคํานี้ปรากฏอยูในพินัยกรรม 
หรือในกองมรดกอยูเสมอ การท่ีทนายความใชคําวา Per Stirpes และ Per Capita ก็เพ่ือท่ีจะทําให
เกิดรูปแบบการจัดสรรทรัพยสินท่ีมีความถูกตองชัดเจน ดวยการใชสองคํานี้ ทําใหทนายความ
สามารถลดการใชคําลงไดเปนอยางมาก การจะอธิบายความหมายของสองคํานี้อาจอธิบายอยาง
ยอๆ และกวางๆ ดังนี้           

Per Stirpes หมายถึง ตอสาย ตอผูสืบทอด หรือตอจํานวนญาติผูท่ีเปนตัวแทนรูปแบบ
การจัดสรรแบบนี้มีความหมายวา ผูท่ีไดรับประโยชนตองไดรับผลประโยชนหรือมรดกท่ีบรรพบุรุษ
ลําดับติดกันของพวกเขามีอยู หรือมีสิทธิจะไดรับมรดกนั้น มีทนายความบางคน ใชคําภาษาอังกฤษ
วา “การรับมรดกแทนท่ี”แทนคําภาษาลาตินคํานี้ 

สวน Per Capita มีความหมายวา ตอคน ตามจํานวนของบุคคล หรือสวนแบงหรือสิ่งท่ี
เหมือนสวนแบง รูปแบบการจัดสรรในรูปแบบนี้ หมายถึงวา ผูท่ีไดรับประโยชนทุกคนจะถูกันบรวม
โดยไมไดคํานึงถึงลําดับผูมีสิทธิ แลวก็เอาจํานวนของผูไดรับผลประโยชนทุกคนนี้หารกับมรดกท่ีมี 
โดยท่ีผูท่ีไดรับประโยชนแตละคนจะไดรับผลประโยชนในทรัพยสินนั้นในอัตราสวน เทาๆ กัน 
ทนายความบางคนใชคําภาษาอังกฤษวา “สวนแบงและสิ่งท่ีคลายกับสวนแบง” แทนคําวา Per 
Capita นี้             

จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวาแผนภูมิครอบครัวเหมือนกัน 2 แผนภูมิ ถาหากวา พอ (จวน) 
กับลูกชาย (เจมส) เสียชีวิตท้ังคู ใหสังเกตดูวาเม่ือใชคําวา Per Stirpes กับคําวา Per Capita จะ
ใหผลท่ีแตกตางกันอยางไรในเรื่องของการจัดสรรทรัพยสินของจวน          
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ในกรณีท่ีใชรูปแบบการจัดสรรมรดกแบบ Per Stirpes นั้น ลูกของจวน (คืออารท) จะ
ไดรับทรัพยสินครึ่งหนึ่งของพอและหลานชายของจวน (ชื่อนิคก้ี) กับหลานสาวของจวน (ชื่อจินตนา) 
ตางก็ไดรับสวนแบงคนละเทาๆ กัน จากสวนท่ีเปนทรัพยสินครึ่งหนึ่งท่ีควรจะตองตกเปนของเจมสท่ี
เปนพอของนิคก้ีและจินตนา กลาวคือนิคก้ีและจินตนานั้น ตางคนก็ไดรับทรัพยสินท่ีจะตองตกเปน
ของเจมสคนละ ครึ่งเทาๆ กัน ภายใตแผนการจัดสรรมรดกท่ีใชคําวา Per Capita นั้น อารท นิคก้ี 
และ จินตนา ตางก็จะไดรับสวนจัดสรรเทาๆ กัน กลาวคือไดรับทรัพยสินกันไปคนละ 1 ใน 3 ของ
ทรัพยสินท่ีจวนมี 

ถาหากวานิคก้ีตายไปในอุบัติเหตุครั้งเดียวกันกับท่ีพอของเขา (เจมส) โดยท่ีนิคก้ีไมมีลูก 
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรูปแบบการจัดสรรมรดกสองรูปแบบก็จะไดผลอยางเดียวกัน กลาวคือลูกชาย
ของจวน (คืออารท) ก็จะไดรับทรัพยสินครึ่งหนึ่งของจวนและหลานสาวของจวน (คือจินตนา) ก็จะ
ไดรับทรัพยสินอีกครึ่งหนึ่งของจวน           

ถาหากวานิคก้ีตายไปในอุบัติเหตุครั้งเดียวกันกับท่ีพอของเขา (เจมส) โดยท่ีนิคก้ี มีลูกอยู 
2 คน ผลจากการใชแผนการจัดสรรมรดกสองแบบนี้จะมีความแตกตางกันเปนอยางมาก 

ถาหากใชแผนเปนแบบ Per Stirpes อารทจะไดรับทรัพยสินครึ่งหนึ่งของจวนท่ีเปนพอ
ของเขา (ซ่ึงมีมูลคา 50,000 บาท) หลานสาวของอารท (คือจินตนา) จะไดรับทรัพยสินครึ่งหนึ่งของ
ทรัพยสินท่ีจะตองตกแกพอของเธอ (คือเจมส) ซ่ึงคิดเปนมูลคา 25,000 บาท หลานชาย 2 คนของ
อารท จะไดรับทรัพยสินกันไปคนละครึ่งหนึ่งของเงินมูลคา 25,000 บาท ท่ีควรจะตองตกเปนพอ
ของพวกเขา (คือนิคก้ี) ซ่ึงคิดเปนมูลคาคนละ 12,500 บาท 

แตเม่ือใชแผนการจัดสรรมรดกแบบ Per Capita จะมีผลใหลูกชายของจวน (คืออารท) 
ไดรับสวนแบงทรัพยสิน 1 ใน 4 สวนของทรัพยสินของจวนท่ีเปนพอของเขา ซ่ึงคิดเปนสวนแบง
เทากันกับท่ีหลานสาวของ จวน (คือจินตนา) กับหลานชายของอารท จะไดรับกลาวคือภายใตการใช
วิธีจัดสรรมรดกแบบ Per Capita นี้ แตละคนจะไดรับทรัพยสินมูลคาเทากัน นั่นคือ 25,000 บาท 
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นิคกี้ จินตนา 

เจมส 

จวน 

เจมส 

จินตนา 
 

นิคกี้ 

ผลของการใชแผนจัดสรรมรดกเหลานี้ สามารถแสดงใหเห็นภาพไดดังในตอไปนี้        

การตกทอดมรดกแบบ Per Stirpes การตกทอดมรดกแบบ Per Capita 
 
 

 
 

ขณะถึงแกความตาย 
มีเงิน 100,000 บาท 

 
 

       
       ลูกชาย                     ลูกชาย 
 
 
 
ไดรับ 1/2 ของมรดก       ถึงแก
ความตาย 
ของจวน : 50,000          กอนจวน 1 วัน 
 
   
หลานชาย                        หลานสาว 

 
 
 

ไดรับ 1/4 ของมรดก       ไดรับ 1/4 ของมรดก 
ของจวน : 25,000          ของจวน : 25,000 

 
 

 
 

ขณะถึงแกความตาย 
มีเงิน 100,000 บาท 

 
 

       
       ลูกชาย                     ลูกชาย 
 
 
 
ไดรับ 1/3 ของมรดก       ถึงแก
ความตาย 
ของจวน : 33,333          กอนจวน 1 วัน 
 
   
หลานชาย                        หลานสาว 

 
 
 

ไดรับ 1/3 ของมรดก       ไดรับ 1/3 ของมรดก 
ของจวน : 33,333          ของจวน : 33,333 

ภาพ 2.1 การตกทอดมรดกแบบ Per Stirpes และการตกทอดมรดกแบบ Per Capita 
 
ท้ังนี้ เหตุผลท่ีกฎหมายไดบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีโดยใหผูสืบสันดานเปนผูรับ

มรดกแทนท่ีบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทท่ีเสียสิทธิสิทธิในการรับมรดก ตามความเห็นของนักกฎหมาย
หลายทานไดแสดงเหตุผลไวดังตอไปนี้ 

อารท อารท 

จวน 
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1) การรับมรดกทนท่ีนั้นเปนไปตามนโยบายของกฎหมาย คือเพ่ือประโยชนในการบํารุง
ตระกูลใหมีความม่ันคงอันจะเปนประโยชนตอบุตรหลานตอไป 2833 

2) การท่ีกฎหมายใหมีการรับมรดกแทนท่ีนั้นก็เพ่ือปองกันและคุมครองบุคคล ใหรอดพน
จากความเดือดรอนท่ีอยูนอกเหนืออํานาจของเขา ซ่ึงเปนความเห็นของนักกฎหมาย ชาวฝรั่งเศส 
Capitant 34 

3) กฎหมายมุงท่ีจะคุมครองลูกกําพราไมใหไดรับความเสียหายแตอยางใดจากการตาย
ของบิดาและมารดา 3035 
 
สรุป 

วิวัฒนาการแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก มีความเจริญ
มาจากสังคมของมนุษย จารีตประเพณีและรากฐานกฎหมายท่ีเกาแกอยางประมวลกฎหมายจัสติ
เนียน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (ประมวลกฎหมายนโปเลียน) ประกอบเขากับพระอัยการ
ลักษณะมรดกในกฎหมายตราสามดวงซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา ตั้งแตประกาศบังคับตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม  พ.ศ. 2478 ก็ใชบังคับมาจนตราบเทาทุกวันนี้ แตก็มีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม เม่ือ 
พ.ศ. 2495  โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495  

การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีกันระหวาง
ทายาทเนื่องมาจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการรับมรดกท่ีตองการใหทรัพยสินสิทธิและ
หนาท่ีของผูตายหรือเจามรดกตกทอดไปสูทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมดังนั้นหากเกิด
กรณีทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมไมอาจรับมรดกของเจามรดกไดไมวาดวยเหตุใดใด การ
ท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีนั้นก็เพ่ือใหคุมครองประโยชนท่ีผูสืบสันดานของบุคคลซ่ึง
เสียสิทธิในการรับมรดก อันเนื่องมาจากการตายกอนเจามรดกและการถูกกําจัดมิใหรับมรดกพึงมีพึง
ได ถาหากบิดามารดาของตนไมเสียสิทธิในการรับมรดกไปเสียกอนกฎหมายจําตองบัญญัติ
หลักเกณฑและวิธีการในการบังคับใชใหถูกตองและเกิดความเปนธรรม 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรม 
The Human Resource Development in accordance with Buddhamma 

 
พระอนุวัฒน  อนุตฺตโร ธิติวุฒิ หม่ันมี 

 
 

บทคัดยอ 

 องคประกอบทรัพยากรการพัฒนาการบริหาร 4 ประการ ไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ 
และการบริหารจัดการ มนุษยนับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสําคัญยิ่ง เพราะมนุษยมีสติปญญาท่ี
สามารถใชทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการ
ทํางานใหไดผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การบริหารคนจํานวนมากท่ีมีความหลากหลาย
ดานวิชาชีพ ดานทักษะและความสามารถ ใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีคุณภาพและ
เปนไปอยางตอเนื่อง จึงมีความสําคัญอยางมาก ผูบริหารจึงควรเรียนรูความหมายและความสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย พ้ืนฐานในการเรียนรูวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีเหมาะสม   
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเริ่มตนท่ีการเขาใจในพ้ืนฐานคุณลักษณะของมนุษยโดยรวมและ
รายบุคคล  เพราะมนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนา และมนุษยยังเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญ
ท่ีสุดเพ่ือใหเกิดผลลัพธบรรลุตามเปาหมายขององคกร อาทิ เชน ผูบริหารตองมีวิธีการสรางแรงจูงใจ 
ความทุมเท เสียสละ รับผิดชอบและการเห็นคุณคาแหงตนแกทีม การนําคําสอนหลักพุทธธรรมมาใช
อยางบูรณาการกับเปาหมายดังกลาว จึงนับวาเปนเรื่องทาทายของผูบริหาร เริ่มตนดวยการรักษา
กาย วาจา ใจ หรือหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปญญาสิกขา และมีหลักธรรมตางๆ 
อาทิ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 เปนตน  

คําสําคัญ : การจัดการ,  ทรัพยากรมนุษย,  พระพุทธศาสนา 

Abstract 

Among the four administrative factors, namely human, money, materials, 
equipment and management Humans are a valuable and important resource. 
Because humans have intelligence that can use other resources including money, 
materials, equipment, machinery and management processes in order to work 
efficiency and effectiveness. And the other than humans have the innovation and 
able to invent the new innovation that there are a lot of number of people in the 
professionals who have diversity skills and abilities to services to customers with 
quality continuously. It is very important to be the administrators who must learn 
the meaning and the of human resource management. The administrators have     

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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to experiences in human resources development professionally. The fundamental 
basics of human resources development have to begin with understanding            
to people, because of people is the center of all types of development. If the 
administrators are able to integrate the Buddhadhamma to include in the 
professional development in the organization. The principles of Buddhism into the 
components of development by focus on the physical politeness, mental 
calmness, and good speaking that principles are called The Threefold Training 
(Trisika) which are composed of precepts (Sika), Tranquility (Samadhi), and 
intellectual wisdom. All threefold principle will enhancing the human resources 
development adequately.  
 

Keywords: management, human resources, Buddhism 
 

บทนํา 

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา(Human Resource Management  
According to government Buddhism) เปนความพยายามในการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชกับวิชาสมัยใหม รวมทั้งมนุษยเปนทรัพยากรที่ยอมรับกันวามีคามากกวาทรัพยากรใด ๆ     
ในโลก เนื่องดวยมนุษยมีสติ ปญญาอันพิสดารล้ําลึกกวาสัตวอ่ืน ๆ มนุษยมีจิตใจที่มีศักยภาพในการรับรู 
เรียนรูไดดีเยี่ยมยิ่งกวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การคิดคนวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีมาควบคูกับ
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย โดยหวังวาถาสามารถพัฒนามนุษยใหมีศักยภาพสูงเพียงใด โลกก็จะ
เจริญรุงเรืองมากเพียงนั้นหลักการและทฤษฎี ตลอดจนงานศึกษา คนควา วิจัย เก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงเกิดข้ึนมากมาย จากอดีตจนถึงปจจุบัน แตเปนที่นาสังเกตวา ยิ่งมนุษยพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนามากข้ึนเทาใด มนุษยกลับยิ่งดิ้นรน กระเสือกกระสนเปนทุกขทั้งกายและใจมากยิ่งข้ึนเชนกัน 
ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนกับทุกประเทศ ยิ่งเจริญมาก ยิ่งเปนทุกขเดือดรอนมาก ประเทศไทยก็
เชนเดียวกัน หากการพัฒนาของมนุษยดวยใจเปนธรรมและสังเกตอยางรอบคอบในภาพรวมแลวจะเห็นวา
มนุษยในปจจุบันยิ่งพัฒนาตนเองใหเจริญก็ยิ่งเดินทางไปสูจุดติดกัน อึดอัด คับของทั้งกายและใจ       
เพราะมุงเนนพัฒนามิติทางวัตถุ และทางกายมากกวา ยอหยอน ละเลยตอการพัฒนามนุษยทางมิติของ
จิตใจเปนการพัฒนาแบบตัดซอยแยกสวน ไมเปนองครวมและไมสมดุลกัน ชีวิตมนุษยในปจจุบัน
เจริญรุงเรืองทางวัตถุและวิชาการอยางไมหยุดยั้ง แตชีวิตมนุษยกลับดิ้นรน กระเสือกกระสนมากยิ่งข้ึนกวา
แตกอนจากปรากฏการณเชิงประจักษดังกลาวทําใหนาหันกลับไปดูวาในอดีตที่ผานมาของสังคมไทยของ
เราพัฒนาทรัพยากรมนุษยกันอยางไรจึงรมเย็นเปนสุขสรางบานสรางเมืองใหเจริญมาตามลําดับจนตกทอด
มาถึงรุนเรา จากการพิจารณาสังคมไทยในอดีตพบวา คนไทยเราพัฒนาคนในชาติดวยมิติทางพุทธธรรม 
กลาวคือ คนไทยใชคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนการ
พัฒนาทั้งจิตใจและรางกายไปพรอม ๆ กัน เปนการพัฒนาแบบองครวมโดยใชกิจกรรมและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนา ดังจะเห็นไดวาประเพณีไทยก็ดี นิทานพื้นบานก็ดี เพลงกลอมเด็กเพลงที่รองเลน
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กันในเวลาทํางานก็ดี หรือปริศนาคําทาย วรรณกรรมตาง ๆ ลวนมีสาระคําสอนของพระพุทธศาสนา       
อยูทั้งสิ้น พุทธธรรมจึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของสังคมไทยมาโดยตลอด (บุษกร วัฒนบุตร, 2558 : 261-
262) 

 

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระแสหลักนั้นมีเปาหมายในการพัฒนา 2 ประการสําคัญ 

กลาวคือ ประการแรกเพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ผลิตภาพของบุคคลและองคการ ประการท่ีสองพัฒนาเพ่ือใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) 
สนองความตองการของมนุษยเอง โดยท่ีเปาหมายท้ังสองนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
เปาหมายท้ังสองประการขางตนทําใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศนการ
พัฒนาเพ่ือผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู 
(Learning Paradigm) แตเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน 
ประกอบดวย 2 กระบวนทัศนแรกท่ีกลาวถึงแลว สําหรับอีก 2 กระบวนทัศนท่ีตอยอดข้ึนไปคือ
กระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกุตรธรรมจาก 4 
กระบวนทัศนการพัฒนาขางตนทําใหสรุปไดวา เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธมี 3 
ประการ กลาวคือ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจําเปน
ขององคการ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 

2. นอกจากพัฒนาใหเปนคนเกงมีความสามารถแลวยังตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทํางานได
อยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ 

3. พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสูระดับนิโรธหรือนิพพาน ซ่ึงจะทํา
ใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง 

เปาหมายท้ัง 3 ประการขางตน สื่อถึงระดับข้ันของการพัฒนาตามเปาหมายดวย กลาวคือ
หากมนุษยหรือองคการมีประสิทธิภาพแลว แตยังขาดเปาหมายขอท่ีสอง ขาดจริยธรรมศีลธรรม    
ก็จะตองพัฒนาใหเกิดข้ึน หรือหากบุคคลหรือองคการนั้นมีท้ังขอท่ี 1 และขอท่ี 2 แลวก็สามารถ
พัฒนาไปสูเปาหมายท่ี 3 ตอไป อยางไรก็ตามเปาหมายการพัฒนานั้นจะข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของ
องคการ หากองคการมีวิสัยทัศนตองการเปนองคการท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถ 
ประสิทธภิาพในการทํางานแตตองมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมดวย องคการท่ีวานี้ก็พัฒนาได  
ระดับเปาหมาย ยังไมพัฒนาไปถึงเปาหมายระดับท่ีสามก็ได เชนองคการท่ีเปนธุรกิจเอกชนหรือ
องคการในภาครัฐ แตหากเปนองคการทางศาสนาพุทธ เชน วัด สํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ ทรัพยากร
มนุษยในองคการเหลานี้ (เชน พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแลวก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็เพ่ือ
การศึกษาธรรม เผยแพรพระธรรมคําสอน และปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพน องคการเหลานี้
เปาหมายการพัฒนาจึงข้ึนสูเปาหมายระดับท่ีสามได เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 3 
ประการขางตน กลาวโดยสรุปแลวคือการพัฒนาเพ่ือใหมนุษยมีชีวิตอันประเสริฐ ซ่ึงจะตองใช
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หลักธรรมอริยสัจ 4 ซ่ึงประกอบดวยทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค “มรรค” คือหนทางแหงการพน
ทุกขซ่ึงก็คือชีวิตอันประเสริฐนั่นเอง อริยมรรคมีองค 8 หากกลาวอยางยอก็คือหลักไตรสิกขา       
ซ่ึงประกอบดวยศีล สมาธิ และปญญา เปาหมายการพัฒนามนุษยแนวพุทธสามประการขางตน 
สามารถพัฒนาไปตามลําดับข้ันสามข้ันตอน กลาวคือข้ันตนเปนการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาท่ี 
1 ซ่ึงตรงกับอริยมรรคในขอสัมมาวาจา (การมีวาจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) และ
สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชนเบื้องหนา 
หรือประโยชนเฉพาะหนา (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน) ในข้ันตอนระดับกลางคือการพัฒนาท่ีระดับ
สมาธิซ่ึงเปนไตรสิกขาท่ีสอง ตรงกับอริยมรรคในขอ สัมมาวายามะ (มีความเพียรชอบ) สัมมาสต ิ   
(มีสติชอบ) และมีสัมมาสมาธิ (มีสมาธิชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน
เบื้องกลาง หรือประโยชนในระยะปานกลาง (สัมปรายิกัตถะประโยชน) การพัฒนาในระดับสูงเปน
การพัฒนาไตรสิกขาท่ีสาม คือปญญา ตรงกับอริยมรรคขอ สัมมาทิฐิ (มีความคิดเห็นชอบ) สัมมา
สังกัปปะ (มีแนวความคิดชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชนเบื้องปลาย 
หรือประโยชนสูงสุด (ปรมัตถะประโยชน) ท้ังเปาหมายในการพัฒนาและประโยชนท่ีจะไดในการ
พัฒนาจะเปนปจจัยอิสระท่ีจะกําหนดกระบวนการ เทคนิควิธีการรวมท้ังหลักธรรมคําสอนท่ีจะใช
พัฒนา สําหรับกระบวนการพัฒนาชีวิตอันประเสริฐ 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 1. การพัฒนาศีล หรือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและทางวาจา ในความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือโลกแหงวัตถุ พฤติกรรมในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและ
โลกแหงชีวิต พฤติกรรมในดานอาชีวะ คือการทํางานหาเลี้ยงชีพ  
 2. การพัฒนาจิตใจ หมายถึง การพัฒนาสมาธิหรือคุณธรรม ความม่ันคงเขมแข็งของจิตใจ
และสภาพจิตท่ีดีงาม รวมท้ังความสุข 
 3. การพัฒนาปญญา หมายถึง การพัฒนาความรูความเขาใจตาง ๆ รวมท้ังแนวความคิด  
ทัศนคติ และคานิยม โดยรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ตรวจสอบโดยอาศัยเหตุผล เพ่ือใหเขาใจความเปน
จริงท่ีเปนสากลของสิ่งท้ังหลาย 
 
ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ       ตอ
องคกรตาง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการ เพราะไมวาองคกรจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ยอมตองเก่ียวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาตัวชี้วัด
ความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที่ คุณภาพของคน ในองคกรนั้น ๆ กอนที่องคกรตาง ๆ จะเร่ิม
เห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย บุคคลเคยถูกมองเห็นวาเปนเพียงแคปจจัยการผลิตหรือให
ความสําคัญเปนแคแรงงานหรือกําลังคน แตในปจจุบันบุคคลไดรับการนิยามใหมพัฒนาความสําคัญเปน 
ทรัพยากรมนุษย สวนแผนกหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับบุคคลในองคกรก็กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก    
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งานบริหารบุคคลและธุรการ ที่มุงเนนในประเด็น รับคนเขา เอาคนออก และตรวจบัตรตอก ไปเปนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ที่เปนจากการจัดการเฉพาะหนาหรือเชิงรับไปเปนการใชการปฏิบัติงานเชิงรุก
อยางเต็มตัว เปนผูสนับสนุนทุก ๆ หนวยงานในการตอบสนองวัตถุประสงคขององคกร และจากการศึกษา
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมาขางตน จะทําใหเขาใจและยอมรับวาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญและสามารถที่จะเอ้ือใหองคการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ไปสูเปนหมายไดอยาง
มั่นใจ จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคที่จะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในฐานะผูนําธุรกิจ โดยเฉพาะ
คุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานมุงเลือกสรรคนดี มีความรู 
ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้ เขามาอยูในองคการแลว งานดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษยยังคงตองดําเนินการในกระบวนการตอไปใหครบวงจร โดยหนวยงานทรัพยากร
มนุษยจะตองดูแลฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรไดรับความรู ความสามารถและประสบการณที่ทันสมัย
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความกาวหนา
ดานเทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพและพรอมจะปฏิบัติงานที่ทาทาย
ความรูความสามารถ สรางความสําเร็จใหแกองคการมากยิ่งข้ึนภายใตระบบเปดขององคกรและการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองคการ เพื่อการรองรับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยที่แตกตางทางดานวัฒนธรรม 
ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการเปนไปอยางรวดเร็วบนเกมการแขงขันทาง
ธุรกิจการคาอุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทําใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ภายในองคกรที่ตองปรับตัว องคกรที่จัดระบบการบริหารที่มีความคลองตัวเทานั้นที่จะยืนหยัดทานตอ
กระแสโลกาภิวัฒนได องคกรใดบริหารงานแบบดั้งเดิม ไมยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจึงตองสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน บางองคกรอาจถึงกับตองปดกิจการลงในที่สุดสัญญาณภัยเชนนี้ไดสรางแรง
กดดันผลักดันใหพนักงานในองคกรโดยเฉพาะคน ตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาพนักงานใหมีทักษะ
และความสามารถที่รูเทาทันความเปนไปของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกโดยเฉพาะความ
เปนไปของธุรกิจและกวางออกไปกวานั้น โดยเฉพาะบุคลกรของบริษัทที่ผลิตเพื่อการสงออกตองรูระเบียบ
การคาและการเงินของโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ 
มนุษยตองเปนผูกระทําดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล 

ทางจิต และทางปญญาท่ีสงผลไปสูภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซ่ึงแสดงออก
ผานพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทํา หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติ
ดังกลาวนี้ ใหเกิดการพัฒนาในแงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูท่ีถายถอดคุณสมบัติท่ีตนทํา
ใหมีข้ึนไปสูภายนอก ซ่ึงเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้เม่ือพระพุทธศาสนาเนน
ความสําคัญของมนุษยดวยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอมนุษยในแง
บทบาทท่ีควรพิจารณาตอไป หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซ่ึงมีความ
จําเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการดํารงอยูดวยความไมประมาท ไมเมา
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ในชีวิต เมาในความม่ังมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซ่ึงเปนสิ่งไมถาวรแตประการใดเลย นอกจากธรรมะท่ี
เปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนกฎ
ธรรมดาของโลก แตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลว ยอมดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพไปในตัวเอง หลักธรรมท่ีนํามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในท่ีนี้ผูศึกษาจะ
วิเคราะหหลักธรรมซ่ึงเก่ียวกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ 

หลักสิกขา 3  
 เปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ หรือเปนบุคคลผูท่ีมีจิตใจ
สูง ท้ัง 3 ประการ คือ  
 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวม
เอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนในดาน
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเคยชิน ศีลเปนเครื่องมือท่ีใช หรือในทางสังคมท่ัวไป เรียกวาวนิัย 
เปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และพัฒนา การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมท่ีอยูรวมกัน 
ศีล หรือ วินัย จะชวยจัดใหเกิดความเปนระเบียบ ในความเปนอยู และเอ้ือโอกาส ใหเกิดการพัฒนา 
จนสามารถทําใหมนุษยมีพฤติกรรม เกิดความเคยชินท่ีดีงามตามแบบอยางของศีลท่ีกําหนดไวดีแลว 
ฉะนั้น การจะฝกใหเกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะตองมีรูปแบบ และวิธีการนั้นๆ อยางเชน ศีล 
หรือ วินัย เปนตน ใหเปนอุปกรณในการฝกฝน เบื้องตน  
 2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝกปรือในดานสุขภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอา
องคมรรค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เปนสวนของการฝกฝนในดานจิตใจ 
หรือ ระดับจิตใจใหเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ คือ ในดานคุณธรรม เชน ความมีเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน ตลอดท้ังความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนว
แนม่ันคง มีสติ สมาธิ และในดานทําใหเกิดความสุข เชน ความผองใสเบิกบาน ความรูสึกอ่ิมใจ หรือ 
กลาวโดย สรุปวา การพัฒนาสุขภาพจิตใหมีความม่ันคง ในการดํารงอยูของชีวิตใหมีความสุข 
 3) อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งท้ังหลายตาม
ความเปนจริงจนถึงข้ันสุดทาย มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวมเอา 
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือพัฒนาในดานความรู ความจริง โดย
เริ่มตั้งแต ความเห็น ความเชื่อ ความเขาใจ ความหยั่งรูในเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ดวย
ความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไปของโลก และชีวิต จนทํา
ใหจิตใจ เปนอิสระ ขามพนความ ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพโดยสมบูรณ 
  
หลักสังคหวัตถุ 4  
 หลักสังคหวัตถุ 4 เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดดังนี้ 
 1) ทาน การให เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึง
ความรูและแนะนําสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุนี้ มุงเพ่ือใหสังเคราะหผูรับ มีความมุงหมายอยูท่ีผูรับ
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เปนสําคัญ เชน ชวยเหลือสงเคราะหกันดวยปจจัย 4 คือ เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัย และยา
รักษาโรค ฉะนั้น การใหทานจึงควรใหดวยความเมตตาเปนท่ีตั้ง เพ่ือแสดงน้ําใจไมตรี สรางเสริม
มิตรภาพ ใหดวยกรุณา ตองการชวงปลดเปลื้องความทุกข ความเดือดรอนแกกัน ใหดวยมุทิตา
สงเสริมสนับสนุนใหแกผูทําความดี มีความเจริญกาวหนา เพราะฉะนั้น การใหดวยวัตถุสิ่งของจึงมุง
ประโยชนแกผูรับ 
 2) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนท่ีรัก กลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานฉันท 
สามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปน
หลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี การพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสรางความรู ความเขาใจอันดี คนท่ีพูดดี จะชวย
ใหการทํางานสําเร็จ การสื่อสัมพันธอันดีตอกันของมนุษย เม่ือมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรก็เกิด
สัมพันธไมตรีอยางดีของมนุษย  
 3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณะ
ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนเหลือดวยแรงกาย และ
ขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆ บําเพ็ญประโยชน รวมท้ังชวยเหลือแกไข สามารถรักษาความ
สามัคคีในหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไวได ความเปนผูมีในเอ้ือเฟอเอาธุระของคนอ่ืน
หรือสังคมดวยแรงกาย ดวยปญญาหรือดวยทรัพย จนเต็มความสามารถท่ีจะชวยได เปนเหตุใหรัก 
นับถือกันอยางม่ันคง ชวยใหการพัฒนาท่ีม่ัวคงและเข็มแข็งตอไป 
 4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอในชน
ท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะบุคคล
เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมเนียมในแตละกรณี การวางตนเสมอตนเสมอปลาย 
ปฏิบัติสมํ่าเสมอตอมนุษยดวยกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน ดวยการรวมสุขรวมทุกขไมถือตัวมี
ความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษยไวไดเปนอยางดี 
เพราะมนุษยท้ังหลาย รักนับถือความวางตนสมํ่าเสมอไมถือตัว เปนธรรมประจําโลกท่ีมนุษย
ท้ังหลายยอมไมเสมอกัน ดวยทรัพย ยศศักดิ์ บริวาร ศิลปวิทยา และปญญา ท่ียิ่งหยอนกันกวากัน 
หากเราเคารพในความเปนมนุษย ในคุณคาของความเปนมนุษยอยางมีศักดิ์ศรีเสมอกันในฐานะ
มนุษยเหมือนกันกับเรา 
 
หลักพรหมวิหารธรรม 4  
 เปนหลักธรรมประจําใจท่ีประเสริฐ ท่ีจะเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทางดานจิตใจไดเปนอยางดี ประกอบดวย 

 1) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซ่ึงมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย 
โดยปรารถนาแผเมตตาจิตใหทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 
 2) กรุณา ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากทุกข ปญหาหรืออุปสรรคท้ังหลาย
บําบัดความทุกขยากเดือดรอนของทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง สิ่งสําคัญ
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อยากรุณาจนเกินประมาณ ตองรูจักปฏิบัติตนให เหมาะสมในการทํางานสงเคราะห  ควร
ประกอบดวยอุเบกขากํากับ  
 3) มุทิตา ความรูสึกยินดีดวยเม่ือเห็นบุคคลอ่ืนไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชมชื่นเบิก
บาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปดวย เม่ือเห็นเขาเหลานั้นประสบผลสําเร็จ มีความเจริญงอกงามใน
ตําแหนงหนาท่ีการงานยิ่งข้ึนไป 
 4) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ตองรักษาความยุติธรรมถูกตอง สมควรแกเหตุท่ีตนได
กระทําไว และปฏิบัติตามความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกหมูพวกพ่ีนอง  
 
หลักสัปปุริสธรรม 7  
 เปนอีกหลักธรรมหนึ่งท่ีมนุษยปฏิบัติตามแลวสามารถทําใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจ
กลาวไดวา หลักธรรมท่ีเปนหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนามนุษยใหอยางยิ่งประการหนึ่งซ่ึงประกอบดวย  
 1) ธัมมัญุตา รูจักหลักการ รูเหตุผล รูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เขาใจสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติ คือ รูวาตําแหนง หนาท่ีการงาน ฐานะ อาชีพ รูจักรับผิดชอบ
ตลอดถึงผลสําเร็จข้ันสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเปนจริง ไมตกเปนทาสของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  

 2) อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายท่ีตนปฏิบัติ เขาใจ
วัตถุประสงคท่ีตนกระทํา รูวาหลักการนั้นมุงหมายอะไร การดําเนินชีวิตอยางนั้น ๆ เพ่ือประโยชน
อะไร เปนผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงข้ันสูงสุดท่ีเปนประโยชนท่ีเปนแกสาระแหงชีวิต 
 3) อัตตัญุตา รูจักตนตามเปนจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู กําลังความสามารถ 
คุณธรรมท่ีจะประพฤติปฏิบัติชอบไดอยางเหมาะสม และรูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองถูกตองตาม
จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 4) มัตตัญุตา การรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสิน คือ รูจักพอดี 
พอเหมาะรูจักคิด พูด กระทํากิจตาง ๆ แตพอดี แมการพักผอนสนุกสนาน ก็เชนกัน 
 5) กาลัญุตา รูกาลเวลาอันสมควร รูเวลาไหน ควรทําอะไร ท่ีไหน ใชเวลาแตพอดีใน
การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือประกอบกิจการหนาท่ีการงานตาง ๆ  
 6) ปริสัญุตา การรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถ่ิน ควรมีกิริยาวาจาอยางไรมี
ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอยางไร ควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมนั้นๆ  
 7) ปุคคัญุตา การรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลท่ีจะตองเก่ียวของซ่ึงกัน
และกัน 
 จากหลักธรรมท่ีใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรม ดังท่ีไดกลาวมาแลว
นั้นอันประกอบไปดวย หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริส
ธรรม 7 นั้น สามารถท่ีจะเลือกนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดท้ังสิ้น เพ่ือเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองคกรและเปนการนําหลักธรรมเขามาใชในการ
ทํางานเพ่ือเปนการเตือนสติ เตือนใจใหกับบุคคลผูปฏิบัติงานไดดีอีกประการหนึ่ง จึงสมควรอยางยิ่ง



787การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ท่ีจะใชหลักธรรมท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร อันจะทําให
ตัวเราและผูอ่ืน ตลอดถึงองคกรเกิดความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป  
 
บทสรุป 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ัวไปและการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมท่ี
ไดกลาวไวขางตนนั้น จะทําใหเห็นขอมูลท่ีชัดเจนข้ึนกวาเดิมวา การท่ีจะเขาทํางานหรือปฏิบัติงานใน
ฐานะหนึ่งหรือตําแหนงใดก็ตามในองคกรใดองคการหนึ่งท่ีพึงจะกระทําภารกิจใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพท่ีดีไดนั้น จําเปนจะตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม
กับงานและคัดเลือกใหตรงกับสายงานท่ีถนัดของแตละบุคคล ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย
ตามหลักพุทธธรรม จัดวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอองคกรเปนอยางยิ่ง เพราะวาตัวมนุษยเรานั้น
เปนผูจัดหาและเปนผูใชงานทรัพยากรสวนอ่ืน ๆ หากวาองคกรใดมีการเริ่มตนดวยการสรรหาและได
บุคลกรท่ีดีตั้งแตตนแลวละก็ ปจจัยท่ีมีผลกระทบท่ีดีในสวนอ่ืน ๆ ก็จะตามมาดวย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมเปนการดําเนินการท่ีเก่ียวเนื่องดวยตัวบุคคลโดยตรง เพ่ือใหคน
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ควบคูไปกับการรักษา
และพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานหลักของตนเอง หรือถาจะใหงานหรือสายงานของ
องคกรหรือหนวยงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค บุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูบริหารจะตองใสใจใน
เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ดวยการนอม
นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปน หลัก
สิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 ก็สามารถนํามา
ประยุกตใชรวมกับการทํางานได หลักธรรมเหลานี้จัดเปนธรรมท่ีสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพชีวิตขององคกรท่ีดีและประเสริฐได พรอมกับการอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุขแบบม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป  
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การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปกครองสวนทองถิ่นตาม 
หลักพละ 4 

PERSONNEL COMPETENCY DEVELOPMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATIONS ACCORDING TO PALA 4 

 

พระเทพปริยัติเมธี∗ พระนุชิต นาคเสโน∗∗ อมลวรรณ  อบสิน∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
การประยุกตใชหลัก พละ 4 ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนการอบรมใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถ ในการคิดท่ีอาศัย
วิธีการท่ีสอดคลองกับงานทําใหไดคําตอบถูกตองตรงกับความเปนจริง มีความคิดท่ีสรางสรรค รูถึง
จุดดี จุดดอยของตนเอง รูนิสัยของผูอ่ืน มีความมุงม่ัน มีจิตใจท่ีเขมแข็ง สูปญหา เอาใจใส และมี
ความเพียรพยายามท่ีจะคิดคน แยกแยะแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ มีความกลาในการทํางานท่ี
ยากและทาทาย ประพฤติตนตามหลักเบญจศีล ละเวนอบายมุข เปนแบบอยางท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันผูอ่ืน วางตนสมํ่าเสมอไมเปลี่ยนแปลง ใหคําแนะนําสั่งสอนผูอ่ืนอยูเสมอ การนํา
หลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแตละพละจะมีหลักธรรม
เปนหลักในการปฏิบัติเพ่ือสรางหรือพัฒนาตัวตนและจิตใจของความเปนมนุษยใหเปนบุคคลท่ีมี
ความสมบูรณในการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดเรียนรูท่ีดี มีพลังในการทํางาน ตั้งอยูในความดีงาม มี
จิตสาธารณะ สงผลใหตนเองมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน หลักพละ 4 จึงมีสวนสําคัญตอการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
Abstract 

The application of Pala4 for personnel’s competency development of 
Local Administrative Organizations was the application of Pala 4 in training the 
personnel to have knowledge and wisdom in working to get the correct answers to 
problems, to be creative, to know own strength and weakness, to know others’ 

                                                           
∗ อาจารยประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
∗∗ อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
∗∗∗ อาจารยประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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behaviors, to be dedicative, hard working and tentative, to have effort to learn and 
to solve problems systematically. To be brave to perform the hard, difficult and 
challenging works, to behave according to five precepts, abstaining from the ruins, 
to be good examples for others with good human relations and good advices. To 
apply the Pala4 in personnel’s competency development was appropriate because 
each principle of Pala4 was for self development, good learning, energetic to work, 
good conducts with public mind resulting the personnel to be progressive and 
advanced in ones’ duties and positions. Pala 4 was very important principle for the 
personnel’s competency development of Local Administrative Organizations. 
 
บทนํา 

การกระจายอํานาจและถายโอนอํานาจจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือ
เปนยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการบานเมืองของภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยโดยลด
บทบาทของภาครัฐสวนกลางลง (Decentralization) คงเหลือเพียงแตภารกิจหลักเทาท่ีจําเปนซ่ึง
เปนนโยบายระดับชาติตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกรอบและแผนแมบททําใหเกิดการปรับ
องคกรท้ังในราชการสวนกลางและสวนทองถ่ินท้ังนี้มีเปาหมายเพ่ือใหทองถ่ินมีอิสระมากข้ึนท้ังใน
ดานการดําเนินนโยบายการบริหารงานบุคคลการจัดการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐการปฏิรูปทางการเมืองการกระจายความเจริญไปสูชนบทการ
จัดบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน 
ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูท่ีใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุด และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนก็ตองเปน ผูท่ีรูถึงปญหาและความตองการ ของประชาชนเปนอยาง
ดี การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัต ิ
ไปยังสวนเหนือข้ึนไป ทองถ่ินจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลง ภายในทองถ่ินนั่นเอง ไมตองสิ้นเปลือง
เวลาและคาใชจายโดยไมจําเปน องคกรปกครองทองถ่ินมีจุดแข็งอยูหลายประการไมวาจะเปนการมี
อิสระการทํางานท่ีใกลชิดกับประชาชนทําใหรูปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดีและรวดเร็วขอจากัดและความออนแอขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองซ่ึง
มีหลายดานอาทิการขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถการขาดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ซ่ึงอาจเกิดมาจากการท่ีหนวยงานไมไดสนใจในการท่ีจะจัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจังเครงครัดหรือบุคลากรไมไดสนใจในการท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวทันตอ
สภาวการณในปจจุบันการพัฒนาบุคลากรไมสอดคลองกับวัตถุประสงคเปาหมายขององคกรทําให
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความ
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ตองการของประชาชน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดนั้นจําเปน
จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานทักษะดานความรู
ความสามารถและดานคุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงตองสอดคลองกับสมรรถนะหลักขององคกรเพ่ือชวย
ใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงสามารถแกปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางทัน
กาลในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน การกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเปนการสงเสรมิสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบคุคลตาม
กรอบมาตรฐานการบริหารทรัพยากร ชวยทําใหระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งข้ึน มีการ
ติดตอประสานงานดียิ่งข้ึนชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน ชวยลดระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง ชวยกระตุนบุคลากรใหปฏิบัติงานเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ชวยทําใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ 
เปนคนทันสมัยตอความเจริญทางเทคโนโลยีใหมๆ แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังกลาว เปนไปตามปรัชญาของการพัฒนาบุคคลท่ีสําคัญ คือ บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองท่ี
สามารถพัฒนาใหเพ่ิมพูนข้ึนไดท้ังดานความรู ทักษะและทัศนคติ ถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ การ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล  ควรดําเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based 
Development) การพัฒนาทรัพยากร (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548 : 17) 
บุคคลจะตองดําเนินการอยางเปนกระบวนการตอเนื่องเปนระบบ ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก สู
ระบบการพัฒนาขององคการ วิธีการในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของบุคคลและภารกิจขององคกร จัดใหมีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลเปนระยะๆ เพ่ือพัฒนา บุคคลบางกลุมใหมีความสามารถเพ่ิมข้ึน และในขณะเดียวกันก็
สนับสนุนใหผูมีความรูความสามารถสูงไดกาวหนาไปสูตําแหนงใหมท่ีตองใชความสามารถสูงข้ึน 
ระบบขอมูลบุคคลขององคกรจะตองครบถวน ถูกตองและทันสมัยสามารถตรวจสอบความกาวหนา
รายบุคคลได การพัฒนาบุคคลจะตองทาทุกดาน คือ สุขภาพอนามัย ความรู ความสามารถจิตใจ
และคุณธรรม ควบคูกันไป องคกรตองคํานึงถึงความม่ันคงและความกาวหนาของบุคคลควบคูไปกับ
ความกาวหนาขององคกร 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือให เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จ ของสวนราชการ ขาราชการไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมตามหลักคุณธรรม
มีความพรอมรับผิดในการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือยกระดับความสําเร็จของสวนราชการ จึงไดนาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใชในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุด องคกรจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการบริหารทรัพยากรมนษุยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรให
มีความรูความสามารถอันจะนาไปสูความสามารถในการแขงขัน สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตหรือ
บริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา (คนึงนิจ อนุโรจน, 2551 : 2)  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดทําเกณฑคุณภาพในการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสวน
ราชการตางๆ นาไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองคกรใหใน
หนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงข้ึน และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึง
เปนการตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม มีการกําหนดเปาหมายเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปนเพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถสง

มอบคุณคาท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิตและบริการใหแกผูรับบริการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2549 : 3-7)  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดกรอบสมรรถนะไวแลว 7 ดาน เพ่ือใชในการ
กําหนดกรอบสมรรถนะของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2548 : 

7)แตการนํามาใชจริงยังมีอยูนอย ทําใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนมากมีคุณสมบัติ
ไมเปนไปตามกรอบสมรรถนะของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อาจเปนเพราะองคกรปกครอง
ทองถ่ินสวนใหญไมใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยสวนใหญจะมุงเนนไปใน
เรื่องของการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหการความสําคัญในเรื่องพัฒนาการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอยูนอย การนําหลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสิ่งท่ีดี เพราะพละ 4 เปนหลักธรรมท่ีใชในการพัฒนาตนเอง ใหมี
พลังในการทํางานเปนธรรมคาสอนท่ีเหมาะสําหรับนําไปใชในการประกอบอาชีพ การงาน การศึกษา
เลาเรียน และโดยเฉพาะผูท่ีเปนหัวหนาหรือผูนําตางๆ เพ่ือสรางคุณธรรม และพลังท่ีจะชวยทําให
การดําเนินงานหรือการทํากิจกรรมเกิดความม่ันใจ และสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธศาสนา 
ในทางพระพุทธศาสนามนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนาตางๆ มนุษยเปนผูท่ีฝกอบรมให

เกิดคุณสมบัติภายในตน ซ่ึงไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปญญา ท่ีสงผลไปสู
ภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ซ่ึงแสดงออกผานพฤติกรรม
ทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูฝก หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติ และถายทอดคุณสมบัติท่ี
ตนทําใหมีใหเปนนั้นไปสูภายนอก ซ่ึงการพัฒนาตามความหมายของพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา 4 
หมายถึง การทําใหเปน ใหมีข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา ซ่ึงมีการพัฒนา 4 ประการ (พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 ; 70) ประกอบดวย 

1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเก่ียวของ
กับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิด
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โทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประประพฤติ, การฝกอบรมศีลใหต้ังอยูใน
ระเบียบวินัยไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน 

3) จิตภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีลใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินยั ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน 

4) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญาใหรูเขาใจสิ่ง
ท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาจิตใจใหเปนอิสระ ทํา
ตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธเปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยโดยการนําคํา
สอนของพระพุทธเจามาเปนฐานคิด เพ่ือใหมนุษยมีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ
เจริญเติบโตท้ังทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา โดยมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงผลงานและ
พัฒนามนุษยไปสูภพภูมิท่ีดีกวาเดิม (ฌาน ตรรกวิจารณ, 2544 : 2) ดังนั้น การพัฒนาบุคคล ตองมี
การปฏิบัติ ศีล สมาธ ิและปญญา การศึกษาท่ีสมบูรณตองทาความเปนมนุษยใหถูกตองและสมบูรณ 
อันประกอบดวย 

1) ความฉลาดหรือสติปญญาในข้ันพ้ืนฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ คือ การเรียน
หนังสือ 

2) มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือ การเรียนอาชีพ 
3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซ่ึง

กระทําไดดวยการสอน การอบรมจริยธรรม (พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโญ), 2537 : 15) 
แนวทางการพัฒนาตามหลักพละ 4 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับไดวาเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารจัดการองคกร

สมัยใหมประสบความสําเร็จ โดยท่ีองคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีตองการใหเกิดการเรียนรู และนาไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการ
สําคัญในการสรางความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสรางจิตสานึกในการมีสวนรวมใน
การแกไขปญหารวมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการพัฒนา
ท่ีตอเนื่องเพราะสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา88 ในปจจุบันการ
บริหารงานบุคคลสวนใหญจึงใชวิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนํา
มากข้ึน ท้ังนี้ หากในองคกรใดมีบุคลากรท่ีท้ังเกงและดีก็เปนท่ีแนนอนวาองคกรนั้นยอมประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ เวทีแหงการแขงขัน ขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการใหรางวัล
และการลงโทษ ซ่ึงเทียบไดกับการใชพระเดชพระคุณในสมัยปจจุบันนั่นคือ ใครทาดีก็ควรไดรับการ
ยกยอง ใครทาผิดก็ควรไดรับการลงโทษ ดังพระบาลีท่ีวา “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺค
หารห ขมคนท่ีควรขม ยกยองบคุคลท่ีควรยกยอง” (ขุ.ชา. (บาลี) 27/2442/531) 
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"หลักพละ 4" เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหเปนผูท่ีถึงพรอม เปนธรรมคําสอนท่ีเหมาะ
สําหรับนาไปใชในการประกอบอาชีพ การงาน การศึกษาเลาเรียน ซ่ึงในพระพุทธศาสนามองการ
พัฒนาคนวา คนจะเกง มีความรู หรือความสามารถเพียงอยางเดียวไมได แตจะตองมีคุณธรรมความ
ดีอยูในตัวดวย พระพุทธศาสนาเปนหลักวิชาท่ีจะพัฒนาใหคนเปนคนเกง (วิชชา) และดี (จรณะ) จึง
จะไดชื่อวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ (วิชชาจรณสัมปนโน) ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็มิไดปฏิเสธ
แนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตก หากแตหลักการทางพระพุทธศาสนาสอนใหนาเอาหลักวิชามาบูรณา
การรวมกัน เพ่ือทําใหเกิดความสมบูรณพรอมและสอดคลองกันตามหลักธรรมชาติ หลักไตรสิกขา
เปนหลักธรรมท่ีนํามาพัฒนามนุษยใหเปนผูท่ีจะมีท้ัง "วิชชาและจรณะ" นั้น ธรรมอันเปนกําลังท่ีเกิด
จากคุณธรรม ความประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันของชีวิต ซ่ึงใหเกิดความม่ันใจในตนเองไม
หวาดหวั่นกลัวภัยมี 4 ประการ ผูประพฤติตนตามหลักพละ 4 นี้อยูเสมอจะเปนผูท่ีมีความม่ันคงใน
การดําเนินชีวิตรอดพนจากภัยท้ัง 5 คือ ภัยจากการครองชีพ ภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง และการ
ถูกกลาวราย ภัยจากการครั้นครามในท่ีชุมนุม ภัยจากการกังวลเรื่องความตายเพราะเขาใจในกฎไตร
ลักษณ และภัยจากการกังวลเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะรูดีวาเม่ือสังขารดับแลวยอมไปสูสุคติภพ 

การพัฒนาพละ 4 ใหเกิดมีข้ึนนั้นเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดเทาเทียมกัน เพราะทุก
คนมีปญญาพละ วิริยพละอนวัชชพละและสังคหพละอยูในดวงจิตของตนเอง เพียงแตรอการพัฒนา
เทานั้น สิ่งสําคัญตองลงมือปฏิบัติเพราะหลักการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลัก
พละนี้เปนภาคปฏิบัติแมจะศึกษารูในทฤษฎี (ปริยัติ) มามากมายเปนอยางดี แตถาขาดการนาไป
พิสูจนเลยการปฏิบัติใหเห็นจริงตามคาสอนจนเกิดผล (ปฏิเวธ) ก็ไมนับวาเปนการศึกษาท่ีถูกตอง
ตามหลักพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาใหองคธรรมท้ัง 4 มีกําลังจึงเปนสิ่งสําคัญดังท่ีพระ
พุทธองคตรัสถึงความสําคัญของการพัฒนาพละ 4 ไว ดังนั้น ผูบริหารองคกรจึงจําเปนตองมีธรรมะ
สําหรับนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยท่ีใชท้ังพระเดชและพระคุณซ่ึงทําใหไดท้ังน้ําใจคนและไดผลงาน
ยึดธรรมเปนหลกัในการบริหารท่ีเรียกวา พละ 4 ประกอบดวยกําลัง 4 ประการ คือ (พระธรรมโกศา
จารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 44-45) 

1. ปญญาพละ กําลังหรือพลังแหงความรอบรูความรู หรือปญญาท่ีกลาวนี้ผูนําจะตอง
นํามาใชในการบริหารตนเองบริหารคน และบริหารงานใหดําเนินไปไดเปนปกติซ่ึงลักษณะของ
ปญญาท่ีเก่ียวของกับปญญาพละ มีดังนี้ 

1) สุตมยปญญา หมายถึงความรอบรูท่ีไดจากการเรียนรูดวยวิธีการอานและ
การฟงจากหนังสือตาราวิชาการจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูในแตละสาขาโดยจะตองจดจําความรู
เรื่องราวตางๆ ไวใหไดมากมายเพราะสามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ
สั่งการในการบริหารงานไดไมใหไดรับความเสียหาย 

2) จินตามยปญญา หมายถึงความรอบรู ท่ีไดจากการคิดวิเคราะหพินิจ
ไตรตรองขอมูลท่ีไดรับท้ังจากการฟงหรือการอานรวมถึงการตรวจสอบแหลงขอมูลวามีความ
นาเชื่อถือมากนอยเพียงใดการนอมนํามาพิจารณาไวในใจอยางแยบคาย ซ่ึงอาจนาไปสูการพิสูจน
ขอเท็จจริงความคิดแบบจินตามัยปญญาเปนลักษณะความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมี 4 วิธี คือ  
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2.1) คิดถูกวิธี (อปายมนสิการ) คือ การคิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคลองกับ
เรื่องท่ีศึกษา เพ่ือใหไดคําตอบถูกตองตรงความจริง เชน การตรวจสอบความจริงในบางเรื่องตองใช
วิธีอุปนัยหรือวิธีนิรนัยหรือตองใชประสบการณตรงเปนเครื่องตรวจสอบยืนยันความจริงในสมัยท่ี
พระพุทธเจาทรงคนหาหนทางดับทุกขพระองคทรงใชวิธีการทรมานตนเอง หรือทุกขกริยาแตก็ไม
สามารถไดหนทางดับทุกขเพราะทรงใชวิธีผิด 

2.2) คิดมีระเบียบ (ปตมนสิการ) คือ การคิดท่ีดําเนินตามข้ันตอนของวิธีการ
นั้นไมมีการลัดข้ันตอน หรือดวนสรุป ซ่ึงในการดวนสรุปขอมูลจัดเปนเหตุผลวิบัติตัวอยางเชนถาหยิบ
ผลสมในลัง 1 ลูกมาชิมแลวมีรสเปรี้ยวก็ไมควรดวนสรุปวาสมท้ังลังเปรี้ยวหมดทุกลูกเพราะอาจมี
บางลูกมีรสชาติหวานอรอยก็เปนไดและนอกจากนี้แลวก็ตองไมมีความคิดฟุงซานออกนอกลูทางตอง
มีสมาธิอยูในเรื่องท่ีคิดพิจารณาอยูไมท้ิงกลางทางเม่ือมีเรื่องใหมๆ เขามา 

2.3) คิดมีเหตุผล (การณมนสิการ) คือ การคิดจากเหตุโยงไปหาผลและการ
คิดจากผลวกกลับมาหาเหตุการคิดในลักษณะนี้จะทําใหนักบริหารหรือผูนําเปนคนรูเทาทัน
เหตุการณในการสั่งการแตละครั้งสามารถคาดการณไดวาจะไดผลดีหรือผลเสียตามมาเม่ือมีความ
ผิดปกติเกิดข้ึนในองคกรตองบอกไดวามาจากสาเหตุอะไร 

2.4) คิดเปนกุศล (อุปปาทมนิการ) คือ การคิดสรางสรรค คิดให เกิด
ความหวังไดกําลังใจในการทํางานเม่ือไดความรูใหมๆ ก็สามารถนํามาปรับประยุกตใชใหเปน
ประโยชนตอองคกรของตนและยังหมายรวมถึงความคิดท่ีรูจักแสวงหาประโยชนไดจากสิ่งท่ีดู
เหมือนวาไมมีประโยชน 

3) ภาวนามยปญญา หมายถึง ความรอบรูท่ีเกิดจากประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในทางธรรมก็คือการฝกจิตภาวนาเม่ือไดเรียนรูวิธีการในภาคทฤษฎีแลวก็ตองลงมือปฏิบัติ
จริงจะไดผลเปนการแปลงยุทธวิธีเปนยุทธการในสนามรบปญญาท้ัง3นี้ทําใหผูนํามีความรอบรู
เก่ียวกับงานในหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูนําหรือนักบริหารท่ีตองรอบรูเก่ียวกับตนเองและ
บริหารตนเองได ตองรอบรูคนและบริหารคนไดและตองรอบรูงานและบริหารงานไดเปนผูมีความรู
ใน 3 เรื่องเปนอยางดีกลาวคือ  

1. รูตน หมายถึง รูจักความเดนหรือความดอยของตนเองท้ังนี้ก็เพ่ือทํางานให
เหมาะสมกับความสามารถของตน 

2. รูคน หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับคนรวมงานตองรูวาลูกนองคนไหนมี
ความสามารถทางดานใดมีจริตแบบไหนเพ่ือจะไดใชงานใหถูกกับความสามารถ และนิสัยของแตละ
คน (จริตหรือนิสัยมี 6 แบบ คือ ราคจริต ชอบรักความสวยงามคนกลุมนี้ชอบทํางานท่ีตองใชความ
ละเอียดปราณีต, โทสจริตชอบความเร็วคนกลุมนี้ชอบทํางานท่ีตองใชความรวดเร็วโมหจริตจะขาด
ความกระตือรือรนทํางานเฉ่ือยชาสัทธาจริตเชื่อคนงายคนกลุมนี้ถาถูกใจผูใดจะทํางานใหผูนั้นอยาง
เต็มกําลังพุทธจริตชอบใฝรูชางสงสัยรักการศึกษาหาความรูคนกลุมนี้มีความถนัดงานทางดาน
วิชาการและวิตกจริตชอบกังวลไมกลาตัดสินใจ) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3796

3. รูงาน หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือเปนประโยชนตอ
การวางแผนการบริหารคนการอานวยการและการติดตามประเมินผลงานความรูเรื่องงานมี 2 
ลกัษณะ ไดแก การรูเทามีความรูเก่ียวกับงานวามีข้ันตอนอยางไรเก่ียวของกับคนอ่ืนอยางไรรูเทาถึง
เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถท่ีจะหาทางปองกันเอาไวไดและอีกลักษณะหนึ่งคือ
การรูทันหมายถึงความรูเทาทันสถานการณสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

2. วิริยะพละ หมายถึง กําลังแหงความเพียรหรือความขยัน มีกําลังใจท่ีเขมแข็ง กลา
ตัดสินใจกลาไดกลาเสีย ไมกลัวความยากลาบาก ไมยอถอตอปญหาและอุปสรรคใดๆ มีความบาก
บั่นพากเพียรเปนนิจ ความพากเพียรหรือความขยันท่ีเก่ียวของกับวิริยะพละ มีดังนี้ 

1. สสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันท่ีตองอาศัยคนอ่ืนใหมาปลุกใจ หรือมี
สถานการณบีบบังคับ ถาไมมีใครบังคับก็หมดกําลังใจท่ีจะทํางานตอไปได 

2. อสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันท่ีเกิดจากการปลุกใจตนเองแมคนอ่ืนจะหมด
กําลังใจลมเลิกการทํางานไปแลว แตคนท่ีจะปลุกใจตนเองไดจะลุกข้ึนสูตอไป ผูนํา มีหนาท่ีตองนา
คนอ่ืนๆ ใหดําเนินงานไปตามปกติ จึงตองมีความขยันแบบ “อสังขารกิวิริยะ” ไมยอมแพอะไรงายๆ 
เม่ือเผชิญอุปสรรคจะตองปลุกใจตนเอง และปลุกระดมคนอ่ืนใหทํางานตอไป ถาหัวขบวนยอมแพ
คนเดียว องคกรท้ังหมดก็ลมสลายได ผูนําท่ียิ่งใหญและประสบผลสําเร็จเม่ือถึงคราวลมก็ตองลมแต
ลมแลวตองลุกข้ึนสูใหไดเอาเหตุการณท่ีผานมาเปนบทเรียนในการแกไขปญหาการทํางานในครั้ง
ตอไป ตองมีความเพียรเปนเลิศเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

3. อนวัชชพละ หมายถึง กําลังการงานท่ีไมมีโทษหรือขอเสียหาย มีความซ่ือสัตยสุจริตใน
หนาท่ีการงาน ไมประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย ละเวน อบายมุขท้ัง 6 การประพฤติปฏิบัติท่ีจะ
ทําให อนวัชชพละ สมบูรณ มีดังนี้ 

3.1 การประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การรักษาศีลหา ท้ังกาย วาจา และ
จิตใจ อยางเนื่องนิจ ประกอบดวย ศีลขอท่ีหนึ่ง ไมฆาสัตว หรือใชใหผูอ่ืนฆา ศีลขอท่ีสอง ไมขโมย
หรือลักทรัพยของผูอ่ืน ศีลขอท่ีสาม ไมประพฤติผิดในกาม ลวงละมิดคูสามีภรรยาของบุคคลอ่ืน ศีล
ขอท่ีสี่ ไมกลาวความเท็จ พูดโกหก พูดเพอเจอ พูดไรสาระ ศีลขอท่ีหา ไมด่ืมแอลกอฮอล หรือของ
มึนเมา 

3.2 ละเวนอบายมุข อบายมุขท้ัง 6 ทําใหชีวิตของบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของไปสู
หนทางแหงความเสื่อมและอาจทําใหบุคคลผูนั้นตองทุจริตตอหนาท่ีการงาน อบายมุขท้ัง 6 ตามท่ี
กลาวมีอบายมุข 1 การดื่มสุรา อบายมุข 2 การทองเท่ียวยามวิกาล อบายมุข 3 การดูการละเลนท่ี
ผิดศีลธรรมอันดี อบายมุข 4 การคบคนชั่ว คบโจร อบายมุข 5 การเลนการพนัน อบายมุข 6 การ
เกียจครานประกอบอาชีพการงาน 

4. สังคหพละ หมายถึง กําลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนธรรมท่ีสําคัญ
สําหรับนักบริหารท่ีอาศัยคนอ่ืนทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ผูนําหรือนักบริหารสามารถผูกใจเพ่ือน
รวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาไวได ตองมีสังคหวัตถุ 4 ประการ คือ 
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1) ทาน การแบงปน การให ซ่ึงประกอบไดดวย ทาน 3 แบบ ไดแก อามิสทาน 
คือ การใหสิ่งของ ทุนทรัพย วิทยาทานหรือธรรมทาน คือ การใหคําแนะนําสั่งสอน บอกวิธีการ
ทํางานใหไดผล การสนับสนุนทางดานการศึกษาการพัฒนามนุษย อภัยทาน คือ การใหอภัยเม่ือเกิด
ขอผิดพลาดในการทํางาน หรือการลวงเกินซ่ึงกันและกัน 

2) ปยวาจา การพูดถอยคาไพเราะออนหวาน ผูกจิตใจคนดวยคาพูดออนหวาน 
3) อัตถจริยา การทาตัวใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน หรือการสงเคราะหตอผูใต

บัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน 
4) สมานัตตตา การวางตัวถูกกาละเทศ วางตนสมํ่าเสมอไมเปลี่ยนแปลง ในการ

ท่ีจะทําใหผูนําหรือผูบริหารประพฤติตามหลักสังคหวัตถุไดอยางจริงใจ ผูนําจะตองมีหลักพรหม
วิหารธรรมประจําใจดวยหลักธรรม 4 ขอ คือ เมตตา ความรัก ความหวังดีท่ีปรารถนาใหผูอ่ืนพน
ทุกข มองแตสวนดีของเพ่ือนรวมงานใหมองขามในสวนเสียและใหอภัย กรุณา ความสงสารเห็นใจ 
ปรารถนาใหผูอ่ืนพนจากทุกข เม่ือเห็นผูรวมงานประสบความลําบาก คิดหาทางชวยเหลือใหเขารอด
พนจากความยากลาบาก มุทิตา ความรูสึกพลอยยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีความสุข มีความกาวหนาในการ
ทํางาน ไมมีจิตใจริษยาผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา อุเบกขา ความรูสึกวางเฉยเปนกลาง มีความ
ยุติธรรม ไมมีอคติลําเอียง 

ดังนั้น พละหรือกําลังแหงคุณธรรม 4 ประการนี้เปนขอปฏิบัติท่ีทําใหผูนําหรือนักบริหาร
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นก็คือผูนําจะสามารถวางแผนงานจัดองคกรแตงตั้งบุคลากร
อํานวยการและสามารถควบคุมองคกรใหดีไดผูนําคนนั้นตองมีความฉลาดขยันสุจริต และมนุษย
สัมพันธท่ีดีนอกจากนี้เม่ือผูนําปฏิบัติตามหลักพละ 4 นี้แลวจะสามารถครอบคลุมการบริหารถึง
หลักการครองตนครองคนและครองงานซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเปนผูนําและ
เปนผูบริหารท่ีดีเพราะผูนําท่ีปฏิบัติตามคุณธรรมในหลักพละ 4 แลวยอมจะตองประพฤติและปฏิบัติ
ตนประกอบไปดวยคุณธรรม มีความสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดดี มีการประสานสัมพันธและจูง
ใจใหเกิดการยอมรับนับถือพรอมท่ีจะไดรับความรวมมือจากทุกๆ ฝาย เปนผูนําท่ีควรแกการยกยอง
เชิดชูและเปนแบบอยางท่ีดี 
 

การประยุกตหลักพุทธธรรม (พละ 4) เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลักพละ 4 เปนหลักธรรมท่ีนํามาใชเปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ีใหกับบุคคลท่ีทําหนาท่ี
รวมท้ังในการกําหนดคุณสมบัติ ในการทํางานท่ีมีความสมบูรณพรอมท้ังกําลังจิตใจและสติปญญา 
โดยการยึดหลักธรรมเปนหลักในการทํางาน นับไดวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานตาม
หลักสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้นก็คือ บุคลากรตองมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษย
สัมพันธท่ีดี นอกจากนี้ เม่ือบุคลากรปฏิบัติตามหลักพละ 4 จะทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและเปนบุคลากรท่ีดีถึงพรอมดวยสมรรถนะ มีความสามารถทํางาน
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ตามหนาท่ีไดดี มีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ไดรับการยกยองจากผูท่ีเก่ียวของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักพละ 4 มีแนวทางในแตละดาน ดังนี้ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยปญญาพละ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยปญญา การรับการฝกอบรม

บอยๆ พัฒนาดวยการอบรมบอยๆ ท้ังนี้บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสนใจอาน จึงจะ
เกิดปญญา พัฒนาดวยการฝกอบรมและตัวบุคลากรองคกรเองก็ตองใหความสนใจใฝรู คนควา อาน 
จึงจะเกิดปญญา ปญญา แปลวา ความรู การสรางองคความรูนั้น จะตองใชความรูท่ีเปนสิ่งซ่ึงไดสั่ง
สมอบรมมา จากการศึกษาเลาเรียน หรือการอาน การเขารับการอบรมบอยๆ เพ่ือนําความรูมา
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ สิ่งใดทําซํ้าๆ บอย ก็จะเกิดทักษะมีความชํานาญ การพัฒนาตนเองใหมี
ความรูและเขาใจ จากการฝกอบรมการศึกษาเลาเรียนจัดการองคความรูสามารถประยุกตความรูมา
ใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สงผลใหการทํางานมีมาตรฐานสูงข้ึนมี
ความสามารถในการคนหาแหลงความรูจากสถาบันการฝกอบรม สถาบันการศึกษาหองสมุดและ
จากผูรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเปนผูใฝเรียนรูอยางตอเนื่องมีความสามารถวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนตนเองเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความกาวหนาเปนผูใหคําปรึกษาและเปนตัวอยางในการ
ทํางานใหคําปรึกษาทีมงาน กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ปฏิบัติตนเองเปนตัวอยางท่ีดี การกระตุนให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชทักษะการคิด การวิเคราะห การวิจัยแลวนําผลสูกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการฝกคิดใหเปนระบบ และนํามาประยุกตกับการทํางาน ซ่ึงตองทําอยางมี
สติ สามารถนําความรูท่ีมีอยูมาพัฒนาการทํางาน และการดํารงชีวิต ทักษะทางดานปญญาจะทําให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินคิดวิเคราะหไดอยางมีเหตุมีผล จัดลําดับความคิดอยางเปน
ระบบ มีความเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง และมีความเปนไปไดตามสภาวะความเปนจริง 
มีกระบวนการคิดท่ีลําดับ มีเหตุมีผล มีความคิดองครวม เปนระบบการคิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคลอง
กับงานท่ีทํา เพ่ือใหไดคําตอบถูกตองตรงความจริง พลังความคิดท่ีเปนกุศลจะเปนพลังการคิด
สรางสรรค เม่ือไดความรูใหมๆ ก็สามารถนํามาปรับประยุกตใชในใหการบริการเปนประโยชนตอ
องคกรของตน รวมถึงพลังความคิดท่ีรูจักแสวงหาสิ่งท่ีเปนประโยชนไดจากสิ่งท่ีถูกมองขาม เขาใจใน
ความตองการของประชาชนแจมแจงลึกซ้ึงในความสัมพันธของงานบริการ และรายละเอียดตางๆ 
ของงานบริการ มีพลังความคิดสรางสรรคอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปรับตัวใหเปนผูมีความรูเทาทันโลกทัน
สถานการณไดตลอดเวลา คิดวิเคราะหขอมูล นําพลังความรูมาใชในการคิดพิจารณา ทําใหรูสาเหตุ
ตางๆ ท่ีทําใหมีปญหาและใชหลักความคิดท่ีถูกวิธีในการแกไขปญหา จนไดรับคําตอบในการแกไข
ปญหาเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสามารถนําพลังความรู ท่ีมีอยูมาสรางสรรคการบริการ ท่ี
เกินความคาดหมาย 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยวิริยะพละ 
การพัฒนาใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีความขยันมุงม่ันทุมเท การ

พัฒนาดวยการฝกอบรมและตัวบุคลากรองคกรเองก็ตองใหความสนใจ ตระหนัก ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ความเชื่อ จึงจะเกิดความทุมเท การเขารับการอบรมบอยๆ เพ่ือนําความมุงม่ัน ทุมเท มา
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เปนรูปแบบในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งใดทําซํ้าๆ บอย ก็จะเกิดเปนนิสัย จะเกิดเปนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนบุคคลท่ีมีความพยายาม ความมุงม่ัน ทุมเทขยันหมันเพียรในการทํางาน
และดําเนินชีวิต การพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสรางคุณสมบัติท่ีทําให
จิตใจมีความเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สามารถทํากิจหนาท่ีไดผลดี การพัฒนาดวยพลังความเพียร
พยามเปนการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความตั้งใจจริงการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีจิตอธิษฐานหรือความตั้งใจเด็ด
เดี่ยว ไมวอกแวก การพัฒนาจิตใจใหมีสมาธิถือเปนศูนยกลางสําคัญ เสริมสรางจิตใจใหดีงาม มีความ
มุงม่ันตั้งใจท่ีจะทาดี มุงม่ันท่ีจะประพฤติ ปฏิบัติดี สูปญหา เอาใจใส และมีความเพียรพยายามท่ีจะ
คิดคนไมทอถอย การทํางานตามหนาท่ีใดๆ ก็ตาม หากขาดพลังความเพียรพยาม ความมุงม่ัน ตั้งม่ัน 
จดจอ อยูในสิ่งท่ีกําลังปฏิบัติ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในกิจการงานท่ีทําได การทํางานตอง
อาศัยจิตใจท่ีเขมแข็ง สูปญหา เอาใจใส และมีความเพียรพยายามท่ีจะคิดคน ไมทอถอย ยิ่งเรื่องท่ี
คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซ้ึง ก็ยิ่งตองมีจิตใจท่ีสงบแนวแน ไมฟุงซาน ไมพลุงพลาน 
กระวนกระวาย คือ ตองมีความมุงม่ันจึงจะสามารถคิดคนหาแนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบการแกไข
ปญหาไดชัดเจนเจาะลึกทะลุทุกประเด็น และมองเห็นท่ัวตลอดรอบดาน การตั้งม่ันในความดีงานท่ี
ทําไมใหมีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเสียหาย ท้ังนี้ตองพัฒนาดวยหลักปธาน 4 หรือ ความเพียร 4 
ประการ และละนิวรณ 5 จึงจะทําใหมีจิตใจ มุงม่ัน ตั้งม่ันในการปฏิบัติความดี การพัฒนาสมาธิถือ
เปนการฝกฝนทางดานจิตใจ ดวยปธาน 4 เพียรระวังอกุศลท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึนเพียรทําลายอกุศล
ท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไปละเวนสิ่งท่ีทําแลวไมเปนประโยชน ระมัดระวังไมทาในสิ่งท่ีไมถูกตองความ
เพียรพยายามกระทําในสิ่งท่ีถูกตองใหมีความมุงม่ันตั้งใจในการทาความดี พยายามรักษาความดีงาม
และความถูกตองใหอยูอยางม่ันคง รักษามาตรฐานสิ่งดีๆ ท่ีทําไวพฤติกรรมทุกอยางจะเกิดข้ึนจาก
ความพยายาม อุตสาหะตั้งใจหรือเจตนา รวมถึงจะเปนไปตามเจตจํานงหรือแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลัง 
ถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหเจริญงอกงามหรือเปนผูท่ีมีจิตใจดีงามแลว คนผูนั้นก็จะควบคุมดูแลและ
ประพฤติไปในทางท่ีดีงามดวย การทํางานตามหนาท่ีใดๆ ก็ตาม หากขาดสมาธิ ขาดความมุงม่ัน ตั้ง
ม่ัน จดจอ อยูในสิ่งท่ีกําลังปฏิบัติ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในกิจการงานท่ีทําได ขยันหม่ัน
พากเพียร ความเขมแข็งอดทน ความต้ังม่ันเอาธุรการงาน ไมทอดท้ิง ไมทอถอย ไมทอแท พัฒนา
จิตใจใหมีความม่ันคงท่ีจะทาดี มีสติสัมปชัญญะ ไมหวั่นไหวกับสิ่งเรา ดวยการละนิวรณ 5 หมายถึง 
การไมติดความสุข ไมหลงใหลในความสะดวกสบาย อดทน ยอมลาบาก ลุยงาน ไมความฟุงซาน ไม
ความลังเลสงสัย มีความม่ันใจ ไมเบื่อหนายงาย เพราะเปนสิ่งท่ีทําใหการทํางานดําเนินไปสู
ความสําเร็จ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยอนวัชชพละ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยพลังความสุจริตหรือพลัง

ความบริสุทธิ์ เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยวิธีการฝกอบรมบอยๆ ท้ังนี้บุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตองใสใจ ตั้งใจ ทาจิตใจใหบริสุทธิ์ จึงจะเกิดการพัฒนาดวยการฝกอบรมและ
ตัวบุคลากร องคกรเองก็ตองใหความจริงใจ ในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงจะเกิดพลังความ
บริสุทธิ์ การสรางพลังความบริสุทธิ์นั้น จะตองใชความมุงม่ัน ตั้งใจ มีสมาธิแนวแน ท่ีปรับเปลี่ยน



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3800

พฤติกรรม ก็จะเกิดความสุจริตความบริสุทธิ์ ในการทํางานและดําเนินชีวิต การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยอนวัชชพละ ดวยการประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การ
รักษาศีลหา การละเวนอบายมุข ท้ัง 6 และการประพฤติตนดีดวยหลักมรรคมีองค 8 นั้นเปนการทํา
ใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระเบียบวินัย ทาการงานท่ีไมมีโทษภัย มีความซ่ือสัตยสุจริต 
บริสุทธิ์ยุติธรรม ไมของเก่ียวกับอบายมุขอยูในกฎระเบียบรวมไปถึงการเคารพกฎหมาย เปน
แบบอยางท่ีดี การเปนคนมีศีล เริ่มตนจากการรักษาศีลหา ท้ังกาย วาจาและจิตใจ อยางเนืองนิจ 
ประกอบดวย ศีลขอท่ีหนึ่ง ไมฆาสัตว หรือใชใหผูอ่ืนฆา ศีลขอท่ีสอง ไมขโมยหรือลักทรัพยของผูอ่ืน 
ศีลขอท่ีสาม ไมประพฤติผิดในกาม ลวงละมิดคูสามีภรรยาของบุคคลอ่ืน ศีลขอท่ีสี่ ไมกลาวความ
เท็จ พูดโกหก พูดเพอเจอ พูดไรสาระ ศีลขอท่ีหา ไมดื่มแอลกอฮอล หรือของมึนเมา ละเวน
อบายมุข อบายมุขท้ัง 6 ทําใหชีวิตของบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของไปสูหนทางแหงความเสื่อมและอาจ
ทําใหบุคคลผูนั้นตองทุจริตตอหนาท่ีการงาน อบายมุขท้ัง 6 ตามท่ีกลาวมีอบายมุข 1 การดื่มสุรา 
อบายมุข 2 การทองเท่ียวยามวิกาล อบายมุข 3 การดูการละเลนท่ีผิดศีลธรรมอันดี อบายมุข 4 การ
คบคนชั่ว คบโจร อบายมุข 5 การเลนการพนัน อบายมุข 6 การเกียจครานประกอบอาชีพการงาน 
หลักมรรคมีองค 8 ประกอบดวยสัมมาทิฐิ : ความเห็นชอบ หรือความเห็นตรงตามสภาวะตามท่ีสิ่ง
ท้ังหลายเปนจริงโดย ยึดหลักการพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการอยางแยบคาย ทําใหไมถูกลวงไม
ถูกยั่วยุ ปลุกปนจนเกิดเปนปญหา แตจะทําใหเกิดสติสัมปชัญญะเปนอิสระเปนตัวของตัวเองคิด
ตัดสินกระทาการตางๆ ดวย ปญญา สัมมาสังกัปปะ : ความดาริชอบ คือ ความคิดท่ีปราศจาก
ความเห็นแกตัว ความคิดเสียสละ ความคิดท่ีเปนคุณเปนกุศลทุกอยางโดยไมมีสิ่งเหลานี้เจือปน 
ไดแก กามตัณหา อุปาทาน ความพยาบาท อาฆาต เคียดแคนชิงชัง ความคิดในการเบียดเบียน ทํา
ราย ทําลาย กระทบกระท่ังรุกรานผูอ่ืน สัมมาวาจา : วาจาชอบ คือ ลักษณะคาพูดท่ีมีศีลไพเราะ
ออนหวาน เชื่อถือได อางอิงไดการสื่อสารขอมูลท่ีเปนความจริงประสานสามัคคี เปนไปเพ่ือ
ประโยชนและความสุขตอผูอ่ืน โดยจะตองไมมีคาพูดหยาบคาย กลาวไมตรงความจริง ไมมีคํา
สอเสียดกระทบกระท่ัง ไมพูดเพอเจอไรแกนสาร สัมมากัมมันตะ : การงานชอบ คือ การทํากิจกรรม
การงานท่ีถูกตองตรงตามหลักศีลธรรม ดวยการไมเบียดเบียนทําลายชีวิตผูอ่ืน ไมละโมบปรารถนา
ในสิ่งของท่ีไมใชของตนแลวหาอุบายท่ีจะนํามาเปนของตนเอง อีกท้ังการไมประพฤติผิดในกามคุณ
ท้ังหลายท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีวิตชอบ ดวยการพิจารณาวาอาชีพท่ี
จะใชเลี้ยงชีวิตของตนใหดํารงอยูไดอยางมีความสุขนั้นตองเปนอาชีพสุจริต ไมเปนโทษภัยตอการ
ดํารงชีวิตของบุคคลอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน ท้ังทางตรงและทางออม และตนก็ตองมีความ
ขยันหม่ันเพียรในอาชีพของตนอยางสมํ่าเสมอใหเกิดความเจริญงอกงามอยางดีดวย สัมมาวายามะ : 
ความเพียรชอบ คือ ความพยายามความบากบั่นไมยอทอตอปญหาหรืออุปสรรคใดๆ เพ่ือนําพาให
ตนดําเนินไปสูสิ่งท่ีมุงหวังไว สัมมาสติ : ความระลึกชอบ คือ การครองตนอยูไดดวยการไมขาดสติ มี
ความระมัด ระวังอยูเสมอมิใหความเสื่อมเขามาสูตนดวยประการตางๆ มีความใสใจมีจิตสานึกใน
หนาท่ีของตนดวยความจริงจังพยายามเดินกาวหนาตลอดเวลา สัมมาสมาธิ : การตั้งใจม่ันชอบ คือ 
ความหนักแนนม่ันคง กระฉับกระเฉงมีจิตใจท่ีประกอบดวยความเมตตากรุณารูจักตนเองและผูอ่ืน
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ตามความเปนจริง จิตใจท่ีเปนสมาธิจะมีความพรอมตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตางๆ ใหมีข้ึน
ไดโดยงาย มีความม่ันคงทางอารมณตามดูรูทันพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตนใหแสดงออกได
เฉพาะในเรื่องท่ีเปนประโยชนเทานั้น 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยสังคหพละ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยพลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธเปนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยวิธีการฝกอบรมบอยๆ ท้ังนี้บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใสใจ 
ตั่งใจ จริงใจในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยทาจิตใจใหมีความเสียสละ เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงจะเกิดพลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ การสรางพลังแหงการสงเคราะหหรือ
มนุษยสัมพันธนั้น จะตองใชความมุงม่ัน ตั้งใจ มีสมาธิแนวแน ท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็จะเกิด
ความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนประโยชนในการทํางานและดําเนินชีวิต การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยสังคหพละใหมีพลังในการชวยเหลือเก้ือกูล ทําตน
ใหเปนประโยชนตอทองถ่ิน เปนสมาชิกท่ีมีคุณประโยชนตอองคกร กําลังแหงการสงเคราะหหรือ
มนุษยสัมพันธ ดวยการประพฤติตามตามหลักสังคหวัตถุ 4 พลังแหงการสงเคราะห ประกอบดวย 
ทานการใหดวยอามิสทานการใหสิ่งของ ทุนทรัพย วิทยาทานการใหคําแนะนําสั่งสอน บอกวิธีการ
ทํางานใหไดผล การสนับสนุนทางดานการศึกษา การพัฒนามนุษยอภัยทานการใหอภัยเม่ือเกิด
ขอผิดพลาด ในการทํางานหรือการลวงเกินซ่ึงกันและกันดวยใจท่ีเอ้ือเฝอเผื่อแผจากใจจริงปยวาจา
การใชวาจาคาพูดไพเราะออนหวานนาฟงไมใชวาจาสอเสียดหยาบคายตอบุคคลท่ีสนิทใกลชิด และ
บุคคลท่ัวไปอัตถจริยาการทาตัวใหเปนประโยชนแกผู อ่ืน การสงเคราะหชวยเหลือเก้ือกูล เปน
ประโยชนตอกันและกันสมานัตตตาการวางตนท่ีเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ออนนอมถอมตน ออนโยน
แตไมออนแอ เขากันไดตอบุคคลทุกระดับ มีบุคลิกทางสังคมแบบเปดเผยวางตนสมํ่าเสมอไม
เปลี่ยนแปลง มีบุคลิกทางสังคมแบบเปดเผยบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการอบรม
และสามารถประพฤติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 แลว จะทําใหมีพลังแหงการสงเคราะหท่ีเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน การครองใจคน วิธีทําใหคนรัก สงเคราะหผู อ่ืนความมีจิตเมตตา ความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความรับผิดชอบตอสังคม คิดในทางเสียสละ หวังดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
การอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี ซ่ึงเปนเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 
และทําใหอยูกันดวยความรักความปรารถนาดีตอกัน ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนใหเกิดผลสําเร็จ 
 
สรุป 

การประยุกตหลัก พละ 4 เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนการอบรมใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสามารถในการ
คิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคลองกับงานทําใหไดคําตอบถูกตองตรงกับความเปนจริง มีความคิดท่ี
สรางสรรค มีความคิดท่ีทําใหเกิดความหวังและกําลังใจในการ สามารถรูถึงสภาวะจิตใจ จุดดี จุด
ดอยของตนเองรูนิสัยของเพ่ือนรวมงาน และผูรับบริการรูจักเหตุปจจัยและหนทางท่ีจะนาไปสู
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ความสําเร็จรูเหตุปจจัยและความประพฤติท่ีจะนาไปสูความเสื่อมและเปนโทษรูจักท่ีจะหลีกเลี่ยง
เหตุและปจจัยท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย มีความมุงม่ัน มีจิตใจตั้งม่ันในการปฏิบัติความดี มีจิตใจท่ี
เขมแข็ง สูปญหา เอาใจใส และมีความเพียรพยายามท่ีจะคิดคน แยกแยะแกไขปญหาไดอยางเปน
ระบบไมทอถอยมีความอดทนสูง สามารถในการสรางสรรคผลงาน มีความกลาในการทํางานท่ียาก
และทาทาย มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายและตรงตอเวลาประพฤติตนตามหลักเบญจ
ศีล เปนผูนําทีมท่ีไดรับการยอมรับสามารถจูงใจหรือโนมนาวผูอ่ืนใหปฏิบัติตามละเวนอบายมุข เปน
แบบอยางท่ีดีในการทํางานมีมนุษยสัมพันธชวยเหลือเก้ือกูลกันผูอ่ืนวางตนสมํ่าเสมอไมเปลี่ยนแปลง
ใหคําแนะนําสั่งสอนผูอ่ืนอยูเสมอการนาหลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงแตละพละจะมีหลักธรรมเปนหลักในการปฏิบัติเพ่ือสรางหรือพัฒนาตัวตนและจิตใจ
ของความเปนมนุษยใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณในการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิดเรียนรูท่ีดี มีพลัง
ในการทํางาน ตั้งอยูในความดีงาม มีจิตสาธารณะ สงผลใหตนเองมีความกาวหนาในหนาทีการงาน 
หลักพละ 4 จึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
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การพัฒนาองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 
THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION WITH THE PHILOSOPHY OF A 

SUFFICIENT PHILOSOPHY IN THE ERA OF THAILAND 4.0 
 

ธิติวุฒิ หมั่นมี   สุทธิพร จินดา 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ 
4.0 จากการศึกษาพบว่า องค์กรแต่ละที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้
ประชาชนมีความมุ่งมั่นเพ่ือการด ารงชีวิตที่ลดการปรารถนาและไขว่คว้าในทรัพยากรในโลกได้ ซึ่ง
ภาครัฐควรมีนโยบายและกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ประเด็นดังนี้ 1) การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน 2) การก าหนดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัด
ให้มากที่สุด 3) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งในองค์กรได้อย่างอิสระ 4) การ
พัฒนาศักยภาพภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเทียบเท่าภาคเอกชนขนาดใหญ่ 5) การส่งเสริม
หน่วยงานก ากับดูแลจริยธรรมทางการเงินในระดับจังหวัด และ 6) รัฐบาลจะต้องเป็นแบบอย่างและ
สัญลักษณ์การด าเนินงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ค าส าคัญ: การพัฒนาองค์กร; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง; ไทยแลนด์ 4.0 
 
ABSTRACT  
 The aim of this paper is development of the Organization with the 
philosophy of a sufficient philosophy in the era of Thailand 4.0. Studies has shown 
that Thailand has knowledge about the philosophy of a sufficient economy which 
makes the population lead a life which is free of greed in this world. The 
government should promote the development of the country by involving and 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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supporting these following statements. 1. Supporting knowledge and understanding 
of the sufficient economy philosophy for government officials and for the general 
population. 2. Setting rules of spending efficiency and strictly. 3. Supporting the 
economy of communities and the strength within the community. 4. Develop the 
agriculture sector to match those of the large private enterprise. 5. Support the 
over lookers of finance at a provincial level and 6. The government should be a 
rule and symbol of development underneath the philosophy of a sufficient 
economy.  
Keywords: Development of Organization; Philosophy of a Sufficient Economy,  
  Thailand 4.0  
 
บทน า  

องค์กรมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างไม่ขาดสาย โดยเร่ิมจาก Thailand 1.0 ที่เน้น
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู่ Thailand 3.0 ที่
เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมาก ซึ่งThailand 3.0 เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิด
กว้างขวาง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต จากการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า มาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพ่ือ
ส่งออก ค่านิยมชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยม ปัจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ได้เข้ามาแทนที่
ค่านิยมดั้งเดิมที่เน้นการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง การมีครอบครัวที่อบอุ่น และ
ท้องถิ่นนิยม อย่างน่าใจหาย แต่ในความเป็นจริง Thailand 3.0 เป็นโมเดลการพัฒนาที่ค่อนข้าง 
“เปราะบาง” เป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพ่ือไล่กวดให้ทันประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงใช้วิธีการแบบ 
“มักง่าย” ด้วยการพัฒนาบน “การปักชา” จึงมีการเจริญเติบโตแบบรากแขนง เทคโนโลยีและทุน
ของต่างชาติที่นาเข้ามาไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ขาดการสะสมทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ ประเทศไทยจึงถูกมองเป็น “ประเทศที่ดูเหมือนทันสมัย แต่
ไม่พัฒนา”จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มีความมั่งคงใน
แนวทางที่ยั่งยืนได้มากกว่านี้ นี่คือเหตุผลส าคัญของการปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ จาก
Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560)  

 จากกับดักความเหลื่อมล้าและกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
ไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth 
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Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก“ประชารัฐ”ที่สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก 
Thailand 4.0 คือ “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness)และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง “คนไทย 
4.0” ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุก
ช่วงชีวิต“เกษตรกร 4.0” ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมา
เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ “SME 4.0” ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ และ “จังหวัด 4.0” ที่มีการกระจาย
ความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ เป็นต้น (กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560)  

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนรอดพ้น สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้แนวคิด
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะฉะนั้น “เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเสมือนรากฐานของของชีวิต รากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้า
ไป’’ พระราชด ารัสชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ให้แนวทางการดารงชีวิตและการ
ปฏิบัติตน ในสังคมและชุมชน ทุกระดับ ไม่ว่า ชุมชน สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานองค์กร 
หรือสถาบันต่างๆ โดยเน้นการบริหารเดินทางสายกลางตั้งอยู่บนความพอดี ความมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันตัวเอง แต่ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย จากอดีต สู่ปัจจุบัน จึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน
ตลอดเวลา จากปัจจัยต่างๆที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว คนในสังคมเริ่มเห็นแก่ตัว แข่งขัน ทั้งเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัว ตั้งแต่ระดับ ชุมชน สู่สังคม และในหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และ
เอกชน (ลีลาภรณ์ บัวสาย, 2552)  
 จากความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนนาไปสู่ปัญหา
ประดับประเทศในที่สุด เพราะฉะนั้น การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 
4.0 จึงเป็นหลักการบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐไทยปัจจุบันที่มีความพยายาม
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาบูรณาการเพ่ือการส่งเสริมกิจกรรมการ
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ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ที่รัฐบาลและ
ประชาชนต่างก็เห็นความส าคัญในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง อีกทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีทางานด้าน
อาชีพแบบเก่าไปสู่การบูรณาการเครื่องมือสมัยใหม่จะช่วยให้เกษตรกรทั้งหมดสามารถแปลงวัตถุดิบ
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ไม่ยากนักแต่กระนั้นการศึกษาวิธีคิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับรัฐบาล จึงเร่ง
ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือการแข่งขันในเชิงการค้าขายได้ด้วยตนเองและศักยภาพ
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาเกษตรกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนาไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 
 แนวคิดองค์กร 4.0  
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปาน กลาง กับดักความเหลื่อมล้าและกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยไปสู่ ประเทศในโลก ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth 
Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งสิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับ
จาก Thailand 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) คือ   
 1) “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียงโดยมีคน
ชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดความเท่าเทียมในสังคม ลดความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับ
ต่างมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี ซึ่งหากมองเชิงความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งขาดเป้าหมายเชิง
อนาคตจะทาให้เห็นภาพของความขัดแย้งทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทก็ตาม
ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างมากที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสาหรับรัฐบาลในปัจจุบันหรือรัฐบาล
ต่อไปโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้าจะเป็นปัญหาในระดับค่านิยมในพ้ืนที่รอบนอกที่ยังคง
ส่งบุตรหลายเข้ามาสู่กิจกรรมทางอาชีพในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งทาให้เห็นภาพของขาดการกระจายรายได้
และทรัพยากรทางเทคโนโลยีไปสู่ชนบทน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมเมือง เป็นต้น ซึ่ง
เป้าหมายที่จะสร้างสังคมไทย 4.0 อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ค่อยๆลดไปอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังของยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมไทยให้มีความม่ังคง มั่งค่ัง และยั่งยืนอย่างเท่าเทียม  
 2) คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่าง ภาคภูมิใจ 
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และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือทาให้โลกดีขึ้นน่าอยู่ขึ้น ซึ่งกับดักที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยใน
ปัจจุบันที่มีเชื่อชาติ ฐานะทางสังคม การศึกษา สิทธิ ความเท่าเทียม ความเสมอภาคยังไม่ได้รับการ
เอาใจใส่ที่ชัดเจนคนก็ยังคงมีค่านิยมแบ่งเกรดทางการศึกษา ปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 
อีกทั้งในระดับนานาชาติก็ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองได้มากมากนัก ซึ่งมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
สามารถเป็นคนไทย 4.0 ตามเป้าหมายได้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยนิด เพราะฉะนั้น รัฐบาลอาจจะต้อง
พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม เสมอภาคทางทรัพยากรต่างๆ และการสร้างฐาน
อาชีพของคนไทยในชนบท พร้อมทั้งการเอาใจใส่และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องที่สามารถเรียนรู้ให้ทัน
โลก ทันสถานการณ์ถึงแม้นจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทก็ตาม  
 3)  เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมา
เป็น ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิต สามารถเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป ซึ่งประเด็นใหญ่ของการขยายฐานความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมการผลิตให้ทันสมัยใหม่ในรูปแบบการแปรรูปสินค้าและบริการภายในท้องถิ่นไปสู่ความเป็น
สากลให้ได้ภายในไม่ก่ีปีทั้งนี้การยกระดับการผลิตดังกล่าวอาจจะต้องมีความกังวลอยู่มากเพราะการ
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อาจจะทาลายภูมิปัญญาดังเดิมให้เสียหายลงไปได้เพราะมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมการผลิตมากจนเกินไปที่สามารถตอบโจทย์ความมั่งคั่งและรอดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางของประเทศ  
 4) SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาด
อาเซียน และตลาดโลก ทาให้มีรายได้สูงขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีอนาคตที่สดใสโดยเฉพาะ
การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าอย่างมีมาตรฐานสากล พร้อมที่จะผลิต ออกแบบ แปรรูปสินค้าและบริการ
ให้เทียบเท่ากับนานาชาติแต่สิ่งที่น่าห่วงสาหรับการสร้างและการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งทุน
ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะต้องมี
หน่วยงานควบคุมมาตรฐานและหน่วยงานส่วนเสริมการขับเคลื่อน SME 4.0 ในระดับจังหวัดให้มาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ได้อย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ  
 5) จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท างาน
ในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง
โอกาส และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งภาครัฐอาจจะต้องเร่งพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพและการกระจายงบประมาณลงไปสู่ภาคจังหวัดในลักษณะการสร้างอาชีพที่มี
คุณลักษณะทางกายภาพที่มีอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดนั้นๆอย่างยั่งยืน อีกทั้งการจัดโครงการอบรม
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อาชีพให้กับประชาชน กล่าวได้ว่าแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่นวัตกรรมการผลิตเชิง
สร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแบบกายภาพโดยใช้ฐานประชารัฐเป็นแกนนาใน
การขับเคลื่อนโครงสร้างการพัฒนาทุกรูปแบบทาให้ประชาชนและภาคเอกชนจาเป็นต้องปรับตัวเอง
ไปให้เกิดการคิดและสร้างผลผลิตทางเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเพ่ือการแข่งขันกับต่างประเทศ
ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดา ข้าราชการหรือนักธุรกิจใหญ่ก็สามารถใช้นวัตกรรม
อย่างเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่กระนั้นหากมองในเชิงสังคมแม้จะไม่เท่าเทียมก็ตามแต่
การปรับเปลี่ยนจะทาให้เกิดการแข่งขันและศักยภาพตามพ้ืนที่ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นมาก เพราะฉะนั้น 
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ 4.0 ก่อเกิดวิสัยทัศน์ ประเทศมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
เกิดขึ้นแล้วจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน มีการปฏิรูป มีการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ มากมายและ
ประชาชนจาเป็นต้องปรับตัวให้ทัน  
 
ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0  

การพัฒนาองค์กรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในไทยแลนด์ 4.0 เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ได้รับ
การพูดถึงมากเพราะรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ประชาชนจ าเป็นต้องปรับตัวเองในการด าเนินชีวิตอย่างพอพียง
ตามไปด้วยอีกทั้งหน่วยงานรัฐ ที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศต่างก็ต้องปรับตัวในการตั้งแผน
งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้มากที่สุด เช่น การไม่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น ท าให้การพัฒนาองค์กรในยุคต่อไปยังคงให้ความส าคัญต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า 20 ปีจนกว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนในปี พ.ศ. 2580  

1) การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ข้าราชการและประชาชน ด้วยพระอัจฉริยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ 
พระองค์จึงทรงก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทย เป็น 2 ลักษณะส าคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์การสร้างแบบจ าลอง เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ ความเป็นจริง ตามศักยภาพของเมืองไทยและสังคมไทย โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
น าไปแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์แบบโครงการ เป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนออกมาในลักษณะศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนับพันโครงการยุทธศาสตร์
ทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ต่างเอื้อซึ่งกันและกัน แต่พระองค์ทรงให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลอง
เป็นหลักพ้ืนฐาน เพราะผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ใช้ คือ ประชาชนทุกคน จากที่ทรงเล็งเห็นความส าคัญแห่ง
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ยุทธศาสตร์ แบบจ าลองนี้เอง พระองค์ได้ทรงพยายามอธิบายและใช้แนวพระราชด ารินี้พัฒนา
เรื่อยมาในลักษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ” มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการท าไร่นาสวนผสม อันเกิดจากทรงคิดขึ้นจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ซ่ึงจะช่วยให้ชาวชนบทมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ทั้งทางด้านการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต 
ชุมชน ความม่ันคง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง ครอบครัว และจิตส านึก 

2) การก าหนดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัดให้
มากที่สุด การบริหารงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ควรเร่งรัดการวางระบบการก ากับดูแลและติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณที่ดี ด้วยระบบการบริหารการปฏิบัติงานภาครัฐ (Public Sector 
Performance Management) ที่มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การบริหารแผนการใช้จ่าย
งบประมาณการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้มีการ
วิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารราชการ
แผ่นดินในทุกหน่วยงาน ซ่ึงเป็นไปตามรายงานการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลการบริหารราชการ
แผ่นดินแบบประชารัฐที่คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว 

3) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งในองค์กรได้อย่างอิสระ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมแผนใหม่  เพ่ือการค้าและส่งออก และจากการขยายตัวของภาครัฐไปสู่ชนบท ได้ส่งผล
ให้ชนบทเกิดการอ่อนแอในหลายด้าน  ทั้งการต้องพ่ึงพิงของตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ ระบบนิเวศน์วิทยา   ระบบความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ  และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี  เพ่ือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่แตกสลายลง  รวมทั้งภูมิ
ปัญญาที่เคยสั่งสมกันมาเริ่มถูกลืมเลือนสูญหายไป   วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ ปีพุทธศักราช 2540  ที่เกิด
จากปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวแบบฟองสบู่ และปัญหาความอ่อนแอของชนบท   รวมทั้งปัญหาสังคม
อ่ืนๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี ผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิด
ค าถามและข้อสงสัยต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตก ( Development  
through Westernization ) ที่มีความเชื่อกันก่อนหน้าว่า ถูกต้องและเหมาะสมนั้น จะเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยต่อไปอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่โต้แย้งทฤษฏี
ความทันสมัยเช่น   ทฤษฏีพ่ึงพิง ( Dependency Theory) แนวคิดการพัฒนาการแบบยั่งยืน หรือ
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  เป็นต้น 
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4) การพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเทียบเท่าภาคเอกชนขนาดใหญ่  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งรักษา ป้องกัน 
และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผูถือครองที่ดินท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้ เป็นธรรมโดยเร็ว พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถี
ชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

5) การส่งเสริมหน่วยงานก ากับดูแลจริยธรรมทางการเงินในระดับจังหวัด บริษัทฯ 
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคัญ
ในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  

6) รัฐบาลจะต้องเป็นแบบอย่างและสัญลักษณ์การดาเนินงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะการสอนและการบังคับที่ดีที่สุด คือ เพ่ือให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ซึ่งบริหารบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
บทสรุป  
 การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคสังคมไทย 4.0 
อาจจะเป็นค าตอบสุดท้ายที่องค์กรก าลังพัฒนาจะต้องรับฟังและช่วยกันผลักดันแนวคิดไปสู่
ภาคปฏิบัติที่ลดการบริโภคให้น้อยลงที่สุด ซึ่งการก้าวเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแรงเสริม
ให้ประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดด้วยค าว่าองค์กรที่พัฒนาแล้วได้อย่าง
ภาคภูมิใจที่สามารถอยู่ร่วมกันธรรมชาติที่ควรจะเป็นมากกว่าใช้ทุนในการขนทรัพยากรมากมายเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการมนุษย์ที่ไร้ขีดจากัดของความต้องการซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสิ่งที่ประเทศไทย
ควรจะตระหนักและให้ความส าคัญจะอยู่ที่ประเด็นเหล่านี้ คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการและประชาชน การกาหนดระเบียบการใช้จ่าย



811การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

งบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัดให้มากที่สุด การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
และความเข้มแข็งในชุมชนได้อย่างอิสระ การพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเทียบเท่า
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ การส่งเสริมหน่วยงานกากับดูแลจริยธรรมทางการเงินในระดับจังหวัด และ
รัฐบาลจะต้องเป็นแบบอย่างและสัญลักษณ์การดาเนินงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น
รัฐบาลควรจะเอาจริงเอาจังอย่างเข้มข้นต่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนได้ด้ว ย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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Pannisa Ongprachayakul, Surin Niyamangkoon 
 

 
บทคัดย่อ 
         การพัฒนาการบริหารบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยนั้นมีความส าคัญมาก การที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้จัดท าแนวคิดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 และด าเนินการ
อบรมพนักงานภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น รวมพลัง ก้าวไกล สู่มิติใหม่” เพ่ือให้บุคลากรได้ทบทวน
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ในปี พ.ศ.2562 ทั้งในส่วนของการพัฒนาตัวบุคลากรเองและส่วนรวมขององค์กร 
แต่แนวคิดนโยบายดังกล่าวเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร ทั้งรูปแบบด้านกระบวนการ
บริหารจัดการที่ชัดเจน และการยอมรับอย่างจริงใจจากบุคลากร 

จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ควรมีการพัฒนาการบริหารบุคลากรโดยการน าแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management-NPM) ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher 
Hood) มาใช้ในการจัดท ารูปแบบบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลที่ชัดเจนตามนโยบายที่ตั้งไว้ รวมทั้งการน าหลักธรรม มรรค 8 ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลางเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา มาประยุกต์ใช้ใน
การอบรมปลูกฝังจิตใจของบุคลากรเพ่ือให้รู้จักด าเนินชีวิตทางสายกลาง ขจัดอคติความคิดด้านลบ

                                                           
  Lawyer, Pannisa Council. 
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ต่างๆ เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ท าให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน ก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรศักยภาพสูง บรรลุเป้าหมายได้ง่ายรวดเร็วขึ้น 
ค าส าคัญ : การพัฒนาบุคลากร, ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
 ประกันภัย 
 
ABSTRACT 
 The personnel management development of the Office of Insurance 
Commission is of great importance. The Office of Insurance Commission created 
related concept, policy and guideline for operation in the year 2019 and carried out 
personnel trainings under the concept of “determination, unity to progress to a 
new dimension” in order for their staff to revise the roles and duties of 
performance in the past year and to enable preparedness to them for 
improvement of their performance in 2019 in terms of self-development and 
organizational improvement. However, such policy is seen to be incomplete in 
regard to its clear management process and serious acceptance by the staff. 
 With the stated reasons, the Office of Insurance Commission should 
develop its personnel management in application of the New Public Management 
(NPM) theory under the concept of Christopher Hood into the creation of the 
organization’s personnel management pattern in order to have an operation 
process that is clearly efficient based on the policy as set out, as well as to apply 
the principle of the Noble Eightfold Path, which is a Dharma principle of moderate 
practice or middle path for wisdom enlightenment, into the personnel’s mind 
training and cultivation so that they know how to lead their life in the middle path, 
be rid of prejudices and negative thoughts, always open up their heart to changes, 
and know their own rights and duties in order to propel the Office of Insurance 
Commission forward together, towards being a highly potential organization that 
achieves its goals more rapidly.  
Keywords: personnel development, Office of Insurance Commission 
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บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการอบรม
บุคลากรและมอบนโยบาย แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น รวมพลัง 
ก้าวไกล สู่มิติใหม่” เพ่ือให้บุคลากรทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาปฏิบัติงานในหน้าที่ในปี พ.ศ.2562 รวมทั้งการเพ่ิมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านความสามารถหลากหลาย ด้านการท างานเป็นทีม ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ การยกระดับมาตรฐานการท างานของส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น การปรับปรุงสวัสดิการ
ต่างๆ และการเปิดโอกาสในการเติบโตและพัฒนา รวมถึงแนวทางในการระดับคุณภาพการท างาน
และการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท างานร่วมกันเพ่ือองค์กรและ
ส่วนรวม 6 ประการ อันประกอบด้วย ยึดถือนโยบายของ CEO เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานของ
องค์ พัฒนาความยั่งยืนขององค์กร การปรับบทบาทขององค์กรให้เป็นผู้สนับสนุนมากขึ้น การสร้าง
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การคิดนวัตกรรมในการท างาน และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มี
ความคล่องตัว  
 จากที่กล่าวมาแล้วจึงเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างมากที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กร
มีประสิทธิภาพก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน ก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
ศักยภาพสูง ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งเป้าหมายไว้ 
 แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการด าเนินงานการบริหารบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังมีความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร ทั้งรูปแบบ
ด้านกระบวนการบริหารจัดการและการยอมรับอย่างจริงใจจากบุคลากร เพราะเป็นเพียงการ
มอบหมายให้บุคลากรน าไปปฏิบัติงานต่อไป แต่ยังไม่มีกระบวนการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปแบบ และยังไม่อาจทราบได้ว่าบุคลากรจะจริงใจเต็มใจที่
จะน าแนวคิดนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรมีการน า
หลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management-NPM) ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood) มาใช้ในการ
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จัดท ารูปแบบบริหารจัดการบุคลากรองค์กรให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้
ประสิทธิผลที่ชัดเจนตามนโยบายตั้งไว้ 
 นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ควรน าหลักธรรม มรรค 8 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลาง
เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญามาประยุกต์ใช้ในการอบรมปลูกฝังจิตใจของบุคลากรด้วย สามารถ
น ามาพัฒนาปลูกฝังจิตใจของบุคลากรได้ในทุกด้าน อันจะท าให้บุคลากรรู้จักด าเนินชีวิตทางสาย
กลาง ขจัดอคติความคิดด้านลบต่างๆ เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเอง พร้อมยอมรับปฏิบัติงานสนองตอบตามแนวคิดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างจริงใจจริงจัง ซึ่งจะท าให้ส่งผลดีต่อองค์กรใน
การพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติงานทั้งส่วนที่เป็นตัวบุคลากรเองและส่วนรวมของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายรวดเร็วขึ้น 
 
แนวทางการบริหารบุคลากรขององค์กร 
       ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มีการอบรม
บุคลากร ประจ าปี 2561 โดยมีการมอบนโยบาย แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 ภายใต้
แนวคิด “มุ่งมั่น รวมพลัง ก้าวไกล สู่มิติใหม่” โดยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้กล่าวปลุกขวัญก าลังใจว่า “ทิศทางและนโยบายส าหรับปี 
2562 ยังคงเป็นปีที่บุคลากรทุกคนต้อง “รวมพลังกันอย่างเต็มก าลัง และก้าวสู่มิติใหม่ที่มีทั้งโอกาส
และความท้าทาย” และจะขับเคลื่อนในเรื่อง regulatory reform อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังต้อง
สานต่อและต่อยอดการท างานในปี 2561 และการท างานที่ต้องเผชิญกับความคาดหวังของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ธุรกิจประกันภัย หน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ รวมไปถึงรัฐบาล และที่ส าคัญคือ “ประชาชน” ในการ
มุ่งหวังให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สามารถส่งเสริม
ธุรกิจประกันภัยให้เ พ่ิมบทบาทส าคัญในการเป็นกลไกบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชน 
ผู้ประกอบการ รวมถึงรัฐบาล เพ่ือความมั่งคั่ง ยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไป” 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย,2562) 
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 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีนโยบายในการ
บริหารงานบุคลากรดังนี้ 
 1)  ให้เพ่ิมทักษะที่ส าคัญของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยในระยะต่อไป เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้พร้อมสู่การเป็น “Digital 
Insurance Regulator” ประกอบด้วย 5 ด้านส าคัญ ได้แก่ 
      1.1) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส าคัญมากในโลกปัจจุบันนี้ ที่จะต้องเป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานของคนท างานโดยบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในการใช้งานไม่เพียงแค่การใช้งานเบื้องต้น 
แต่ต้องสามารถน าเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในงาน และใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 
      1.2) ทักษะด้านภาษา เนื่องจากภารกิจของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยในอนาคตจะต้องเข้าสู่มาตรฐานสากล และมีความจ าเป็นยิ่งที่บุคลากร
จะต้องมีทักษะด้านภาษา อย่างน้อยภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารและใช้ในการปฏิบัติงานได้ดังนั้น 
ในปี 2562 จะได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีการ
เทียบเคียงการประเมินกับมาตรฐานสากล 
  1.3) ทักษะความสามารถหลากหลาย หรือ Multi-Function แม้ว่าความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจะเป็นเรื่องที่ดีที่ท าให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงลึก แต่ส าหรับโลกการท างานยุคใหม่นั้นต้องการคน
ที่ท างานหลากหลายได้ ไม่ได้มีข้อจ ากัดในการท างานแค่เพียงอย่างเดียว 
  1.4) ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร เนื่องจากการท างานเกือบทุกอย่างต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนไม่มากก็
น้อย ดังนั้น ทุกคนต้องสามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน ที่จะมีความแตกต่างหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นได้ การท างานจึงจะมีประสิทธิภาพ 
      1.5) ทักษะในการคิดอะไรใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องส าคัญของการท างานใน
อนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท าให้ความคิด
แบบเดิมๆ ไม่สามารถสร้างความส าเร็จ หรือขับเคลื่อนองค์กรได้ และจะต้องมีความคิดที่จะค้นคว้า
หาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จ าเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอ
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แนวทาง วิธีการใหม่ๆ ในการท างาน ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งหรือหน้าที่ใด เพ่ือต่อยอดให้กับงานที่เรา
ท าอยู่ให้ดีขึ้นได ้
  2) การยกระดับมาตรฐานการท างานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
  3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมากขึ้น 
  4) การปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น การทบทวน
โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 
  5)  การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่ เหมาะสม และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพยายามเปิดโอกาสในการเติบโตและ
พัฒนา รวมถึงจะหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพการท างานและการด าเนินชีวิตของทุกคน   
จึงขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมของตนเองอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างานเพราะ 
“ทุกคนคือส่วนหนึ่งที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย” 
  นอกจากนี้บุคลากรทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทุกคน ควรมีการเตรียมพร้อมและน ามาปรับใช้กับการ
ท างานร่วมกัน 6 ประการ ประกอบด้วย  
 ประการแรก คือ นโยบายของ CEO ถือเป็นทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์กรที่บุคลากรทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องร่วมกันคิด วิเคราะห์ ก าหนดกลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงานที่เป็นไปได้ ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มิใช่มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หรือปฏิเสธนโยบาย
นั้นตั้งแต่ต้น 
  ประการที่สอง คือ ความยั่งยืนขององค์กร ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยส าคัญ คือ ความเสถียรด้าน
ระบบ “การบริหารจัดการที่ดี” และการคงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม การมุ่งเน้นการจัดการ 
“ด้านทรัพยากรบุคคล” ไม่ว่าจะเป็นการเลือกคนที่เหมาะสม ร่วมกับการสื่อสารและบริหารจัดการ
บุคลากรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และผลลัพธ์ด้าน “นวัตกรรม” ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ 
  ประการที่สาม คือ ปรับบทบาทของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยในฐานะ regulator นอกเหนือจากการก ากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเช่นที่
ผ่านมาแล้ว มาเป็น Facilitator ให้มากขึ้น และเร่งด าเนินการในการเป็นแกนกลางส าคัญในการ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้นต่อทุกมิติในการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ
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ของประชาชน ผู้ประกอบการ และเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญของรัฐบาลในการสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมั่นคง ยั่งยืนของประเทศ 
  ประการที่สี่ คือ การสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อบุคลากรและความสามารถ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารถือเป็นเรื่องส าคัญ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง สามารถบริหารคนให้ได้ใจและได้งาน “สอนให้ท า ท าให้ดู ให้ลองท าดู” ส่วนบุคลากร
ต้องพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกขณะ (Learning in Real-time) และองค์กรต้องสร้าง
ระบบการบริหารบุคลากรที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 
  ประการท่ีห้า คือ การคิดนวัตกรรมในการท างานต้องเกิดจากความต้องการในการที่จะ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเสนอเป็นแผนงานโครงการที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด มี
กระบวนการน้อยที่สุด แต่ให้ผลลัพธ์มากที่สุด ซึ่งงานโครงการไม่ใช่การน างานประจ ามาท าเป็น
โครงการ แต่ต้องเกิดจากความต้องการในการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์
สูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว 
  ประการที่หก คือ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว (Agile Organization) เป็น
ความท้าทายของทุกองค์กร ซึ่งต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยน Mindset ของคนในองค์กร และความ
ร่วมมือ ร่วมใจของบุคลากรทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยมองภาพรวมและเป้าหมายของ
องค์กรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้ยึดหลัก 3+1 ส าหรับการปรับเปลี่ยนองค์กร คือ (1) Rethink (2) Reskill 
(3) Restyle และ “Restart not Rerun” 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าพร้อมกันอย่าง“มุ่งมั่น รวมพลัง ก้าวไกล สู่มิติใหม่” ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรศักยภาพสูง ที่
ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
 จากที่กล่าวมานั้นท าให้เห็นได้ว่า การอบรมบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้บุคลากรทบทวนบทบาทหน้าที่
การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนในปีต่อไป ทั้งการเพ่ิมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านความสามารถ
หลากหลาย ด้านการท างานเป็นทีม ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ การ
ยกระดับมาตรฐานการท างานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน การน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น การปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ และการเปิดโอกาสในการเติบโตและพัฒนา 
รวมถึงแนวทางในการระดับคุณภาพการท างานและการด าเนินชีวิต   
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 ทั้งนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท างานร่วมกันเพ่ือองค์กร 6 ประการ อัน
ประกอบด้วย ยึดถือนโยบายของ CEO เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานขององค์ พัฒนาความยั่งยืนของ
องค์กร การปรับบทบาทขององค์กรให้เป็นผู้สนับสนุนมากขึ้น การสร้างความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง การคิดนวัตกรรมในการท างาน และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว  เพ่ือให้
บุคคลากรขององค์กรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 ภายใต้
แนวคิด “มุ่งม่ัน รวมพลัง ก้าวไกลสู่มิติใหม่” 
 
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ตามแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
ควบคุมกระบวนการพัฒนาบุคคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสมบูรณ์ 
จึงขอน าแนวคิดทฤษฎีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคลากรมา
เสนอเพ่ือเป็นการเสริมเพ่ิมเติมให้การบริหารจัดการบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจนทั้งในด้านการพัฒนาทักษะ  
การบริหารจัดการ การควบคุม และการตรวจสอบ ซึ่งจะขอกล่าวถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้คือ 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ตามแนวคิด
ของคริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood) เป็นนักวิชาการคนแรกๆ ที่ได้น าเสนอการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ โดยได้สรุปไว้ 7 ประการ ดังนี้ (สุรศักดิ์ ชะมารัมย,2561) 
 1) การด าเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพ หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะ
มีการมอบหมายให้ผู้จัดการที่เป็นมืออาชีพเข้ามาด าเนินงานภาครัฐ โดยมีการระบุตัวบุคคลที่ควบคุม
การตัดสินใจในองค์การที่ชัดเจน และการให้ผู้จัดการมีอิสระในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ซึ่ง
เป้าหมายของการปฏิบัติในข้อนี้ก็เพ่ือให้มีผู้ที่รับผิดชอบต่องานและผลงานที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็นการแผ่
กระจายของอ านาจไปทั่วจนหาผู้รับผิดชอบที่แท้จริงไม่ได้ 
 2) การมีมาตรฐาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หมายถึง ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ จะต้องมีการนิยามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของความส าเร็จให้ชัดเจน ซึ่ง
มักจะก าหนดเป็นเชิงปริมาณ โดยเป้าหมายของการปฏิบัติในข้อนี้ก็คือ ในการที่จะก าหนดความ
รับผิดชอบได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน และการท างานที่มี
ประสิทธิภาพก็คือ การด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้นั่นเอง 
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 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะต้องมุ่งเน้นควบคุม
ผลที่ออกมา โดยการจัดสรรทรัพยากร และการให้รางวัลจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการปฏิบัติงาน 
มิได้ถูกก าหนดจากหน่วยงานส่วนกลางในระบบราชการอีกต่อไป ซึ่งเป้าหมายในการปฏิบัติในข้อนี้ก็
คือ เพ่ือให้มีการเน้นผลส าเร็จของภารกิจมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของกระบวนการ 
 4) การแบ่งแยกหน่วยงาน หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะต้องมีการ
แบ่งแยกหน่วยงานของภาครัฐ โดยการแบ่งแยกหน่วยงานที่ก่อนหน้านี้ มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวไปสู่
รูปแบบของหน่วยย่อยที่เป็นบริษัทตามประเภทของการผลิต ซึ่งด าเนินงานในรูปของการกระจาย
อ านาจ งบประมาณ และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในรูปของเครือข่ายในแนวนอนมิใช่ตามสายงาน
ของการบังคับบัญชาในแนวตั้งตามแนวการบริหารแบบดั้งเดิมอีกต่อไป ซึ่งเป้าหมายในการปฏิบัติใน
ข้อนี้ก็คือ ต้องการสร้างหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการในลักษณะที่มีการแบ่งแยกหน่วยผลิตและ
หน่วยบริการออกจากกัน และเพ่ือให้สามารถใช้วิธีการจ้างเหมาหน่วยงานอ่ืนเข้ามาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภาคเอกชน หรือภาครัฐด้วยกันเอง 
 5) การมุ่งเน้นการแข่งขัน หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จะเน้นให้มีการ
แข่งขันกันในภาครัฐมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบของการท าสัญญา และกระบวนการของการ
ประมูลเป็นส าคัญ ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในข้อนี้ก็คือ ในการแข่งขันเพ่ือเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่
การมีต้นทุนที่ต่างและมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
 6) การใช้รูปแบบการจัดการจากภาคเอกชน หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ จะมุ่งเน้นที่การน ารูปแบบของการจัดการจากภาคเอกชนเข้ามาใช้ในภาครัฐ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการให้บริการภาครัฐที่มีการจัดการแบบกองทัพ ไปสู่รูปแบบของการจัดการ
ที่มีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน การให้รางวัล และการใช้เทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
ซึ่งเป้าหมายในการปฏิบัติในข้อนี้ก็คือ ต้องการนาวิธีการหรือเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วใช้ได้
จากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ 
 7) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
จะให้ความส าคัญกับความมีวินัย และความประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น โดยใช้วิธีการลด
ต้นทุนและเพ่ิมความมีระเบียบวินัยในการท างาน ซึ่งเป้าหมายในการปฏิบัติในข้อนี้ก็คือ ต้องการให้มี
การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรภาครัฐ และต้องการให้ได้ผลงานที่มากข้ึนด้วยทรัพยากรที่น้อยลง 

จากที่กล่าวมาทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ฮูด 
สามารถน าไปใช้การพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะกรรมก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพ่ือเป็นการเสริมเพ่ิมเติมได้ในทุกหลักการให้สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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1) บริหารจัดการบุคลากรระดับผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้จัดการมืออาชีพผู้จัดการมีความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 

2) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบุคลากรในทุกระดับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

 3) ตั้งเป้าหมายเน้นการมุ่งสมสัมฤทธิ์ในการบริหารบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จของภารกิจ
มากกว่า 
 4) ท าการแบ่งแยกหน่วยงานภายในให้มีการกระจายอ านาจและมีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายที่มีความคล่องตัว พร้อมตอบสนององค์การภายในได้อย่างรวดเร็ว 
ทันสมัย 
 5) บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการแข่งข้ันของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองตลอดเวลา 
 6) น ารูปแบบการจัดการจากภาคเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสม ลดขั้นตอน
ด าเนินการต่างๆ ท าให้มีความคล่องตัวปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 
 7) บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการประหยัดลดต้นทุนและ
เพ่ิมความมีระเบียบวินัยของบุคลากร เป็นต้น 
 
หลักธรรม มรรค 8 ที่ประยุกต์ใชใ้นการบริหารบุคลากร 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะมีแนวคิดใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็ตาม แต่เป็น
แนวคิดหลักการที่น าไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายในขององค์กร  เป็นลักษณะมอบหมาย
แนวคิดนโยบายให้บุคลากรน าไปปฏิบัติตาม แต่บุคลากรอาจจะไม่ได้ยอมรับอย่างจริงใจในการน า
แนวคิดนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากยังมีมุมมองความคิดไม่เห็นด้วย ท าให้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่ได้น าแนวคิดนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็ได้ เกิดผลกระทบในแง่ลบ
กับท้ังองค์กรภายในและภายนอกได้  
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 จากการศึกษาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลักธรรมที่เหมาะสมน ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารบุคลากรขององค์กร คือ หลักธรรม มรรค 8 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็น
แนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลางเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยควรน ามาใช้ในการอบรมปลูกฝังจิตใจของพนักงาน และ
บริหารจัดการทรัพย์บุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยด้วย หลักธรรม มรรค 8 มีรายละเอียดดังนี้ 
 มรรคมีองค์ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่า “ทางมีองค์ 
8 ประการ อันประเสริฐ” — the noble Eightfold Path); องค์ 8 ของมรรค (มัคคังคะ — 
factors or constituents of the Path) มีดังนี ้
 1) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ์ หรือ รู้อกุศลและ
อกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท — Right View; Right Understanding) 
 2) สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป — 
Right Thought)    
 3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต 4 — Right Speech) 
 4) สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ ได้แก่ กายสุจริต 3 — Right Action) 
 5) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ — Right 
Livelihood) 
 6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4 — Right Effort) 
 7) สัมมาสติ (ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 — Right Mindfulness) 
 8) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน 4 — Right Concentration) 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) 
 องค์ 8 ของมรรค จัดเข้าในธรรมขันธ์ 3 ข้อต้น คือ ข้อ 3-4-5 เป็น ศีล ข้อ 6-7-8 เป็น 
สมาธิ ข้อ 1-2เป็น ปัญญา 
        มรรคมีองค์ 8 นี้ ได้ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง เพราะเป็นข้อปฏิบัติอัน
พอดีที่จะน าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้ง
สอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถน า
หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มรรค 8 มาพัฒนาปลูกฝังจิตใจของบุคลากรได้ทุกด้านอัน
ประกอบด้วย 1.สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2.สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) 3.สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 4.
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สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ)  5.สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6.สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)  
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8.สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)ท าให้บุคลากรรู้จักด าเนินชีวิตทางสายกลาง 
ขจัดอคติความคิดด้านลบ ไม่ยอมรับสิ่งต่างๆ รอบตัวออกไปได้ง่าย และเปิดใจยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง พร้อมยอมรับปฏิบัติงานสนองตอบตาม
แนวคิดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอย่าง
จริงใจจริงจัง ซึ่งจะท าให้ส่งผลดีต่อองค์กรภายในและภายนอก ท าให้องค์กรสามารถพัฒนาการ
บริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายรวดเร็วขึ้น 
 
บทสรุป 
         ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ให้
ความส าคัญกับบุคลากร โดยการจัดอบรมมอบนโยบาย แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 
ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น รวมพลัง ก้าวไกล สู่มิติใหม่” ให้กับบุคลากรนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการ
พัฒนาการบริหารบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้บุคลากรทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและ
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาปฏิบัติงานในหน้าที่ในปี พ.ศ.2562 ทั้งในส่วนของการ
พัฒนาตัวบุคลากรเองและส่วนรวมขององค์กร แต่นโยบายการด าเนินงานการบริหารบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
เท่าท่ีควร ทั้งรูปแบบด้านกระบวนการบริหารจัดการและการยอมรับอย่างจริงใจจากบุคลากร 

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ควรมีการน า หลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management-NPM) ตามแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ฮูด 
(Christopher Hood) มาใช้ในการจัดท ารูปแบบบริหารจัดการบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขององค์กรให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลที่ชัดเจนตามนโยบายที่ตั้งไว้ รวมทั้งควรมีการน าหลักธรรม มรรค 8 ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดินทางสายกลางเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญา มา
ประยุกต์ใช้ในการอบรมปลูกฝังจิตใจของพนักงานด้วย เพ่ือพัฒนาปลูกฝังจิตใจของพนักงานในทุก
ด้านอันประกอบด้วย  1.สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 2.สัมมาสังกัปปะ (ด าริชอบ) 3.สัมมาวาจา (เจรจา
ชอบ) 4.สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) 5.สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 6.สัมมาวายามะ (พยายาม
ชอบ) 7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) 8.สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) ท าให้บุคลากรรู้จักด าเนินชีวิตทางสาย
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กลาง ขจัดอคติความคิดด้านลบต่างๆ เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเอง พร้อมยอมรับปฏิบัติงานสนองตอบตามแนวคิดนโยบายขององค์กร เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน ก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรศักยภาพสูง ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งเป้าหมายไว้ 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2561). เว็บไซต์ : 
 https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88972 
สุรศักดิ์ ชะมารัมย, 2561 (ร้อยเอ็ด อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด). เว๊บไซต์ : 
 https://reru.ac.th/articles/images/vijai_20_04_59.pdf 
พจนานกุรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. (2546). กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พบัลเิคชัน่  จ ากดั 
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แนวทางการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
Guidelines for Organization Management with Buddha-Dhamma  

 
ธิติวุฒ ิหมั่นมี*   พระกรินทร์ ฐิตธฺมโม** 

 
 
บทคัดย่อ 
  หลักค าสอนในพระพุทธศาสนากล่าวถึงหลักความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติที่ผู้ศึกษาต้อง
ใช้ปัญญาในการศึกษาและการปฏิบัติควบคู่กันไป  หลักพุทธธรรมประกอบด้วยหลักศีลธรรม
จริยธรรม มุ่งเน้นให้รู้เท่าทันความจริงของโลก และชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารงานตาม
แนวพุทธธรรมนั้น นับว่ามีส่วนส าคัญในการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความส าเร็จในองค์กร โดยผู้บริหารยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
สังคมยอมรับ จ าเป็นต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม จึงเป็นการใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาในการบริหารทั้งในด้านการบริหารตนเอง การบริหารบุคคลและการบริหารองค์กร 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยการใช้หลักธรรมค าสั่งสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการบริหารจัดการและด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยหลักธรรม 2 หลักธรรม คือ พรหมวิหาร 4 ทศพิธราชธรรม 10  
ค าส าคัญ (Key word): 1) บริหารองค์กร 2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  
Abstract 

Buddhism is a religion of wisdom and practice. The basic tenets of Buddhism 
mentioned the fact by natural law that the student must use in parallel of wisdom 
in the study and practice. The Buddha Dhamma in Buddhism consists morality and 
ethics focus on the truth of the world literacy and currently lives. Particularly, the   

administration based on Buddha Dhamma is an important part of the 
stimulus the subordinates to live together happily, developing a sustainable and 

                                                             
* ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ** พระสอนศลีธรรม โรงเรียนบ้านหนองไทร ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3828
 

 

successful organization. The leaders seized by Buddhist principles to social 
acceptance. Leaders need to sacrifice personal gain for the public benefit. 
Educational Administration based with Buddha Dhamma is the principles of 
Buddhism. It can be used for administrators in the self-administration, human 
resource management and the management of the organization. It is consistent 
with principles of self-managing, people managing, and task managing by using the 
teachings of the Lord Buddha in the management and implementation to achieve 
maximum benefit which consisted of four principles; Four Sublime States of Mind, 
and 10 Royal Virtues of the King.  
Keyword: 1) Organization Management 2) Buddha-Dhamma. 
 
บทน า 
 การท างานเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของชีวิต เพราะช่วงเวลาของการท างานในชีวิตนั้นมีอยู่
มากมาย การท างานให้สนุกและเป็นสุขขณะท างาน รวมทั้งท าอย่างไรให้ผู้ร่วมงานมีความสุขเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารในองค์กรควรค านึงถึงอย่างยิ่ง เพราะหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มุ่งมั่นท างานให้
องค์กรอย่างมีความสุของค์กรนั้นก็จะเข้มแข็งและสามารถเติบโตอย่างมั่นคงการท างานด้านการ
บริหารจัดการเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเป็นการท างานกับคนส่วนใหญ่ซึ่งจะสามารถสนองนโยบายของ
องค์กรได้เป็นอย่างดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี อันจะส่งผลต่อองค์กรให้ก้าวหน้าไป
อย่างราบรื่นในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการ
บริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมที่
แสวงหาก าไร และมีการแข่งขันสูง เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่ง จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกล
ยุทธ์เพื่อปรับเข้ากับระบบการบริหารงาน 

 พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ งปัญญาและการปฏิ บัติ  หลั กค าสอนทั้ งหลายใน
พระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงหลักความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติ ที่ต้องใช้ปัญญาในการศึกษาและ
การปฏิบัติควบคู่กันไป หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นให้
รู้เท่าทันความจริงของโลก และชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารองค์กร หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนานั้น มีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
และประสบความส าเร็จในองค์กร รู้จักการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม มีความ
สอดคล้องกับหลักการครองตน ครองคน และครองงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (Powered 
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by  Create)  หลักธรรมที่ใช้ประกอบด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จหรือที่เรียกทั่วไปว่า ปสิทธิธัม
มูปกรณกถาหรือธรรมเป็นเครื่องมือแห่งความส าเร็จมี 4 ประการ คือ ศรัทธาท าให้ข้ามโอฆะ
ได้  ความไม่ประมาทท าให้ข้ามอรรณพได้  ความเพียร ท าให้ล่วงทุกข์ได้  และปัญญาท าให้บริสุทธิ์
ได้  บุคคลทั้งหลายควรมีเครื่องมือทั้ง 4 ประการจะท าให้ประสบความส าเร็จได้ พระมหามงคล  สา
รินทร์ (2556) การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาผสมผสานและประยุกต์ใช้กับการบริหาร
องค์กรประการแรกที่ผู้บริหารต้องมี คือวิสัยทัศน์  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้บริหารต้องมีจักขุ
มา  แปลว่า  มีสายตาที่ยาวไกล  คือมองการณ์ไกล” ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพ
จุดหมายปลายทางได้ชัดเจน สามมารถน าไปสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรยอมรับ   และด าเนินไปสู่
จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้ พระพุทธเจ้าทรงก าหนด
จุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไว้ว่า  การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่
จุดเดียวคือ วิมุตติ (ความหลุด พ้นทุกข์)  ดังพุทธพจน์ที่ว่า  “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือ
รสเค็ม  ฉันใด  ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือ วิมุตติรส ฉันนั้น”สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ ชาย สัญญา
วิวัฒน์ (2551) จุดมุ่งหมายของผู้บริหารองค์กรก็เช่นกัน คือการด าเนินการไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
ตั้งเป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการให้ส าเร็จ  
 
แนวทางการบริหารองค์กร  

 ยุคนี้เป็นยุคที่มีการระบุต่อท้ายค าด้วย 4.0 ควรเข้าใจความหมายผู้บริหารองค์กร 
ตลอดจนหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทักษะส าคัญของผู้บริหาร 
BANANATRANING (2561) ที่ควรมีในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  
 1. ผู้บริหารคือใคร (Who is Managers?) ซ่ึงสามารถให้นิยามตามองค์ประกอบดังนี้ 

  1.1 เป็นผู้มีต าแหน่งบริหารและมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจสั่งการตามสายการ
บังคับบัญชา (Line Authority)    
  1.2 ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหาร (Manager has subordinates)  
  1.3 เป็นผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่น (Get things done through  
otherpeople)                                                                                                  
  1.4 เป็นผู้ต้องรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และผลส าเร็จของหน่วยงาน
(Responsibility) 
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  1.5 เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
(Material Resource) 
 2. หน้าที่ของผู้บริหาร (The Functions of Management) มีหน้าที่หลักดังนี้คือ 
  2.1 การวางแผน (Planning) โดยการตั้งเป้าหมายและหาวิธีการเพ่ือน าการบรรลุ
เป้าหมาย (Setting performance objectives and deciding how to achieve them) และที่
ส าคัญแต่ละเป้าหมายของแต่ละแผนก ต้องสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
ต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในแต่ละล าดับชั้น (Strategic Planning) 
  2.2 การจัดองค์กร (Organizing) โดยการเตรียมการด้านงาน คน และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เพ่ือท างานให้ส าเร็จ (Arranging task, people and other resources to accomplish the 
work) ซึ่งท าให้เกิด Organization Structure & Organization Chart ซึ่งเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่าง Line Manager กับ HR Manager เพ่ือก าหนดประเภทของคนที่ต้องการและช่วงเลาที่
ต้องการ 
  2.3 การน า (Leading) โดยการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุ่มเทท างานเพ่ือ
บรรลุศักยภาพที่สูงขึ้น (Inspiring people to work hard to achieve high performance) 
ดังนั้นการแสดงออกด้านภาวะความเป็นผู้น าและการจูงใจด้วยทฤษฎีจูงใจต่าง ๆ (Leadership & 
Motivation Theory) จึงต้องถูกน ามาปรับใช้ผ่านการสื่อสารเชิงประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) 
  2.4 การควบคุม (Controlling) เพ่ือให้การวางแผนเป็นไปอย่างที่ต้องการ จ าเป็นต้องมี
การวัดผลการปฏิบัติงานและด าเนินการปรับแก้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(Measuring performance and taking action to ensure desired results) และการควบคุมยัง
เกี่ ยวข้องประเด็น อ่ืน ๆ ที่ ต้องถูกควบคุมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal 
Environment) เพ่ือให้องค์กรด าเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกราบรื่น 
 
 3. บทบาทของผู้บริหาร (The Roles of Management) แบ่งตามบทบาทได้เป็น 3 
กลุ่มดังนี ้
  3.1 บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล (Interpersonal Roles) ผู้บริหารควรมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับคนในองค์กร โดยแสดงออกด้านภาวะผู้น า (Leadership) ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานของตนเอง และด้านการประสานงาน (Liaison) เพ่ือให้การท างานภายในองค์กรราบรื่น 
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  3.2 บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Roles) ผู้บริหารควรจัดการกับข้อมูล
อย่างไรเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตนเอง โดยแสดงออกด้านการตรวจสอบ (Monitor) ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และด้านการกระจายข่าวสาร (Disseminator) ให้กับสมาชิกภายใน
องค์กรทราบ 
  3.3 บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจอย่างไร โดยแสดงออกด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ด้วยการค้นหาโอกาส
และความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage), ด้านการแก้ปัญหา (Disturbance 
Handler) ด้วยการรับผิดชอบต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาส าคัญขององค์กร , ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร (Resource Allocator) และด้านการเจรจาต่อรอง (Negotiator) 
 4. ทักษะส าคัญของผู้บริหารยุค 4.0 แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  4.1 ความสามารถด้านเทคนิค (Technical Competency) โดยปกติแล้วผู้บริหาร
ระดับต้นต้องมีทักษะด้านนี้มากกว่าผู้บริหารระดับกลางและสูงและต้องมีความรู้และความสามารถ
ในการท างานมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะได้สอนและควบคุมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคด้านนี้เน้น ความสามารถที่จะปฏิบัติงานเฉพาะด้านอันเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือกระบวนการ
ใด ๆ เพื่อท าให้กิจกรรมประจ าวันเสร็จสมบูรณ์ มีดังนี้ 
   4.1.1 ทักษะในสายวิชาชีพ (Technical or Professional Expertise) ผู้ที่จะมาเป็น
ผู้บริหารได้ต้องมีความสามารถในสายงานที่อยู่ ในความรับผิดชอบของตนเองก่อน เมื่อมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงสามารถสอนงาน ควบคุมงาน แก้ปัญหา และให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถ้าทักษะด้านนี้น้อยเกินไป ปัญหาที่ตามคือการควบคุมงาน การแก้ปัญหา และการให้ค าปรึกษาจะ
ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้จัดการในด้านภาวะผู้น า  
   4.1.2 ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน (Develops Others) ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการสอนงาน พัฒนาคนให้เกิดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็ นต่อการ
ปฏิบัติงาน (KSA) ทักษะนี้มีความส าคัญอย่างมากในการช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารด้วยการมอบหมายงาน  
   4.1.3 ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skill) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ
วางแผนงานกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การวางแผนงานประจ าวัน (Daily planning) ต้องเข้าใจถึง
ความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างงานพัฒนา งานที่ต้องส าเร็จ 
งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายองค์กร เป็นต้น เพ่ือการใส่กิจกรรมลงในแผนงานเกิดประสิทธิภาพ
ที่สุด  
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  4.1.4 ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation Skill) ถ้าผู้บริหารสอนงานเก่ง การ
มอบหมายงานจะไม่เป็นเรื่องยาก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสอนงานคือ การแบ่งเบาภาระงาน
และการพัฒนาคนในหน่วยงาน ซึ่งการสอนงานจะสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถ (KSA) ให้
เกิดแกผู่้ปฏิบัติงาน  
   4.1.5 ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) เป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อน เพราะ
สภาพแวดล้อมการท างานในอนาคตจะไม่ใช่การท างานระหว่างคนกับคนเป็นหลัก แต่รูปแบบการ
ท างานจะเปลี่ยนไปสู่คนกับอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล โดยข้อเท็จจริงผู้บริหารที่อายุมากขึ้น 
ทักษะด้านดิจิทัลจะลดลง และเราไม่สามารถหนีกระแสดิจิทัลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้บริหารควร
เตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการก าหนดกลยุทธ์รองรับที่เหมาะสม  
  4.2 ความสามารถด้านคน (Human Competency) สามารถเรียกอีกอย่างว่าทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งทักษะนี้มีความส าคัญกับผู้บริหารทุกระดับเท่ากัน ในแต่ละทักษะด้านนี้จะอยู่
ในล าดับต้น ๆ ของทักษะที่ผู้บริหาร ควรมีดังนี้ 
   4.2.1 ทักษะการคัดเลือกทีมงาน (Team Selection) ผู้จัดการมีความรู้ในระบบงาน 
(System) รู้องค์ประกอบของงานในกระบวนการ จึงรู้ลักษณะงานว่าเป็นอย่างไร ? (Job 
Description) ต้องมีงานที่ต้องปฏิบัติอะไรบ้าง (Tasks) ความรับผิดชอบที่ต้องมีในงาน 
(Responsibilities) และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของงาน (Duties) และรู้ว่าต้องการคนประเภทไหน? 
(Job Specification) มารองรับงาน โดยการวิเคราะห์ทักษะที่ต้องการในงานด้วยการประเมิน
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ (KSA)      
   4.2.2 ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อ่ืน ( Inspire and Motivate 
Others) ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารตามต าแหน่ง (Position Power) กับผู้บริหารแบบผู้น า 
(Personal Power) คือแบบแรกเน้นการมีอ านาจเหนือกว่าตามสายบังคับบัญชา ผู้ร่วมงานถูก
กระตุ้นให้ท างานด้วยความกลัว ไม่มีการสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่มีวิธีการกระตุ้นให้อยากทุ่มเท
ท างาน ส่วนแบบหลังเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้น าในตัวผู้บริหาร ผู้ร่วมงานถูกกระตุ้นให้ท างาน
ด้วยความนิยมชมชอบในตัวผู้บริหาร (Referent Power) ซึ่งหนึ่งในความชื่นชมในตัวผู้จัดการคือ 
ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดพลังงานเชิงบวก เช่น การ
ให้ข้อคิดในการท างาน การพัฒนาตนเองในการท างาน หรือการเป็นแบบอย่างที่ดีใน 
การท างาน เป็นต้น                                                                                              
   4.2.3 ทักษะการสื่อสารสร้างพลังงานบวก(PowerfulCommunication)   
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ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างพลังงานบวก ประเด็นนี้มีความแตกต่างจากการ
สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อ่ืน โดยการมองไปที่บทบาทของผู้บริหาร ในด้านการกระจาย
ข่าวสาร (Disseminator) ให้กับสมาชิกภายในองค์กร  หรือหน่วยงานทราบ ด้วยเหตุผลด้านความ
อยู่รอดขององค์กร สร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึน บอกกล่าวความจ าเป็นที่เกิดขึ้น และข้อดีข้อเสียต่างๆ 
เพ่ือให้ปรับตัวและมีก าลังใจท างานต่อไป 
   4.2.4 ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork) ผู้บริหารต้องรับผิดชอบความส าเร็จ
ของงานด้วยการอาศัยผู้ร่วมงาน ดังนั้นการให้ผู้ร่วมงานท างานร่วมมือกันอย่างลงตัวจึงจ าเป็น 
ความสามารถและความส าเร็จต้องตั้งต้นจากผู้บริหาร ต้องสร้างระบบและผลักดันให้คนปฏิบัติตาม 
พัฒนาผู้ร่วมงานให้มีความสามารถเข้ากันได้กับความต้องการของระบบ เป็นผู้น าที่ดีในการบริหาร
ความขัดแย้งที่เกิดจากระบบ และสื่อสารให้ทุกคนทราบถึงความต้องการหรือเป้าหมายที่ต้องการ
ทั้งหมดเป็นหลักการส าคัญของการท างานเป็นทีมที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
   4.2.5 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Relation Building) ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ
ความส าเร็จของงานด้วยการอาศัยผู้ร่วมงาน เช่น ทีมผลิต, ทีมขาย, ทีมซ่อมบ ารุง เป็นต้น ดังนั้นแต่
ละทีมต้องประสานงานร่วมกันให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร ต้องรู้จัก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดภาวะหรือบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
  4 . 3  ความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจ (Concep tua l  and  Dec i s i on 
Competency) มีความส าคัญมากขึ้นเมื่ออยู่ในสายการบริหารที่สูงขึ้น 
   4.3.1 ทักษะความคิดเชิงระบบ (System Thinking) ผู้บริหารต้องสามารถมองเห็น
องค์กรในภาพรวม โดยไม่แยกส่วน และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ การมองลักษณะนี้เป็น
การค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ อันน าไปสู่
การได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อส่วน
ต่าง ๆ จากการตัดสินใจแก้ปัญหาในประเด็นส าคัญ ซึ่งต้องใช้ทักษะความคิดเชิงระบบให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด  
   4.3.2 ทักษะด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มีค ากล่าวว่า “รู้
เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” อาจเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส ารวจตนเองและคู่แข่ง โดยมี
เครื่องมือสนับสนุนคือ SWOT Analysis ผู้บริหาร ต้องมีทักษะด้านนี้ค่อนข้างสูง เนื่องจากเราไม่ได้
อยู่ในยุคที่ไร้คู่แข่งหรือเป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว (Monopoly) ซึ่งผลิตอะไรก็ขายได้ แต่เราอยู่ใน
ยุคที่องค์กรต้องแข่งขันทางด้านต้นทุน สินค้าต้องมีคุณภาพ การมีนวัตกรรมใหม่ การเงินที่มั่นคง 
บุคลากรต้องมีความสามารถและอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรอันมีจ ากัดใน
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องค์กร น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ก าไร (เป้าหมายสูงสุด) , 
ภาพลักษณ์ต่อความรับผิดชอบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม, การตอบแทนสังคม เป็นต้น  
   4.3.3 ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision 
Making) ในแต่ละส่วนของกระบวนการก่อเกิดระบบ แต่ละส่วนที่ปฏิบัติงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้ 
ผู้บริหารต้องมีทักษะการแก้ปัญหา และก่อนการแก้ปัญหาต้องเข้าใจและมีความชัดเจนต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น (Frame the Issue Properly) ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด เพราะมีผลสืบเนื่องต่อไปถึง
การพัฒนาทางเลือกแก้ปัญหา ส่วนการตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านการประเมินแต่ละทางเลือก 
แล้วจึงท าการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด      
   4.3.4 ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  การ
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาที่ขาดหลักวิชาการที่ถูกต้องมีผลเสียหลายด้าน เช่น การตัดสินใจขึ้น
เงินเดือนผิด, ขาดแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้ง ๆ ที่ควรจะมี, การจัดการแก้ปัญหา
พนักงานไม่ตรงประเด็น เป็นต้น ผลที่ตามมาอาจเสียพนักงานที่มีความสามารถไปโดยไม่ตั้งใจ 
ดังนั้นผู้บริหาร ต้องมีความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือ
น าผลจากการประเมินนั้นมาบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้เกิด
ประสิทธิภาพใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) การตัดสินใจทางการบริหารด้านเงินเดือนและการเลื่อน
ต าแหน่ง 2) การพัฒนาแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3) การจัดการปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้ร่วมงาน  
   4.3.5 ทักษะการวัดผลปฏิบัติงานองค์กร (Performance MeasUreme 
nt) ผู้บริหารต้องรู้สถานะองค์กรตามความเป็นจริง โดยการทราบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นด้วยการ
วัดผลการปฏิบัติงานองค์กร ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการ
ออกแบบที่เหมาะสม และการน าผลการด าเนินงานขององค์กรที่เกิดข้ึนเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ว่าจะ
น าไปใช้อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ และสามารถน าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นไปใช้บริหารงาน
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.4 การควบคุม (Controlling) เพ่ือให้การวางแผนเป็นไปอย่างที่ต้องการ จ าเป็นต้อง
มีการวัดผลการปฏิบัติงานและด าเนินการปรับแก้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(Measuring performance and taking action to ensure desired results) และการควบคุม
ยังเกี่ยวข้องประเด็นอ่ืน ๆ ที่ต้องถูกควบคุมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal 
Environment) เพ่ือให้องค์กรด าเนินการได้อย่างสะดวกราบรื่น 
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การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริหารทุกมิติ โดยเน้นที่การพัฒนา

มนุษย์ให้มีความงอกงามทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่สมบูรณ์ 
พระพุทธเจ้าทรงด ารงต าแหน่งเป็นพระธรรมราชาในสมัยพุทธกาล คือทรงเป็นผู้น าในการปกครอง
และบริหารกิจการสูงสุดในองค์กรของพระพุทธศาสนา รวมถึงลักษณะอันส าคัญยิ่งของพุทธธรรมซึ่ง
พระองค์ ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง อันแสดงถึงทรงมีภาวะด้านผู้น าต่อสังคมโลก โดยทรงน า
หลักพุทธวิธี ไปเพ่ือเผยแผ่ประยุกต์ใช้กับการปกครอง ในฐานะของความเป็นพระธรรมราชา โดย
เน้นการปฏิบัติตามธรรมและสอนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติธรรม ดังจะเห็นได้จากพรหมวิหารธรรมและธรรม
หลายข้อในทศพิธราชธรรม คือ ความอ่อนโยน ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียนความหนักแน่นใน 
การเน้นลักษณะของผู้น าที่ดี  เพ่ือมุ่งสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ ให้เป็นสังคมที่มีระเบียบให้อยู่ด้วยความ
สงบสุข ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเสนอหลักธรรมให้ผู้น ามีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ได้ พระครูสิริจันท
นิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม) (2549) โดยมีหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา คือ การเพียรพยายาม
ขัดเกลาจิตตน ด้วยการเพ่ิมปัญญา วิชชา อันเป็นตัวความรู้ให้สามารถบริหารตนได้มากพอสมควรที่
จะเข้าไปมีส่วนในการบริหารคนอ่ืน จากคนหนึ่งไปถึงหลายๆคน จนถึงบริหารองค์กรต่างๆ ที่ถ้ามอง
ในแง่ของความจริงแล้ว การบริหารทุกอย่างต้องเริ่มที่การบริหารตนมาก่อน การบริหารองค์กร
ตลอดถึงประเทศชาติ การท างาน ประสานงาน ร่วมแรงร่วมใจกันในการท าหน้าที่ป้องกัน บ าบัด 
บ ารุงรักษาองค์กร การบริหารองค์กรจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากคนเป็นจ านวนมากที่ฝึกปรือกันมาใน
ด้านต่างๆ จนเกิดความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรมเหมาะสมที่จะท างานในฐานะนั้นๆ 
พระเทพดิลก (2553) พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับการบริหารงานทุกระดับ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ควร
มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ พระครูจิรธรรมธัช จิรธมฺโม (2553)  1) จักขุมา มีปัญญามองไกล ต้องมี
ความช านาญในการใช้ความคิด 2) วิธุโร มีการจัดการธุระได้ดี ต้องมีความช านาญด้านเทคนิค 3) 
นิสสยสัมปันโน มีการพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ต้องมีความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์   

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีส่วนส าคัญในการสร้างเสริมความเป็นผู้น า เพราะเป็น
หลักธรรมส าหรับการปกครองตนเองและผู้อ่ืน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานทุก
ประเภททั้งยังเป็นหลักธรรมน าชีวิตให้ประสบสุขในแนวทางจริยธรรมของพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน  
สามารถน าความรู้ และศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สร้างเป็นแรงผลักดัน 
น าองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ด าเนินการไปอย่างรอบคอบ รอบด้าน “หลักธรรมใด 
ๆ ก็ตามเป็นหลักความดีของการกระท าทางกาย วาจา และใจ ระหว่างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย” ธิติวุฒิ หมั่นมี (2557)  จะเป็นด้วยความเพียรพยายามในทางที่ชอบ ความเพียร
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ชอบนั้นเองคือกุศลธรรม และผลจากความเพียรชอบก็จะสร้างสรรค์พัฒนาการบริหารทุกระดับ ที่
อาจสรุปเป็นการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเกี่ยวกับ
การศึกษาอยู่จ านวนมาก สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่น ามาประยุกต์ในการบริหาร 2 หลักธรรม ได้แก่ พรหมวิหารธรรม 
4 และทศพิธราชธรรม 10 ประการ ซ่ึงในแต่ละหลักธรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 พรหมวิหารธรรม 4   

 พรหมวิหารธรรม 4 เป็นธรรมส าหรับนักบริหารที่จะน าไปใช้ในการปกครองคนได้ต้อง
อาศัยธรรมที่เรียกว่า ธรรมของผู้ใหญ่ คือ มีทั้งความรัก ความสงสาร เอ้ืออาทร และท าใจให้เป็น
กลาง นั่นคือ การใช้อ านาจหน้าที่หรือใช้พระเดชพระคุณควบคุมการบริหาร พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) เป็นหลักธรรมท่ีนักบริหารทุกคนพึงมี เรียกว่า พรหมวิหารธรรม 4 
ประการ ซึ่งประกอบด้วย  

1. เมตตา คือ ความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข นักบริหารต้องมีความรักและความหวังดี
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ความรักจะเกิดได้ ถ้านักบริหารรู้จักมองแง่ดีหรือส่วนที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน ถ้าพบ
ส่วนเสียในตัวเขา นักบริหารต้องมองข้ามและให้อภัย เมื่อพบส่วนที่ดีก็จดจ าไว้เพ่ือจะได้ใช้คนให้
เหมาะกับลักษณะที่ดีของเขา  

2. กรุณา คือ หลักวิธีการของผู้บริหารที่มีจิตใจที่เกื้อกูลต่อผู้ร่วมงาน บุคลากรในองค์กร นัก
บริหารช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อถึงคราวให้ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ไม่
ทอดทิ้งไม่ว่างเฉย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานที่ส าคัญ กระตุ้นส่งเสริมหลักการ
ท างานได้เป็นอย่างด ีเพราะผู้บริหารคอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  

3. มุทิตา คือ การชื่นชมยินดี เป็นหลักวิธีการของผู้บริหาร เมื่อผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน หรือประสบผลส าเร็จในชีวิต หน้าที่ของผู้บริหาร คือ ร่วมแสดง
ความยินดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากยิ่งๆขึ้น เป็นการสร้าง
แรงจูงใจที่ดี ส าหรับผู้บริหารที่จะสร้างแรงจูงใจ ดึงความสามารถของผู้ร่วมงานให้ออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถ  

4. อุเบกขา คือ หลักวิธีการของผู้บริหารทุกคน จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเข้าข้าง
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะต้องตั้งตนเป็นกลาง แล้วใช้ปัญญาพิจารณาอันสมควรแก่เหตุ ในกรณีที่เกิดความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นของผู้ร่วมงานในองค์กร ตัดสินอย่างเที่ยงธรรม สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุก
คน ความเคารพนับถือ  
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หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ  
ทศพิธราชธรรม เป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบส าหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ปกครองพระ

ราชอาณาจักร และเป็นหลักธรรมของผู้บริหารทุกระดับพึงใช้ประกอบการปฏิบัติงานของตน  ให้
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยร่วม พระราชญาณวิสิฐ. (2552) 
เป็นคุณธรรมที่โบราณบัณฑิตได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกาล ซึ่งพระมหากษัตริย์ในอดีตได้ทรงถือ
ปฏิบัติมาเป็นพระราชจริยาวัตร แม้บุคคลผู้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินก็ควรเจริญรอยตาม โดยน าเอา
หลักธรรม 10 ประการนี้มาปฏิบัติในการบริหารการปกครอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเกิด
ความสวัสดีในสังคม ตามอุดมการณ์แห่งการปกครองยิ่งๆ ขึ้นไป อันว่าคุณสมบัติของนักบริหารหรือ
นักปกครอง หรือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ ตลอดจนนักบริหารหรือนัก
ปกครองทั่วไป พระพิจิตรธรรมพาที. (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) (2552)  ผู้บริหารยังสามารถน า
หลักธรรมนี้ สร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และส าเร็จตามเป้าหมาย หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ พระพรหมคุณา
ภรณ์. (ป.อ. ปยุตฺโต) (2553) คือ  

1. ทาน คือ การให้ การที่ผู้บริหารให้ทรัพย์สินวัตถุสิ่งของ หรือองค์ประกอบที่ได้มาซึ่งวัตถุ 
หมายถึงเงิน เวลา ก าลังกายของตนและผู้อ่ืนที่ต้องการ(วัตถุทาน) การให้ความรู้ การชี้แนะที่เป็น
ประโยชน์ในการท างาน (วิทยาทาน) และการใช้ชีวิต (ธรรมทาน) และการให้อภัยแก่ผู้ที่ท าผิดพลาด 
ที่พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือการไม่ถือโทษในเรื่องทั้งปวง (อภัยทาน)  

2. ศีล คือ วิธีการอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งกาย วาจา และทางใจ อันเป็นหลักการสากล
คุ้มครองสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งการประพฤติตนตามระเบียบวินัยของหน่วยงาน ตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม 
 3. ปริจจาคะ คือ การเสียสละส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารในการดาเนินงาน ใน
ด้านการ เสียสละเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของบุคลากร และองค์การ การไม่เห็นแก่ตัวของ
ผู้บริหารจะสามารถท าให้บุคลากรท างานอย่างเป็นมีความสุข  

4. อาชชวะ คือ ความเป็นผู้ซื่อตรงส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารในการดาเนินงาน 
ในด้านของความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ต่อบุคลากร เป็นผู้ตรงต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อภาระงานให้
ประสบความส าเร็จ  

5. มัททวะ คือ ความสุภาพอ่อนโยน ความสุภาพอ่อนโยนที่ผู้บริหาร แสดงออกถึง
กิริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ และการพูดจา สุภาพไพเราะ นุ่มนวล 
กับบุคคลในทุกระดับ  
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6. ตปะ คือ ความเพียรพยายามส าหรับผู้บริหาร เป็นวิธีการของผู้บริหารในการดาเนินงาน
ในด้านความพยายาม ความบากบั่นความก้าวหน้า ไม่ถอยหลัง ความไม่หยุดอยู่กับที่ รู้จักระงับยับยั้ง
ชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสาราญและการปรนเปรอ มุ่งมั่นในหน้าที่การงานให้ครบถ้วน
สมบูรณ์  

7. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธส าหรับผู้บริหาร เป็นวิธีการของผู้บริหารที่แสดงถึงความมี
เหตุผล ไม่ โกรธผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร้เหตุผล มีเมตตาธรรมประจาใจ รู้จักระงับความ
ขุ่นเคืองแห่งจิต และมีวินิจฉัยที่มีเหตุผล 

8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารที่ไม่แสดงการกดขี่     
ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้อ านาจที่เหนือกว่าเบียดเบียนผู้อ่ืน ให้ความช่วยเหลือ สร้างความ
เสมอภาคให้เกิดขึ้นในองค์กร  

9. ขันติ คือ ความอดทน การที่ผู้บริหารอดทนต่อความยากลาบากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใน
การด ารงชีวิต มีมานะอดทนในการท างาน มีความอดทนต่ออารมณ์ยั่วยุต่างๆ ที่เข้ามากระทบ คือ
การควบคุมอารมณ์เม่ือผิดหวังหรือการอดกลั้นต่อความโลภและความอยากได้  

10. อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรมส าหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารที่ยึดมั่นในหลักของ
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหว ไม่มีอคติโดยมิชอบ ใช้ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง สามารถท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว
ต่อภาระงาน  
 
บทสรุป 

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารตามแนวพุทธธรรม มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้น ามีส่วนส าคัญในการกระตุ้น ผู้ร่วมงานให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
และประสบความส าเร็จในองค์กร โดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อท าให้ได้แนวทางการบริหาร
องค์กรโดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพ้ืนฐาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารอย่างหลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับงานบริหารในบริบทที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม การจะท าให้เกิดภาวะผู้น า
จริยธรรมทางพุทธศาสนา ก็ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างกว้างขวาง ในยุค 4.0 ถ้าบริหารพัฒนาในสิ่งที่
เป็นธรรม ไม่ท าลายองค์กร ไม่ท าลายธรรมชาติ ก็ถือเป็นความหมายและเครื่องมือในการพัฒนา
องค์กรอย่างแท้จริง ธรรมะไม่จ ากัดกาล จึงใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย  แต่อาจเป็นเพราะคนในองค์กร 
มองภาพไม่ชัดว่า หลักธรรมที่ใช้ปฏิบัติเฉพาะตัว จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน หรือคนในองค์กร
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละของคนในองค์กร  ประการส าคัญคือ ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
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เป็นแบบอย่างในการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม จึงถือเป็นเรื่องยากยิ่งในสังคมยุค
ปัจจุบันนี้  
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มุมมองพระพุทธศาสนากับการบริหารงานบุคคล 
BUDDHIST PERSPECTIVE AND PERSONNEL MANAGEMENT 

 
ธิติวุฒิ หมั่นมี  พระสุริยะ ฐานธมฺโม 

บทคัดย่อ 
การบริหารบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหลักพุทธธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะ
บรรลุเปูาหมายของตนเองและเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร โดยบทความนี้จะมีการมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กรซึ่งใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วย
บูรณาการ คือ พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, และอิทธิบาท 4 ซึ่งในส่วนของสรุปจะท าให้ได้ทราบว่า
การบูรณาการหลักธรรมเหล่านี้เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมองว่ามีความส าคัญอย่างมากกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์กรในยุคปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : การบริหาร, ทรัพยากรมนุษย,์ พระพุทธศาสนา 

Abstract 
Current human resource management It is very important to have a 

Buddhist principle. In order to ensure that all personnel in the organization are 
satisfied with their work and good quality of life, are determined to achieve their 
goals and grow together with the organization. This article will focus on the training 
process for personnel development of organizations that use Buddhism principles 
to help integrate the Brahmihan 4, Sangkhavat 4, and Itthi 4, which in summary can 
be made. Knowing why integrating these principles, why Buddhism is considered to 
be very important to human resource management in the organization in the 
present day. 
Keywords :  Management,  Human resources, Buddhism 

                                           


 คณะสังคมศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 


 พระสอนศีลธรรม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทน า 
ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ตั้งแต่เมื่อครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ประกอบขึ้นจากเหตุ

ปัจจัยหลายๆ หนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการบริหารงานบุคคลหรือก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กร ซึ่งมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยปัจจุบันนี้ภายในองค์กรต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณค่าของจริยธรรมของบุคลากรมาก
ข้ึนนัยว่าหากบุคลากรประกอบด้วยจริยธรรมแล้วจะท าให้การงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือเป็น
ความมั่นคงของทุนมนุษย์ขององค์กร ซึ่งในทางพุทธศาสนาก็มีพระพุทธพจน์อยู่ตอนหนึ่งว่า “ทนฺโต 
เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกอบรมตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐ” (ที.ปา. 1 1 / 228/231) ซ่ึงมี
ใจความมุ่งหมายว่าบุคลากรที่ฝึกดีแล้วจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าท่ีดีที่สุดต่อในทุกๆ องค์กร 

แต่ก็อย่างที่ผลปรากฏเห็นในปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นผลพวงจากหลักแนวคิดการพัฒนาด้าน
วัตถุมากเกินไปในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้แนวคิดด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัว
บุคลากรภายในองค์กรจึงยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร สังเกตได้จากยุคแรกเริ่มในการพัฒนาการผลิตเป็น
แบบสายพานโดยอาศัยเครื่องจักรเข้ามาช่วยนั้น การบริหารจัดการบุคคลสมัยนั้ นมีมุมมองต่อ
บุคลากรในองค์กรว่าเป็นเพียงเครื่องจักรชิ้นหนึ่งและละเลยที่จะสนใจปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ใน
ยุคต่อมาจนถึงปัจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวหันมาศึกษาด้านพฤติกรรมและเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กรมากขึ้น แต่ก็เป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
แง่ของการผลิตให้มากขึ้นเท่านั้น จนเกิดปัญหาบ่อยครั้งจากการละเลยที่จะสนใจความเป็นมนุษย์
ของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กรและสังคม การศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับหลักแนวคิดการบริหารงานบุคคลแบบสากล จึงเป็น
แนวคิดของมุมมองในบทความนี้ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความพึง
พอใจทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร โดยคาดหวังว่าจะสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 

การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญอย่างไร 
การบริหารงานบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

บุคคล  เช่น ในการบรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนขั้น  เลื่อนเงินเดือน  เป็นต้น  หรือผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2546) เป็นกระบวนการในการก าหนดนโยบาย
และแผน  รวมถึงกฎระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคน  การก าหนดต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน  เพื่อให้องค์การได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และทัศนคติเข้า
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มาปฏิบัติงานในองค์การให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้  รวมทั้งมีการใช้บุคคลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและตรงกับงาน  ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งส่วนบุคคลและองค์การ  และ
ยังรวมถึงกระบวนการทางวินัย  การรักษาวินัย  และการให้ผลประโยชน์เกื้อกูล  จนกระทั่งบุคคล
พ้นจากงานไปในที่สุด บุญเลิศ  ไพรินทร์ (2548) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหา  คัดเลือก  และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ  
พร้อมทั้งส่งเสริมเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาให้ปฏิบัติงานได้เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ  มีสุขภาพ
ดีทั้งกายและจิต  พร้อมที่จะท างาน  และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้สมาชิกผู้พ้น
จากงานด้วยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุ  หรือเหตุอ่ืนใดที่เกี่ยวกับงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข (พยอม  วงศ์สารศรี 2547) เป็นกิจกรรมการจัดการ และงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและรักษาคุณภาพการท างาน ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทางซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพของ
องค์การ (Andersen, Cobbold, and Lawrie 2005) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการว่าจ้างและการ
จัดการพนักงานในองค์การซึ่งครอบคลุมกิจกรรม กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุน
มนุษย์ การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ (การวางแผนการสรรหา การ
เลือกและการจัดการคนเก่ง) การจัดการผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาและการเรียนรู้ในองค์การ 
การจัดการค่าตอบแทน  แรงงานสัมพันธ์และการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน (Terry-Armstrong, Biddle, Mulas, and Anderson 2010) และเป็นเรื่องของการธ ารง
รักษาด้วยความมีความยุติธรรมในการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเติบโตอย่างเสรี ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์กับผลการด าเนินงานทางด้านการผลิต (Chen,  Liaw, and Lee 2002) โดยสรุป การ
บริหารงานบุคคล  จึงหมายถึง  กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน  การบ ารุงรักษา  การ
พัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน  เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยความ
พึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน 

เพราะเหตุนั้น ความส าคัญของการบริหารงานบุคคลนั้นนับวันจะทวีขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่
เรายอมรับความจริงว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นส าคัญยิ่งกว่าปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  แม้จะมีเครื่องจักรกล
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานมากขึ้น  และใช้วิทยาการสูงขึ้น  มีวิสัยสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดก็
ไม่ใช่น าเครื่องเข้ามาแทนที่คน  ไม่ใช่เข้ามาเป็นนายคน  เพราะคนต้องเป็นนายเครื่องวันยังค่ า  คือ  
เป็นผู้สร้าง  ผู้ใช้เครื่อง มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้มีผลท าให้ทัศนคติและค่านิยม  ตลอดจน
สิ่งจูงใจต่าง ๆ  ของคนในยุคใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว  ต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  การเข้าใจได้
ถูกต้องและมีศีลปะในการจูงใจที่ไม่ซ้ าแบบเดิม  นับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องด าเนินการอย่าง
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ธีรยุทธ์  พ่ึงเทียร  และสุรพล  สุยะพรหม 2543) และมีความจ าเป็นจะต้องมีการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลาย เพราะความแตกต่างด้านประวัติศาสตร์ของชาติ
และวัฒนธรรม (Bae & Rowley 2002: 286) การบริหารงานบุคคล  จึงเป็นหัวใจของการบริหารไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานประเภทใด  ถ้าหากการบริหารงานบุคคลบกพร่อง  หน่วยงานนั้น ก็จะ
เจริญก้าวหน้าได้ยาก  เพราะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ผลงานจะดีหรือจะเสีย  อยู่ที่บุคคลที่ท างาน
นั้น  ถ้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขวัญไม่ดี  ก าลังใจเสีย  สมรรถภาพผลงานก็จะขาด
หายไป  แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความส าเร็จ  บุคคลทุกฝุายจะร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน  ทุกฝุายก็จะได้รับความพึงพอใจ 

มุมมองพระพุทธศาสนากับการบริหารงานบุคคล 
บทความนี้ผู้เขียนขอมุ่งเน้นน าเสนอในส่วนของกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาซึ่งบุคลากรของ

องค์กร โดยใช้หลักของ พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, และอิทธิบาท 4 ดังนี้ 
พรหมวิหาร 4 คุณธรรมของผู้บริหาร 
พรหมวิหาร 4 นี้ เป็นธรรมส าหรับผู้ประเสริฐที่ต้องมีไว้เป็นหลักธรรมประจ าใจ และก ากับ

ความประพฤติ (ป.อ.ปยุตฺโต 2558) เป็นคุณธรรมส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ (เจริญ สุวฑฺฒโน 
2543) เป็นธรรมส าหรับทุกคนที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผู้น า” ต้องท า
ตนให้เป็นแบบอย่างในการครองตน (ป.อ.ปยุตฺโต 2549) การใช้หลักพรหมวิหาร 4 นี้ ต้องใช้ให้
ครบถ้วน จึงจะสมบูรณ์ เพราะหลัก “เมตตา” “กรุณา” “มุทิตา” นั้น เป็นหลักที่ท าให้คนรัก และ
หากไม่ใช้ควบคู่ไปกับหลัก “อุเบกขา” ด้วยอย่างสมดุลกัน (ป.อ.ปยุตฺโต 2547) “เมตตา” ท าให้
ผู้บริหารรู้จักมองแง่ดีของเพ่ือนร่วมงานและจดจ าไว้เพ่ือจะได้ใช้คนให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดีของ
เขา “กรุณา” จะท าให้ผู้บริหารเปิดใจรับฟังปัญหาของเพ่ือนร่วมงาน “มุฑิตา” จะช่วยให้ผู้บริหาร
สนับสนุนส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถจนได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และ “อุเบกขา” จะท าให้ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการให้รางวัลและการลงโทษ อย่างเท่าเทียม  
(ประยูร ธมฺมจิตโต 2539) โดยในเบื้องต้นผู้บริหารควรตั้งอยู่ในคุณธรรมนี้ก่อนให้เป็นปกติ เพ่ือสร้าง 
Thrus ความเชื่อใจ ให้เป็น Personal Brand ขึ้นมา 

สังคหวัตถุ 4 เครื่องมือเพื่อการบริหาร 
สังคหวัตถุ 4 คือ หลักสงเคราะห์ หรือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  (พุทธทาสภิกขุ 2525) 

เป็นธรรมที่ส าคัญมากส าหรับผู้บริหาร เพราะผู้บริหารจะท างานให้ส าเร็จต้องอาศัยผู้อ่ืน ถ้าผู้บริหาร
บกพร่องด้านมนุษยสัมพันธ์ก็จะไม่มีคนมาช่วยท างาน เมื่อไม่มีคนมาช่วยท างานก็เป็นผู้บริหารไม่ได้ 
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ซึ่งท าให้การด าเนินงานขององค์การไม่สามารถส าเร็จลงได้ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 2549) เป็นวิธีการผูก
ใจคน คือ ท าหน้าที่เป็นกาวใจ เชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน นักบริหารจึงต้องมี ไว้ เพ่ือผูก
ใจเพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา (ป.อ.ปยุตฺโต 2549) เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มี 
4 ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ปิยวาจา การพูดจาต่อกันด้วยถ้อยค าที่
ไม่เคืองระคายหู อัตถจริยา การมีจิตอาสาเพ่ือผู้อ่ืนและองค์กร สมานัตตตาการวางตนได้อย่า ง
เหมาะสมกับสถานภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย (ที.ปา. 11/210/170)  เมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในใจ
บุคลากรได้แล้วการขอความร่วมมือในการฝึกฝนพัฒนาก็สามารถท าได้ง่าย 

อิทธิบาท 4 คุณธรรมของผู้ปฏิบัติการ 
อิทธิบาท หมายถึง ธรรมอันเป็นทางแห่งความส าเร็จ ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามความ

ประสงค์ (บุญมี แท่นแก้ว และคณะ 2538) เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ซึ่งท่านได้อธิบายว่า 
ค าว่า “ฤทธิ์” ของคนสามัญ ก็คือ การท างานให้ส าเร็จนั่นเอง (ปิ่น มุทุกันต์ 2535) ดังนั้นโดย
ใจความแล้ว อิทธิบาท 4 นั้นก็คือ หลักธรรมเพ่ือความส าเร็จขององค์กร มี 4 ประการ คือ ฉันทะ 
ความมีใจรักในหน้าที่การงานในองค์กร วิริยะ ความเพียรพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
บรรลุตามเปูาหมาย จิตตะ ความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่การงาน ท างานอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะส าเร็จ และวิมังสาการท างานด้วยปัญญา ไม่ใช่ท าด้วยอารมณ์หรือความรู้สึก (ที.ปา. 11/110/80-
81) โดยในส่วนนี้จะเป็นกรอบในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรได้
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้เขียนน าเสนอให้เห็นว่า การบริหารงานบุคคลในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้นค่อนข้าง
มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณธรรมในตัวบุคคลเป็นหลักซ่ึงโดยย่อก็ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือผู้บริหาร
เครื่องมือของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งในส่วนของผู้บริหารนั้นก็จะมีเครื่องมืออันนี้อยู่แล้ว
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ชักน าผู้ตามค าบัญชาให้คล้อยตามได้สิ่ง
นั้นคือ Trust ความน่าเชื่อถือ และ Personal Brand เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย Trust ความ
น่าเชื่อถือนั้นเกิดจากตัวตน ลักษณะ ความประพฤติ มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีความตั้งใจดี ไม่เห็น
แก่ตัวและ มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติ ผลงานที่ดี เป็นรูปธรรม ส่วน Personal Brand เกิด
จากผู้น า ที่ต้องมีคุณภาพและต้องสื่อสารให้เป็นที่รู้จัก มี Empathy ความพยายามที่จะเข้าใจจิตใจ
ของผู้อ่ืนอย่างแท้จริง และสิ่งที่ส าคัญเหนืออ่ืนใดคืออย่าแกล้งท า ต้องเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าเองก็มีทั้ง 3 ส่วนคือทั้ง Trust, Personal Brand, และ Empathy   
โดยกระบวนการแล้วก็คือ ผู้บริหารตั้งอยู่ในพรมวิหาร 4 แล้วอาศัยเครื่องมือคือสังคหวัตถุ 4 เพ่ือ
เหนี่ยวน าให้อิทธิบาท 4 เกิดขึ้นในตัวบุคลากรขององค์กร เนื่องจากผู้เขียนสังเกตเห็นว่า การ
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บริหารงานบุคคลโดยพระพุทธเจ้าและที่แนะน าโดยพระองค์ประสบความส าเร็จโดยส่วนมากถึงแม้
จะมีส่วนที่ไม่สามารถพัฒนาได้บ้าง แต่ก็ไม่กระทบถึงวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรโดยรวม 
และเพราะการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความคล่องตัวและสามารถบูรณาการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อยู่เสมอ (ธิติวุฒิ หมั่นมี 2557) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคโลกาวิวัฒน์ และเพ่ือความอยู่รอดของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น (สุภาพร พิศาลบุตรและ
ยงยุทธ เกษสาคร, 2545:34 อ้างโดย อนุวัต กระสังข์ 2560) ในท านองเดียวกันหากองค์กรในสมัย
ปัจจุบันเปิดรับแนวคิดน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับวิธีการบริหารงานบุคคลที่มี
อยู่ภายในองค์กรของตน ไม่แน่ว่าอาจตอบโจทย์การบริหารงานบุคคลขององค์กรนั้นได้และช่วยให้
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ 

บทสรุป 
ในมุมมองของพระพุทธศาสนาแล้วการบริหารบุคคลทุกยุคสมัยและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ยุคปัจจุบัน ควรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักพุทธธรรมแนวทางในการปฏิบัติงาน เพราะ
หลักธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เป็นหลักความดีของการกระท าทางกาย วาจา และใจ ระหว่างผู้น ากับผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้ร่วมงานทุกฝุายในการท างานร่วมกัน ท่ามกลางเหตุปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความพึงพอใจในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเปูาหมายของตนเองและเติบโตไปพร้อมกันกับ
องค์กร 
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วิเคราะห์การสร้างภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา 
ANALYSIS OF LEADERSHIP CREATION: BUDDHISM PERSPECTIVE 

 
ธิติวุฒิ หมั่นมี  อนุวัต กระสังข์ พระเตวิช โชติญาโณ 

 
 
บทคัดย่อ 

ภาวะผู้น าคือสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในขณะเดียวกันสังคมเร่ิมให้ความ
สนใจกับ ภาวะผู้น ามากขึ้น เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายหลาย
ประเด็น ถึงศักยภาพความเป็นผู้น าของท่าน เนื่องด้วยการที่เราต้องการจะเป็นผู้ตามของใครสัก
คนแล้ว ก็ไม่ใช่เพียงเพราะบุคคลท่านนั้นมีอ านาจ แต่บุคคลท่านนั้นต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการท างานของตน และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ตนเองได้ ซึ่งกล่าวได้ว่าภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ผู้น าทุกชนชั้น พึงจะมีและพึงจะเป็น ภาวะผู้น าใน
มุมมองของพระพุทธศาสนา เราจะมองเห็นได้ถึงศักยภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงแบบอย่าง ในการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผล แต่
ยังทรงสร้างหลักธรรมอีกหลายประการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพและ
บุคลิกภาพ ในการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและและน ามาซึ่งประสิทธิผล ให้สามารถน า
หลักธรรมต่างๆ ไปบรูณาการปรับใช้เพ่ือดึงศักยภาพของตัวผู้น าและองค์กรนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพิสูจน์ได้จากภาวะผู้น าของพระพุทธเจ้า ที่สามารถบริหารจัดการองค์กร
ของพระองค์ และยังคงเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดอีกว่า องค์กรของพระองค์ยังคงอยู่ได้ แม้จะไม่มี
พระองค์แล้วก็ตาม  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, มุมมองพระพุทธศาสนา 
  

                                                           
  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
  พระเตวิช โชติญาโณ วัดเขาก าแพง ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรุี 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 

Leadership is lost in today's society. At the same time, society places 
more importance on leadership, such as the prime minister who talks with 
many representatives about your leadership potential because we want to be 
someone's followers, not just because that person has power. But that person 
must have a vision to be able to show their work potential and to be able to 
build credibility for themselves. Leadership is something that every leader 
should have and should be a leader in perspective. In Buddhism, we see the 
potential of the Buddha. He is not just an example. In being an effective and 
effective leader But still creating several principles for the benefit of those who 
want to develop their potential and personality to become effective and 
effective leaders so that they can be used to integrate and adapt to the 
potential of leaders and organizations. Which proves from the leadership of the 
Lord Buddha that can manage his organization and remains evidence that his 
organization still exists without him. 
Keywords: Leadership Buddhism Perspective. 

 
บทน า 

ตามหลักของธรรมชาติแล้ว แท้จริง“มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึก แต่พูดอีกทีพูดให้ดีคือ 
มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ ตอนนี้กลายเป็นดีไป ตอนที่ต้องฝึกหมายความว่าถ้าไม่ฝึกมันอยู่ไม่ได้มัน
แย่กว่าสัตว์อ่ืน สัตว์อ่ืนไม่ต้องฝึกมันอยู่ได้” (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต),2543 : 41) เมื่อเรา
เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็ควรที่จะฝึกตนให้ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน ดังค าที่ว่า มนุษย์ แปลว่า 
สัตว์ประเสริฐ แต่ที่จริงแล้วต้องแปลว่า มนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐได้เพราะการฝึก ส าหรับบุคคล
ที่จะเป็นผู้น าแล้ว เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายหลายประเด็น ถึง
ศักยภาพความเป็นผู้น าของท่าน ยิ่งสมควรแก่การฝึก เพ่ือปรับปรุงบุคลิกภาพและศักยภาพ 
ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในจัดการงานต่าง ๆได้ ดังเช่นเรื่องที่มาในมหาสีนาทสูตร พระพุทธองค์ยัง
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ทรงถูกดูหมิ่นจาก   สุนักขัตตลิจฉวี พระองค์จึงตรัสถึงก าลังของพระตถาคต 10 ประการ (ภาวะ
ผู้น า) เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของพระองค์เองว่าเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพเพียงใด“ฝูงสุนัขที่มีสิงโตน า ดีกว่าฝูงสิงโตที่มีสุนัขน า”(รัตติภรณ์ จงวิศาล,2559 : 2)
เมื่อผู้น า คือบุคคลที่มีอ านาจแล้วควรท าตนให้เหมาะสมกับอ านาจที่ตนถือไว้ด้วย อุปมา
เหมือนกับสิงโตที่เป็นผู้น าของสุนัข คือ ผู้น าที่มีภาวะผู้น า สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรของ
ตนออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด ไม่เหมือนกับผู้น าที่อุปมาเหมือนหมาที่คอยจ้องแต่จะลอบกัด ท าร้าย
บริวารของตน นี้จึงเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ผู้น าทุกคนควรมีภาวะผู้น าและสามารถน าหลักธรรม
ไปปรับใช้กับภาวะผู้น านั้นด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้ว จะพิจารณาได้ว่าหลักธรรมต่างๆ
ในพุทธศาสนาสามารถบูรณาการได้ทุกแขนงวิชา ทุกโครงสร้าง การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในทาง
วิทยาศาสตร์ การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และที่ส าคัญที่สุด คือ ภาวะผู้น า ใน
ปัจจุบันบุคคลในยุคสมัยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น วัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยกลางคน ล้วนให้ความสนใจ
และมีข้อบกพร่องในด้านภาวะของผู้น าอย่างเห็นได้ชัด เช่น ท่านนายกรัฐมนตรี พิจารณแล้วจะ
เห็นได้ว่าหลักธรรมต่าง ๆสามารถดึงศักยภาพของผู้น าที่น าหลักธรรมไปบูรณาการ ปรับใช้กับ
โครงสร้างในด้านต่าง ๆภายในองค์กรของตน และยังมีตัวอย่างที่ส าคัญ คือ องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเองที่เป็นหลักฐานส าคัญว่าพระองค์ทรงปรีชาญานและปราชญ์เปรื่อง
เพียงใดที่สามารถเป็นผู้น าที่สามารถเผยแผ่ค าสั่งสอน แล้วไม่ท าให้มีผลกระทบต่อศาสนาอ่ืน ๆ 
รวมไปถึงหลักฐานถึงหลักความสอนของพระองค์ว่าสามารถด ารงคงไว้ถึง2562ปี 
 
ความหมายของภาวะผู้น า(Leadership) และผู้น า(Leader) 
  นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น า(Leadership) และผู้น า(Leader) ดังนี้
“ภาวะผู้น า คือ ศิลปะและความสามารถในการมาและจูงใจผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนให้ท างานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและของ
องค์การ” (พระรัตนมุนี (ปุณฺณมี วิสารโท,2559 : 9) ซึ่งอีกนัยหนึ่ง“ภาวะผู้น า น่าจะหมายถึง
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป็น
ความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันในอันที่จะ
ท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบความส าเร็จ” (รองศาสตราจารย์(ระดับ
9) วิเชียร วิทยอุดม,2550 : 3) และ“ภาวะผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจเหนือผู้อ่ืนและอ านาจนี้
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ช่วยให้ผู้น าสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไม่สามารถปฏิบัติคนเดียวได้ส าเร็จโดยท าให้ผู้ตามยอมรับ
และเต็มใจปฏิบัติตาม” (ประยงค์ รณรงค์,2550 : 10)ในส่วนของค าว่า ผู้น า นักวิชาการกล่าวว่า 
“ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้น าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” (ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี,2557 : 14)
และ“ผู้น า  หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งขึ้นมา ให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานในองค์กรต่าง ๆต้องอาศัยบุคคลที่มีความเป็น
ผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์”(รองศาสตราจารย์ ดร.
เนตร์พัณณา ยาวิราช,2556 : 1)อีกนัยหนึ่ง“ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่จะ
จงใจชักน าหรือว่าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ” (รอง
ศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,2550 : 14) 

สรุป ภาวะผู้น าและผู้น า คือ ภาวะผู้น านั้นเป็นสิ่งที่ผู้น าทุกคนพึงมี พึงเป็น เนื่องด้วย
ผู้น าเป็นเพียงบุคคลคนหนึ่ง ที่มีบุคคลอ่ืนอยากร่วมงานด้วย และเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการท างาน เพราะฉะนั้นผู้น าจึงควรมีภาวะผู้น าหรือเรียกอีกอย่างว่าคุณสมบัติของผู้น า ใน
การชักจูง หรือดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย อย่าง
ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานในทุกประการ  ส่วนภาวะผู้ตามแนวพุทธศาสนา คือ 
ผู้น าที่สามารถน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบูรณาการปรับใช้กับตนเอง
และองค์กรของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถครองใจบุคลากร
ภายในองค์กรของตนโดยใช้หลักธรรม และน าหลักธรรมมาขจัดศักยภาพที่ด้อยและปรับเพ่ิม
ศักยภาพของตนให้ดีมากขึ้น 
 
ลักษณะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
“คุณลักษณะผู้น าทางพระพุทธศาสนานอกจากความรู้ความสามารถสติปัญญาบารมีทางสังคม
บุคลิกภาพและพฤติกรรม ยังจะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและด ารงตนอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการและหลักการทางพระพุทธศาสนาสันติ
สุขสู่สังคม” (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ,2559 : 147) และ“ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาต้อง
มีคุณลักษณะภายในของผู้น าคือเป็นผู้รู้หลักของสัปปุริสธรรม ไม่ประมาทตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์
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และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คุณลักษณะภายนอกในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกันต้องมี
ความรู้ความสามารถมีพรหมวิหารธรรม” (กีรติ กมลประเทืองกรและสุวัฒสัน รักขันโท,2561 : 
126-133) ลักษณะที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ผู้น าควรเป็นผู้ที่มีลีลาทางภาษา คือ “ 1. พูดแจ่มแจ้ง  
ชี้แจงอธิบายให้เข้าใจชัดเจน มองเห็นเหตุผลแจ่มแจ้ง หมดสงสัย เหมือนจูงมือไปเห็นกับตา 
(สันทัสสนา) 2. พูดจูงใจ  พูดให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ จนเกิดความซาบซึ้งยอมรับ อยาก
ลงมือท าหรือน าปฏิบัติ (สมาปนา) 3. พูดเร้าใจ  ปลูกใจให้คึกคัก เกิดความแข็งขันมั่นใจและมี
ก าลังใจหาญกล้า กระตือรือร้นที่จะท าให้ส าเร็จโดยไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล าบาก 
(สมุตเตชนา) 4. พูดให้ร่าเริง  ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งเมตตาไมตรี ความหวังดี และความรู้สึกที่
สดชื่นร่าเริง เบิกบานผ่องใส แช่มชื่นใจด้วยความหวังในผลดีและทางที่ส าเร็จ (สัมปหังสนา)” 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , 2551) 

สรุป ผู้น าในทางพระพุทธศาสนาควรมีลักษณะที่สามารถน าหลักธรรมไปบูรณาการ
ปรับใช้ได้ทั้งกับตนเองและองค์กร ให้ความส าคัญถึงหลักความสามัคคีของหมู่คณะ อันจะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ท า มีสติปัญญาที่เฉียบคม ในการตัดสินใจ 
วางแผนในการท างาน มีวาทศิลป์ในการชักจูงให้บริวารประพฤติตาม และที่ส าคัญผู้น าไม่ควรใช้
อ านาจตามกิเลส ตัณหา เพ่ือสนองความต้องการของตน มีทัศนคติ อุดมการณ์ เป้าหมายที่
ชัดเจนและถูกต้อง เป็นผู้ที่มีสายตาที่กว้างไกล สามารถน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาบูรณาการปรับใช้กับตนเองและองค์กรของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบก าลังของพระตถาคตกับภาวะผู้น า  
 การน าเอาภาวะผู้น ามาวิเคราะห์กับก าลังของพระตถาคตมีปรากฎใน มหาสีนาทสูตร 
ความย่อว่าพระพุทธองค์ทรงถูกดูหมิ่นจาก สุนักขัตตลิจฉวี พระองค์จึงตรัสถึงก าลังของพระ
ตถาคต 10 ประการ (ภาวะผู้น า) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของพระองค์เองว่าเป็น
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพียงใด  
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ก าลังของพระตถาคตกับภาวะผู้น า (พระครูโสภณปริยัติสุธี,2554) 
ก าลังของพระตถาคต ภาวะผู้น า 

1.ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็น(ฐานะ=เหตุ,ความเป็นไป
ได้) (พระธรรมปฎิก(ป.อ.ประยุตโต),2546 : 51) และอ
ฐานะโดยเป็นอฐานะในโลกนี้ตามความเป็นจริง 
2.ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นท้ัง
อดีต  อนาคต  และปัจจุบัน 
 3.ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาท่ีให้ถึงภูมิทัง้ปวง 
 4.ตถาคตรู้ชัดโลกท่ีมีธาตุหลายชนิดที่แตกต่างกัน 
 5.ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สตัว์เป็นผูม้ีอธัยาศัยต่างกัน 
  6.ตถาคตรู้ชัดว่าสตัว์เหล่าอื่นและบุคคลอื่นมีอินทรีย์
แก่กล้าและอ่อน 
7.ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่ง
ฌาน  วิโมกข ์ สมาธ ิ และสมบัต ิ การออกจาก
ฌาน  วิโมกข ์ สมาธ ิ สมาบัต ิ
8.ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ
ตั้งแต่   1,2,3,4,5,6,7....100,000  ตลอดสังวัฏฏกัป 
9.ตถาคตเห็นหมู่สตัว์ผู้ก าลังจุติก าลังเกิด  ทั้งช้ันต่ า
และช้ันสูง  รูปงามและไม่งาม  เกิดดีและไม่ดีด้วยตา
ทิพย์ 
10.ตถาคตท าให้แจ้งเจโตวิมุตต ิ ปัญญาวิมตุติ อันไม่มี
อาสวะ 

1.ต้องมีฐานเสียงสนับสนุนว่าจะเป็นผู้น าต้องรู้ว่า
ทีมงานฐานเสียงมากน้อยแค่ไหน 
 2.ต้องรู้ผลของนโยบายดี: วิบาก  คือผลแห่งการ
ปฏิบัต ิ เช่น  วางนโยบายออกมา  วิบากกรรม คือ
ผลกรรม 
3.ต้องมีวิสัยทัศน์ คือทิศทางที่จะไปและงดเว้นภูมิ
คือภพภูม ิ
4.ต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างฝา่ยต่าง ๆ 
ทางด้านเช้ือชาติ  ศาสนา  และวฒันธรรม 
5.ต้องรู้ความต้องการแต่ละกลุ่ม หรือชุมชน หรือ
กลุ่มผลประโยชน์ 
6.ต้องวิเคราะหเ์ป็นว่าแตล่ะกลุม่มจีุดด้อยเด่น
อย่างไรบ้าง 
7.ต้องรู้คะแนนนิยมว่าคง
อยู ่ ลดลง  อย่างไร  เท่าไหร ่
  8.ต้องส ารวจความคดิเห็นโดยการท าโพล  หรือ
ประชามต ิ
9.ต้องเป็นนักสังเกต  เมื่อเห็นนักการเมืองรุ่นน้อง
แสดงความคดิเห็น หรือแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ย่อม
อาศัยประสบการณ์มาท านาย หรอืบอกสอนได้ 
10.ต้องหมั่นศึกษาหาความรูจ้นสรา้งตนให้เป็นองค์
แห่งความรู ้
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การวิเคราะห์ภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา ( ตามกรอบของหลักสปัปรุิส
ธรรม 7 )  

 สัปปุริสธรรม 7 (ที.ปา.(ไทย) 11/331/255) สัปปุริสธรรมธรรมของสัตบุรุษดี, ธรรมที่
ท าให้เป็นสัตบุรุษมี 7 ข้อคือ 1. ธัมมัญญุตา-รู้หลักหรือรู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตา-รู้ความมุ่งหมาย
หรือรู้จักเหตุผล 3. อัตตัญญตุา-รู้จักตน 4. มัตตัญญุตา-รู้จักประมาณ    5. กาลัญญุตา-รู้จักกาล 
6. ปริสัญญุตา-รู้จักชุมชน 7. ปุคคลัญญุตา-รู้จักบุคคล (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ประยุตโต),2546 : 
274) 
 ธัมมัญญุตา ผู้น าควรรู้จักเหตุของต้นสายปลายเหตุของทุกเรื่อง สามารถพิจารณาถึง
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุด ผู้น าที่มีจุดอ่อนในข้อนี้ เช่น นายกรัฐมนตรีที่
มิได้รู้ชัดถึงต้นสายปลายเหตุของปัญหา ยกตัวอย่างประเด็น “สังคมไทยมีช่องว่างคนจนคนรวย
สูงมากจนเกิดความไม่เป็นธรรม อาจเป็นเพราะชนชั้นน าผูกขาดตลาดและรัฐสภา นักการเมือง
ของไทยจึงมีผลประโยชน์ร่วมกันกับนายทุนและนักธุรกิจมาโดยตลอด”(เมธา มาสขาว,2562)
แทนที่นายกรัฐมนตรีจะท าการยึดคืนหรือใช้วิธีซื้อคืนกิจการที่เคยเป็นของรัฐ และจัดตั้งบริษัท
ลูกขึ้นเพ่ือที่ว่า เพ่ือให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนหรือประชาชนสามารถเป็นหุ้นส่วนได้ 
 อัตถัญญุตา ผู้น าควรรู้จักผลของเหตุ เช่น วางนโยบายเช่นไรไปต้องรู้ว่าผลของ
นโยบายนั้นจะออกมาเป็นเช่นไร สามารถคาดการณ์ถึงผลของเหตุได้ ผู้น าที่ท างานโดยไม่รู้จักผล 
จะมีลักษณะคล้ายกับการเมืองที่แยกจากการบริหารแล้วมีนโยบายสาธารณเป็นตัวเชื่อม คือ 
นักการเมืองคิดนโยบาย นักบริหารเป็นผู้ลงมือท า ซึ่งผู้ท าจะมิได้ส่งผลของการกระท ากลับไป 
ท าให้นักการเมืองในรูปแบบนี้ ไม่รู้ถึงข้อบกพร่องของงาน และไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 
 อัตตัญญุตา ผู้น าควรรู้จักฐานะและศักยภาพของตน สามารถประเมินตนเองได้ว่ามี
ความสามารถในการท างานได้มากน้อยเพียงใด ผู้น าที่ขาดหลักธรรมในข้อนี้ เช่น นายกรัฐมนตรี 
ที่สมัยแต่ก่อนท่านเป็นทหารแล้วท าการยึดอ านาจแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านมี
ความสามารถทางด้านการทหาร มิใช่ทางการบริหารบ้านเมือง ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด
ขึ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันนี้ 

มัตตัญญุตา ผู้น าควรเป็นผู้รู้จักประมาน รู้ว่าสิ่งใดควรลงทุนไม่ควรลงทุน ประเมินความ
จ าเป็นของการใช้จ่ายได้ และสามารถลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ผู้น าที่ขาดหลักธรรมในข้อนี้ เช่น 
นายกรัฐมนตรีที่ใช้งบประมาณไป 8.9 แสนล้านภายในเวลา 5 ปี ไปกับการซื้อยุทโธปกรณ์ให้
กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผลดีถ้ามีสงครามโลก แต่ในขณะนี้เศรษฐกิจก็ย่ าแย่ การศึกษาก็มิได้
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ถูกให้ความส าคัญจากรัฐบาลอย่างที่ควร เราจะอยู่รอดจากสงครามที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะ
เราจะตายตั้งแต่ไม่มีสงคราม 
 กาลัญญุตา ผู้น าควรรู้จักกาล เวลาไหนควรท าสิ่งใด เพราะการท างานใดให้เกิดความ
สมบูรณ์มากที่สุดนั้น ต้องใช้เวลา เนื่องด้วยองค์ประกอบต่างๆ จะครบถ้วนได้นั้นต้องอาศัยเวลา 
องค์กรที่ขาดคุณธรรมข้อนี้ จะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของความสามัคคี ขาดความพร้อม
เพรียง  
 ปริสัญญุตา ผู้น าควรรู้จักบริษัท คือรู้ศักยภาพขององค์กรของตนว่าเป็นองค์กรแบบ
ใด และองค์กรที่เก่ียงดองกันมีศักยภาพแบบใด และมีนิสัยใจคอแบบไหน เมื่อเข้าไปในชุมชนนั้น
แล้วควรประพฤติตนแบบใด ผู้น าที่ขาดหลักธรรมข้อนี้จะเกิดผลเสียในวงกว้าง เช่น ผลเสียของ
เกิดข้ึนกับประเทศไทยที่ผู้น ามิได้มองถึงจุดเด่นของประเทศท่ี ที่มีจุดแข็งในด้านเกษตร ผู้น ากลับ
ให้ความส าคัญกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 ปุคคลัญญุตา ผู้น าควรรู้บุคคล คือรู้ว่าบุคลากรภายในองค์กรของตนมีความรู้
ความสามารถในระดับใด และด้านใหน สามารถเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน “ผู้น าจะต้องมองคน
ออกใช้คนเป็น รู้จักบ่มเพาะและสร้างเงื่อนไขให้ลูกน้องพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นในตัวอย่าง
เต็มที”่(รัถยา สารธรรม,2550 : 16) ผู้น าที่ขาดคุณธรรมในข้อนี้ จะท าให้องค์กรด้อยการพัฒนา
และไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องด้วยผู้น าใช้คนไม่ถูกงาน ไม่มองถึงทักษะของบุคลาการภายใน
องค์กรของตนเอง 
 
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์บูรณาการกับภาวะผู้น าของ
พระพุทธเจ้า 

Gulick, Luther ได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีไว้ในบทความ ชื่อ Papers on the Science 
of Administration ในปี ค.ศ. 1937 ชื่อทฤษฎีว่า POSDCoRB (Gulick and Luther,1937 : 
P 13) ซึ่งไม่สามารถน ามาเปรียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้ เนื่องด้วยหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมที่กว้าง และครอบคลุม แต่สามารถปรับและน ามาบูรณาการ
กับภาวะผู้น าของพระพุทธองค์เพ่ือให้เกิดมิติใหม่ได้ ดังนี้ 

P- Planning หมายถึง การวางแผน พระพุทธองค์ทรงมีการวางแผนในการสอนเสมอ
ซึ่งจะเห็นได้จากพุทธกิจ 5 ของพระองค์ ข้อที่5 “ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกน  จวน
สว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด
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หรือไม่” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),2546 : 159) ทรงตรวจตราและวิเคราะห์โครงสร้าง
ของตัวบุคคลก่อนเสมอว่าเหมาะส าหรับหลักธรรมแบบไหน แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมี
สายตาที่กว้างไกลเพียงใดในการบริหารจัดการ 

O-Organizing หมายถึง การจัดองค์การ พระพุทธองค์ทรงจัดตั้งเอตทัคคะขึ้น ซึ่งบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของพระองค์ ที่มาสายพระเนตรในการมองคน และรู้จักคนว่าเหมาะสมและ
สมควรแก่งานชนิดใด และควรให้การยกย่องแก่บุคคลประเภทใด 

S-Staffing หมายถึง การจัดการเก่ียวกับตัวบุคคลในองค์การ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธ
องค์ทรงมีวิธีการคัดเลือกบุคลากร (การบรรพชาและอุปสมบท) เข้ามาในองค์กรของตนถึง 8 วิธี 
และมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรที่เหมาะสมผ่านการคัดกรอง ให้ท าหน้าที่จัดการให้การ
คัดเลือก 

D-Directing หมายถึง การอ านวยงาน พระพุทธองค์ทรงมีขั้นตอนวินิจฉัย ตัดสินใจ 
และสั่งการในการบัญญัติสิกขาและสิกขาบทต่าง ๆเพ่ือให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปโดยไม่
มีข้อพิพาทจากสังคมได้ และในพุทธกิจ 5 ของพระองค์ ข้อที่3 “ปเทโส ภิกฺขุ โอวาท  เวลาค่ า
ประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),2546 : 159)  คือการเทศนาแก่
สาวก เพ่ือจูงใจให้สาวกปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสอนของพระองค์ 

Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน พระพุทธองค์ทรงบัญญัติใน ภิกษุทั้ง
หมาย ฟัง “พระปาฏิโมกข์ (พระสงฆ์ท าอุโบสถ)” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),2546 : 139) 
ในทุกกึ่งเดือน เพ่ือท าความเข้าใจถึงเป้าหมาย และให้บุคลากรภายในองค์กรมีเป้าหมายใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง และมีความเห็นที่ตรงกัน 

R- Reporting หมายถึง การรายงาน หลังการการจ าพรรษาจะเห็นได้ว่าสาวกของพระ
พุทธองค์จะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เสมอๆ เพ่ือรายงานถึงปัญหาขององค์กรย่อย ๆ ว่ามี
ปัญหาในด้านใด เพ่ือให้พระพุทธองค์ทรงทราบและวินิจฉัย 

B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ในทีนี้หมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่พระพุทธ
องค์ทรงมอบหมายให้ท างานเกี่ยวกับกองคลัง “1.เจ้าอธิการแห่งคลัง ภิกษุผู้เก็บพัสดุของสงฆ์มี 
2 คือ ผู้รักษาคลัง ผู้จ่ายของเล็กน้อยให้แก่ภิกษุ 2.เจ้าอธิการแห่งจีวร คือ ภิกษุผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับจีวร 3 คือ ผู้รับจีวร ผู้เก็บจีวร ผู้แจกจีวร 3.เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ ภิกษุผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับเสนาสนะ 2 คือผู้ แจกเสนาสนะ ผู้แต่งตั้งเสนาสนะ” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตโต),
2546 : 41) 
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การสร้างภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา 

1) ผู้น าต้องคลุกคลีกับบุคลากรที่ท างานด้วยเพ่ือรู้นิสัยใจคอกัน ต้องมีการสัมภาษณ์
งานเอง เพื่อรู้ถึงศักยภาพที่พึงมีของบุคลากรของตนเอง เพ่ือประโยชน์แก่การมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรของตนเอง (ปุคคลัญญุตา) มีแบบแผนท่ีชัดเจนและสามารถ
น ามาปฎิบัติได้จริง (อัตถัญญุตา) มีฐานเสียงที่มั่นคง (สร้างทีมงาน) มีทัศนคติที่ตรงกัน (ปริสัญญุ
ตา) เป็นผู้ทีท่ างานเป็น (มีองค์ความรู้) สั่งงานได้ (มีระบบ) รอบครอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ เพ่ือให้งานมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด (ธัมมัญญุตา) 

2) ผู้น าต้องมีความเด็ดขาดชัดเจนในการตัดสินใจ หูหนัก คือ สามารถรับฟังได้ทุกเสียง 
แต่ยังคงจุดยืนของตนไว้ได้ ไม่โอนเอียงง่ายๆ ตระหนักถึงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถประเมิน
ศักยภาพของตนได้ (อัตตัญญุตา) รู้ว่าควรท าสิ่งใดในเวลาใดอย่างเป็นระบบ (มัตตัญญุตา) และรู้
ว่าต้องมีความรู้ในการบริหารงบประมาณ (มัตตัญญุตา) 

3) ผู้น าต้องมีหลักพรหมวิหาร 4 (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ประยุตโต,2546 : 153) พัฒนา
ตนเองทั้งด้านความนึกคิดและจิตใจโดยยึดหลักพุทธธรรม  (เมตตา) ไม่กระท าต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในเชิงกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม (กรุณา) มีค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ควรแก่การ
ยกย่อง (มุทิตา) และเป็นผู้คุณธรรม ทัศนคติที่ดี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความยืดหยุ่น(อุเบกขา)  

4) ผู้น าต้องมีหลักอิทธิบาท 4 (พระไตรปิฎก เวอร์ชั่น 2 ฉบับเรียนพระไตรปิฎก, 2545)
อยากในการสร้างผลให้เกิดขึ้น เช่น ท าอย่างไรองค์กรของตนจึงจะประสบผลส าเร็จ ไม่มุ่ง
แสวงหาสิ่งที่จะสนองเพียงตัณหาความต้องการส่วนตน (ฉันทะ) ท างานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อ
ต่อวิกฤติการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น (วิริยะ) ไม่สนใจต่อสิ่งเร้า  มีความจดจ่อต่องาน (จิตตะ) เมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาน าข้อมูลต่างๆมารายงานผล ต้องตรวจดูและท าข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร (วิมังสา)  

5) ผู้น าต้องมีศิลปะในการสื่อสาร (ปิยวาจา) คือ 1. พูดแจ่มแจ้ง (สันทัสสนา)  2. พูดจูง
ใจ (สมาปนา) 3. พูดเร้าใจ (สมุตเตชนา) 4. พูดให้ร่าเริง (สัมปหังสนา) สามารถโน้มน้าว ชักจูง 
ให้ทุกคนมีทัศนคติที่ตรงกัน  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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บทสรุป 
ภาวะผู้น าตามแนวพุทธศาสนา คือ ผู้น าที่สามารถน าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าไปบูรณาการปรับใช้กับตนเองและองค์กรของตน มองถึงหลักความสามัคคีของ
หมู่คณะเป็นที่ตั้ง อันจะก่อให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ท า มีวาทศิลป์  
(ปิยวาจา)ในการชักจูงให้บริวารประพฤติตาม และที่ส าคัญผู้น าจะไม่ใช้อ านาจตามกิเลส ตัณหา 
เพ่ือสนองความต้องการของตน (ฉันทะ) มีการวางแผนที่ดีในการท างาน ทัศนคติ อุดมการณ์ 
เป้าหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถครองใจบุคลากรภายใน
องค์กรของตน โดยน าหลักธรรม เช่น หลักสัปปุริสธรรม 7 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 หรือการ
น าหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบูรณาการปรับใช้กับศาสตร์สมัยใหม่  
ให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือขจัดศักยภาพที่ด้อยและปรับเพ่ิมศักยภาพของตนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามศักยภาพของมนุษย์ คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างขึ้นมา
ได้  ซึ่งจะเห็นได้จากผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ ให้เห็นได้ว่า เหตุใด
บุคคลที่จะเป็นผู้น าจึงสมควรแก่ การสร้างคุณสมบัติในส่วนประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ
สร้างศักยภาพในด้านบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน เพ่ือให้เป็นผู้น าที่สามารถสร้างทั้ง
ประสิทธิภาพและน ามาซึ่งประสิทธิผล ซึ่งตัวแปรส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือตัวของ
บุคคลผู้ที่ศึกษา ว่าจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง หรือจะเมินเฉยต่อสิ่งที่ขาดไป “มิใช้เพียงแค่
อ่านผ่านตา แต่อยู่ที่ว่า เราจะน าไปใช้หรือไม่” เพราะการจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดมีขึ้นได้ 
ล้วนเกิดข้ึนได้เพราะกรรม หรือการกระท าของตัวเราเองฉันใด ภาวะผู้น าของตัวผู้น าเองก็ฉันนั้น 
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ประสิทธิภาพการบริหารองค์การด้วยหลักอิทธิบาท 4 
THE EFFICIENCY OF ORGANIZATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING TO 

IDDHIPÃDA IV 
 

ธิติวุฒิ หมั่นมี   พระปิยะ  สิริสุวณฺโณ (มูลวงศ์) 
 

บทคัดย่อ 
 ในยุคสมัยปัจจุบัน ประสิทธิภาพการบริหารองค์การมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์และธรรมะเข้า
ผสมผสานในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกในยุคสมัยใหม่นี้เป็นโลกของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โลกดิจิตอลมีคุณค่าที่ส าคัญมากในการบริโภคสิ่งสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง เพ่ือให้เหนือกว่าทุก
สิ่งการบริหารและการพัฒนาต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดการที่ทันสมัยในต้องบูรณาการความรู้นักวิชาการตะวันตก หลักพุทธธรรม
แล้วน าไปใช้กับหลักการของการจัดการองค์กรยุคใหม่การบูรณาการหลักการวิธีการของนักวิชาการ
ตะวันตกยังมีวัตถุประสงค์ เช่น การจัดการองค์การ บริหารองค์การด้วยบุคคล และบริหารงาน เป็นการ
บริหารองค์การที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน ถ้าหากนักวิชาการตะวันตกได้ศึกษาพุทธธรรมว่าศาสตร์ของ
การจัดการที่ยั่งยืนที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขคือหลักธรรมอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ ความพึง
พอใจของความรักในเรื่องนั้น ๆ วิริยะ ความเพียรพยายามท าในสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วาง
ธุระ วิมังสา หมั่นพิจารณาสอบสวนหาเหตุผล อิทธิบาท 4 คือเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน  
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, การบริหาร ,หลักอิทธิบาท 4  

 
ABSTRACT 

In modern times, the efficiency of organizational administration is necessary to 
use science and Dhamma to integrate in the administration inevitably, because the 
world in this modern era is the age of online social networking, the digital age has a very 
important value in social consumption that is highly competitive. In order to surpass 
everything.  The administration and development must be efficient and effective in the 

                                                           
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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organization to achieve the objectives of organizations. Therefore, modern management 
methods must integrate the knowledge of Western scholars, Dhamma principles and 
then apply to the principles of modern organizational administration. The integration of 
principles and methods of Western scholars also has the objectives such as the 
organizational management, organizational management by individuals and 
administration is an organization that aims for profit and competition. If Western scholars 
have studied Buddhadhamma that science of sustainable management to make peace 
together that is Iddhipãda IV , including Chanda is the satisfaction with love in that 
matter, Viriya is  to have the persistence to do that Citta is to have the mind that 
concentrates on doing that, and Vimamsã is the considering and investigating the 
reasons. Iddhipãda IV is the tools for achieving operational success. 
Keywords: Efficiency, Administration, Iddhipãda IV 
 
บทน า 

ในครั้งพุทธกาลใครป่วยเป็นโรคทางจิตวิญญาณในพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมส าหรับรักษาโรค
นั้นการฟังธรรมได้ผลชะงัดนัก แต่ในสมัยปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าเป็นขันธปรินิพพานไปนานแล้วหลือไว้แต่
กรามใยเสมจ าานวน 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกไหวจะน าธรรมโอสถไปใช้คงต้องเลือกขนานที่
เหมาะกับโรคทางจิตวิญญาณท่ีรุมเร้าตนเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคทางกายก็ต้องเลือกใช้ยาที่เหมาะกับโรค
ของตน “ เพราะลางเนื้อชอบลางยา ” การรู้จักเลือกธรรมโอสถที่เหมาะสมไปใช้ในชีวิตเรียกว่า  ธัมมา
นุธัมมปฏิบัติ แปลว่าปฏิบัติธรรมน้อยให้คล้อยตามธรรมใหญ่หมายความว่าปฏิบัติข้อธรรมที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของเราเช่นถ้าเป้าหมายของเราคือเป็นเศรษฐีเราต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า “ หัวใจเศรษฐี ” 
หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถ ประโยชน์ 4 ประการถ้าเราต้องการความส าเร็จในชีวิตเราต้องปฏิบัติธรรม คืออิทธิ
บาท 4 ประการ การเลือกข้อธรรมมาปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการเช่นนี้จัดเป็นการประยุกต์
ธรรมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงค าถามที่ตามมาก็คือเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นนักบริหารที่เก่งและดีเรา
ควรปฏิบัติข้อธรรมอะไรบ้าง 

พระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
มหาศาลอันสามารถที่จะให้งานนั้นบังเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจรักใคร์ในสิ่งนั้น วิริยะ ความเพียรพยายามท าในสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่
ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ วิมังสา หมั่นพิจารณาสอบสวนหาเหตุผลในสิ่งนั้นให้กระจ่างชัดดอิทธิบาททั้ง 4 
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ประการนี้เป็นคุณเครื่องหรือเครื่องมือให้เกิดภาวรบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธได้หรือไม่
อย่างไรผู้เขียนจะได้น าเสนอต่อไปนี้ 
 
ความหมายของหลักอิทธบิาท 4 

อิทธิบาท 4 (ที. ปา. (ไทย) 11/306/277.) หมายถึง เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้น าไปประพฤติปฏิบัติจนประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ท า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท างาน (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต), 2551: 355)  

อิทธิบาท 4 (ที. ปา. 23/231/233) (อภิว, 35/506/232.) หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ 
1. ฉันทะ (ความพอใจคือความต้องการที่จะท าใส่ใจรักจะท าสิ่งนั้น 2. วิริยะ (ความเพียรคือขยันหมั่น
ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม 3. จิตตะ (ความคิดมุ่งไปคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า 4. วิมังสา (ความ
ไตร่ตรองหรือทดลองคือหมันใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล (พจนานุกรมพุทธศาสตร์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), 2556: 213)  

อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จมี 4 ประการคือ 1.) ฉันทะ (ความพอใจ) คือ
ความต้องการที่จะทาใส่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ 2.) วิริยะ (ความเพียร) คือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วย
ความพยายามเข้มแข็งอดทน 3.) จิตตะ (ความคิด) คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าเอาจิตฝักใฝ่ 4.) วิมังสา (ความ
ไตร่ตรอง) คือหม่ันใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล (พระธรรมโกศาจาย์ (ประยูรธมุมจิตโต) , 
2551)  

สรุปว่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 นั้นเป็นหลักธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรม
และใช้ธรรมเป็นเครื่องประกอบในการบ าเพ็ญเพียรในการบริหารอันเป็นหนทางแห่งการแสวงหาความจริง
แห่งชีวิต 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความหมายการบริหาร     

นักวิชาการได้ให้ค านิยามความหมายของการบริหารไว้จ านวนมาก เช่น การบริหาร หมายถึง การ
ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้ 
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือในวัน
อาสาฬหบูชา (พระธรรมโกศจารย์ (ประยูรธมมิตโต), 2551) และศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆได้รับการ
กระท าจนเป็นผลส าเร็จโดยที่ผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้
ท างานจนส า เร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้วประสบผลส าเร็จต่อส่ วนรวม  
(Simon, Smithburg, Thompson, 1971 : 3) เป็นการอ านวยการการประสานงานและการควบคุมของ
หลาย ๆ คนที่ต้องการประสบผลตามเจตนาหรือวัตถุประสงค์ (Leonard D. White, 1928 : 2) เพ่ือการ
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ใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการบริหาร (administrative resource) เช่นคนเงินวัสดุสิ่งของและ
การจัดการมาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCORB 
Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมพงศ์เกษมสิน, 2514 : 13-14) เป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบายการส่ังงานการอ านวยการการสนับสนุนและการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ (มัลลิกา ต้นสอน 2554 : 10) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
กล่าวถึงการบริหารว่า “ การบริหารโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติงานกิจกรรม (activity) ขั้นตอนทั้งหลาย
หรือกระบวนการที่นักบริหารน ามาใช้ในหน่วยงานการบริหารยังมีลักษณะเป็นการผสมผสานกันของทั้ง
ศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art)” (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545 40)  

ผู้เขียนสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศิลปะในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยน าเข้าอันได้แก่ คน เงิน วัสดุ เป็นพ้ืนฐานและอาศัยหลักการจัดการเข้ามามีส่วน
ร่วมเกี่ยวข้องกันทั้งเรื่องภายนอกและภายในขององค์การที่มีความสัมพันธ์กับนโยบายวัตถุประสงค์
สภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงการจัดการภารตัดสินใจ เป็นต้น 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของประสิทธิภาพ 

เยาวพา ภัทรธีรนนท์ กล่าวถึงประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึงการท างานอย่างถูกวิธีเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (inputs) กับผลผลิต (outputs) หากเราสามารถท างานได้ผลผลิต
มากกว่าในขณะที่ใช้ปัจจัยน าเข้าน้อยกว่าดังนั้นการจัดการที่ดีจึงต้องพยายามท าให้มีการใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุดและให้เกิดผลผลิตมากที่สุด (เยาวพาภัทรธีรนนท์, 25558 : 5)  

รพี แก้วเจริญ และ ฑิตยา สุวรรณะซฎ ได้อธิบายความหมายของ ค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง
ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จซึ่งไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยน าเข้าหรือความพึงพอใจ (รพแก้วเจริญ
และฑิตยาสุวรรณะชฎ, 2530 : 5)  

ธงชัย สันติวงษ์ นิยามว่าประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมทางด้านการบริหารบุคคลที่ได้เกี่ยวข้อง
กับวิธีการซึ่งหน่วยงานพยายามก าหนดให้ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (ธงชัยสันติวงษ์ 2522 : 158)  

แคทซ ์และ คาฮัน ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษา องค์กรระบบเปิด (open System) เช่นกันก็ได้ศึกษา
ในเรื่องปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งเขากล่าวว่าประสิทธิภาพคือส่วนประกอบที่
ส าคัญของประสิทธิผลประสิทธิภาพขององค์การถ้าจะวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้จะ
ท าให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคส์อนจากความเป็นจริงขององค์กรหมายถึงการบรรลุเป้าหมาย (goal-
attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปัจจัยต่าง ๆ คือการฝึกอบรมประสบการณ์
ความผูกพันยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในองค์กรด้วย (Katz & Kahn, 1478 : 232 - 240)  
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สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลัง  ของแต่ละคนที่
ไม่เหมือนกัน สภาพร่างกายจิตใจ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ความถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดความแตกต่างจากการประเป็นของผู้บังคับบัญชาแล้วให้คะแนนออกมาในระดับต่ า ปานกลาง และ
ระดับสูง ซึ่งมีผลต่อการ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้ข้าราชการผู้นั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่มากข้ึนเรื่อยๆประสิทธิภาพการบริหารองค์การด้วยหลักอิทธิบาท 4 

 
อิทธิบาท 4 ว่าด้วยเรื่องการบริหารองค์การ 

อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้น าไป
ประพฤติปฏิบัติจนประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ท าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท างาน
หากจะว่าไปแล้วอิทธิบาทนั้นเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเครื่องประกอบในการบ าเพ็ญเพียร
ในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหนทางแห่งการแสวงหาความจริงแห่งชีวิตซึ่งจัดลงในหลักของโพธิปักขิย
ธรรม 37 ประการดังพุทธพจน์ที่ว่า "ภิกษุทั้งหลายค าว่ามรรคภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 
อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 และยังทรงย้ าความส าคัญลงอีกโดย
เปรียบเทียบกับรัตนะที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ว่า" ภิกษุทั้งหลายข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมี
รัตนะหลายชนิดคือสติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมี
องค์ 8 นี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ 7 ในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากัน
ยินดีในธรรมวินัยนี้” จะเห็นได้ว่าอิทธิบาททั้ง 4 เป็นหลักการท างานของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่น า
พระองค์ให้บรรลุความส าเร็จได้แล้วอย่างงดงามทั้งในการศึกษาและปฏิบัติงานทางโลกทั้งในการค้นคว้าหา
โมกขธรรมอันละเอียดลึกซึ้งทั้งในการเผยแพร่ศาสนาแก่ชาวโลกจนมีผู้ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางดัง
พุทธพจน์ที่ว่า “ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท 
4 ประการนี้และเพ่ือเพ่ิมพูนความส าเร็จเพ่ือให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จเพ่ือพลิกแพลงให้เกิด
ความส าเร็จ 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึงอิทธิบาทไว้ว่าความจริงอิทธิบาท 4 นี้เกื้อหนุนกันและ
มักมาด้วยกันเช่นเกิดฉันทะก็มีใจรักแล้วก็ท าให้พากเพียรเมื่อพากเพียรก็เอาใจจดจ่อใส้ใจอยู่เสมอและเปิด
ช่องให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองโดยมีสรุปพอเข้าใจดังนี้  

1. ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจฝักใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น
อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมายหมายถึงรักงานและรักจุดหมายของ
งานถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเกิดความรักในคุณค่าความงามความสมบูรณ์ของสิ่ง
นั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้วคนก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึง
ขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้  
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2. วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรคและยากล าบากเมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดข้ึนแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่า 
จุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอย
กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท า งาน
หรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ
พร้อมทั้งมีประธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน  

3. จิตตะ ความคิดจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับ
งานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับ
เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม่ในใจแต่ถ้าพูดเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น
เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์
วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็น เวลากว่า 2, 
500 ปีเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหารนอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกันการบริหาร
กระจายอยู่ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร  

4. วิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหม่ันใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท ารู้จักทดลองแลคิดค้น
หาทางแก้ไขปรับปรุงการคิดหาเหตุผลและสอบสวนย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยก าหนดและติดตามเรื่องที่
พิจารณาอย่างติดแจตลอดเวลาเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นยิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก
และมีก าลัง 

กล่าวโดยสรุป ก็คือการใช้คุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่ตนประสงค์ต้องมีความพอใจมีความ
เพียรมีสมาธิจึงท าให้เกิดปัญญาจากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า "อิทธิบาท 4” คือหลักในการ
ปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการงานตามที่
มุ่งหวังไว้ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความเอาใจจดจ่อ) และวิมังสา 
(การใช้ปัญญาไตร่ตรอง)  

 
ประสิทธิภาพกับการบริการองค์การในภาพสังคมศาสตร์ 

ประสิทธิภาพกับการบริการองค์การในภาพสังคมศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยน าเข้าซึ่งพิจารณาถึง
ความพยายามความพร้อมความสามารถความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผลที่ได้คือความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย 
ประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงานเช่นความ
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พยายามที่ได้รับจากงานนั้นประสิทธิภาพเป็นแนวความคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานใน
ระบอบประชาธิปไตยในอันที่จะท าให้การบริหารราชการได้ผลสูงสุดคุ้มกับที่ได้ใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการ
บริหารงานประเทศและผลสุดท้ายประชาชนได้รับความพึงพอใจและยังหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (Human satisfaction and benefit produced) 
และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมด้วยโดยการน าเวลาเข้ามาพิจารณาด้วยประสิทธิภาพการ
บริหารงานจะเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กรผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะ
เลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (พระครูธรรมธรสุชาติ
ฐิตวโร, 2558 : 14) 
 
“ อิทธิบาท 4” เพ่ือประสิทธิภาพแนวทางการบริหารองค์การ  

1. ฉันทะ ความพอใจในการท างานคือความรักงานจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อเราเล็งเห็นผลของงานว่าถ้า
ท างานนี้แล้วจะได้อะไรจะต้องปลูกความพอใจให้แก่ผู้ท างานและปัญหาอุปสรรคกับความพอใจในการ
ท างานก็คือการท างานไม่ถูกการท างานไม่ถูกวิธีและการชอบผลัดวันประกันพรุ่ง  

2. วิริยะ คือ เป็นทางมุง่ไปสู่ประตูแห่งความส าเร็จในหน้าที่การงานซึ่งสามารถน าให้เราฝ่าวิกฤติ
สังคมได้โดยทิ้งปัญหาและอุปสรรคที่ขัดกับความเพียรเสียคือความเป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอเพราะความ
พากเพียรในการท างานให้ประสบผลส าเร็จที่ตนกระท าอยู่จะท าให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้าและ
เจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้า  

3. จิตตะ คือ ในการท างานแต่ละระดับต้องใช้จิตใจให้เข้มแข็งในการที่จะท าหน้าที่การงานทาง
จิตใจก็ท าจิตใจให้มันสงบท าจิตใจให้เป็นไปปกติให้เข้าใจและรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่
เป็นจริงนี้คือการงานที่เป็นกุศลผลที่ส าเร็จที่เอาจิตฝักใฝ่ในการท างานที่ดี  

4. วิมังสา ผลที่เกิดขึ้นในการใช้ปัญญาในการท างานคือการงานทุกอย่างต้องมีใจรักในหน้าที่ไม่ว่า
จะเป็นงานข้าราชการงานอาชีพพ่อค้างานเกษตรงานอุตสาหกรรมตามที่ตนเองถนัดเพราะว่าจะท าให้งาน
นั้นออกมาดีมีคุณภาพถูกตาถูกใจแก่ผู้บริโภคท่ีจะเอาไปใช้หรือบริโภคเม่ือผู้ผลิตสินค้าท่ีผู้ซื้อก็อยากซื้อ
และแนะน าอีกต่อ ๆ ไป 

ในที่นี้ผู้เขียนใคร่ขอเสนอแนวทางท่ีผู้บริหารจะประสบความส าเร็จในโลกของการบริหารอย่าง
แท้จริงจากการรู้จักจัดการกับ 3 สิ่งคือ  

1. การบริหารองค์การด้วยบุคคล การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่การรับคนเข้า
มาบวชที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การ
อุปสมบทแก่กุลบุตรตาม แบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระ
อุปัชฌาย์การรับคนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกัน
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ในอุโบสถท่ีประกอบพิธีอุปสมบทเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วพระบวชใหม่จะต้องได้รับการ
ฝึกหัดอบรมและการศึกษาเส้เรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนกว่าจะมี
พรรษาครบ 5 จึงเรียกว่านิสัยมุตตกะคือผู้พ้นจากการพ่ึงพาพระอุปัชฌาย์ดังนั้นกระบวนการฝึกอบรมพระ
บวชใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกระบวนการนี้ก่อให้ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการ 
จัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กรตามความรู้ความสามารถดังที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งเป็น
เอตทัคคะในด้านต่างๆดังกล่าวมาแล้วการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและ
การลงโทษซึ่งเทียบได้กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือไครท าดีก็ควรได้รับการยกย่องใคร
ท าผิดก็ควรได้รับการลงโทษดังพระบาลีที่ว่า“ นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห   ข่มคนที่ควรข่ม 
ยกย่องคนที่ควรยกย่อง” (ข. ชา. 27/ 2492/531) เปรียบเสมือนองค์การหรือองค์กร ที่จะต้อมมีการ
คัดเลือกบุคลากร โดยมีเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆ คัดกรองอย่างดีที่สุดเพ่ือ
เข้ามาท างานในองค์การหรือองค์กร เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ ต่อการบริหารองค์การ หรือ
องค์กรที่ดียิ่งขึ้นต่อไป (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2551 : 14) 

2. การบริหารงานในองค์การ ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงคนในองค์การโดยเริ่มต้นจากการเข้าใจ
ธรรมชาติของคนนิสัยใจคอพื้นฐาน “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสมอกันน าทุกข์มาให้”(ขุ.ธ.25/31/54) และ
ความต้องการเสียก่อนเมื่อเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การแล้วผู้บริหารต้องรู้จักใช้แรงจูงใจ 
(Motivation) เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการท างานนอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องใช้หลักการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) การกระจายงาน (Decentralization) การมอบหมายงาน 
(Empowerment) การติดต่อสื่อสารแบบสองทางตลอดจนการการก ากับติดตามควบคุมงาน 
(Monitoring) อยู่ห่าง ๆ(พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),2551) 

3. การบริหารองค์การด้วยงาน ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์การบริหาร
องค์การโดยเน้นคุณภาพเป็นหลักหรือการน้ าเอกหลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management) มาใช้
ปรับปรุงระบบการท างานแบบใหม่จัดคนให้เหมาะกับงานวางแผนการจัดสรรและควบคุมงบประมาณการ
จัดระบบอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมและเอ้ืออา
นวยต่อการท างานนอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องปรับองค์การไปสู่“ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
 
บทสรุป 

จากความส าคัญของอิทธิบาท 4 ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าฉันทะและวิริยะเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้
บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้เป็นอย่างดีโดยมีจิตตะและวิมังสา
เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่ง
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ในที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นนั่นเองดังนั้น
อิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเอ้ือประโยชน์ในการท างานอันจะสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งองค์การและประชาชนที่
เข้าไปรับบริการ 
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การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ 
Building Relationships Between People According To The 

Brahmavihara Principles 4 
 

ธิติวุฒิ หม่ันมี∗  ปนัดดา รักษาแกว∗∗ พระมหาเกียรติพงษ  อภิสิทฺโธ∗∗ 
 

บทคัดยอ 
ความสัมพันธเปนพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม เนื่องจากการท่ีมนุษยจะอยูรวมกันได

นั้นจะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ในการทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลแนนแฟนข้ึน 
หลักธรรมท่ีจะสามารถทําใหมีความสัมพันธระหวางบุคคลยั่งยืนข้ึนและสรางความสัมพันธท่ียังไม
เกิดข้ึนใหเกิดข้ึน คือ หลักพรหมวิหาร ควรจะนํามาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือท่ีจะทํา
ใหความสัมพันธยั่งยืนข้ึน เพราะหลักพรหมวิหาร มีเนื้อหาครอบคลุม ท้ังทางดานกาย วาจา และใจ 
อันนํามาสูความสัมพันธท่ียั่งยืน 
คําสําคัญ: ความสัมพันธ, พรหมวิหาร 
 
ABSTRACT 

Relationships are the foundation of living together in society. Since the 
human being can live together, there must be a relationship with each other. To 
strengthen the relationship between people The principle that will be able to make 
the relationship between people more sustainable and create a relationship that 
has not happened to occur is the main Brahma. Should be used as a guideline for 
conducting in order to make the relationship sustainable Because of the Brahma 
principle Have coverage Both physically, verbally and mentally leading to lasting 
relationships 
Keywords: relationship; Brahmaviharas 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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 ในสังคมยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคโลกาภิวัฒน ใหความสําคัญไปท่ีความเจริญของวัตถุ โดย
ความเจริญตางๆ เชน เทคโนโลยี เปนตนฯ ไดเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต และทําให
ความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคนขาดความใกลชิดผูกพันกันนอยลง 
มีการแกงแยงแขงขันเพ่ือความอยูรอด การมีเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนท่ีปฏิสัมพันธรูปแบบเดิม 
การแสวงหาทรัพยสินเงินทองเพ่ือตอบสนองความตองการ ซ่ึงอาจจะมีผลกระบบตอความสัมพันธ
ระหวางบุคคลตอบุคคล อาจจะทําใหเกิดความเหินหางของกันและกัน 
 กลาวโดยทางสังคม พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางมากนับตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, 2547) เพราะพระพุทธศาสนานั้นนอกจากเปนศาสนาท่ี
คนสวนใหญในสังคมไทยนับถือแลว พระพุทธศาสนายังเปนศาสนาท่ีสนใจและใหความสําคัญกับ
สังคมอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยใหบรรพชิตตองอาศัยดํารงชีวิต
อยูดวยปจจัย 4 ท่ีคฤหัสถถวาย และตอบสนองดวยการสั่งสอนธรรม ทําใหพระสงฆนอกจากมีชีวิต
ผูกพันอยู ในสังคมพระสงฆ เองแลว ยังตองมีสวนเก่ียวของกับสังคมชาวโลกอีกดวย และ
พระพุทธศาสนานั้นยังมีคําสอนเก่ียวกับสังคมโดยตรงปรากฏอยูหลายหมวด ดังท่ีพระธรรมปฎก (ป. 
อ. ปยุตฺโต) (2548) ไดรวบรวมไวในธรรมนูญชีวิต หมวดคนกับสังคม เชน สังคหวัตถุ 4 สาราณีย
ธรรม 6 อปริหานยิธรรม 7 พรหมวิหาร 4 เปนตน 

จากหมวดธรรมเก่ียวกับสังคมซ่ึงพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (2542) ไดรวบรวมไวใน
ธรรมนูญชีวิต หมวดคนกับสังคมนี้ ทานไดกลาวถึง พรหมวิหารวา คือ ธรรมของคนมีคุณแกสังคม 
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวาพรหมวิหาร เปนหมวดธรรมท่ีพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญและเผยแผ 
ในระหวางการบําเพ็ญบารมีหลายยุคสมัย การเจริญพรหมวิหารจึงเปนสิ่งท่ีปฏิบัติกันมาตั้งแตกอน
พุทธกาล ดังท่ีปรากฏในพระสุตันตปฎกหลายแหง เชน มฆเทวสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 
13/309/373-381) มหาสุทัสสนสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 10/327/246-247) มหาโควินท
สูตร (พระไตรปฎกภาษาไทย เลม 10/262/194) เปนตน หลังพุทธกาลพรหมวิหาร ยังคงเปนหมวด
ธรรมท่ีไดรับความสนใจ จากนักปราชญทางพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการนํา
พรหมวิหาร มาเผยแผและอธิบายขยายความไวในคัมภีรสําคัญทางพระพุทธศาสนา ของพระอรรถ
กถาจารยและนักวิชาการรวมสมัย ดังตอไปนี้ 

ประมาณปพุทธศักราช 400 มิลินทปญหา นําอานิสงสของเมตตาภาวนา มาอธิบายขยาย
ความไวในเมตตานิสังสปญหา (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2547) ตอมา
คัมภีรวิมุตติมรรค (พระอุปติสสะเถระ, 2548) นําองคธรรมในพรหมวิหาร มาอธิบายขยายความให
ละเอียดชัดเจนยิ่งข้ึนในหลายประเด็น เชน การนําภาวะจิตขณะมีองคธรรมแตละขอของพรหมวิหาร 
มาอธิบายเปรียบเทียบกับความรูสึกของมารดาบิดา ท่ีมีตอบุตรคนเดียวของตนในสถานการณตางๆ 
และปพุทธศักราช 946 คัมภีร  วิสุทธิมรรค นําพรหมวิหารมาแสดงไวในฐานะเปนกัมมัฏฐานหมวด
หนึ่ง ในปริจเฉทท่ี 9 พรหมวิหารนิเทศ สําหรับยุคปจจุบันมีการนําพรหมวิหาร มาเผยแผและอธิบาย
ขยายความ ในฐานะหมวดธรรมหนึ่ง ท่ีพุทธศาสนิกชนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ตามความเหมาะสม 
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จากขอมูลท่ีผูเขียนไดนําเสนอมาโดยสังเขปนี้ ทําใหผูเขียนตองการศึกษาวา พรหมวิหาร
สามารถนํามาประยุกตใชกับความสัมพันธระหวางบุคคลไดอยางไรบาง มีระดับความสัมพันธอยางไร
บาง และสามารถนํามาเชื่อมกันไดอยางไรบาง 

 

ความหมายของความสัมพันธระหวางบุคคล 
ชัยพร วิชชาวุธ (2530 :69) กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนพฤติกรรมปฏิสัมพันธ

โตตอบระหวางบุคคล มนุษยอยูเปนสังคม การกระทําของมนุษยแตละคนจึงสัมพันธกับการกระทํา
ของบุคคลอ่ืนๆในสังคมเกิดข้ึนทันที เม่ือการกระทําของคนหนึ่งมีผลกระทบตอผลกรรมท่ีอีกคนหนึ่ง
จะไดรับ 

คําจํากัดความ หรือนิยามของการบริหารงานบุคคลนั้น มีผูใหความหมายไวมากมาย  ดัง
ตัวอยางท่ียกมาดังนี้ 

ผาสุก ปาประโคน (2544 : 11) กลาววาความสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคล ท่ีมีความเก่ียวของผูกพัน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอกัน เขาใจกันรักใครกลม
เกลียว ตองการชวยเหลือผูอ่ืน ใหการสนับสนุนดวยความเต็มใจและจริงใจตอกัน ซ่ึงเปนเปาหมาย
สําคัญในอันท่ีจะชวยปองกันความขัดแยง ระแวงสงสัยไมไววางใจกันสงผลใหบุคคลอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

ปลดี อุณหเลขกะ (2533 : 13)กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลหมายถึง กระบวนการ
ติดตอเก่ียวของของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือทําความรูจักกัน โดยมีวัตถุประสงค รวมกันดวย
ความเต็มใจ มีความรูสึกดีตอกัน อาศัยซ่ึงการแสดงออกทางกาย วาจา และใจในชวง ระยะเวลาหนึ่ง
ท่ีไมจํากัดแนนอน 

ซิงเกอรริง (Chickering, 1969 : 94) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคลไววา 
สัมพันธภาพระหวางบุคคลหมายถึง การท่ีบุคคลมีความอดทนท่ีจะอยูรวมกับบุคคลอ่ืน และการ
เปลี่ยนแปลงจากการพ่ึงพาตนเองไปสูการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการอดทนท่ีจะอยูรวมกับบุคคลอ่ืน 
ไดแก ความสามารถยอดรับความแตกตางของบุคคลอ่ืนไดและการมีน้ําใจกวาง การให ความ
ชวยเหลือสนับสนุน การใหและการรับ 

เบเออร และมารแซล (Beyer and Marshall, 1981 : 663) ไดกลาวถึงสัมพันธภาพในการ
ทํางานของกลุมบุคคลในวิชาชีพวาประกอบดวย 3 มิติ ไดแกมิติความเปนวิชาชีพ มิติสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลและมิติการตัดสินใจ ซ่ึงอธิบายมิติสัมพันธภาพระหวางบุคคลวาหมายถึง การมี
ปฏสิมัพันธระหวางบุคคลในวิชาชีพเดียวกันในระหวางการปฏิบัติงานรวมกันท้ังท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการเปนลักษณะของมิตรภาพ ความเปนเพ่ือน และเอกลักษณรวมกันอันจะกอใหเกิดความ
สามัคคี ความคิดสรางสรรค และพลังอํานาจทางวิชาชีพ 

ผูเขียนสรุปไดวา “ความสัมพันธหรือสมัพันธภาพระหวางบุคคลคือการท่ีบุคคลมากกวาสอง
คนข้ึนไปมีการเก่ียวของกันทางดานตางๆเชนการทํางานการประสานงาน เปนตนฯ เพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีบุคคลตางๆไดวางไว ของแตละบุคคล ” 
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ระบบความสัมพันธระหวางบุคคล 
ในชีวิตของเราตองสัมพันธอยูกับบุคคลหลายประเภท แตละประเภทลวน มีปทัสถานใน 

การปฏิบัติตางกันออกไป นักวิชาการไดจัดจําแนกประเภท ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยอาศัย
ระดับความสัมพันธเปนเกณฑ จากผิวเผินไปสูลึกซ้ึง การจัดประเภทเชนนี้จะทําใหเรารูลวงหนาวาจะ 
คาดหวังอะไรจากกันและกันไดและจะเตรียมตัวติดตอกันอยางไร จึงจะไมเกิดปญหา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในท่ีนี้จําแนกเปน 3 ระดับ คือ 

1. คนรูจัก คนรูจักนั้นเปนความสัมพันธท่ีผิวเผิน การสื่อสารกันมักเปนเรื่องของ ขอเท็จจริง
และจาก ขอเท็จจริงก็จะประเมินวา ควรจะสราง ความสัมพันธ ในระดับตอไปหรือไม คนรูจักกันนั้น
จะใชยุทธวิธีในการสื่อสาร เพ่ือหาขอเท็จจริง จากกันและกันใน 3 ประเภท 

ประเภทแรก เปนการตั้งรับ หมายถึง ใชการสังเกตการกระทําของคนอ่ืนแทนท่ี 
จะซักถามหรือเขาไปรวมในสถานการณ 

ประเภทท่ีสอง แบบรุก หมายถึง การเขาไปจัดการกับสถานการณทางสังคม 
เพ่ือใหไดขอมูลมากข้ึน เชน ใชการคุย การถาม หรือการสัมภาษณ 

ประเภทท่ีสาม แบบปฏิสัมพันธ หมายถึง ใชการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน ขอเท็จจริง
และความคิดเห็นระหวางกันและกัน ควบคูกันไปกับการสังเกต (Berger,1978) 

จากขอมูลท่ีไดมาไมวาจะโดยวิธใีด คนเราจะใชขอมูลเหลานั้นเพ่ือกรองวาเราจะสัมพันธกับ
คนผูนั้นตอไปในระดับใดความสัมพันธอาจเปนไปในระดับเดิมหรือเพ่ิมระดับไปสูความลึกซ้ึงหาก
ขอมูลท่ีรับมากอใหเกิดความพอใจแตหากขอมูลท่ีรับมาเปนขอมูลท่ีไมนาพอใจเราก็อาจเลือกท่ีจะไม
พบกันตอไปอีก 

2. เพ่ือน คําวาเพ่ือนเปนคําท่ีพูดงายแตใหความหมายยาก เพราะเพ่ือนเปนบทบาทท่ี
เกิดข้ึนไดในคูสัมพันธทุกประเภท ตั้งแตเพ่ือน กับเพ่ือนจริง ๆ เพ่ือนในระหวางสามีภรรยา นายกับ
ลูกนอง ครูกับศิษย หรือแมแตพอแมกับลูก เม่ือเอยถึงคําวาเพ่ือน นักมนุษยสัมพันธไดเสนอวา 
หมายถึงความสัมพันธ ท่ีมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (Reardon, 1987) 

2.1 เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เปนคนท่ีเราไวใจและเปนท่ียอมรับยิ่งไปกวานั้น
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนเปน ความสัมพันธแบบ ไมเอาเปรียบ ท้ังนี้มิไดหมายความวาคนเราจะ 
ไมรับสิ่งใดจากเพ่ือน แตการไดสิ่งใดจากเพ่ือนนั้นเปนการไดมาโดยไมทําใหอีกฝายหนึ่งรูสึกวาตน 
ถูกบังคับหรือขูเข็ญ 

2.2 เพ่ือนมีฐานอยูบนความเทาเทียมกัน หมายถึงวา ระหวางเพ่ือนไมมีใครมี
อํานาจหรือ อิทธิพลเหนือใคร แมวาอีกคนหนึ่ง จะมีสถานภาพเหนือกวา และตรงจุดนี้เปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหบุคคลมีเพ่ือนท่ีมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจตางจากตนเองมาก ๆ ได เนื่องจาก
อาจเกิดความขัดแยงระหวางบทบาทข้ึน 

2.3 เพ่ือนตองยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะรูไดจากการสังเกตพฤติกรรมของอีกฝาย
หนึ่งวาคลอยตามกฎของความเปนเพ่ือนหรือไม กฎของความเปนเพ่ือน โดยท่ัวไปประกอบดวย 

2.3.1 เม่ือมีขาวใด ๆ เก่ียวกับความสําเร็จก็บอกใหเพ่ือนรู 
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2.3.2 แสดงการสนับสนุนทางอารมณ 
2.3.3 เสนอความชวยเหลือเม่ือตองการ 
2.3.4 พยายามทําใหมีความสุขเม่ืออยูรวมกัน 
2.3.5 เสนอตัวทํางานแทนถาเพ่ือนขาดไป 

อยางไรก็ตามนักวิชาการบางทานไดสํารวจกฎดังกลาวและเสนอวากฎเหลานี้ตั้งข้ึนมาเพ่ือใหรางวัล
สําหรับความเปนเพ่ือน โดยพยายามหลีกเลี่ยง ความขัดแยงซ่ึงเปนปรากฏการณอีกดานหนึ่งท่ี
เกิดข้ึนไดในระหวางเพ่ือน สําหรับการท่ียอมรับใครเขามามีความสัมพันธในระดับเพ่ือนนั้น เปนไป
ตามทฤษฎีการเกิดความสัมพันธและสาเหตุการเกิดความสัมพันธ ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 

3. ระดับลึกซ้ึง ความสัมพันธในระดับนี้เปน ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ เปดตนเองตอกัน
มาก ข้ึนตอกัน และกันสูง มีเรื่องของอารมณเขามาเก่ียวของมาก ความสัมพันธเชนนี้ปรากฏอยูใน
สามี-ภรรยา พอแม-ลูก พ่ี-นอง เพ่ือนสนิท คูรัก หรือลักษณะอ่ืน ๆ มีขอคนพบท่ีนาสนใจสําหรับ
ความสัมพันธประเภทนี้ ดังนี้ 

3.1 คูสัมพันธระดับลึกซ้ึงมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกวาขอบเขตท่ีเปนจริง 
เม่ือไมเปนไปตามท่ีคาดก็มักกลาวโทษอีกฝายหนึ่ง 

3.2 ความสัมพันธระดัยนี้มิไดข้ึนอยูกับคูสัมพันธอยางเดียว การสื่อสารจากคนอ่ืนๆ
ก็มีอิทธิพลตอความสัมพันธนั้นดวย 

 3.3 ความสัมพันธระดับลึกซ้ึงท่ีเรียกวาความรักนั้น จําแนกไดเปน 3 ประเภทยอย
และแตละประเภทก็มีลักษณะตางกันดังนี้ 

3.3.1 รักแบบหลงใหล ซ่ึงปรกติจะอยูนอกเหนือการควบคุมเปนเรื่องของ
อารมณแทมากกวาเหตุผล มักกระตุนใหเกิดการตอบสนองอยางฉับพลัน พฤติกรรมระหวางคู
สัมพันธมักพยากรณไมได และไมเปนฐานความสัมพันธท่ียั่งยืน การไดอยูรวมกันเปนประจําหรือ
การท่ีไดมีความสัมพันธทางเพศสมํ่าเสมอจะทําใหความตื่นเตนอันเกิดจากความหลงไหลลดลง 

3.3.2 รักแบบความจริง เปนความรักท่ีพัฒนามาจากแบบแรก เกิดข้ึนที
ละนอยและอยูภายใตการควบคุมของคนท่ีเขามาเก่ียวของมีการตอบแทนกันและกันมอง
ความสัมพันธในลักษณะสมดุล 

3.3.3 รักแบบเอ้ืออาทร เปนรักท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงจะมีสวนเพ่ิม
ชีวิตชีวาใหกับความรักแบบท่ีสอง    

3.4 พฤติกรรมท่ีสื่อใหเห็นความสัมพันธลึกซ้ึงนั้น เปนไดท้ังภาษาถอยคําและ
ทาทาง ภาษาเหลานี้สอใหเห็นวา คูสัมพันธมีความใกลชิดกัน ท้ังกายและใจ อาจเห็นไดจากการ
มองตา การใชเวลาอยูรวมกันมาก การยิ้ม การยืนใกลกัน หรือการสัมผัส เปนตน 

ผูเขียนสรุปไดวา การสรางความสัมพันธมีหลากหลายวิธีและมีหลากหลายระดับข้ันตอน 
ดังนั้นการท่ีจะทําใหความสัมพันธท่ีไดกลาวขางตน ประสบผลสําเร็จในการสรางความสัมพันธตาม
ข้ันตอนตางๆ ควรท่ีจะตองใชหลักธรรมในการสานความสัมพันธดวย เพ่ือท่ีจะทําใหความสัมพันธท่ี
เกิดข้ึนยั่งยืนข้ึนไปอีก 
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ความหมายของพรหมวิหาร 
คําวา “พรหมวิหาร” เปนคําภาษาบาลี แปลวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม ธรรมเปน

เครื่องอยูของผูใหญ ธรรมเปนเครื่องอยูอยางประเสริฐมี 4 ขอ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
อุเบกขา (ประยุทธ หลงสมบูรณ, 2546) เปนธรรมหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีความหมาย 
หลายนัย คือ (1) เปนธรรมเครื่องอยูของพรหม เครื่องอยูอยางพรหม และทําใหเปนพรหมเสมอ 
ดวยพรหม โดยมุงประเด็นท่ีวา เม่ือผูบําเพ็ญสมาธิ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาแลว ยอม
สงผลใหบรรลุฌานไดตามลําดับ (2) เปนธรรมเครื่องอยูของผูประเสริฐ ธรรมประจําใจอัน ประเสริฐ 
หลักความประพฤติท่ีประเสริฐ เม่ือมีธรรม 4 ประการนี้ ประจําใจ ยอมมีความรักสรรพสัตว 
ปรารถนาชวยสรรพสัตวท่ีประสบทุกขใหพนทุกข ไมริษยาในความไดดีมีสุขของสรรพสัตว และ
วางใจเปนกลางไดเม่ือชวยสรรพสัตวนั้นๆ ไมสําเร็จ (3) เปนธรรมเครื่องอยูของผูเปนใหญ คือ ผูนํา
หรือผูปกครอง โดยมุงใหผูนําหรือผูปกครองมีความรัก ความปรารถนาดีตอผูใตบังคับบัญชา และ
วางใจเปนกลางไมตกอยูในอคติ พรหมวิหาร เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา อัปปมัญญา 4 เพราะ มุง
ประเด็น ท่ีวา แผ ไปไมจํากัด ในมนุษยและสัตว ท้ั งหลาย เปนพรหมวิหารของพระอริยะ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) 

อนึ่ง เพ่ือใหเขาใจความหมายของพรหมวิหารมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงนําความหมายของ พรหม
วิหารในทัศนะของนักวิชาการในพระพุทธศาสนาเถรวาท มาแสดงไว ดังนี ้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) (2543) ทรงอธิบายวา พรหม
วิหารเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เปนคุณธรรมสําหรับเปนท่ีอยูของจิตใจแหงพรหม คือ ผูใหญ
หรือผูประเสริฐ เปนธรรมซ่ึงเปนท่ีอยูของจิตใจท่ีมีท้ังความดีและความสุข 

พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2546) อธิบายวา พรหมวิหาร คือ ธรรม เครื่อง
อยูของพรหม ธรรมประจําใจอันประเสริฐ ธรรมประจําใจของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ หรือ อัปป
มัญญา ธรรมท่ีแผไปไมมีประมาณ หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ีแผไปใน มนุษยและ
สัตวท้ังหลายอยางกวางขวางสมํ่าเสมอกัน ไมจํากัดขอบเขต 

ผูเขียนสามารถสรุปไดวา พรหมวิหาร คือ ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมหรือธรรมเปน
เครื่องอยูอยางประเสริฐ เปนธรรมสําหรับมนุษยทุกคนท่ีตองการเปนท่ีรักใครของท้ังมนุษยและ
เทวดาท้ังหลายเพราะหนึ่งในหลักธรรมคือ เมตตา ความรักใคร คือการทําตัวใหเปนท่ีรักใครของ
บุคคลรอบขาง ถาเราสามารถทําตนใหเปนท่ีรักของบุคคลรอบขางไดความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆก็
จะไมมีปญหาไมวาจะทางดานใดก็ตาม และบุคคลทุกคนสามารถนําหลักธรรมพรหมวิหารไปใชได 
เพราะธรรมนี้คือ อัปปมัญญา คือธรรมท่ีแผไปโดยไมมีขอบเขต หรือไมมีประมาณ ฯ 
 

บทสรุป 
ความสัมพันธหรือสัมพันธภาพระหวางบุคคล คือ การท่ีบุคคลมากกวาสองคนข้ึนไป มีการ

เก่ียวของกันทางดานตางๆ เชน การทํางาน การประสานงาน เปนตนฯ เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีบุคคลตางๆไดวางไว ของแตละบุคคล โดยมีหลักพรหมวิหารธรรมเปนตัวเชื่อม
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ระหวางบุคคลตอบุคคลเพราะการท่ีมีหลักธรรมเปนตัวเชื่อมจะทําใหเกิดความสัมพันธหรือมิตรภาพ
ท่ีม่ันคง ยั่งยืน และยาวนาน 
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ระบบกลไกการพัฒนาสังคมดวยหลักเบญจศีล 
Mechanism of social development with the principle of Benjasil 

 

ธิติวุฒิ หม่ันมี∗   บวร ขมชุณศรี∗∗   พระมหานิวัฒน อภิชาโน∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
          เบญจศีล หรือ ปญจสีล แปลวา ศีล 5 เปนศีลหรือขอหามในลําดับเบื้องตนตามพระโอวาท
ของพระโคตมพุทธเจา พระศาสดาพระองคปจจุบันแหงศาสนาพุทธ แตท้ังนี้เบญจศีลเปนหลักการท่ี
มีมาและเปนท่ีสั่งสอนท่ัวไปกอนพระพุทธโคดมอุบัติแลว จัดเปนศีลข้ันต่ําของพระโสดาบัน เบญจศีล
เปนหลักธรรมประจําสังคมมนุษย การประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในหลักเบญจศีล สามารถพัฒนา
ตนเองและบุคลากรในสังคมใหเจริญได ลดสภาวะปญหา ลดอาชญากร ลดอุบัติเหตุ และปญหาอ่ืนๆ
อีกมามายในสังคม เพราะสังคมจะพัฒนาไปในทางท่ีดีได ก็ตองอาศัยบุคคลากรผูพัฒนาท่ีดี 
บุคคลากรจะดีไดก็ตองมีเบญจศีลเปนบรรทัดฐาน เบญจศีลจะเปนบรรทัดฐานท่ีม่ันคงในสังคมได ก็
ตองวางรากฐานใหหยั่งลึกลงไปในจิตใจของเยาวชนไทย เพราะเด็กวันนี้ คือผูใหญในวันหนา 
คําสําคัญ : การพัฒนาสังคม,เบญจศีล 
 
Abstract 
          Benjasil or Panchasil means 5 precepts Is a precept or prohibition In the 
basic According to the testimony of the Lord Buddha The current prophet of 
Buddhism But Benjasil Is a principle that has come and generally announced in 
front of the Lord Buddha 
Classified as the minimum precepts of the sacrament Benjasil is a principle of 
human society Behaviors to stay in the main level Able to develop themselves and 
people in society to progress Reduce problems, reduce criminals, reduce accidents 
and other social problems Because society can develop in a good way, it must rely 
on well-developed personnel Personnel can be good, it must be a norm Benjasil 
will be a stable norm in society Must lay a foundation deep in the heart of Thai 
youth Because the children today will be adults the next day. 
Keywords : Social development, Benjasil 
 

                                                           
 ∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ∗∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ∗∗∗ วัดเขากําแพง ตําบลดอนคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทนํา 
          สังคมไทยในยุคสมัยปจจุบันนี้เต็มไปดวยความวุนวาย โกลาหล เด็กไมเคารพผูใหญ นักเรียน
ไมเคารพครูบาอาจารย ลูกไมเคารพพอแม ปญหาเด็กไทยติดยาเสพติด ยกพวกตอยตีกัน ฆาฟนกัน
เปนผักเปนปลา ละเมิดทางเพศกันและกัน เหตุการณเหลาลวนแตเกิดข้ึนในสังคมไทยไมเวนวันตอ
วนั ประชาชนชาวไทยจะปลอดภยัไดอยางไร หากสังคมไทยยังไมมีการวางระบบกลไกในการพัฒนา
รากฐานของสังคมใหม่ันคง หากมัวแตทะเลาะกันเอง โยนความผิดกันไปมา สังคมไทยก็จะไมนาอยู
อีกตอไป การนําหลักเบญจศีล หรือ ปญจศีล ท่ีเรียกกันวา ศีล 5 ประการ มาทําการวางเปนระบบ
กลไกในการพัฒนาสังคมไทยนั้น จะชวยใหสังคมไทยมีความปลอดภัย นาอยู นาเท่ียว มากยิ่งข้ึน 
การท่ีจะวางระบบกลไกหลักของเบญจศีลใหหยั่งลึกลงไปในจิตใจของชาวไทยไดนั้น ตองเริ่มจากท่ี
ตัวของเราเองกอน แลวคอยขยายเผยแผไปยังบุคคลรอบขาง แลวคอยนําหลักเบญจศีลขยายไปยัง
เด็กวัยรุน โดยผานการอบรมสั่งสอนในเรื่องของหลักเบญจศีล เบญจธรรม เพ่ือปลูกฝงหลักเบญจศีล
ไวในตัวเด็กรุนหลัง อยางคําท่ีทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา “เด็กจะเปนผูสรางโลกในอนาคต เด็ก
ของเราเปนอยางไร โลกในอนาคตจะเปนอยางนั้น” ดังนั้น การวางรากฐานเบญจศีลใหหยั่งลึกลงไป
ในจิตใจของประชาชนชาวไทยนั้นจึงสําคัญมาก 

 
เบญจศีล  
          เบญจศีล หรือ ปญจศีล แปลวา ศีล 5 สําหรับ สาธุชนท่ัวไป มีชื่อเรียกวา นิจศีล ปกติศีล 
คําวา เบญจ หรือ ปญจ แปลวา 5 สวนคําวา ศีล สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ไดใหความหมายไววา ขอประพฤติขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย และ วาจา ใหตั้งอยูในความดี
งาม (ธรรมศึกษาชั้นตรี,2547:57) ศีล 5 นั้น บาลีชั้นเดิมเม่ือกลาวถึงความประพฤติของคนท่ัวไป
ทานใชคําวา ธรรม 5 เม่ือใชในฐานะเปนขอฝกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ หรือกฎความประพฤติของ
อริสาวกฝายฆราวาส เรียกวา สิกขาบท 5 (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ.ปยุตฺโต,2552:452) ศีล คือ กฎ 
ขอบังคับ สําหรับอบรมหมูคณะใหคนดีงาม อยูรวมกันไดอยางสันติสุข (ฝายวิชาการ กองศาสน
ศึกษา,2535:77) ศีล เปนหลักธรรมท่ีทุกคนตองรวมกันรักษา เพาระศีลเปนกติกาขอสัญญาของ
ประชาคม ท่ีทานกําหนดไวเปนหลักใหสังคมยึดม่ัน (พระเทพสุวรรณโมรี สะอ้ิง สิรินฺนโท ป.ธ.
8,2551:7) ในข้ันพ้ืนฐาน ศีลคือการดําเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง ในการสําพันธกับ
สิ่งแวดลอมและเพ่ือนมนุษย ตั้งแตการดู การฟง การกินอยู บริโภค ทําอาชีพการงาน (พระพรหม
คุณาภรณ ป.อ.ปยุตฺโต,2555:144) 
          ดังนั้น ศีล คือ การมีเจตนางดเวนจากการกระทําความชั่ว และประพฤติปฏิบัติความดีทาง
กาย และ วาจา ใหเรียบรอยดีงาม ไมทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน และไมทําใหสังคมเสื่อมทราม 
เบญจศีล เปนธรรมท่ีคฤหัสควรรักษามี 5 ประการ คือ 

1. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการปลงชีวิต เวนจาการฆาการประทุษราย 
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2. อทินนาทานา เวรมณี เวนจาการถือเอาสิ่งของท่ีเขามิไดให เวนจากการลักขโมย โกง 
ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพยสิน 
3. กาเมสุมิฉาจารา เวรมณี เวนจากการประพฤติผิดในกาม เวนจากการลวงละเมิดสิ่งท่ี
ผูอ่ืนรักใครหวงแหน 
4. มุสาวาทา เวรมณี เวนจาการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวนจากน้ําเมาคือสุราเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความ
ประมาท เวนจากสิ่งเสพติดใหโทษ (นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล,2558:9) 

 

การพัฒนาสังคม  
          พัฒนาสังคม เปนการรวมคําสองคํา คือ คําวา พัฒนา + สังคม ในทางพุทธศาสนา  การ
พัฒนา  มาจากคําภาษาบาลีวา  วัฒนะ  แปลวา  เจริญ  แบงออกไดเปน  2 สวน คือ  การพัฒนา
คน  เรียกวา  ภาวนา  กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ  ท่ีไมใชคน เชน  วัตถุสิ่งแวดลอมตางๆ  เรียกวา  
พัฒนา  หรือ วัฒนาพระราชวรมุนี  (ประยุทธ  ปยุตฺโต, 2530:16-18) ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คําวา พัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ สวนคําวา สังคม หมายถึง คน
จํานวนหนึ่ งท่ี มีความสัมพันธกันตามระเบียบ กฎเกณฑ  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญรวมกัน 
(ราชบัณฑิตยสถาน,2556) คําวา การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมตามแผน
ของสังคม ผูตองการเปลี่ยนแปลงกําหนดสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลง คือ โครงสรางสังคม ซ้ึงประกอบไป
ดวย คน ระเบียบสังคม และวัตถุสิ่งของ ไมวาคนเหลานั้นจะเก่ียวของกับเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา 
หรืออีกหลายๆดาน ก็รวมอยูในความหมายนี้ท้ังสิ้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน,2551:4) 
          ดังนั้น การพัฒนาสังคม คือ การทําใหคน กลุมคนท่ีอยูรวมกันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีการวางแผนท่ีคาดหวังถึงผลลับท่ีสามารถสงผลตอวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนเหลานั้นใหดี
ยิ่งข้ึน (วรนุช สิปยารักษ,2558:4) 
          สังคมไทยในยุคสมัยปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายเกิดข้ึน การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Social Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองคการทางสังคม (Social Organization) 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงขนาดขององคการสังคม,การเปลี่ยนแปลงประเภทขององคการสังคม,การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะองคการสังคม,การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาท,การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม (สัญญา สัญญาวิวัฒน,2551:5-6) การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคสมัยปจจุบันนี้ จัด
ไดวาอยูในข้ันกําลังพัฒนา ตามโลกนิยม ซ่ึงแบงความเจริญของสังคมหรือประเทศออกเปน 3 
ประเภท ไดแก ประเทศท่ีดอยพัฒนา,ประเทศท่ีกําลังพัฒนา,ประเทศท่ีพัฒนาแลว การท่ีจะนํา
สังคมไทยไปสูข้ันท่ีพัฒนาแลวไดนั้น ตองเนนท่ีตัวบุคคลในสังคมไทยเสียกอน โดยเนนการพัฒนา
มนุษยในสังคมใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณธรรม 
          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีตอเนื่องและเหมาะสมเพ่ือใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคการหรือสังคม (Nadler Leonard,1982:12) และ
การศึกษาของบุคคลท่ีตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับ
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ความสามารถใหทันความกาวหนาของวิชาการ (Russell C. Swansburg,1968:47) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เปนการลงทุนดานการศึกษา สุขภาพอนามัย สรางความรูสรางประสบการณ สราง
ทักษะ ใหตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ(จิระ หงสลดารมภ,2537:7) แต
กอนท่ีเราจะไปพัฒนาบุคคลอ่ืนนั้น เราตองพัฒนาตัวของเราเองเสียกอน การพัฒนาตนตามแนวคิด
ทางพุทธศาสตร การพัฒนาตนเปนการเรียนรูและการปฏิบัติเพ่ือไปสูความพอดี หรือการมีดุลยภาพ
ของชีวิต มีความสัมพันธอันกลมกลืนระหวางการดําเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดลอมและมุง
การกระทําตนใหมีความสุขดวยตนเอง รูเทาทันตนเอง เขาใจตนเองมากกวาการพ่ึงพาอาศัยวัตถุ จึง
เปนแนวทางการพัฒนาชีวิตท่ียั่งยืน วิธีการท่ีจะพัฒนาตนไปสูวิถีชีวิตท่ีดีงาม เรียกวา "รุงอรุณแหง
การพัฒนาตน" ไว 7 ประการ ดังนี้ 
 1. รูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางท่ีดี ไดแก การรูจักใชสติปญญาในการวิเคราะห 
พิจารณาในการเลือก เริ่มจากการเลือกคบคนดี เลือกตัวแบบท่ีดี เลือกบริโภคสื่อและขาวสารขอมูล
ท่ีมีคุณคาเรียกวา ความมีกัลยานมิตร(กัลยานมิตตา) 
 2. รูจักจัดระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจัดการกิจการงานตางๆ อยางมีระบบระเบียบ 
เรียกวา ถึงพรอมดวยศีล (ศีลสัมปทา) 
 3. ถึงพรอมดวยแรงจูงใจใหสรางสรรค มีความสนใจ มีความพึงพอใจ มีความตองการจะ
สรางสรรคกิจการงานใหมๆ ท่ีเปนความดีงามและมีประโยชน เรียกวา ถึงพรอมดวยฉันทะ (ฉันท
สัมปทา) 
 4. มีความมุงม่ันพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพ ผูมีความเชื่อในตนวาสามารถจะพัฒนาได จะมี
ความงอกงามถึงท่ีสุดแหงความสามารถของตน เรียกวา ทําใหตนใหถึงพรอม (อัตตสัมปทา) 
 5. ปรับเจตคติและคานิยมใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม เอ้ือตอการเรียนรู ทําให
สติปญญางอกงามข้ึน เรียกวา กระทําความเห็นความเขาใจใหถึงพรอม (ทิฎฐิสัมปทา) 
 6. การมีสติ กระตือรือรน ตื่นตัวทุกเวลา หมายถึง การมีจิตสํานึกแหงความไมประมาท 
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพแวดลอม เห็นคุณคาของเวลาและใชเวลาอยางคุมคา 
เรียกวา ถึงพรอมดวยความไมประมาท(อัปปมาทสัมปทา) 
 7. รูจักแกปญหาและพ่ึงตนเอง จัดการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดวิจารณญาณ
ตามเหตุปจจัยดวยตนเอง เรียกการคิดแบบนี้วา โยนิสโสมนสิการ (โยนิโสมนสิการสัมปทา) 
(พระเทพเวที ป.อ.ปยุตโต,2531) 
          เม่ือตนเปนท่ีพ่ึงแหงตนไดแลว คือ เม่ือตนเองสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีลได
แลว จึงคอยนําหลักเบญจศีลมาประยุกตเขากับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตางๆ
ท่ีนักวิชาการไดวางไวมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคคลากรในสังคมใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
คุณธรรม เพราะมนุษยเปนหนวยยอยท่ีสําคัญท่ีสุดในสังคม และสังคมมนุษยเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีการแขงขันตอสูกันระหวางกลุมและบุคคลตางๆ และผูแข็งแรงท่ีสุดเทานั้นท่ีจะมีชีวิตอยู
รอดได (Worsley 1991) เพราะทัศนคติและคานิยมเฉพาะของสังคมนั้นๆ การท่ีแสดงใหคนในสังคม
หนึ่งๆ เห็นถึงประโยชนของสิ่งใหม ความสอดคลองหรือการเก้ือหนุนกับวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู มูลคา
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ของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของตัวแทนการเปลี่ยนแปลง จึงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
สังคม (พัชรินทร สิรสุทร,2556:235-236) 
          ดังนั้น การท่ีเราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมหรือบุคคลรอบขาง เราตองเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองเสียกอน เพราะตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน 
          กลุมบุคลากรท่ีควรเนนและใหความสําคัญเปนอันดับแรกนั้นคือ เด็กเยาวชนไทย เพราะเด็ก
นั้นเปรียบเหมือนตนกลา เปรียบเหมือนผาขาว หากผูหลักผูใหญไมมีศีลธรรม ไมต้ังอยูในหลักของ
เบญจศีล เด็กเยาวชนก็จะเปนเชนกับผูใหญ จะขาดศีลขาดธรรม ไมต้ังอยูในหลักของเบญจศีล 
เพราะมีผูใหญเปนตัวอยางใหดูใหเห็น พอแมนี้สําคัญยิ่งนัก เพราะอยูใกลตัวเด็กเยาวชนมากท่ีสุด 
เปนท่ีจะปลูกฝงความรูตางๆใหแกบุตรเปนบุคคลแรก ตองใหเด็กศึกษาความจริงชองธรรมชาติ เด็ก
จะตองรูตอไปถึงเรื่องของความจริง รูเรื่องธรรมชาติอันแทจริง (พุทธทาสภิกขุ,2550:29-30) ควรให
เด็กไดเขาคายฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนในเรื่องของเบญจศีลเปนหลัก ในยุคสมัยศตวรรษ
ท่ี 21 นี้ มีเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากมาย ตองสอนใหเด็กรูจักปรับตัวเขา
กับสภาวะในสังคม เพราะมีการตั้งขอสังเกตจาก (Ulrich Beck 2000) นักสังคมวิทยาคนสําคัญวา 
กระบวนการทําใหเกิดสภาวะสมัยใหมคือกลไกสําคัญท่ีทําลายความทันสมัย กอใหเกิดปญหาสังคม 
การเสียระเบียบทางวัฒนธรรม ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม และความสัมพันธแบบเปน
ทางการ (Checkoway,2011) ชุมชน เปนหนวยงานทางสังคมท่ีเปนพลวัต หลากหลายรูปแบบและ
เปนพลังท่ีสําคัญของการพัฒนา (Delanty,2003) 
          การนําหลักเบญจศีลมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนการสอนใหแกเด็กๆในยุคสมัยปจจุบัน เพ่ือ
นําไปปรับตัวเขากับสภาวะในสังคม และควรมีการเรียนการสอนหรือการอบรมในเรื่องของหลัก
เบญจศีลอยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับเด็กๆ อยางคําท่ีทานพุทธทาสภิกขุได
กลาวไววา “เด็กจะเปนผูสรางโลกในอนาคต เด็กของเราเปนอยางไร โลกในอนาคตจะเปนอยางนั้น” 
(พุทธทาสภิกขุ,2550) เม่ือเด็กเยาชนเจริญเติบโตข้ึน ก็จะเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และคุณธรรมในสังคมไทย เพราะประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นวาปจเจกบุคคลมีบทบาทสําคัญใน
การเสริมสรางหรือทําลายสันติภาพ โดยเฉพาะกรณีผูนําสังคม เชนผูบริหารประเทศ หรือผูนําทาง
จิตวิญญาณ คือพระพุทธเจา พระเยซูคริสต ฮิตเลอร และคานธี เปนตน (ระวี ภาวิไล,2556:6) 
 

บทสรุป 
          ระบบกลไกการพัฒนาสังคมดวยเบญจศีล เปนแนวทางการพัฒนาสังคมใหยั่งยืน โดยเนนท่ี
การพัฒนาตนเองและบุคลากร โดยเฉพาะกลุมเยาวชนไทย ผูเปนตนกลาท่ีกําลังเจริญเติบโต ควรให
เรียนรูและประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีล คือ 1.) เวนจากการปลงชีวิตและจาการฆาการ
ประทุษรายสิ่งมีชีวิต 2.) เวนจาการถือเอาสิ่งของท่ีเขามิไดให เวนจากการลักขโมย โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน 3.) เวนจากการประพฤติผิดในกามและเวนจากการลวงละเมิด
สิ่งท่ีผูอ่ืนรักใครหวงแหน 4.) เวนจาการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 5.) เวนจากน้ําเมาคือสุราเมรัยและ
เวนจากสิ่งเสพติดใหโทษอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เม่ือเยาวชนไทยประพฤติปฏิบัติตามหลัก
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เบญจศีลแลว จะทําใหปญหาตางๆในสังคมไทยลดนอยลงไปจนหมด สังคมไทยก็จะนาอยู ปลอดภัย 
สงบสุข มีแตบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณธรรม สามารถท่ีจะขับเคลื่อนพัฒนา
สังคมไทยใหเจริญกาวหนายิ่งๆข้ึนไปพรอมกับคุณธรรมหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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การศึกษาของคณะสงฆไทย: การอนุรักษและการปรับตัว 
 

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี∗ 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาเปนสิ่งท่ีสําคัญในทุกยุคสมัยเพราะกอใหเกิดความเจริญงอกงามท้ังในตัวบุคคล
และสังคม คณะสงฆไทยมีบทบาทตอการจัดการศึกษาของประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน ใน
สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลท่ี5 พระสงฆมีบทบาทอยางยิ่งในการจัดการศึกษาภายใตการ
สนับสนุนจากรัฐ การศึกษาเลาเรียนของคนไทยยังคงอยูภายในวัดซ่ึงมีพระเปนครูผูสอน 
กระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามอัธยาศัย มุงใหสามารถอานออกเขียนได พระสงฆมีบทบาท
มากในการจัดการศึกษาในฐานะครูผูสอนภายในวัดท่ีเปนศูนยรวมของชุมชนเพราะรัฐตองการพล
เรือนท่ีมีความรูเขารับราชการเปนจํานวนมาก เม่ือเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐไดแยกเอาการศึกษา
พลเรือนไปดําเนินการเอง และใหคณะสงฆดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมอยางเดียว สงผลใหคณะ
สงฆประสบปญหาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ทามกลางแนวคิดของคณะสงฆท่ีตองการอนุรักษการจัดการศึกษาแบบดั่งเดิมไว จนกระท่ังรัฐและ
คณะสงฆไดหันกลับมารวมกันจัดการศึกษากันอีกครั้ง ดวยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาตางๆ 
สงผลใหปญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆเริ่มไดรับการแกไขภายใตการรวมมือกันอีก
ครั้งระหวางรัฐและคณะสงฆ 
คําสําคัญ: การศึกษา,คณะสงฆไทย, การอนุรักษ, การเปลี่ยนแปลง 
 
Abstract 

Education has always been important is every era because of growth in both 
individuals and society. The Thai Sangha has played a vital role in education 
management of Thailand since the past to the present. In Sukhothai period until 
the reign of King Rama the fifth, Buddhist monks has played a great role in 
education management under the support of state. The education of Thai people 
remains within the temple, which has Buddhist monks as a teacher. The process of 
learning and teaching is informal aimed to be able to read and write. Buddhist 
monks plays a vital role in managing education as a teacher within the temple as a 
community hub, because the state needs a lot of civilians with knowledge to serve 
the government. When the changing of the government the state separated the 

                                                           
∗ นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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civilians’ education themselves, and let the Buddhist monks look after the Buddhist 
education on their own, resulting the Sangha to confront the problems in education 
system that is inconsistent with social changes, amidst the concept of the Buddhist 
monks who wanted to preserve the traditional education system. Until the state 
and the Sangha turned back to work together to manage the education again by 
enacting the different educational act. The educational problems of Buddhist 
monks began to resolve under the collaboration between the state and the Sangha 
once again. 
Keyword: Education, Thai Sangha, Preservation, Changing 

 
 

ความเปนมา 
การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และสามารถท่ีจะ

ปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัตน การจัดการการศึกษาควรจัดใหเปนแนวทางท่ี
เหมาะสมกับสภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ อันจะ
เปนการสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 
2542:1) แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2559) ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
เปนจุดหมายหลัก เนื่องดวยไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคนและคุณภาพของคนดวย
เหตุผลท่ีวา คนเปนท้ังเหตุ ปจจัยและผลลัพธท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ โดยมุงพัฒนาชีวิต
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย สติปญญา จิตใจและสังคม เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู มีคุณลักษณะมองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัยในตนเอง มีความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยู
เสมอ จะเปนรากฐานสําหรับชวยใหบุคคล สามารถกาวไปถึงความสุขความเจริญท้ังปวง ท้ังแก
ตนเองและสวนรวม (สุคนธ ภูริเวทย 2542:2) 

การจัดการศึกษาในปจจุบันมุงท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีความรู ความคิด มีทักษะความสามารถ มีความประพฤติท่ี
ดีงาม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ  สามารถนําความรู
ประสบการณ  ไปประยุกต ใช ให เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ตองการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษามาตรา 
8 (2) สังคมดังกลาวไดแก ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ (บุญเสาร 
อุตสาห, 2549) การเปดกวางในการจัดการศึกษาของสถาบันตางๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
2542 ยอมสอดคลองการการศึกษาของคณะสงฆ ซ่ึงในอดีตการศึกษาของไทยเริ่มตนจากวัด โดยท่ี
วัดเปนสถานท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประชาชน ในชาติใหมีความรู ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิต อยางสงบสุข (อินถา ศิริวรรณ, 2560) 
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คณะสงฆไดวางหลักสูตรการศึกษาใหกุลบุตรผูบวชเขามาในพรรษาแรก ใหเรียนนักธรรมตรี
เรียกวาชั้นนวกภูมิ ปตอไปถากุลบุตรผูบวชอยูนั้นๆ มีศรัทธาท่ีจะศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตอ ก็เรียนนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก ซ่ึงเปนชั้นมัชฌิมภูมิและเถรภูมิไปตามลําดับ ใน
หลักธรรมชั้นตรี, โท, เอก นั้นมีขอธรรมท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
คัดเลือกออกมาจากพระไตรปฎกจัดเปนหมวดหมูจากงายไปหายากตามแบบฉบับทางการศึกษาของ
คณะสงฆมานานแลว สวนผูประสงคจะคนควาหลักธรรมใหแตกฉานยิ่งข้ึนไปกวานั้น ก็มีหลักสูตร
การศึกษาภาษาบาลี มีหลักสูตรเปรียญ 3-9 ประโยค เลาเรียนอยูหลายปจึงจะแปลคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาไดหมด ผูท่ีจะสอบเปรียญ 3-4 ได จะตองสอบไดนักธรรมชั้นตรีเสียกอน ผูท่ีจะสอบ
เปรียญ 5-6 จะตองสอบนักธรรมชั้นโท ใหไดเสียกอน ผูท่ีจะสอบเปรียญ 7-9 จะตองไดนักธรรมชั้น
เอกเสียกอน นี้คือระดับการศึกษาของคณะสงฆท่ีมีมาแตโบราณ พระสงฆผูท่ีไดศึกษาเม่ือมีความรู
แลวนําไปปฏิบัติและเผยแพร แกพุทธศาสนิกชนไดถูกตอง และมีหลักฐาน เพราะสามารถ คนคํา
สอนของพระพุทธองคออกมาจากพระไตรปฎกได โดยการศึกษาภาษาบาลีตามหลักสูตรดังกลาว 
เชน ทานพุทธทาสภิกขุและทานปญญานันทะภิกขุ เปนตน (อรุณ เวชสุวรรณ, 2514) 

พระสงฆไทยมีบทบาทในการจัดการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมสังคมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันการจัดการศึกษามีการแยกสวนกันอยางชัดเจน สงผลใหบทบาทของ
พระสงฆในการจัดการศึกษาลดนอยลงไป บทความชิ้นนี้เปนการกลาวถึงบทบาทของคณะสงฆตอ
การจัดการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงยุคเฟองฟูของการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ และยุคแหงการลดบทบาทของคณะสงฆตอการจัดการศึกษา รวมไปถึงการยืนหยัดและ
ปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ ภายใตสิ่งเราทางสังคมโดยเฉพาะผูเรียนและกระแส
ความพยายามในการอนุรักษระบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของคณะสงฆ และสุดทายของ
บทความจะเปนการนําเสนอความพยายามของคณะสงฆซ่ึงมีแนวโนมท่ีดีในการแกไขปญหาของการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ 

 

การศึกษาของคณะสงฆในอดีต 
การศึกษาในพระพุทธศาสนาดําเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก 

มีความมุงหมายใหเขาใจ เพ่ือนําไปปฏิบัติตาม ดํารงรักษา และเผยแผหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา อันเปนระบบการดํารงชีวิตตามหลักแหงพระธรรมวินัย ตอมาไดแยกออกเปนฝาย
คันถธุระและฝายวิปสสนาธุระ ซ่ึงเนนหนักทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามลําดับ การศึกษาเลา
เรียนในฝายคันถธุระนั้น ไดอาศัยพระไตรปฎกเปนพ้ืนฐาน และใชคัมภีรท่ีอธิบายความใน
พระไตรปฎกเปนเครื่องมือตลอดมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาระบบนี้เรียกวาพระปริยัติธรรม (พระรา
ชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),2498) 

ในสมัยกรุงสุโขทัย รัฐและวัด รวมกันเปนศูนยกลางแหงประชาคม กิจกรรมตางๆของรัฐ
และวัด ยอมเปนการสอนประชาคมไปในตัว วิชาท่ีใชเรียนคือภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญ
ข้ันตน สํานักเรียนมี  2 แหง คือวัด และวัง  สําหรับวัดนั้นใชเปนท่ีเรียนของประชาชนท่ัวไป และ
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ของบรรดาบุตรหลานขุนนาง  มีพระท่ีเชี่ยวชาญภาษาบาลีเปนครูผูสอน เพราะสมัยนั้นการเรียน
ภาษาบาลี  มีการเรียนการสอนกันอยางแพรหลาย และพบเห็นไดท่ัวไป ใครรูพระธรรมวินัย
แตกฉานก็นับวาเปนปราชญ   อีกแหงหนึ่งคือ สํานักราชบัณฑิต ซ่ึงสอนแตเฉพาะเจานาย และบุตร
หลานขาราชการเทานั้น วัดในพระพุทธศาสนาจึงถูกใชเปนศูนยกลางทางการศึกษามาต้ังแตสมัย
สุโขทัย 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกษาท่ัวไปก็ยังคงอยูในพ้ืนท่ีของวัด ราษฎรนิยม พาลูกหลานไป
ฝากพระ เพ่ือเลาเรียนหนังสือ พระยินดีรับไวเพราะทานตองมีศิษยไวสําหรับปรนนิบัติ ศิษยไดรับ
การอบรมในทางศาสนา ไดเลาเรียนอานเขียน หนังสือไทยและบาลีตามสมควร ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ 
สงผลใหวัดทุกแหงเปนถูกใชเปนโรงเรียน และมีพระสงฆ เปนครูทําหนาท่ีอบรมสั่งสอนศิษยของตน 
ตามความสามารถท่ีจะจัดได แตคําวา โรงเรียนในเวลานั้น   มีลักษณะตางกับโรงเรียนในเวลานี้ 
กลาวคือ ไมมีอาคารปลูกข้ึนสําหรับใชเปนท่ีเรียนโดยเฉพาะ พระท่ีเปนครูสอนตางจัดหาสถานท่ี
สอนไดตามสะดวก เชน ศาลา หรือ กุฏิเปนตน  สําหรับการศึกษาสงฆในประเทศไทยสมัยกรุงศรี
อยุธยา ไดมีการจัดระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยแบงชั้นเปนบาเรียนตรี เรียนพระสูตร 
บาเรียนโท เรยีนพระวินัยและบาเรียนเอก เรียนอภิธรรม (พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ, 2561) 

การศึกษาคณะสงฆในสมัยกรุงธนบุรี ระยะนี้ไมเจริญกาวหนาหรือเปลี่ยนแปลงไปแตอยาง
ใด เนื่องจากการเสียกรุงศรีอยุธยาทําใหบานเมืองเสียหายมากนักปราชญราชบัณฑิตลมตาย และถูก
กวาดตอนไปพมาเกือบหมดท้ังนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุดในสมัยนี้คือการฟนฟูประเทศใหเขมแข็งโดยเร็ว 
เพ่ือเตรียมรับมือกับพมาและการตั้งหลักแหลงอาหารเลี้ยงประชาชนท่ีอดอยาก ยากจน จึงเปนงาน
รีบดวนเหนือสิ่งอ่ืนใด ประชาชนท่ัวไป ตองพะวงถึงการเลี้ยงชีพยิ่งกวาท่ีจะหาความสนใจเรื่อง
การศึกษาของบุตรหลาน  แตสําหรับเจานายและขาราชการ  การศึกษายังเปนสิ่งจําเปนอยูมาก  จะ
เห็นไดจากเม่ือครั้งสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ขณะทรงพระเยาว ในตอนนั้นพระราชบิดาคือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ยังเปนขาราชการธรรมดารับราชการอยูในสมเด็จพระเจา
ตากสิน ไดสงนําไปฝากใหศึกษาอักษรสมัยในสํานักพระวันรัตทองอยู ณ วัดบางหวาใหญ สวน
ชาวบานท่ัวไปนั้นไมไดเตรียมตัวท่ีจะรับการศึกษาเนื่องจากสภาพการยังไมพรอมในขณะนั้น (กรม
มหาดไทย, 2505) 

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ถึงแมมีโรงเรียนเกิดข้ึนแลวก็ดี แตหาไดมีจุดประสงค ใน
ทํานองท่ีจะแยกโรงเรียนออกจากวัดไม ทางดานสามัญศึกษา ก็ยังมีวัดเปนท่ีเรียนและมีพระเปนครู
เหมือนเดิม ยังไมมีสถานท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับทําการสอนวิชาโดยเฉพาะ สวนการเรียนก็แลวแตสมัคร 
ไมมีการบังคับ มีการสั่งสอนทางวิชาหนังสือมากกวาอยางอ่ืน  การศึกษาแผนโบราณหนักทางวิชา
อักษรศาสตร เปนการศึกษาท่ีอนุโลมตามแบบแผนและประเพณี ไมมีการคนควาทางธรรมชาติหรือ
วิทยาศาสตร จุดประสงคหลักของการจัดการศึกษาดังกลาวก็จะพบวาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุงเนนใหผูศึกษามีทักษะการอานและเขียนภาษาไทยไดคลองแคลวและชํานาญ มีความรูความเขาใจ
ในหลักพระธรรมวินัยอยางลึกซ้ึง (พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, 2549)   
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บทบาทของพระสงฆตอการจัดการศึกษาในสมัยรัชกาลที่  5 
สมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชปณิธานในการ

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางเดนชัด  ในดานการศึกษาของคณะสงฆนั้น พระองคทรงเล็งเห็นวาท่ี
ผานมาการศึกษาพระปริยัติธรรมไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริยและบุคคลชั้นสูงเสมอมา 
เพราะถือเปนหนาท่ีของพระมหากษัตริยไทยแตการจัดการศึกษาของพระสงฆในชวงเวลาดังกลาว
นั้น มีลักษณะสําคัญคือ ไมมีระบบแบบแผนเปนรูปแบบท่ีชัดเจน ซ่ึงตรงขามกับในการสอบวัด
ความรูพระปริยัติธรรมท่ีกลับมีระเบียบปฏิบัติท่ีเครงครัดและยุงยากหลายประการ จึงเห็นไดวามี
ความขัดแยงกันอยูในตัวเอง ดังนั้นพระองคจึงมีความคิดท่ีจะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆใหมี
ระบบการศึกษาท่ีแนนอนชัดเจนยิ่งข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราโชบายเก่ียวกับการสงเสริม
การศึกษาของคณะสงฆ ใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน ดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆข้ึน
เปนครั้งแรก คือโปรดใหสถาปนามหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน เพ่ือจะ
ใหเปนสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงท้ังฝายธรรมยุติและมหานิกาย ทรงอุปการะ
สถาบันการศึกษาท้ัง 2 นี้ดวยการพระราชทานพระราชทรัพยและคาใชสอยสําหรับวิทยาลัยท้ังสอง
เปนประจําป นอกจากนี้แลวพระองคยังไดทรงสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยท่ัวไปคือ ให
จัดตั้งสํานักเรียนข้ึนตามวัดตางๆท่ัวราชอาณาจักรและใหมีการสอบไลพระปริยัติธรรมทุกป ทรง
สนับสนุนใหเจานาย ขาราชการและพระภิกษุจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมข้ึนในวัดท้ังในกรุงและ
หัวเมือง (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),2498) 

การตื่นตัวทางการศึกษาของบานเมืองซ่ึงเริ่มข้ึนตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงศึกษาภาษาอังกฤษและความรูวิชาการตะวันตก โดยทรงศึกษาจากพวกมิชชันนารี
อเมริกัน อีกท้ังพระองคมีพระประสงค ใหพระราชโอรสไดรับการศึกษาตามแบบตะวันตก จึงเปน
จุดเริ่มตนของการจัดการศึกษาท่ีมีระบบแบบแผนข้ึนเปนครั้งแรก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
ตั้งโรงเรียนหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวัง และทรงโปรดเกลาใหจัดตั้งโรงเรียนใหอยูในการดูแลของ
กรมมหาดเล็กอีก 4 โรงคือ 1) โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กท่ีตําหนักสวนกุหลาบ 2) โรงเรียนทํา
แผนท่ี 3) โรงเรียนของพระเจาลูกยาเธอ 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม สําหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมนั้น ตอมาไดยายจากบริเวณเกงหนาวัดพระศรีรัตนศาสดารามซ่ึงใชเปนท่ีบอกปริยัติธรรมมา
ตั้งอยูท่ีวัดมหาธาตุในป 2432 และเปลี่ยนชื่อใหมวา “มหาธาตุวิทยาลัย” (พระพรหม คุณาภรณ (ป. 
อ. ปยุตฺ โต), 2552) การจัดตั้งโรงเรียนตางๆ ดังกลาวทําใหเกิดการขยายตัวทางการศึกษาอยางมาก 
เพราะโรงเรียนนี้เปนท่ีนิยมของบรรดาขาราชการโดยท่ัวไป มีผูนําบุตรหลานมาฝากเขาเรียนเปน
จํานวนมากเกินกวาจะฝกหัดไดอยางท่ัวถึง ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง 
รัชกาลท่ี 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ รับนักเรียนมาเรียนวิชา
เบื้องตนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหมีความรูเปนขาราชการได  สวนนักเรียนท่ีจะรับ
ขาราชการเปนทหารมหาดเล็กใหแยกไปฝกวิชาทหารโดยเฉพาะ  จากสถานการณท่ีมีความตองการ
พลเรือนท่ีมีความรูเปนจํานวนมากเขารับราชการ สงผลใหพระองค ตองทรงปรับเปลี่ยนโรงเรียน
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พระตําหนักสวนกุหลาบจากโรงเรียนของนายทหารมาเปนโรงเรียนของพลเรือน เพ่ือฝกหัดผูท่ีจะเขา
รับราชการนี้ เปนแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตนในการเตรียมความพรอมพลเรือนเขารับ
ราชการของประเทศในเวลานั้น อันเกิดจากปญหาการขาดแคลนคนเขารับราชการท่ีมีความรู และ
จากนั้นไดมีการขยายการศึกษาไปสูประชาชนเปนครั้งแรกดวยการจัดต้ังโรงเรียนวัดมหรรณพาราม
ข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดเขาศึกษาเลาเรียน  การจัดตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรข้ึนในวัดนับเปนการ
สอดคลองกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีตองการให
พระสงฆมีความรูทางหนังสือและเลขทําหนาท่ีสอนหนังสือใหแกภิกษุสามเณรและศิษยวัด โดยมี
ประกาศโปรดเกลาใหมีอาจารยสอนหนังสือไทยและสอนเลขทุกๆพระอาราม(วุฒิชัย มูลศิลป, 
2516)  
   การกระจายการศึกษาไปยังหัวเมืองตางๆ โดยสงเสริมใหพระสงฆเขามามีบทบาทสําคัญใน
การจัดการศึกษา ชวยใหการศึกษาสามารถกระจายไปยังหัวเมืองตางๆ ไดอยางท่ัวถึง ภายใต
งบประมาณในการกอสรางโรงเรียนท่ีจํากัด  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมองเห็นวา
วัดหรือสถาบันศาสนา คือองคกรท่ีสามารถรับหนาท่ีจัดการศึกษาแกพลเมือง ไดดี เนื่องจากพระสงฆ
เปนผูทําหนาท่ีดานการอบรมสั่งสอนใหความรูแกชาวบานมาตั้งแตโบราณ เปนสถานท่ีจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลท่ัวไป โดยสวนใหญใชศาลาวัดเปนสถานท่ีทําการเรียนการสอน ในขณะท่ีบางวัดท่ีมี
รายไดดี อุบาสกอุบาสิกามีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีก็จะรวมกันสรางโรงเรียนข้ึนภายในวัด ซ่ึงจะเห็นวาใน
ปจจุบัน มีโรงเรียนจํานวนมากตั้งอยูในเขตท่ีดินของวัด ดังนั้นสถานท่ีในการศึกษาเลาเรียนจึงยังคง
อยูภายในวัด สวนท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอนั่นก็คือการจัดวางหลักสูตรใหมเพ่ือใหพลเมืองไทย
อานออกเขียนไดคิดเลขเปน  วัดก็รับจัดการศึกษาโดยใหพระภิกษุ ผูมีความรูอยูแตเดิมเขามาทํา
หนาท่ีเปนครูสอน (พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ. (2549) 

การท่ีวัดเปนสถานท่ีใหความรูแกชาวบาน พระสงฆจึงมีบทบาทอยางยิ่งท้ังดานการให
ความรูและจริยธรรม ซ่ึงหมายถึงการใหความรูดานอักษรศาสตร ใหชาวบานอานออกเขียนได และ
ไดสั่งสอนคุณธรรมตามหลักคัมภีรพระพุทธศาสนาโบราณดวย ดังนั้นเม่ือพระสงฆมีบทบาทสําคัญท้ัง
ดานการใหความรู และแนวคิดเชิงคุณธรรม วัดจึงกลายเปนศูนยกลางแหงการศึกษาเลาเรียน ขยาย
ผลไปสูการเปนศูนยรวมดานตางๆ เชนเปนสถานสงเคราะห สถานพยาบาล เปนท่ีพักคนเดินทาง 
และเปนท่ีประชุมพบปะสโมสรของชาวบาน ตลอดถึงเปนท่ีจัดกิจกรรมทางสังคม เปนท่ีไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม เปนคลังพัสดุ และการบริหารการปกครองชุมชน (ธนภณ 
สมหวงั, 2561) 

ในสวนของการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณร  สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงพระดําริ ในการปรับปรุงการเลาเรียนพระธรรมวินัยใหเปนภาษาไทยข้ึน 
สําหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเปนครั้งแรก นับแตทรงรับหนาท่ีปกครองวัดบวรนิเวศ
วิหาร เม่ือ พ.ศ.2435 เปนตนมา โดยทรงกําหนดหลักสูตรการสอนใหภิกษุสามเณรไดเรียนรู
พระพุทธศาสนา ท้ังดานหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแตงแกกระทูธรรม เม่ือ
ทรงเห็นวา การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเปนภาษาไทยไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี ทําใหภิกษุสามเณรมี
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ความรูกวางขวางข้ึน เพราะเรียนรูไดไมยาก จึงทรงดําริท่ีจะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรท่ัวไป
ดวย ประกอบกับใน พ.ศ. 2448 ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑทหาร ซ่ึงภิกษุท้ังหมดจะ
ไดรับการยกเวน สวนสามเณร จะยกเวนใหเฉพาะสามเณรผูรูธรรม ทางราชการไดขอใหคณะสงฆ
ชวยกําหนดเกณฑของสามเณรผูรูธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจาฯ จึงทรงกําหนดหลัก สูตรองค
สามเณรรูธรรมข้ึน ตอมาไดทรงปรับปรุงหลักสูตรองคสามเณรรูธรรมนั้นเปน “องคนักธรรม” 
สําหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือผูบวชใหม) ท่ัวไป ไดรับพระบรมราชานุมัติ เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2454 และโปรดใหจัดการสอบในสวนกลางข้ึนเปนครั้งแรกในเดือนตุลาคมปเดียวกัน โดยใชวัด
บวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาต ุและวัดเบญจมบพิตร เปนสถานท่ีสอบ การสอบครั้งแรกนี้ มี 3 วชิา คือ 
ธรรมวิภาคในนวโกวาท แตงความแกกระทูธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะทองนิทานในอรรถกถา
ธรรมบท พ.ศ.2455 ทรงปรับปรุงหลักสูตรองคนักธรรมใหเหมาะสมสําหรับภิกษุสามเณรท่ัวไป จะ
เรียนรูไดกวางขวางยิ่งข้ึน โดยแบงหลักสูตรเปน 2 อยางคือ อยางสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธ
ประวัติ และเรียงความแกกระทูธรรม และ อยางวิสามัญ เพ่ิมแปลอรรถกถาธรรมบทมีแกอรรถ บาลี
ไวยากรณและสัมพันธ และวินัยบัญญัติท่ีตองสอบท้ังผูท่ีเรียนอยางสามัญและวิสามัญ พ.ศ. 2456 
ทรงปรับปรุงหลักสูตรองคนักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพ่ิมหลักธรรมหมวด คิหิปฏิบัติเขาในสวนของ
ธรรมวิภาคดวย เพ่ือใหเปนประโยชนในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุสามเณรรูปนั้นๆ มีความ
จําเปนตองลาสิกขาออกไปดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกวา นักธรรมชั้นตรี การศึกษาพระธรรมวินัยแบบ
ใหมนี้ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากนั้น ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 การศึกษาของคณะสงฆยัง
ไดมีการปรับปรุงใหเจริญยิ่งข้ึนและไดมีการ นําเอานักธรรมชั้นตางๆ มาเปนบุรพภาคของเปรียญ
ประโยคดวย กลาวคือ นักธรรมชั้นตรีเปนบุรพภาคของเปรียญตรีคือ ประโยค 1-2-3 นักธรรมชั้นโท
เปนบุรพภาคของเปรียญโท คือ ประโยค 4-5-6 นักธรรมชั้นเอกเปนบุรพภาคของเปรียญเอกคือ 
ประโยค 7-8-9 รวมเรียกวา “เปรียญธรรม” ใชอักษรยอวา ป.ธ. ดังท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน (พระรา
ชวรมุนี (ประยุทธ), 2481) 

จะเห็นไดวาในชวงของรัชกาลท่ี 5-6 คณะสงฆมีบทบาทอยางมากตอการจัดการศึกษา ท้ัง
ในรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือทวยราษฎร และการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรซ่ึงถือ
เปนชวงท่ีการศึกษาของคณะสงฆในรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม มีการขยายตัว มีพระหนุม
เณรนอยหลั่งไหลจากชนบทเขาสูหัวเมือง และเมืองกรุงเพ่ือไดรับโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการท่ี
คณะสงฆไดรับบทบาทอันสําคัญนี้ สาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งนั่นก็คือความสัมพันธและมุมมองท่ีดี
ตอกันระหวางกษัตริยและคณะสงฆ 

 

พระสงฆกับการถูกลดบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชน 
เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต ใน พ.ศ 2453 สิ้นสุดรัชกาลท่ี 

5 แลวกระแสความคิดในทางการศึกษาแหงชาติ มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ในประเด็นของการจัด
การศึกษาท่ีตองแยกวัดกับรัฐ ออกจากกัน  โดยใหรัฐรับเอาการศึกษาสําหรับทวยราษฎรหรือ
การศึกษามวลชนตลอดจนการศึกษาระดับสูงท้ังหมดไปดําเนินการจัดการเองฝายเดียว มีการ
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเจริญรุดหนามาตามลําดับ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดข้ึน
มากมายท่ัวทุกสวนของประเทศและมีการพัฒนาทาง ดานการเรียนการสอนไปตามเทคโนโลยี
สมัยใหมตลอดเวลา ในขณะท่ีการศึกษาวิชาการสมัยใหมสําหรับพระภิกษุสามเณรซ่ึงไดเริ่มตนข้ึน
แลวกวา 1 ทศวรรษ กลับสะดุดหยุดลง พระสงฆจึงถูกกําหนดใหละบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ทวยราษฎร และหันกลับไปจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมสําหรับพระสงฆในวัด การแยก
ทางเดินดานการจัดการศึกษาระหวางคณะสงฆกับรัฐ ถือเปนชวงของการซบเซาของการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ แมกระท่ังการสถานศึกษาท่ีดูจะมีความโดดเดน เชน มหามกุฏราชวิทยาลัย 
และ มหาธาตุวิทยาลัย หรือท่ีเรียกวา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานการจัดการศึกษามีการ
ชะลอตัว ไมเกิดโครงการพัฒนาอะไรเพ่ิมเติม โครงการและแผนการศึกษาชาติทุกฉบับทุกแผนตั้งแต 
พ.ศ 2456 เปนตนมาไมมีคํากลาวอางถึงพระสงฆ วัด ปริยัติธรรมหรือพุทธจักรเลย (พระราชวรมุนี 
(ประยุทธ), 2481) 

การกลับไปจัดการศึกษาของคณะสงฆในสภาพท่ีขาดผูนําท่ีมีพลังในการขับเคลื่อน สงผลให
การศึกษาพระปริยัติธรรม มิไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให
คานิยมในหมูเยาวชนและภิกษุสามเณรท่ีมีตอการศึกษาปริยัติธรรม ลดลงไป พระภิกษุสามเณรมี
ความไมม่ันใจตอระบบการศึกษาสายพระปริยัติธรรมเดิมของคณะสงฆ จึงไดขวนขวายเรียนวิชา
ตางๆ  ทางโลกมากกวาวิชาพระปริยัติธรรม(สมศักดิ์ บุญปู, ม.ป.ป.)  นอกจากนั้นในสวนของการ
บริหารจัดการคณะสงฆ ยังขาดความเปนเอกภาพ โดยตางฝายตางทํา เชน พระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลี เปนระบบท่ีอยูในความรับผิดชอบของคณะสงฆโดยตรง ยังมีการศึกษาผูใหญ ซ่ึงข้ึน
ตรงตอกรมการศึกษานอกโรงเรียน  สภาพเชนนี้ ทําให เกิดปญหามากมาย เชน ความไม มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ความสับสนไมม่ันใจของผูเรียน ความขัดแยงแตกตางกันทาง
ความคิด ระหวางฝายพระเถระผูใหญ ซ่ึงเปนผูบริหารการศึกษาสงฆ โดยทานเหลานั้นเห็นวา
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเทานั้นเปนระบบการศึกษาท่ีถูกตองชอบธรรมสําหรับ
พระภิกษุสามเณร และควรจะรักษาไวใหคงอยูอยางเดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นพระ
เถระผูใหญยังไมเห็นดวยกับการท่ีพระภิกษุสามเณร หันไปเรียนวิชาการสมัยใหมเพราะจะทําใหลา
สิกขามากข้ึน และอีกฝายหนึ่งซ่ึงมักเรียกวา พระรุนใหม เห็นวาการศึกษาพระปริยัติธรรมควรจะ
รักษาไวเพียงเนื้อหาสาระ คือ พระธรรมวินัย โดยใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในดานระบบ
หลักสูตรแบบเรียน และวิธีการสอนใหเหมาะสมตามกาลสมัยโดยเฉพาะควรใหพระภิกษุสามเณรได
มีโอกาสศึกษาวิชาการสมัยใหมบางอยางดวย อันจะเปนการเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติ
ศาสนากิจใหไดผลดียิ่งข้ึน  

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขาดการดูแลอยางรอบดานจากคณะสงฆ โดยท่ัวไปคณะ
สงฆจะรับผิดชอบเฉพาะการสอบหรือการวัดผลอยางเดียว ไมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซ่ึงถูกพ
ลักใหเปนภาระของสํานักเรียนตางๆ ซ่ึงตั้งอยูในวัดหรือทองถ่ินนั้นๆ เปนเหตุใหพระสงฆผูบริหาร
จัดการพระศาสนาระดับทองถ่ิน ขาดเครื่องนําทาง ไมเห็นทิศทางท่ีชัดเจน ตลอดถึงขาดแคนทุนและ
งบประมาณ โดยปราศจากแรงกระตุน ในการจัดการศึกษา แมสํานักเรียนท่ีเอาใจใสในการจัด
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การศึกษาเปนอยางมาก ก็ไมอาจดําเนินการศึกษาใหเปนไปดวยดี บางแหงก็ถึงกับตองสะดุดหรือ
ลมเลิกไป การบริการศาสนศึกษาท่ีไมท่ัวถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท คณะสงฆมองการศึกษาใน
แนวด่ิง โดยสนใจในแงท่ีวาจะมีผูสมัครสอบตามลําดับชั้นถึงข้ันสูงสุด เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเพียงใด  
ภาวะเชนนี้ไดกอใหเกิดปญหาท่ีสําคัญๆ ตามมาอีกหลายอยาง เชน การศึกษาพระปริยัติธรรมไม
แพรหลายท่ัวถึงวัดจํานวนมาก โดยเฉพาะวัดในชนบท ซ่ึงไมมีการสอนเลยแมแตชั้นตํ่าสุด พระภิกษุ
สามเณรท่ีตองการเลาเรียน หลั่งไหลจากชนบทเขามาในเมืองและในกรุงเพ่ือแสวงหาท่ีเลาเรียน  ใน
สวนของปญหาดานหลักสูตร พบวาหลักสูตรศาสนศึกษากระจัดกระจาย ไมมีบูรณภาพ มีมากมาย
หลายอยาง แตกระจัดกระจายกายเกยกันไมเปนระบบ ไมมีแกนรวมใดๆ ไมวาจะในดานนโยบาย 
วัตถุประสงค แผนงานโครงการหรือการบริหาร และไมมีหลักสูตรท่ีชัดเจน(พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ 
, 2560) 
 

มหาวิทยาลัยสงฆภายใตความกังวลของคณะสงฆตอการศึกษาปริยัติธรรม 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆอยูในสภาพซบเซาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 อยางไรก็ตาม คณะสงฆไมปรารถนาท่ีจะใหการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรอยูในสภาพซบเซาตอไป  จึงไดมีการสานตอ และปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ
ดวยคณะสงฆเอง โดยนําพระราชดําริของรัชกาลท่ี 5 มาเปนแรงพลังในการพัฒนาการศึกษาของ
คณะสงฆ ดังจะเห็นไดจาก กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิ
รญาณวงศองคสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปนนายกกรรมการ ไดจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของ
คณะสงฆข้ึน เรียกวา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหงประเทศ
ไทย เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ 2488 ตามคําสั่งตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย   ดังนั้น
สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยจึงถึงเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆแหงแรกท่ีไดจัด
การศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือสภาการศึกษามหาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยสงฆหรือมหาลัยพุทธศาสนาแหงแรกในประเทศไทย(มหามกุฎราชวิทยาลัย,2515) 

การศึกษาสงฆภายใตกรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ท้ังในสวนของหลักสูตร การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของพระภิกษุ
สามเณร รวมไปถึงการใหความใสใจตอความรูสึกกังวลของพระเถระท่ีเปนหวงพระเณรท่ีไมสนใจ
การเรียนปริยัติธรรม โดยเฉพาะภาษาบาลี การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาของสภามหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย ซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศองคสกลมหาสังฆปริณา
ยกทรงเปนนายกกรรมการ มีการดําเนินการในรูปแบบของการอนุรักษการศึกษาพระปริยัติธรรม 
โดยเฉพาะภาษาบาลี ดังจะเห็นไดจากการระบุคุณสมบัติผูท่ีจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย จะตองไดรับวุฒิเปรียญธรรม 4 ประโยคข้ึนไป การระบุคุณสมบัติเชนนี้ ชวยใหพระมหา
เถระลดความกังวลเรื่องจํานวนผูเรียนปริยัติธรรมท่ีมีจํานวนนอยลงไดบาง จึงถือไดวาการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงฆสามารถนําเอาความตองการท้ังของผูเรียนท่ีตองการมีสถาบันการศึกษา
ท่ีเปดโอกาสใหไดศึกษาเลาเรียนท่ีจะสามารถสรางความเจริญกาวหนาในชีวิตของตนเองได และของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3894

พระมหาเถระท่ีตองการใหมีพระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม ดวยการไมตองใชนโยบาย
บังคับใจผูเรียนมากจนเกินไป   

อยางไรก็ตาม แมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆจะเปนจุดเชื่อมท่ีดี ระหวางผูเรียน 
และคณะสงฆ แตสภาพท่ัวไปของคณะสงฆ ยังคงยึดม่ันในแนวคิดท่ีวา “การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลีเทานั้นเปนระบบการศึกษาท่ีถูกตองชอบธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณร” ดังนั้น
การจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ จึงยังคงมีบรรยากาศของการบังคับพระภิกษุสามเณรใหศึกษาปริยัติ
ธรรมอยางเดียวอยูโดยท่ัวไป โดยเฉพาะในวัดตางๆในเขตกรุงเทพมหานครและสํานักเรียนใน
ตางจังหวัด บรรยากาศเชนนี้สงผลใหพระภิกษุสามเณร สวนมากมีความรูสึกวาอาจารยและเจา
อาวาสคอยขูเข็ญบังคับใหเลาเรียนสิ่งท่ีไมปรารถนาและไมเห็นประโยชนตอความเจริญรุงเรืองของ
ตนเอง ในทางตรงขาม กลับคอยกีดกันขัดขวางไมใหเลาเรียนในวิชาการท่ีจะเปนประโยชนตอชีวิต
ของตนเอง ซ่ึงพระภิกษุสามเณรมองวาอาจารยและเจาอาวาสนอกจากจะเปนผูกดข่ีบีบบังคับแลวยัง
เปนผู ทําลายประโยชนและขัดขวางความเจริญสิ่งท่ีตนพึงไดรับ สภาพการณดังกลาวเปน
ปรากฏการณของพระภิกษุสามเณรท่ีมองภาพอาจารยและเจาอาวาสเสมือนเปนศัตรูเต็มไปดวย
ความขัดแยงในจิตใจ เชนเดียวกับพระผูใหญ ก็จะมองภิกษุสามเณรเหลานั้น ดวยความรูสึก
หวาดระแวง เม่ือเปนเชนนี้ความเคารพเชื่อฟง ดวยความจริงใจจึงมีนอยลง เปนธรรมดา(พระราชวร
มุนี (ประยุทธ), 2481) 
 

การอนุรักษภายใตสิ่งเราในการปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ 
 ในทามกลางการควบคุณการศึกษาของอาจารยและเจาอาวาสตามวัดตางๆ การจัดการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง คือ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ซ่ึงเปดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2432  และ พ.ศ. 2489  
ตามลําดับ แมในชวงเริ่มตนหลังจากการแยกทางเดินการจัดการศึกษาระหวางคณะสงฆ กับรัฐ 
มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงจึงมีการดําเนินงานในลักษณะโดดเด่ียวไรการดูแลจากคณะสงฆและ
ภาครัฐ  แตคณาจารยและเจาหนาท่ียังคงมุงม่ันและดําเนินการตอไปโดยใชพระราชปนิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง รัชกาลท่ี 5 เปนขออางท่ีดูจะมีน้ําหนักในการขับเคลื่อน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ถึงแมตองใชความพยายามอยางมากในการพลักดันใหมหาวิทยาลัยสงฆ
ท้ังสองแหงไดรับการรับรองสถานะทางการศึกษาจากรัฐ  ซ่ึงในชวงแรกๆ ของการจัดการศึกษา 
นักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงสวนใหญมักไปเรียนตอในตางประเทศ เชนประเทศ
อินเดีย อังกฤษ และอเมริกา ฟลิปปนส เปนตน ตามแตกําลังทรัพยของผูเรียน และผูใหการ
สนับสนุนทุนการศึกษา (สายทิพย จิตตมาศ,2527) 
 ความพยายามของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงในการใหรัฐบาลรับรองสถานะภาพเปน
มหาวิทยาลัยสงฆไทย ไดใชความพยายามอยางยาวนาน และไดรับการรับรองในท่ีสุด จนมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงเปนท่ีเรียบรอย การไดรับรองสถานะ
ตลอดจนมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆนั้น ถือเปนการหันมาทํางานดาน
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การจัดการศึกษารวมกันระหวางคณะสงฆกับรัฐ อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงก็มีความเจริญกาวหนามากข้ึนโดยลําดับ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงไดจัดแผนกมัธยมศึกษาข้ึนมาเรียกวา  โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  
กําหนดใหมีการเรียนบาลี นักธรรม และความรูชั้นมัธยม  โดยรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นประถมปท่ี  
4  ตอมาเม่ือโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาไดแพรขยายออกไปยังตางจังหวัดหลายแหง  มีพระภิกษุ
สามเณรเรียนกันมาก  ทางคณะสงฆโดยองคการศึกษา  จึงกําหนดใหโรงเรียนประเภทนี้ใหมวา  
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสํานักเรียนวัด โดยมติสังฆมนตรี  และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดออก
ระเบียบกระทรวงใหโรงเรียนวิสามัญศึกษา สํานักเรียนวัดเปดทําการสอบสมทบในชั้นตัวประโยค 
คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา  และเม่ือ
สอบไดแลวก็ยังจะไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกดวย  ดวยเหตุนี้จึงทําให
พระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันเปนจํานวนมาก โรงเรียนประเภทนี้  จึงแพรหลายออกไปยังจังหวัด
ตางๆ อยางกวางขวาง  จนทําใหทางการคณะสงฆ เกรงวาการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลง  
เพราะพระภิกษุและสามเณรตางมุงศึกษาวิชาทางโลกมากเกินไป เปนเหตุใหตองละท้ิงการศึกษา
ธรรมและบาลีเสีย  อยางไรก็ตามคณะสงฆเอง  ก็ยังพิจารณาเห็นความจําเปนของวิชาทางโลกอยู  
ดวยเหตุนี้  แมกองบาลีสนามหลวง(กองพุทธศาสนศึกษา, 2552) พระธรรมปญญาบดี (สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย ฟน ชุตินฺธโร จึงไดต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีข้ึนใหม มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวา บาลีศึกษาสามัญศึกษา และ
ปริทัศนศึกษา  และไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2507 พรอมกับไดยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีวา
ดวยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา  และกําหนดใหพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี  ท่ีคณะสงฆไดจัดข้ึนใหม  แตผลปรากฏวา นักเรียนนิยมเรียนกันนอย  เพราะ
พระภิกษุสามเณรสวนใหญยังพอใจท่ีจะเรียนโดยไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู  
ดังนั้น  นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว  จึงไดพากันเขาชื่อเปนนักเรียนราษฎรของวัด  ซ่ึงตั้งข้ึนโดย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบาง  สมัครสอบเทียบบาง  เขาเปนนักเรียนผูใหญบาง ทําใหการศึกษา
คณะสงฆ ในแตละชวงเวลานั้นเกิดความสับสนเปนอันมาก ขณะเดียวกัน  ไดมีผูแทนราษฎรไดยื่น
เรื่องราวขอใหกระทรวงศึกษาธิการเปดการสอบสมทบ ตัวชั้นประโยคใหแกพระภิกษุสามเณร แต
กรมศาสนา กับกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของไดพิจารณาลงความเห็นรวมกันวา ควรจะต้ังโรงเรียนข้ึน
ประเภทหนึ่ง เพ่ือสนองความตองการของพระภิกษุสามเณร  โดยใหเรียนท้ังวิชาธรรมและวิชาสามัญ
ศึกษาควบคูกัน  โดยไมมีการสอบสมทบ  แตใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง และโดย
พระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(จวน อุฏ
ฐายีมหาเถระ) วา  “การศึกษาทางโลกเจริญกาวหนามากข้ึนตามความเปลี่ยนแปลงของโลก 
การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงจําเปนตองอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบาง”  จึง
เห็นสมควรท่ีจะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมข้ึนอีกแผนกหนึ่ง  คือ  “หลักสูตรพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”  ท้ังนี้  เพ่ือใหผูศึกษาไดมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนไดท้ัง
ทางโลกและทางธรรมควบคู กันไป  ในท่ีสุดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศใชระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาข้ึนเม่ือวันท่ี  20 กรกฎาคม  
2514  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 
2535  (ปจจุบัน ใชระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหการศึกษาในโรงเรียนดังกลาวเปน
ประโยชนตอฝายศาสนจักรและฝายบานเมือง  กลาวคือ  ทางฝายศาสนจักรก็จะไดศาสนทายาทท่ีดี  
มีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  เปนผูประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  
ดํารงอยูในสมณธรรม  สมควรแกภาวะ  สามารถธํารงและสืบตอพระพุทธศาสนาใหเจริญสถาพร
ตอไป  และถาหากพระภิกษุสามเณรเหลานี้ลาสิกขาไปแลว  ก็สามารถเขาไปศึกษาตอใน
สถานศึกษาของรัฐได หรือเขารับราชการสรางผลประโยชนใหกาวหนาใหแกตนเองและบานเมืองสืบ
ตอไปเชนเดียวกัน (กองพุทธศาสนศึกษา,2552) 
 

ความพยายามการปรับตัวของคณะสงฆตอการจัดการศึกษา 
การหันมารวมมือกันระหวางรัฐและคณะสงฆในการจัดการศึกษาจนสงผลใหมหาวิทยาลัย

สงฆท้ังสองแหงมีความเจริญกาวหนา ขยายผลตอการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ถือเปนการรวมมือกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือพระภิกษุ สามเณรอีกครั้ง แตการศึกษาท่ีอนุรักษ
ไวภายใตการดูแลของคณะสงฆฝายเดียวคือการศึกษาพระปริยัติธรรม ยังคงประสบปญหาเชนเดิม 
จนอาจมองถึงเขาข้ันวิกฤติ จนมีคํากลาววา “เปดทางโลกปดทางธรรม” การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆขาดการปรับปรุงมาอยางยาวนาน ท้ังๆท่ีการศึกษาประเภทนี้ ยังจําเปนตอ
โครงสรางการปกครองคณะสงฆ เพราะพระนักปกครองในระบบของมหาเถระสมาคม โดยเฉพาะ
การเลื่อนสมณศักด์ิตองมีวุฒินักธรรม-บาลีคอยกํากับ จําเปนท่ีคณะสงฆเองยังตองรักษาระบบ
การศึกษานี้ไว โดยไรการปรับปรุงใหเหมาะสม  การเพ่ิมข้ึนของแผนกนักธรรมและแผนกสามัญ บวก
กับการเรียนบาลีท่ีมีมากอน ทําใหหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานของคณะสงฆนั้นมีถึง 3 แผนกคือ 
แผนกสามัญ แผนกนักธรรม และแผนกบาลี พระเณรท่ีบวชเขามาใหมหลายวัดตองเรียนท้ังสาม
แผนกพรอมกันซ่ึงแตละแผนกนั้นตางก็ตองอาศัยเวลาในการเรียนและทําความเขาใจไมหยอนไปกวา
กันในระดับนักธรรมชั้นตรี นั้นตามหลักสูตรตองเรียนถึงหนึ่งป การเรียนบาลี ประโยค 1-2 ตอง
เรียนถึงสองปในขณะท่ีการเรียนสายสามัญนั้นจัดตารางเรียนตามโรงเรียนมัธยมท่ัวไป ทําใหสํานัก
เรียนตางๆ ไมสามารถจัดการเรียนการสอนท้ังสามแผนกนี้พรอมกันในปเดียวได แตจําเปนตองจัดให
มีการเรียนการสอนเนื่องจากเปนการศึกษาภาคบังคับทางเลือกท่ีถูกนํามาใชจึงข้ึนอยูกับวาสํานัก
เรียนไหนจะเนนหนักไปทางใด หากเปนสํานักเรียนท่ีเนนแผนกสามัญก็มักจะเรียนนักธรรมบาลีเปน
วิชาเสริม จัดอบรม 7 - 15 วัน กอนสอบ หากเปนสํานักเรียนท่ีเนนนักธรรม-บาลี ก็จะบังคับหรืออก
กฎ ไมใหนักเรียนไมใหพระเณรเรียนสามัญหรือ ใหเรียนแคการศึกษานอกโรงเรียน จนกวาจะจบชั้น
บาลีตามท่ีกําหนด (ชัยวัฒน อติชาโต, 2560) 

แมปญหาดานการจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆจะยังไมไดการแกไขไดอยาง
เบ็ดเสร็จ จนบางครั้งคณะสงฆเหมือนจะใชหลักอุเบกขาในการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือมอง
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อีกนัยยะหนึ่งก็คือ ยอมรับกับสภาพปญหา อยางไรก็ตามการแกไขปญหายังเปนสิ่งท่ีผู มีสวน
เก่ียวของในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะแมกองธรรมสนามหลวง แมกองบาลี
สนามหลวง และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พยายามหาวิธีในการแกไขปญหาท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว สวนใหญแลวมักแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนจุดเล็กๆท่ีพอแกไขได เชนการแกไขปญหา
ครูผูสอนท่ีมีจํานวนนอยลง และขาดแรงจูงใจในการสอน ดวยการจัดทําบัญชีครูสอนและจัดหานิตย
ภัต แมจะไมมากนักแตก็พอแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจท่ีจะแกไขปญหาท่ีพอจะแกไขได  ในสวนของ
ปญหาของผูเรียน วัดตางๆก็พยายามใหแรงจูงใจผูเรียนดวยการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแสดงมุฑิ
ตาตอผูสอบได เปนตน 

สําหรับความพยายามเพ่ือแกไขปญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆนั้น ใน
ทุกๆปคณะสงฆ โดยแมกองธรรมสนามหลวง และแมกองบาลีสนามหลวงรวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดดําเนินการจัดประชุมสัมมนาครูสอนปริยัติธรรมประจําป โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและ
เทคนิค วิธีการสอนสมัยใหม และเพ่ือเปนการทบทวนบทบาทและภาระหนาท่ีของครูสอนใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  และความพยายามท่ีดูเหมือนจะเปนความสําเร็จท่ียิ่งใหญของคณะสงฆ นั่นก็คือ
การสภานิติบัญญัติแหงชาติไดประชุมพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม พ.ศ. 2562 ซ่ึงกวาจะไดรับการพิจารณาเห็นชอบรางดังกลาว คณะสงฆไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนมาอยางยาวนาน เชนเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหง  
โดยเหตุการณ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความพยายามของคณะสงฆในการพลักดันใหมีการเห็นชอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้ เริ่มข้ึนเม่ือประมาณป พ.ศ.2557 มีการจัดทําราง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยดําริของเจาพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท พฺรหฺมคุตฺ
โต) เจาคณะใหญคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
ซ่ึงเปนความตอเนื่องและความพยายามจากผูมีสวนรวมหลายฝาย นับตั้งแตป 2546 เปนตนมา และ
การนี้สํ านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรวมกับมหาเถรสมาคมได ดําเนินการจัดทําราง
พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม โดย มหาเถรสมาคม มีคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทํารางพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม มีพระพรหมมุนี เปนประธาน คณะกรรมการฯ
ประกอบดวย กรรมการมหาเถรสมาคม 4 รูป พระสงฆผูทรงคุณวุฒิ 6 รูป สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 3 คน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 คน ผูแทนคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 1 คน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และผูบริหาร พรอมดวย
ขาราชการท่ีเก่ียวของ 7 คน รวมมีคณะกรรมการท้ังหมด จํานวน 22 รูป/คน มีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดทํารางพระราชบัญญัติฯ เพ่ือเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา แตงต้ังคณะอนุกรรมการ และ
ดําเนินการอ่ืน ๆ 

การดําเนินการไดมีการประสานและดําเนินการมาเปนลําดับ โดยเฉพาะเม่ือวันท่ี 24 ธ.ค.
2561 คณะทํางานนําโดย พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองเจาคณะภาค 6 รอง
อธิการบดีฝายกิจการนิสิต มจร ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
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การศึกษาพระปริยัติธรรม และพันตํารวจโท พงศพร พราหมณเสนห ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ พรอมคณะไดชี้แจง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรมตอคณะกรรมการ
ประสานสภานิติบัญญัติแหงชาติ(วิปรัฐบาล) ซ่ึงมีนายสุวพันธ ตันยุวรรธนะ เปนประธาน และ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วิป สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เปน
ประธาน โดยท้ังสองวิปมีมติเห็นชอบ และเตรียมนําเขาพิจารณาเพ่ือรับหลักการในสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป 

ตอมาในวันท่ี 10 ม.ค.2562 ท่ีหองรับรอง1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะทํางาน ฯ ไดเขา
รวมประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม(เรียงลําดับตามมาตรา) เม่ือเสร็จแลว
เตรียมเขาพิจารณา สนช.3 วาระ และเม่ือวันท่ี 18 ม.ค.2562 ณ อาคารรัฐสภา ไดมีการพิจารณา
เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลวทุกมาตรา ซ่ึงในชั้นนี้ประชุมท้ังสิ้นจํานวน 7 ครั้ง และวันท่ี 31 ม.ค.
2562 เวลา 10.45 น. ท่ีรัฐสภา สนช.ไดผานใหความเห็นชอบ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆไทย  

ถือเปนความพยายามของคณะสงฆในการกลับมารวมมือกับรัฐ เพ่ือแกไขปญหาการศึกษา
ของคณะสงฆท่ียืดเยื้อมาอยางยาวนาน การไดรับตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ ในครั้งนี้ จะชวยทําใหระบบการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆมีความ
เขมแข็ง ท้ังในความม่ันคงในดานการจัดการ และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ตลอดถึงสิทธิท่ี
ผูเรียนและผูสอนท่ีพึงมีพึงได และจะเปนปจจัยนําไปสูการสรางความม่ันคงดานพระพุทธศาสนา
ตอไป  
 
บทสรุป 
 คณะสงฆมีบทบาทในดานการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เริ่มแรกของการศึกษาของ
คณะสงฆไทยใชหลักไตรสิกขาเปนแนวทางในการศึกษา ในสมัยกรุงสุโขทัย วังและวัด เปนสถานท่ี
ศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะวัดจะเปนศูนยกลางแหงประชาคม วิชาท่ีเรียนสวนใหญคือภาษาบาลี ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ราษฎรนิยม พาลูกหลานไปฝากพระ เพ่ือเลาเรียนหนังสือและคอยปรนนิบตัิพระ
ซ่ึงเปนครูผูสอน อานเขียน สมัยกรุงธนบุรี ระยะนี้ไมเจริญกาวหนาหรือเปลี่ยนแปลงไปอยางใด
เนื่องจากการเสียกรุงศรีอยุธยาทําใหบานเมืองเสียหายราษฎรจึงไมมีการศึกษาเลาเรียน เวนแต
ลูกหลานของเจานายและขาราชการท่ียังมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนเพราะการศึกษายังเปนสิ่งจําเปน
อยูมาก สมัยรัตนโกสินทรตอนตน เริมมีโรงเรียนข้ึนแลวแตไมมีการยากโรงเรียนออกจากพ้ืนท่ีวัด
เพราะครูผูสอนยังคงเปนพระสงฆอยู การเรียนการสอนก็เปนไปตามอัธยาศัย ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
การศึกษาสงฆมีความเจริญกาวหนามากข้ึน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาใหตั้งโรงเรียนหลวงข้ึนในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งโรงเรียนใหอยูในการดูแลของ
กรมมหาดเล็ก เนื่องจากการมีความตองการพลเรือนท่ีมีความรูเปนจํานวนมากเขารับราชการ และ
ทรงกําหนดใหพระภิกษุท่ีมีความรูหนังสือไทยลายมือและวิชาเลขชวยสอนศิษยในวัดท่ีพอแมมาฝาก
ใหเรียนอยางจริงจัง ในยุคนี้ความรู เปนสิ่งท่ีนานับถือ และเปนท่ีควรยกยองสรรเสริญ มีการกระจาย
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การศึกษาไปยังหัวเมืองตางๆ และทรงสงเสริมใหพระสงฆเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา
โดยยังคงใชเปนวัดเปนโรงเรียน วัดจึงเปนศูนยรวมชุมชนในมิติตางๆ ในสวนของการจัดการศึกษา
สําหรับพระภิกษุสามเณรสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงไดทรงปรับปรุงการ
เลาเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน ทําใหภิกษุสามเณรมีความรูกวางขวางข้ึน เพราะเรียนรูไดไม
ยาก ทรงปรับปรุงหลักสูตรองคนักธรรมใหเหมาะสมสําหรับภิกษุสามเณรท่ัวไป จะเรียนรูได
กวางขวางยิ่งข้ึน ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการนําเอานักธรรมชั้นตางๆ มาเปนบุรพภาคของเปรียญ
ประโยคดวย  

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต ใน พ.ศ. 2453 สิ้นสุด
รัชกาลท่ี 5 การจัดการศึกษามีการแยกวัดกับรัฐ ออกจากกัน  โดยใหรัฐรับเอาการศึกษาสําหรับทวย
ราษฎรหรือการศึกษามวลชนตลอดจนการศึกษาระดับสูงท้ังหมดไปดําเนินการจัดการเองฝายเดียว 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเจริญรุดหนามาตามลําดับ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดข้ึน
มากมายท่ัวทุกสวนของประเทศ  ในขณะท่ีการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรกลับสะดุดหยุดลง 
พระสงฆจึงถูกกําหนดใหหันกลับไปจัดดําเนินการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมสําหรับพระสงฆใน
วัดเพียงอยาง ถือเปนชวงของการซบเซาของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ การจัดการศึกษาปริยัติ
ธรรม มิไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน พระภิกษุสามเณรมีความ
ไม ม่ันใจตอระบบการศึกษาสายพระปริยัติธรรมเดิมของคณะสงฆ จึงไดขวนขวายเรียนวิชา
ตางๆ  ทางโลกมากกวาวิชาพระปริยัติธรรม ท้ัง ยังขาดความเปนเอกภาพ โดยตางฝายตางทํา 
ภายใตความแตกตางทางความคิดระหวางฝายพระเถระผูใหญ ท่ีตองการใหพระภิกษุสามเณรเรียน
นักธรรมบาลีอยางเดียวในขณะท่ีพระรุนใหม เห็นวาการศึกษาพระปริยัติธรรมควรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในดานระบบหลักสูตรแบบเรียน และวิธีการสอนใหเหมาะสมตามกาลสมัย โดยเฉพาะ
ควรใหพระภิกษุสามเณรไดมีโอกาสศึกษาวิชาการสมัยใหมบางอยางดวย  

การปรับตัวของการศึกษาคณะสงฆ เริ่มจากการนําพระราชดําริของรัชกาลท่ี 5 มาเปนแรง
พลังในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ โดยเริ่มมีการขับเคลื่อนให เกิดเปนรูปธรรมของ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆข้ึนเรียกวาสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนาแหงประเทศไทย มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ท้ังในสวนของหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของพระภิกษุสามเณร แมคณะสงฆบางสวน ยังคงยึดม่ัน
ในแนวคิดท่ีวา “การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเทานั้นเปนระบบการศึกษาท่ีถูกตอง
ชอบธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณร” จึงยังคงมีบรรยากาศของการบังคับพระภิกษุสามเณรใหศึกษา
ปริยัติธรรมอยางเดียวอยูท่ัวไป  มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงประสบผลสําเร็จในการใหรัฐบาล
รับรองสถานะภาพเปนมหาวิทยาลัยสงฆไทย ถือเปนการหันหนามารวมกันอีกครั้งระหวางรัฐและ
คณะสงฆในการพัฒนาการศึกษา จากนั้นการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงก็มีความ
เจริญกาวหนามากข้ึน  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงไดจัดแผนก
มัธยมศึกษาข้ึนมาเรียกวา  โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  มีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก จนทําให
ทางการคณะสงฆ เกรงวาการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลงแมกองบาลีสนามหลวง ปรับปรุง
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หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีข้ึนใหม มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกวา 
บาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศนศึกษาแตมีผูเรียนนอย โดยพระเณรสวนใหญยังคงสนใจเรียน
การศึกษาผูใหญซ่ึงไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการการศึกษาคณะสงฆในแตละ
ชวงเวลานั้นเกิดความสับสนเปนอันมาก กรมศาสนา กับกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของจึงไดจัดตั้งโรงเรียนข้ึน
ประเภทหนึ่ง เพ่ือสนองความตองการของพระภิกษุสามเณร  โดยใหเรียนท่ังวิชาธรรมและวิชาสามัญ
ศึกษาควบคูกัน  โดยใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสอบเอง ซ่ึงสงผลกระทบตอผูเรียนซ่ึงตอง
เรียนหลายหลักสูตรในคราวเดียวกัน 

คณะสงฆท่ีดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมพยายามหาวิธีในการแกไขปญหาตางๆภายใต
สถานการณท่ีเราใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน แตคณะสงฆก็ทําไดเพียงแกไขเปนบางจุดเชน 
การประชุมอบรมเทคนิคการสอนใหนาสนใจสําหรับครูสอน จัดหานิตยภัตร เพ่ือเปน ท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว ในสวนของปญหาของผูเรียนท่ีขาดความสนใจในการเรียน วัดตางๆพยายามให
แรงจูงใจผูเรียนดวยการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาตอผูสอบได เปนตน ความพยายาม
ของคณะสงฆในการปรับปรุงการเรียนพระปริยัติธรรมประสบผลสําเร็จอยางมาก ในป 2562 โดยมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ซ่ึงถือเปนความสําเร็จท่ียิ่งใหญ
ในเชิงนโยบายของการบริหารการศึกษาคณะสงฆ  
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การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล 

THE APPLICATION OF THE IITTHI BAHT 4 TO INCREASE FOR THE  
PERFORMANCE OF PERSONNEL IN THE DIGITAL GOVERMENT 

ORGANIZATION 
 

ธิติวุฒิ หมั่นมี  พระมหาบ ารุง ธมฺมเสฏฺโฐ 
 

บทคัดย่อ 
 หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพ่ือดับทุกข์โดยเริ่มจากการเรียนรู้ท าความ
เข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้น หรือเรียนรู้สาเหตุของปัญหา เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง ฉะนั้นความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวมิอาจท าให้องค์กรภาครัฐในยุค
ดิจิทัลประสบผลสัมฤทธิ์ได้ หากบุคลากรในองค์กรปราศจากความตั้งใจและเต็มใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การที่บุคลากรปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัล ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการน า
หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมแห่งความส าเร็จ และส าคัญยิ่ง น าไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ
เกิดประสิทธิภาพในองค์กรนั้น อันประกอบไปด้วย 1.) ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น 2.) วิริยะ ความ
เพียรพยายามในสิ่งนั้น 3.) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4.) วิมังสา หมั่นพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นให้
กระจ่างชัด จากหลักอิทธิบาท 4 ดังกล่าวนั้น พอสรุปได้ว่า บุคลากรภาครัฐในยุคดิจิทัล ควรพอใจใน
งานที่ท าและมีความเพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพินิจพิจารณา
อย่างรอบคอบรอบด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบผลส าเร็จในยุคดิจิทัล 
ค าส าคัญ :  อิทธิบาท,  การปฏิบัติงานองค์กร,  ประสิทธิภาพ 
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พระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน วัดม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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Abstract 
 The Buddhist teachings are intended to end suffering. Starting with learning 
to understand the suffering that occurred or knowing the cause of the problem, to 
analyzing the real solution. Therefore, the knowledge and skills of only one person 
cannot make the organization in the digital age successful. If the personnel in the 
organization perform their duties willingly without intention, the personnel working 
to achieve the highest efficiency, and effectiveness, the Buddhist teachings will 
show that the principles of management are effective. Working in that organization 
to achieve the desired objectives will bring the 4 Iitthi Baht principles forth; which 
are the principles implemented to achieve success in that organization. These 
principles consisting of: 1. Chanda: will; zeal; aspiration 2. Viriya: energy; effort; 
exertion; perseverance 3. Citta: thoughtfulness; active thought; dedication 
4.Vimamsa: investigation; examination; reasoning; testing Personnel should be 
satisfied with the work done and have perseverance in paying attention to the job 
continuously. With careful consideration in all aspects to increase work efficiency to 
be successful in the digital age. 
(Keywords) : Iitthi Baht , Corperate performance, Performance. 
 
บทน า  
 ในกระบวนการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์นั้น ต้องอาศัยทรัพยากรที่
ส าคัญ แต่เดิมแนวความคิดว่า องค์ประกอบส าคัญที่เป็นปัจจัยช่วยให้การบริหารงานใดๆ ส าเร็จได้
โดยง่าย คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) 
แนวคิดนั้นรู้โดยทั่วกันว่า 4 M's แต่ปัจจุบัน ผู้เขียนได้น าเสนอปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้สามารถ
ท างานส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น มีเพ่ิมอีก 2 ประการ คือ ข้อมูลสารสนเทศ ( Information) และเทคโนโลยี 
(Technology) ซึ่งหมายถึง การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติงาน 
ในบรรดาทรัพยากรทั้ง 6 ประการดังกล่าว คนหรือบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยพิเศษ ที่มีความส าคัญใน
การจัดการและด าเนินการเพ่ือให้เกิดสภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หาก
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัลใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานสูง ย่อมส่งผลให้งานขององค์กรนั้นมีคุณภาพตามไปด้วย อย่างไรก็ตามความรู้
ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียวมิอาจท าให้องค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัลประสบผลสัมฤทธิ์
ได้ หากบุคลากรในองค์กรนั้นปราศจากความตั้ ง ใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ดังนั้นการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
ยุคดิจิทัลนั้น 
 พระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
อย่างมหาศาล อันสามารถที่จะให้งานนั้นบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่เรียกว่า    
อิทธิบาท 4 ประกอบไปด้วย 1.) ฉันทะ ความพอใจในสิ่งนั้น 2.) วิริยะ ความเพียรพยายามในสิ่งนั้น 
3.) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4.) วิมังสา หมั่นพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นให้กระจ่างชัด อิทธิบาททั้ง 
4 ประการนี้ เป็นเครื่องมือให้เกิดการบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธได้ 
 ภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จ หรือ ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในงานนั้นได้ เมื่อใช้กับการ
ปฏิบัติงานในองค์กร นั่นหมายถึง ระบบการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้อย่างดี เช่น 
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมีระเบียบขั้นตอนในการท างาน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง ย่อมส่งผลให้งานขององค์กรนั้นมีปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย 
เพราะฉะนั้นการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปประพฤติประปฏิบัติพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทางด้วยจิตใจ
ของผู้บริหารหรือบุคลากรถือว่ามีความส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์ภาครัฐในยุคดิจิทัล เพราะ
ยุคดิจิทัลได้มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร          
หลักอิทธิบาท 4 จะสามารถช่วยให้ผู้บริหารหรือบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรนั้นๆ ตั้งไว้ 
 
หลักอิทธิบาท 4 
 อิทธิบาท 4 คือคุณธรรมที่น ามาซึ่งความส าเร็จ เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้บริหารและบุคลากรน าไปประพฤติปฏิบัติ จนประสบความส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท างาน ความจริงอิทธิบาท 4 นี้ เกื้อหนุน
กัน และมักมาด้วยกัน เช่น 1. ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท า และพอใจฝักใฝ่รักใน
จุดหมายของสิ่งทีท่ านั้นอยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จ 2. วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ ใจสู้ไม่
ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค์และความยากล าบาก 3. จิตตะ ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ 
ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานนั้น 4. วิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ 
การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่ งหย่อนเกินเลย 
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ข้อบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท า ถ้าองค์กรใดน าหลักอิทธิบาท 4 ไปประยุกต์ใช้กับบุคลากร
ภายในองค์กร จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อิทธิบาท 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล 
 การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัลนั้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร บุคลากรก็เช่นกันถือว่าเป็นปัจจัย
พิเศษที่มีความส าคัญในการจัดการและด าเนินการ เพ่ือให้เกิดสภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียงอย่างเดียว มิอาจท าให้องค์กร
ภาครัฐในยุคดิจิทัลประสบผลสัมฤทธิ์ได้ ดังนั้นการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ประสิทธิภาพสูงสุดในยุคดิจิทัลนั้น กล่าวคือจะต้องอาศัยหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพหรือพัฒนาทางด้านจิตใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในองค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และยังหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (Human satisfaction and 
benefit produced) และยังมีคุณค่าทางสังคมด้วย (อุทัย หิรัญโต, 2531, น. 84) ประสิทธิภาพการ
บริหารงานจะเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ
จะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของตน และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อรรถวุฒิ 
ตัญธนาวิทย์, 2544, น. 52) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรภายใน
องค์กรในยุคดิจิทลัในปัจจุบันนั้น ที่ต้องแก้ไขและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายในองค์กรคือ 
 1. ต้องมีความหลากหลายและแตกต่างเพ่ือให้เกิดผลสูงสุดแก่องค์กร เนื่องจากยุคดิจิทัลที่มี
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูกกระจายออกไปได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความคิด
ที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ทุกคนพร้อมและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง  เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนเอง และได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานที่ตนได้เสนอนั้น จน
บรรลุผลส าเร็จก็จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และการยอมรับนับถือนั้นจะแฝงอยู่กับ
ความส าเร็จในงานด้วย การยอมรับนับถือนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นวิธีการที่จะชักน า
พฤติกรรมผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม พฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดขึ้นได้ต้องมีแรงจูงใจ เมื่อได้เข้าไปท างาน
ที่ใดและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร ส่วนมากก็มีก าลังใจ มีความสุข ในการปฏิบัติงาน   
ซึ่งกล่าวได้ว่า ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526, น. 48) 
 2. ต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากในยุคดิจิทัลนั้น ความรู้ที่เรียนมาใน
สถาบันการศึกษานั้น เพียงแค่ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยก็จะล้าสมัยแล้ว ดังนั้นจะต้องแสวงหาทุก



907การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

หนทางในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีการพัฒนานั้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาความรู้ 
(Knowledge) เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะและวิธีการคิดที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับยุคดิจิทัล
ด้วย ทั้งนี้เพ่ือนร่วมงานเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ ในการท างาน       
ถ้าบุคลากรคนใด มีเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถสูงมีความเป็นมิตรพอที่จะช่วยเหลือคนอ่ืนได้ 
บุคลากรนั้นอาจมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าคนอ่ืน  (Edwin A. Locke, 1984, p.4)    
หากความสัมพันธ์ฉันมิตรเป็นไปได้ด้วยดีก็จะเกิดความผูกพันและพอใจที่จะร่วมงานกับองค์กร  
(Chester I. Barnard, 1974, p.45) เพราะการท างานเป็นกลุ่มที่มีการประสานสัมพันธ์กันจะเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน (เกศนี หงส์นันท์, 2518, น. 57) 
 3. การท างานภายในองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัลนั้น จะไม่สามารถท างานแบบสมัยดั้งเดิมได้
อีกต่อไป การบริหารงานในลักษณะของการสั่งการและควบคุม (Command and Control) 
แบบเดิมๆ นั้น จะไม่เหมาะสมต่อทั้งกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น และบุคลากรที่มี
วิธีการคิดและทักษะมากขึ้นในยุคยุคดิจิทัล มีแนวคิดของ Holacracy คือองค์กรรูปแบบใหม่ที่ไม่มี
เจ้านายไม่มีลูกน้อง ไม่มีโครงสร้าง ไม่ยึดติดกับต าแหน่งต่างๆ มาปรับใช้มากขึ้น ถึงแม้แนวคิดของ 
Holacracy จะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการบริหาร
องค์กรภาครัฐในยุคดิทัล ที่บุคลากรจะต้องมีการบริหารกันเองในลักษณะของ self-managed, 
selfmotivated teams กันมากข้ึน บุคลากรในองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัล จะต้องมีอิสระมากขึ้นใน
การบริหารความส าเร็จของการท างานของตนเอง บุคลากรเหล่านี้มีลักษณะเด่นสามประการ คือ 
ประการแรก จะตั้งเป้าหมายไว้สูงและท้าทาย ประการที่สอง ต้องการทราบถึงความเป็นไปได้ของ
งานที่ก้าวหน้าไปแต่ละข้ัน ว่าเป็นไปตามที่ตั้งไว้เพียงใด และจะไม่ชอบงานที่ยาวนานเรื่อยเปื่อยโดย
ไม่รู้จักจบสิ้น โดยไม่ชัดเจนถึงคุณค่าหรือความส าเร็จของงานที่ท า ประการที่สาม บุคลากรเหล่านี้
ต้องการที่จะควบคุมผลการท างานที่เกิดจากการที่ตนได้ทุ่มเทก าลัง และจะไม่ชอบอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งการไม่ท างานที่ข้ึนกับโชคท่ีคาดการณ์ผลไม่ได้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2530, 
น. 94) 
 4. ต้องสามารถน าดิจิทัลใหม่ เข้ามาปรับใช้ในการท างานขององค์กรมากขึ้น และอาจจะถึง
ขั้นของการน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กรเลย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานภายใน โดยส่วนนี้ผู้บริหารพึงใสใจ โดยเฉพาะการจัดการสภาพการท างานต่างๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่บุคลากร รวมถึงการออกแบบและการจัดการอาคารส านักงาน 
การติดตั้งเครื่องมือใช้ในการท างานตลอดถึงการติดต่อสื่อสาร (สมพงษ์ เกษมสิน , 2526, น. 42)   
ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่างๆ ดังกล่าวนั้น อาจก่อให้เกิดความสุขทางกายในการ
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ท างาน (กิตติมา ปรีดีดิลก, 2529, น. 93) หรือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้มารับให้บริการ 
อย่างไรก็ดีส าหรับองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัลนั้น ต้องน าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ก็ยังควรที่จะต้อง
ผสมผสานให้เข้ากับ Human Touch อยู่ด้วย 
 5. ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายนอก การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ล้าช้านั้น อาจเกี่ยวกับอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นอ านาจหน้าที่จะมีลักษณะเริ่มต้นจากผู้บังคับบัญชาเบื้องบน
ลงมายังผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ พร้อมกับค าสั่งในการมอบหมายงานให้ท า และในเวลา
เดียวกันจากค าสั่งดังกล่าว ก็จะท าให้เกิดความผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
นั้น ความผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นขึ้นไป เป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ที่สามารถแยกออกได้เป็นลักษณะของอ านาจหน้าที่ ลักษณะ
ของความรับผิดชอบและลักษณะของการสื่อสาร (ธงชัย สันติวงษ์,  2530, น. 94) เมื่อบุคลากร
ได้รับการมอบหมายงานให้ปฏิบัติหรือรับผิดชอบนั้น หากมอบหมายงานไม่เหมาะสมกับบุคลากรซึ่ง
อาจเป็นในรูปของความไม่เหมาะสมตามความถนัดชัดเจน ไม่เหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือความรู้
ความสามารถ แต่ถ้าการมอบหมายงานเป็นที่ถูกใจถูกกับความถนัด ถูกกับนิสัยใจคอย่อมจะพึง
พอใจและท างานด้วยความสุข และขวัญก าลังใจก็จะเกิดข้ึนมา (อุทัย หิรัญโต, 2531, น. 84) 
 ดังนั้น องค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัล ควรให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัล 
เพ่ือเตรียมพร้อมและร่วมกันพัฒนาเพ่ือการเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และ
ให้ความส าคัญกับบุคลากรในการพัฒนาจิตใจในการปฏิบัติงานภาครัฐในยุคดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น ด้วย
การน าหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ควบคู่กับการปฏิบัติงานภายในองค์กรภาครัฐ ถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธด้วย เป็นกระบวนการที่พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งหลายทั้งปวงเป็น
ธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงเริ่มต้นที่ตัวบุคคล กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ นั้น ได้ก าหนดเอาบุคคลเป็น
จุดศูนย์กลางแล้วได้บูรณาการหลักธรรมต่าง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบใน
การพัฒนาซึ่งส่วนมากจะเน้นเรื่องของ กาย วาจา ใจ และหลักธรรมหลักที่น ามาใช้ในการพัฒนาดัง
กล่าวคือหลักอิทธิบาท 4 ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี (ดร.
ธิติวุฒิ หมั่นมี : 2014) 

 ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรดังต่อไปนี้ 
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 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการงานที่กระท า ประเด็นนี้นับว่ามีความส าคัญและเป็นก้าว
แรกของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ  บุคคลต้องเกิดความรักในงานที่ท า ในหลักการ
บริหารงานจึงสนับสนุนให้นักบริหารรู้จักใช้คนตามความถนัดและความชอบหรือที่พุดกันว่า "ใช้คน
ให้ถูกกับงาน"  อย่างไรก็ดีบุคคลไม่ใช่วัสดุสิ่งของที่เมื่อถูกจับวางตรงที่ใดแล้วจะต้ องอยู่ที่ตรงนั้น 
ฉะนั้น ถ้าบุคคลรู้สึกว่าตนเองถูกใช้งานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัด  ก็ควรหาทาง
ปรับเปลี่ยนงานให้ตรงกับที่ใจรักใจชอบ บุคคลที่ได้ท างานที่ตรงกับใจรักใจชอบและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของชีวิตย่อมมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการท างานในระดับสูง แต่มิใช่ว่าบุคคล
ทุกคนจะมีโอกาสดังที่กล่าว บุคคลบางคนอาจมาตระหนักในภายหลังว่า ตนไม่ชอบงานที่ท า และ
อยากเปลี่ยนงานซึ่งถ้ายังไม่สายเกินไปก็ควรพยายามเปลี่ยน ในทางตรงข้าม ถ้าสายเกินไปจนไม่อาจ
ย้อนกลับได้ หนทางที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ การปรับตัวให้ชอบงานให้รักงานนั้น เพราะการที่บุคคล 
"แสร้งว่า" ชอบหรือรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเสมอต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ในที่สุดก็จะสามารถชอบและ
รักอย่างแท้จริงขึ้นมาได้เช่นกัน 

 2. วิริยะ ความเพียรพยายามในการประกอบการงานนั้น ประเด็นข้อที่สองนี้คือหัวใจของ
ความส าเร็จในกิจการทั้งปวงดังสุภาษิตที่ว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น" บุคคลผู้
ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานต่างก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปประการมาด้วยกันทั้งนั้น 
การหวังความส าเร็จในลักษณะราชรถมาเกยมักปรากฏเฉพาะในเทพนิยาย เพราะในชีวิตจริง ความ
เพียรพยายามของบุคคลคือราชรถที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ดังที่มุ่งมาดปรารถนาและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในหลักธรรมค าสอนของหลายศาสนา เช่น คริสต์ อิสลาม และ พุทธ มีความสอดคล้องต้องกัน
ในประเด็นที่ว่า พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยบุคคลที่รู้จักช่วยตนเองก่อน 

 3. จิตตะ ความใฝ่ในงาน ไม่ทอดทิ้งธุระ ประการที่สามนี้มีความหมายต่อเนื่องกับประเด็นที่
สอง คือ เมื่อบุคคลมีความเพียรพยายามกระท าสิ่งใดแล้ว ก็ควรเฝ้าติดตามเอาใจใส่กระท าในสิ่งนั้น
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง และเป็นระบบ ไม่ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานสักเพียงใด  มิใช่เพียรพยายาม
จนกระทั่งอดตาหลับขับตานอนในตอนต้น แต่พอต่อมาก็ค่อยๆ คลายความสนใจจนเลิกไปทั้งๆ ที่
งานนั้นยังไม่เสร็จสิ้น บุคคลประเภทพลังแรงในตอนต้น แต่ถอดถอยในตอนท้ายก็จัดเป็นบุคคลที่จะ
ประสบความส าเร็จได้โดยยากเช่นกัน เปรียบประดุจชาวสวนผู้ปลูกไม้ผลด้วยความเพียรพยายาม 
หมั่นรดน้ าพรวนดินบ ารุงปุ๋ยอย่างเต็มก าลังในระยะแรกเริ่ม แต่กลับมาหยุดเสียกลางคัน กรณีเช่นนี้ 
ความสูญเสียย่อมเกิดข้ึนทั้งก าลังงานทั้งทุนทรัพย์โดยไม่ได้ผลได้ดังที่ตั้งใจไว้แต่ต้น ความเอาใจใส่ไม่
ทอดทิ้งธุระจึงเก่ียวพันกับสมาธิ ซึ่งดังที่กล่าวแล้วว่าหมายถึงสภาวจิตที่สงบและมั่นคงในเรื่องที่ก าลัง
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กระท าอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน ความใฝ่ใจต่อการงานที่กระท าอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง จึงเป็นการสานต่อความพยายามที่เริ่มต้นไว้ดีแล้ว ให้คงอยู่ตลอดการงานที่กระท าอยู่นั้น
จนกระท่ังส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 4. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ท า พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้
บุคคลรักงานเพียรพยายามในงาน ต่อสู้อุปสรรคในงานและใจจดใจจ่อต่องาน มิใช่ด้วยความลุ่มหลง
งมงาย แต่ด้วยเหตุผล ด้วยความรู้จักใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์ในงานหรือกิจการทั้งปวงที่บุคคลนั้น
มุ่งมั่นกระท าอยู่ การพิจารณาหาเหตุผลจนเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้ง ย่อมช่วยให้บุคคล
ไม่ไขว้เขวโดยง่าย ไม่หลงตามคารมการหลอกล่อของบุคคลอ่ืน เพราะบุคคลนั้นเข้าใจถึงความส าคัญ  
ความจ าเป็นและจุดมุ่งหมายของงานท่ีตนก าลังด าเนินการอยู่ว่า จะสามารถสนองตอบองค์ต่อ
องคก์รที่ตนสังกัดและสนองตอบต่อเป้าหมายชีวิตของตนเองได้อย่างไร การหมั่นพิจารณาตรึกตรอง
ก็เพ่ือเตือนตนมิให้ท างานแบบหูหนวกตาบอด แต่ท างานอย่างผู้รู้แจ้งเห็นจริงโดยตลอดว่า บุคคลจะ
สามารถเข้าใจได้ว่างานของตนจะไม่มุ่งตอบสนองแต่เฉพาะความต้องการของตนและหน่วยที่ตน
สังกัดเท่านั้น แต่สามารถเข้าใจได้ด้วยว่างานนั้นจะสามารถส่งกระทบถึงสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างไร
และเพียงใด 

 
บทสรุป 
 การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ภาครัฐยุคดิจิทัลนั้นจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัลนั้น เป็นการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ฉะนั้นจากความส าคัญของอิทธิบาท 4 ที่
กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ฉันทะ และวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้บุคลากรมีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยมีจิตตะและวิมังสาเป็นหลัก
ปฏิบัติที่ช่วยให้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคลากรน าหลักอิทธิบาท 4 และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลที่
บุคลากรต้องมีความก้าวทันโลกยุคดิจิทัล และใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
มากขึน้นั้นเอง ดังนั้นอิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมส าคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยเอ้ือประโยชน์ในการ
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ท างาน อันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อทั้งองค์กรและผู้ที่เขา้ไปรับบริการ 
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ภาวะและการดูแล ด้านสุขภาพพระสงฆ์ไทย 
CONDITION AND CARE OF THAI MONKS HEALTH. 

 
ธิติวุฒิ  หมั่นมี  พระมหาโสภณ   กิตฺติโสภโณ(นิลยิ้ม) 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพ และแนวทางการดูสุขภาพ ของ
พระสงฆ์ไทย จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะสุขภาพของสงฆ์นั้นมีปัญหาด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก 
ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นทุกๆปี ตามข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ โรคที่
พระสงฆ์ป่วยสูงสุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคข้อ
เข่าเสื่อม ซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคนั้นมาจากพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ สะสมมาเป็นเวลานานต่อเนื่องและสาเหตุของพฤติกรรมเช่นนี้ นั้นมาจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก ทางด้านปัจจัยภายในนั้นเกิดจากพฤติกรรมด้านสุขภาพของพระสงฆ์เอง เช่น การขาด
การออกก าลังกาย การฉันอาหารที่มีรสจัด ไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง ชา และกาแฟใส่น้ าตาล 
และการสูบบุหรี่ รวมถึงการขาดความรู้ในด้านสุขภาพ ส่วนในด้านปัจจัยภายนอกนั้น คือประชาชน
ที่ถวายอาหารพระสงฆ์ ด้วยของที่ไม่ถูกหลักอนามัย และพระสงฆ์ไม่มีทางเลือกทางด้านอาหาร  
ความส าคัญ : ภาวะสุขภาพ / การดูแลสุขภาพ / พระสงฆ์ 
 
Abstract 

This article is intended to study health conditions and guidelines for 
viewing health Of Thai monks. The results of the study found that Ecclesiastical 
health conditions are in a negative effected more increasing in every year according 
to Health information for monks. who are admitted to the monk's hospital The 
most disease of monk is high blood cholesterol, Hypertension, diabetes, kidney 
failure, osteoarthritis. are these diseases are not contagious discover the cause of 
the disease come has from the behavior that Accumulate for a long time ,the cause 

                                                           
 

 อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 วัดธรรมสองพี่น้องศรัทธาธรรม ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ ์

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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of this behavior has come from both internal and external factors. The internal 
factors are caused by the health behavior of the monks themselves, such as lack of 
exercise. Taking spicy foods, high food fat, energy drinky, tea and coffee withing 
sugar and smoking, including lack of knowledge health while the external factors 
are the people who offer food to monks With items that are not good for food and 
the monks have no choice to choose the foods. 
Keywords : Health condition / health care / monks 
 
บทน า  

พระสงฆ์นั้นคือประชากรกลุ่มใหญ่ กลุ่มหนึ่งของประเทศไทย และมีความส าคัญต่อ
สังคมไทย ทั้งในด้านสุขภาวะของประชาชน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา  และในด้าน
อ่ืน ๆ แต่ในปัจจุบันนั้นพระสงฆ์ไทยประสบปัญหาในด้านสุขภาพเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
พฤติกรรมทางด้านสุขภาพในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย พระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ต้องฉันภัตตาหารตามที่ญาติโยมถวาย ท าให้ไม่สามารถ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อสุขภาพได้ 
เช่น อาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็ม เป็นต้น ส่วนส าหรับกิจวัตรด้านการออกก าลังกายของ
พระสงฆ์มีการปฏิบัติได้น้อย เพราะเกรงว่าจะผิดพระธรรมวินัย และชาวโลกติเตียน รวมทั้งขาดการ
แนะน าในการปฏิบัติด้านการออกก าลังกายที่ถูกต้อง (ย ายง  พรหโมบล, สุรีย์รัตน์  นิธิภัทธารัตน์ 
และสุภาภรณ์  ตันติสุวณิชย์กุล, 2548)  และพฤติกรรมอื่นๆท่ีท าให้มีผลเสียต่อสุขภาพเช่น การขาด
การออกก าลังกาย รับประทานอาหารที่หวาน เค็ม ไขมันสูง สูบบุหรี่ และยังขาดความรู้ในด้านการ
ดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม  
 
ภาวะด้านสุขภาพของพระสงฆ์ 

ข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคที่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธมา
เข้ารับการรักษามากท่ีสุด คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และข้อ
เข่าเสื่อม ตามล าดับ 

ซึ่งจากข้อมูลกรมการแพทย์ ปี 2559 พบว่า พระสงฆ์-สามเณรอาพาธมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 
8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย 
โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่
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สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือน าอาหารมาถวาย 
ประกอบกับสถานภาพของพระภิกษุ ไม่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค และ
พระสงฆ์บางรูปไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถรู้ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคใดบ้าง  
เนื่องจากปัญหาของความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข 
 
โรคที่พระสงฆ์ประสบปัญหา และสาเหตุของการเกิดโรค  โรคที่พระสงฆ์ประสบปัญหา
หลักๆ นั้นมี 5 โรค ได้แก 

1.โรคไขมันในเลือดสูง 
โรคไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia) เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่า

ปกติ ซึ่งชนิดของไขมันที่สูงนั้นอาจเป็นคอเลสเตอรอลสูง หรือไตรกลีเซอไรด์อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ในบางกรณีก็อาจจะเป็นทั้งสองชนิด ซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ท าให้เกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ต่ า โรคตับ เป็นต้น 

สาเหตุของการเกิดโรค :   โรคไขมันในเลือดสูง หรือคอเลสเตอรอลสูง เป็นภาวะที่
สามารถพบเจอได้ ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปเป็นเวลานาน 

2.โรคความดันโลหิตสูง 
โรคความดันโลหิตสูง เป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ

ตลอดเวลา หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมา จนอาจถึง
ขั้นเสียชีวิตได้ สถานการณ์ของโรคความดันสูงทั่วโลกมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น เพราะเป็นหนึ่งใน
สาเหตุการเสียชีวิตของคนท่ัวโลกถึง 9.4 ล้านคน และยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อน
อ่ืน ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 50% นอกจากนี้ยัง
พบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปีประมาณ 4 ใน 10 คน เป็นโรคความดันสูง และในหลายประเทศยัง
พบอีกว่าประมาณ 1 ใน 5 คนเป็นกลุ่มเสี่ยงในโรคความดันสูง ในประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุขรายงานว่า จ านวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคความดันสูงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2550 พบอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนที่เข้ารับการรักษาโรคความดันสูงจาก 
1,025.44 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,561.42 ในปี 2557 และมีอัตราการเสียชิวิตโรคนี้ต่อประชากรแสนคนเป็น 
3.64 ในปี 2550 เพ่ิมข้ึนเป็น 10.95 ในปี 2557 

สาเหตุของการเกิดโรค :   ชนิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด (Primary/Essential 
Hypertension) โรคความดันสูงชนิดนี้มักเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการพัฒนาของโรค
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังไม่สามารถระบุต้นเหตุที่ท าให้เกิดได้อย่างชัดเจน ชนิดที่ทราบสาเหตุ 
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(Secondary Hypertension) เป็นโรคความดันสูงที่เป็นผลมาจากร่างกายมีโรคประจ าตัวเดิม ต่อมา
เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นและมักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมากกว่าชนิดแรก เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะ
หลับ โรคไต ปัญหาต่อมไทรอยด์ เนื้องอกท่ีต่อมหมวกไต โรคเบาหวาน ตั้งครรภ์ หลอดเลือดผิดปกติ
แต่ก าเนิด การใช้ยาบางชนิด (ยาคุมก าเนิด ยาดลดน้ ามูก ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการปวด) การใช้
สารเสพติดอย่างโคเคนหรือแอมเฟตามีน รวมไปถึงการติดสุราเรื้อรังหรือการติดแอลกอฮอล์ 

นอกจากนี้ยังพบปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความดันสูงได้เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้
เกิดโรคได้มากขึ้น 

อายุ อายุที่เพ่ิมมากข้ึนจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคความดันสูงมากขึ้นตามไปด้วย 
โดยเฉพาะช่วงวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ประมาณ 45-60 ปีขึน้ไป 

เชื้อชาติ มักพบในคนเชื้อชาติฝั่งประเทศตะวันตกมากกว่าเอเชีย 
เพศ - เพศชายมักพบในวัยกลางคนประมาณ 45 ปีขึ้นไป ในขณะที่เพศหญิงจะพบ

มากในช่วงอายุ 60-65 ปีขึ้นไป 
พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคความดันสูงมีโอกาสเป็นโรคได้สูงกว่าผู้

ที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ 
อาหารโซเดียมสูงหรือโพแทสเซียมต่ า การรับประทานอาหารมีโซเดียมสูงจะยิ่งท าให้

ร่างกายเกิดภาวะบวมน้ า ซึ่งจะไปเพ่ิมความดันโลหิตในร่างกายให้สูงขึ้น ในขณะที่อาหารที่มี
โพแทสเซียมน้อยจะช่วยให้ร่างกายไม่สามารถจัดการกับปริมาณโซเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน  ผู้ที่มีปัญหาน้ าหนักเกินจะยิ่งมีความเสี่ยง
มากขึ้น เนื่องจากระบบหมุนเวียนเลือดต้องขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปให้เนื้อเยื่ อภายใน
ร่างกายมากข้ึน หัวใจต้องใช้แรงดันในการส่งเลือดมากขึ้นเช่นกัน 

การสูบบุหรี่หรือยาสูบ สารพิษที่อยู่ในบุหรี่และยาสูบเหล่านี้จะเพ่ิมความดันโลหิตใน
ร่างกายให้สูงขึ้น รวมไปถึงท าให้ผนังหลอดเลือดแดงเกิดการตีบตัน หัวใจจึงต้องใช้แรงดันในการส่ง
เลือดเพ่ิมมากข้ึนกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับสารเหล่านี้จากควันบุหรี่ก็ได้รับผลเสียเช่นเดียวกับผู้ที่
สูบ 

ขาดการออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยและขาดออกก าลังกายจะท าให้
อัตราการเต้นหัวใจเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งท าให้หัวใจต้องใช้แรงดันเพิ่มมากขึ้น 

โรคเรื้อรังบางชนิด โรคประจ าตัวบางชนิดอาจส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงมากขึ้น 
เช่น โรคไต โรคเบาหวาน หรือมีปัญหาด้านการนอน 
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นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ รวมด้วย เช่น ความเครียดสะสม การดื่มแอลกอฮอล์เกิน
พอดี การได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ 

3.โรคเบาหวาน 
โรคเบาหวาน (Diabetes) หนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases) 

หรือ NCDs ที่คนส่วนใหญ่ละเลย เพราะคิดว่าไม่เป็นอันตราย ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว โรคเบาหวาน
สามารถเกิดได้ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อเป็นโรคเบาหวาน
หากไม่สามารถควบคุมโรคให้ดี  จะส่ งผลกระทบต่อร่ างกาย เช่น  เกิดโรคแทรกซ้อน 
ได้แก่ โรคหัวใจ เส้นประสาทถูกท าลาย หรือภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ภาวะ
เลือดเป็นกรดด้วยคีโตนจากเบาหวาน (DKA) บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคเบาหวานได้ 
โรคเบาหวาน เกิดจากร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาลกลูโคสในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ เนื่องจาก
ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ ซึ่งอินซูลินมีหน้าที่ในการ
น าน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เมื่อไม่สามารถน าไปใช้ได้ น้ าตาลคลูโคสจึงเกิดการ
สะสมอยู่ในเลือดเป็นปริมาณสูง ส่งผลเสียต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย ส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน
นั่นเอง  โรคเบาหวานมักไม่แสดงอาการเตือนให้เห็น จนกว่าจะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น และเมื่อผู้ป่วย
ไปตรวจโรคแทรกซ้อน จึงค้นพบโรคเบาหวานโดยบังเอิญ ปัจจุบันสามารถตรวจภาวะก่อนเป็น
เบาหวานได้ ด้วยการตรวจระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด และตรวจระดับน้ าตาลสะสม 

สาเหตุของการเกิดโรค :  โรคเบาหวานที่พบได้ทั่วไป มี 3 ชนิด และแบบหายากอีก 1
ชนิด ได้แก่ 

โรคเบาหวานชนิดที่  1 คือ ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลิน 
เนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกันไปท าลายเซลล์ตับอ่อนที่ท าหน้าที่ผลิตอินซูลิน มักพบในเด็กมากกว่า
ผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กจะเป็นโรคชนิดนี้ตั้งแต่แรก ซึ่งจะต้องได้รับยาอินซูลินเพ่ือรักษา ปัจจุบัน ยังไม่
ทราบสาเหตุการเกิดโรคเบาหวานที่แน่ชัด ท าให้ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 
1 สามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ด้วยการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ไขมัน คอลเรส
ตอรอล และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือ ภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอ หรือไม่
สามารถน าอินซูลินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกติมักพบในวัยกลางคนถึงวัยอายุมาก 
เป็นชนิดที่พบมากที่สุด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถป้องกันได้ ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิด
โรค ไดแ้ก่ หลีกเลี่ยงอาหารรสชาติหวานจัด เค็มจัด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักออร์แก
นิก โปรตีนจากเนื้อปลา ไข่ไก่ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์
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มาตรฐาน บางครั้งโรคชนิดนี้อาจเกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน และกรรมพันธุ์ หากคนในครอบมีประวัติ
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ควรไปพบแพทย์เพ่ือตรวจภาวะก่อนเป็นเบาหวาน 

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) เป็นโรคเบาหวานชนิดหนึ่งที่
สามารถเกิดข้ึนได้ทุกระยะของการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่มักถูกวินิจฉัยในช่วงสัปดาห์ที่ 24-28 ของการ
ตั้งครรภ์ เกิดจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้
เพียงพอ สามารถส่งผลเสียต่อมารดาและทารกได้ อย่างไรก็ตาม โรคชนิดนี้สามารถป้องกันได้ ด้วย
การเตรียมรับมือตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ หรือเม่ือเกิดโรคในขณะที่ตั้งครรภ์แล้ว หากเข้ารับการรักษา
กับแพทย์อย่างถูกวิธี ปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้
กลับมาเป็นปกติหลังคลอด ป้องกัน หรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ก็สามารถท าได้
เช่นกัน แต่จะกลับมาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อีกครั้งภายใน 10 ปี หากไม่ควบคุมน้ าหนักให้อยู่
ในเกณฑ ์

โรคเบาหวานหายาก โรคเบาหวานรูปแบบโมโนเจนิก(monogenic diabetes)
โรคเบาหวานกลุ่มหนึ่งที่มีสาเหตุเฉพาะจากกรรมพันธุ์ ซึ่งอาจได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่ หรือ
อาจเกิดการกลายพันธุ์ภายในแต่ละบุคคล และสามารถท าให้เกิดอาการเบาหวานในวัยเด็กได้ การ
กลายพันธุ์ในโรคเบาหวานโมโนเจนิกนั้น ส่วนใหญ่จะลดความสามารถในการผลิตอินซูลินของ
ร่างกาย หรือลดการผลิตโปรตีนจากตับอ่อนที่ช่วยให้ร่างกายใช้กลูโคสเป็นพลังงาน  

4.โรคไตวาย 
โรคไตวาย (Kidney Failure หรือ Renal Failure) คือภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถใน

การกรองของเสียออกจากเลือด จนไม่สามารถขับของเสียออกมาจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะได้ 
ท าให้มีของเสียตกค้างในร่างกาย อีกทั้งยังท าให้ระดับน้ า เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายเกิด
ความไม่สมดุล หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะท าให้ระบบการท างานภายในร่างกายเกิด
ความผิดปกติ และเป็นอันตรายแก่ชีวิต 

สาเหตุของการเกิดโรค : ไตวายสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่
ส่งผลเสียต่อไตโดยตรงหรือส่งผลต่อการท างานของอวัยวะอ่ืน ๆ จนท าให้ไตเกิดการท างานที่ผิดปกติ
ตามไป โดยสาเหตุของไตวายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่พบได้บ่อยมีดังนี้ 

การสูญเสียเลือดหรือน้ าในร่างกายมากเกินไป ส่งผลให้ไตเสื่อมประสิทธิภาพในการ
ท างานลงอย่างเฉียบพลัน 
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ความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดที่ไหลเวียนเลือดไปที่ไตผิดปกติ หากมี
ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้ไตเสื่อมได้
ในที่สุด 

โรคเบาหวาน ระดับน้ าตาลในเลือดส่งผลโดยตรงกับไตท าให้ไตเสื่อม ผู้ป่วยที่เป็น
เบาหวานส่วนมากจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นไตวายเรื้อรัง 

อาการแพ้อย่างรุนแรง จนท าให้ระบบการท างานในร่างกายล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อ
การท างานของไต 

การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายล้มเหลว อาทิ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ตับ
ล้มเหลว ที่กระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายจนท าให้ไตได้รับเลือดไปไหลเวียนไม่เพียงพอ 

การติดเชื้อ การติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียบางชนิด เมื่อแพร่กระจายเข้าสู่กระแส
เลือด เชื้อโรคเหล่านี้จะถูกพาไปยังไต และท าให้ไตถูกท าลาย 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา อาทิ ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) 
หรือ ยานาพรอกเซน (Naproxen) หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป หรือซื้อใช้เองโดยไม่อยู่
ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร อาจน ามาสู่ภาวะไตเสื่อม 

ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ลิ่มเลือดอุดตันในทางเดินปัสสาวะ ต่อม
ลูกหมากโตในเพศชาย นิ่วในไต หรือโรคมะเร็งที่ส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อไปขัดขวางระบบทางเดิน
ปัสสาวะจนท าให้ไตขับปัสสาวะออกมาไม่ได้ และเกิดภาวะเสื่อมของไตในที่สุด 

ได้รับสารพิษ เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามขับออกมาทางปัสสาวะ ท า
ให้ไตท างานหนักข้ึน สารพิษบางชนิดอาจท าลายไตจนท าให้ไตวายได้ 

ทานอาหารที่มีรสจัด เค็มจัด เปี้ยวจัด หวานจัดและของหมักดอง แอลกอฮอ ขนมขบ
เคี้ยว ที่มีโซเดี่ยมสูง 

5.โรคข้อเข่าเสื่อม 
เข่าเสื่อม (Knee Ostoearthritis) เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่า โดย

มีสาเหตุส าคัญคืออายุที่มากขึ้น รวมไปถึงสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น มีน้ าหนักตัวมาก เกิดอาการบาดเจ็บ 
หรือกรรมพันธุ์ เข่าเสื่อมจะพบมากในวัยกลางคนจนไปถึงผู้สูงอายุ หากไม่ได้รับการรักษา โรคก็จะ
ด าเนินต่อไปเรื่อย ๆ และเมื่อมีการเคลื่อนไหวก็จะท าให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อน รู้สึกฝืดที่ข้อเข่า 
เข่าผิดรูปและท าให้เกิดความเจ็บปวด หรือท าให้เกิดความยากล าบากและความไม่สะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
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สาเหตุของการเกิดโรค : เกิดจากกระดูกอ่อนที่ท าหน้าที่ปกป้องส่วนปลายกระดูกข้อต่อ
เสื่อมลง ซึ่งท าให้เกิดอาการที่ได้กล่าวในข้างต้นตามมา เข่าเสื่อมที่มาจากสาเหตุอ่ืนหรือไม่ทราบ
สาเหตุ มีดังต่อไปนี้ 

อายุ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งความเสี่ยงในการเกิดเข่าเสื่อมจะมีมากขึ้นเมื่อมีอายุ
ที่มากข้ึน แต่ก็สามารถเกิดกับผู้ที่อายุยังน้อยได้เช่นกัน โดยความเสี่ยงจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีอายุ 40 ปี 
ขึ้นไป 

การบาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ และแม้ว่าจะได้รับการ
รักษาจนหายเป็นปกติแล้ว แต่ก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเพ่ิมความเสี่ยงให้เกิดเข่าเสื่อมได้ในอนาคต 

เพศ เพศหญิงมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 
ปี ขึ้นไป แต่ในกรณีนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 

โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ าหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน อาจท าให้ข้อต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อเข่า
ต้องรับน้ าหนัก 3-4 เท่าต่อน้ าหนักตัว  ซึ่งจะเพ่ิมความเสี่ยงให้เข่าเสื่อมได้เมื่อเวลาผ่านไป 

กรรมพันธุ์ ผู้ป่วยข้ออักเสบบางรายจะพบว่ามีประวัติของคนในครอบครัวเป็นโรคเข่า
เสื่อม 

เกิดจากโรคข้ออักเสบชนิดอ่ืน ๆ เข่าเสื่อมอาจมีสาเหตุจากโรคข้ออักเสบชนิดอ่ืน ๆ 
ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดการท าลายของข้อต่อ เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เก๊าท์ 

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาข้างต้นผู้เขียนคิดว่า สาเหตุของการที่พระภิกษุสงฆ์ไทยต้องเผชิญกับ
โรคภัยไข้เจ็บนั้นมากจากการฉันอาหารเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อดูข้อมูล เหตุที่ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ 
นั้นส่วนมากมากจากอาหาร และที่ท าให้โรคเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ไทยได้มากขนาดนี้ อาจเป็น
เพราะสาเหตุหนึ่งมากจากการที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเลือกอาหารฉันเองได้ เพราะต้องได้
อาหารมาจากการบิณฑบาต หรือมีญาติโยมมาถวายเท่านั้น เป็นข้อจ ากัดของพระสงฆ์ตามหลักพระ
ธรรมวินัย และไม่สามารถปฏิเสธอาหารที่ญาติโยมน ามาถวายได้ และต้องฉันให้ผู้ที่น ามาถวายด้วย 
และในยุคปัจจุบันโลกมีการแข่งขันสูงเวลาเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่ต้อง
ท างาน และไม่มีเวลาเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ แต่อยากได้บุญ จึงต้องซื่ออาหารตามร้านมาถวาย
แทน ซึ่งร้านบางแห่งก็ท ามาเพ่ือขายแต่ไม่สามารถท่านได้จริง เช่นประหยัดต้นทุนเพ่ือหวังผลก าไร 
ใช้วัตถุดิบที่ไม่สะอาด ใกล้หมดอายุ มาประกอบอาหาร ประชนชนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบถึงจุดนี้ จึงซื่อ
มาถวายพระ และพระก็ไม่สามารถมีปากมีเสียงมาก เช่นบอกญาติโยมขอเปลี่ยนเป็นอาหารที่สะอาด
และครบ 5หมู่ได้ไหม หรือขอเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างเดียวได้ไหมเพ่ือที่จะให้แม่ครัวที่วัดท าอาหาร
เองและน ามาถวายพระ ซึ่งถ้าหากพระสงฆ์เป็นผู้ออกมาพูดเอง ก็จะดูเป็นผู้เห็นแก่กิน บวชมาสบาย 
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มักมาก ไม่น่าศรัทธาเรื่องมากเป็นต้น ซึ่งท าให้พระสงฆ์ต้องอาพาธจากการฉันอาหารเป็นจ านวน
มาก 
 
การดูแลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ 

จากการศึกษาข้อมูลนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพระสงฆ์นั้นควรจะแก้
ตามเหตุของปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค คือการดูแลด้านสุขภาพทั้งในด้านภายในและภายนอก 

การดูแลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ ในด้านภายใน 
คือการเริ่มท่ีตัวพระสงฆ์เองและวัด  

ผลักดันให้พระสงฆ์ มีความเอาใจใส่ด้านสุขภาพมากข้ึน 
อบรม และศึกษา ให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ฉันอาหารที่ถูกสุขอนามัน ทานอาหารที่มีรสจัด มีไขมันสูงน้อยลง เครื่องดื่มชูก าลัง 

ชา กาแฟ ให้ลดน้อยลง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กิจวัติประจ าวันของพระสงฆ์ ให้มีการออกก าลังกาย

เล็กๆน้อยๆแต่สม่ าเสมอมากข้ึน 
ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งต่อ

พระสงฆ์และชุมชน 
การดูแลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ ในด้านภายนอก 

คือประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
ถวายสิ่งที่ร่างกายต้องมี ไม่ใช้สิ่งที่ตัวเองต้องการ  คือถวายอาหารที่ครบ 5หมู่ 

สะอาด ถูกหลักอนามัย รสไม่จัด ไขมันไม่สูง ไม่ใช้ถวายแต่ในสิ่งที่ตนชอบ ปรุงตามที่ตนชอบ 
ขายได้แต่ต้องทานได้ เพ่ือตอบโจรทย์ความต้องการของยุคปัจจุบันที่ประชาชน

จ านวนมากไมม่ีเวลาที่จะเตรียมของน ามาถวายพระ ร้านอาหาร และพ่อค้าแม่ค้า จ านวนมากหันมา 
ค้าขายของถวายพระมากขึ้น เนื่องจากทั้งผู้ซื่อไม่ทราบถึงรายระเอียดสินค้า จึงมีการประหยัดต้นทุน
ต่างๆในการประกอบอาหารและของถวายพระ จึงท าให้สิ่งเหล่าก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวผู้รับคือ 
พระสงฆ ์

เข้าใจพระสงฆ์ ประชาชนควรเข้าใจพระสงฆ์ให้มากขึ้น ควรรู้จักศีลพระสงฆ์ให้ดี 
ก่อนที่จะติเตียนพระสงฆ์ เพราะโทษศีลนั้น มีทั้งหนัก กลาง และเบา เพราะถ้าหากประชาชนไม่
เข้าใจพระ และค่อยแต่จะติเตียน จะท าให้พระสงฆ์ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาด้านสุขภาพได้ 
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ช่วยกัน ภาครัฐ ไม่ว่าจะส่วนกลาง ส่วนจังหวัด ส่วนอ าเภอ ส่วนต าบล ควรช่วยเหลือ
ต่อพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังมากขึ้น เพราะพระสงฆ์ก็ เป็นอีกสิ่ งส าคัญอย่างหนึ่ งของ
พระพุทธศาสนา ควรออกกฎหมาย ออกนโยบาย มีมาตรฐาน สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
เกี่ยวกับด้านสุขภาพสุขภาพของพระสงฆ์ให้มากข้ึน และมีประสิทธิภาพ 
 
บทสรุป 

สุขภาพคือสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดยันตาย เพราะฉะนั้นควรเห็นความส าคัญด้านสุขภาพ
ให้มากขึ้นโดยเฉพราะพระสงฆ์ ที่มีข้อจ ากัดในหลายๆอย่างในด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งพระวินัย และ
โลกวัชชะ จึงไม่สามารถที่จะเลือกอาหาร ประกอบอาหารเองได้ และไม่สามารถออกก าลังกายแบบ
สม่ าเสมอได้ เพราะฉนั้นพระสงฆ์ควรที่จะศึกษาหาความรู้ ด้านสุขภาพให้มากขึ้นเพ่ือไม่ให้ผิดต่อ
พระธรรมวินัย และโลกวัชชะ อีกอย่างที่ควรให้พระสงฆ์มีความรู้ด้านสุขภาพนั้น เพราะพระสงฆ์แต่
ละพ้ืนที่ มีการเป็นอยู่ มีสังคม สภพแวดล้อมที่ต่างกัน จึงไม่สามารถน าหลักการด้านการดูแลสุขภาพ
ของใครคนใดคนหนึ่งไปปรับใช้ทั้งหมดได้ เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ควรเริ่มที่จากตัวเอง ก้าวออกมาจาก
สิ่งที่มีผลเสียต่อสุขภาพ และก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับศาสนาที่มั่นคง และสุขภาพท่ีดี 

 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงสาธารณสุข. การส ารวจสุขภาพอนามัย (ระบบออนไลน์). 2562 
ธนวรรธน์  อิ่มสมบูรณ์. คู่มือการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข. 
 กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2544 
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2544 
วิชิต เปานิล. พุทธกระบวนทัศน์เพ่ือสุขภาพและการเยียวยาในสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร 

:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2546. 
สมจิต  หนุเจริญกุล. การดูแลตัวเอง ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่3. 
กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นติ้ง. 2537 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สาระสุขภาพ (ระบบออนไลน์). 2562 



923การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

การบริหารชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 
Community Management According To Dhamma 

 

ธิติวุฒิ หม่ันมี∗  พระยุรนนัท ภทฺทธมฺโม∗∗ Channel Mul∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 ธรรมาธิปไตย เปนหลักธรรมท่ีทําใหเกิดความเจริญไมมีความเสื่อมท้ังสวนตนและ
สวนรวม มุงเนนใหทุกคนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมกอเกิดเปนความสามัคคีและความเคารพนับ
ถือซ่ึงกันและกัน นอกจากนั้นยังสอนใหรูจักหลักการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพการท่ีวาดวย
การถือเอาธรรมะเปนใหญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชนการดําเนินชีวิต การปฏิบัติงาน การ
บริหารทุกระดับ      เพ่ือสรางชุมชน องคกร ใหเขมแข็ง สรางสันติสุขอยางยั่งยืนในสังคมไทย 
 คําสําคัญ: การบริหารชุมชน, หลักธรรมาธิปไตย 
 
Abstract 
 Dharma is a principle that causes prosperity, no deterioration, both 
personal and pablie. Focusing on everyone to be responsible for the public, create 
harmony and respect for each other. In addition, it also teaches to know how to 
work as a team effectively with regard to carrying out Dharma as a large activity. 
Such as life working Management at all levels To create a strong community 
organization to create sustainable peace in Thai society.                   
keywords: Community management, Dhamma 
 

บทนํา 
 ธรรมาธิปไตย หลักพุทธรรมครอบจักรวาล ท่ีกลาวเชนนี้เนื่องจาก หลักธรรมาธิปไตยมี 
ความสําคัญ ท้ังในแงของความเปนหลักธรรมปรากฏในธรรมคุณ ในแงของการถือปฏิบัติ ท่ี 
พระพุทธเจาทรงถือปฏิบัติ ท้ังยังสอนเหลาสาวกใหปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย ในการถือปฏิบัตินี ้
ไมจํากัดวาผูถือปฏิบัติจะอยูในระดับใดเปนใครมาจากไหนหากสนใจใฝธรรมแลวก็สามารถปฏิบัติได 
ดังจะเห็นไดจากการท่ีพระราชาผูทรงธรรมในสมัยพุทธกาลก็ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยใน 
การปกครองประเทศ พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทก็ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

                                                           

 ∗ อาจารยประจาํภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ∗ ∗คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
∗∗∗ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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พระพุทธเจาทรงปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยในแงของการบริหารพุทธบริษัท 4 ดังสามารถสรุปได 
9 ประการ ไดแก  
 1) หลักสันติพระพุทธเจามีเปาหมายอันเปนอุดมการณและยุทธศาสตรท่ีมุงยึด เอาความ
ผาสุกและความเปนอยู ของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดี มีความสงบสันติ  
 2) พุทธองคการ พระสัมมาสัมพุทธเจาไดวางหลักการบริหารจัดการงานตองอาศัยการ
รวมกันทํางาน โดยมีเปาหมายเดียวกันเพ่ือแกไขปญหาหรือสรางความเขาใจในหมูพระสงฆ 
 3) การวางแผนเชิงพุทธ โดยยึดหลักอริยสัจสี่ท่ีเปนการวางหลักและบวนการวางแผนท่ี
ชี้แนะใหแกไขปญหาสาเหตุ 
 4) ความเชี่ยวชาญเชิงพุทธ “เอตทัคคะ”  

5) การบริหารความขัดแยงเชิงพุทธเปนการบริหารงานท่ี ชวยลดความขัดแยง 
 6) พุทธบริการ พระพุทธเจาไดวางหลักการใหบริการแกประชาชนท่ีผูบริหาร องคการ
ภาครัฐตองมีพรหมวิหาร 4  และมีสังคหวัตถุ4  
 7) พุทธจริยธรรมาภิบาล 
 8) พุทธสัปปายะ  

9) สัมฤทธิผลเชิงพุทธ เปาหมายของการเปนพุทธบริษัท คือ ความสุขสงบและปรินิพพาน 
หลักธรรมาธิปไตย จึงมีความสําคัญท้ังในแงของการเปนหลักธรรมท่ีสําคัญ ในแงของ การปฏิบัติ
หรือปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และในแงของการบริหารและการปกครอง ดังนั้น จึงควร
ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลใหยิ่งข้ึนไปเพ่ือปรับประยุกตใชในบริบทท่ีเหมาะสมอันจะนําไปสู ความ
เจริญรุงเรืองในระดับบุคคลระดับชุมชนระดับชาติและนานาชาติ 

  

การบริหารจัดการชุมชน 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ การบริหารเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ตอการดําเนินงาน

ขององคการ เพราะเปนเครื่องมือ สําคัญท่ีจะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมี
ประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพของ หนวยงาน ประสิทธิภาพเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึง 
ความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนาของ วิทยาการตางๆ ท่ีสําคัญท่ีจะสําเร็จไปสูความ
เจริญ กาวหนา เปนลักษณะการทํางานรวมกันของกลุม บุคคลในองคการซ่ึงมีวินิจฉัยสั่งการ นัก
บริหาร จะตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัย สั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึง
ความสามารถ 
ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการ บริหารชีวิตประจําวันของมนุษย ไมวาในระดับ 
ครอบครัว หรือองคการใดๆ ยอมเก่ียวของกับ การบริหารอยูเสมอ  

Phramaha Wuttichai Wachiramate กล าววา  ผู บ ริห าร งาน ท่ีดี จะตอ งมี วิ ธีการ
บริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจ ลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงานคือ จะตองมี ความหนักแนนม่ันคง
และสามารถเปนเสาหลักใน การสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได มีความ สามารถในการแบงงาน
ใหลูกนองทําตามความ ชํานาญของแตละบุคคล และรูจักกระจายอํานาจ ใหแกลูกนองไดชวยแบง
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เบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวม ในการทํางานของบุคคลใน
องคการสอดคลองกับ  

Yoodsomsak, et al  ท่ีไดใหความหมาย ของการบริหาร (Administration) วาหมายถึง 
ความพยายามในการท่ีจะรวมมือกันดําเนินงาน ของหนวยงานใด หนวยงานหนึ่งใหบรรลุเปาหมาย 
ท่ีวางไวและ  

Wiratchnipawan  ไดให ความหมายของการบริหารจัดการวา หมายถึง แนวทางการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีหนวยงาน และ/หรือบุคลากรของหนวยงาน นํามาใชในการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสรางความ สุข ความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนใหแก ประชาชน
และประเทศชาติ จากความหมายหลักการและองคประกอบ ของการบริหารจัดการ สรุปไดวา เปน
กระบวนการ ท่ีแสวงหาแนวทางและรูปแบบการทํางานให ประสบความสําเร็จภายใตการสิ้นเปลือง 
งบประมาณและเวลาท่ีรวดเร็ว  

การพัฒนาชุมชนวามีองคประกอบ 2 ประการ สรุปไดดังนี้  1. การเขามีสวนรวมของ
ประชาชนเอง เพ่ือท่ีจะปรับปรุงระดับความเปนอยูใหดีข้ึน โดยจะตองพ่ึงตนเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนได และควรเปนความริเริ่มของชุมชนเองดวย 2. การจัดใหมีบริการทางเทคนิคและบริการอ่ืนๆ 
ท่ีจะเรงเราใหเกิดความคิดริเริ่มการชวยตนเอง ชวยเหลือกันและกัน อันเปนประโยชนมากท่ีสุด 
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539 : 1-2) ไดกลาวถึงลักษณะ
การพัฒนาคนและสิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจถือวาเปนองคการพัฒนาชุมชนดวย สรุปไดดังนี้ 1. การพัฒนา
คน ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 1.1 ดานจิตใจ 1.2 ดานรางกาย 1.3 ดานสติปญญา 1.4 ดาน
บุคลิกภาพ 2. การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 2.1 ดาน
เศรษฐกิจ 2.2 ดานครอบครัวและชุมชน 2.3 ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2.4 ดานการบริหาร
จัดการและการเมือง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
 การมีสวนรวมของประชาชน (people’s participation)  
การมีสวนรวมของประชาชนเปนคําท่ีเริ่มใชกันเม่ือประมาณ 30 ปท่ีผานมา เพ่ือแสดงวาโครงการ
พัฒนาตางๆ ท่ีนําไปใหชาวบานในชุมชนตางๆนั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม บาง ก็บอกวามีสวน
รวมในการดําเนินงาน โดยชุมชนมีสวนสมทบงบประมาณ 5-10% ถาไมมีเงินก็คิดจากมูลคาแรงงาน 
วัสดุสิ่งของหรือวัสดุแรงงาน หรืออะไรก็ไดท่ีมาจากชุมชนงบประมาณเกือบท้ังหมด รวมท้ังการคิด
และวางแผนมาจากขางบน (top down) คือมาจากหนวยงานภายนอกท้ังหนวยงานราชการหรือ
องคกรเอกชนบางก็บอกวามีสวนรวมในทุกข้ันตอน คือ การเก็บขอมูลวางแผนการปฏิบัติ และ
ประเมินผล และอางวานี่คือกระบวนการท่ีมาจากขางลาง (bottom up) รวมท้ังอางวาไดมีการทํา
ประชาพิจารณ(public hearing) แลวซ่ึงหมายถึงวาไดรับการ รับรอง จากชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจักการชุมชน คน ทุนของ
ชุมชน จึงตองมีการแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีสวนรวมของประชาชน” ใหเหมาะสม
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กับในแตละเรื่องพรอมกับวิธีการและกระบวนการท่ีเหมาะสมการมีสวนรวมของประชาชนจึงไมใช
แตเพียงรูปแบบ เชนการเลือกตั้งในทุกระดับ แลวก็ปลอยใหผูไดรับเลือกต้ังไปดําเนินการทุกอยาง
ทุกเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนหมายความวา หลังการดําเนินงานของผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขาไป
ทําหนาท่ีแทนประชาชนการมีสวนรวมของประชาชนจึงไมใชเพียงไปหา 5-10%มาสมทบโครงการท่ี
องคกรจากภายนอกนําเขาไปให ไมใชการเขาไปเก็บขอมูลใหขาราชการท่ีบอกวาจะเอาไปทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ิน ไมใชแคการไปรวมประชุมรับฟงการเสนอโครงการแลวยกมือรับรองแลวอาง
วาเปนประชาพิจารณการมีสวนรวมของประชาชนคือการแสดงออกถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของชุมชนใน
การจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของตนเอง การมีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนา
ชุมชน คือ กระบวนการท่ีผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสไดแสดงทัศนะและเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไป
ประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบดวยการใหขอมูลขาวสาร
ตอผูมีสวนเก่ียวของ การเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ) การวางแผนรวมกัน 
และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหสามารถเขามามีสวนรวมไดโดยมีหลักการดังนี้คือ 

1)      หลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการท่ีสําคัญท่ีองคการท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ ซ่ึงจะสะทอนถึงความ
รับผิดชอบตอสาธารณะ และตอผูมีสวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เปนการ
แสดงถึงความรับผิดชอบ จําเปนตองปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปรงใส 

2)        หลักความคุมคา คือ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการ
บริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน รวมท้ังมีการ
ปองกันรักษาสิ่งแวดลอมและมีความสามารถในการแขงขันกับภายนอก 

3)   เปาหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมอาจเปน
ท้ังเปาหมายและวิธีการ ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมแบบวิธีการ ตองอาศัยการรวมกลุมท่ีเขมแข็งทํา
ใหคนสวนใหญจะมีความรูสึกความเปนเจาของ เกิดความรับผิดชอบรวมกันและการเกิดผล
ประโยชนของกลุมเนื่องจากความเขมแข็งของกลุมเปนเปาหมายท่ีไดรับ 

การ พั ฒ น าชุ ม ชนแบบ พ่ึ งตน เอง (Self - Reliance Community Development) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนของการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 มีผลทําใหหนวยงาน
ของรัฐพยายามปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองพระราชบัญญัติดังกลาว ประชาชนในชุมชนก็มีความตื่นตัว
ในการท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนมากข้ึน การกระจายอํานาจลงสูชุมชนทําใหการ
พัฒนาชุมชนข้ึนอยูกับประชาชนในทองถ่ินท้ังสิ้นและผูท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน ใหคําปรึกษาเก่ียวกับ
แนวคิดและโครงการ วิชาการก็คือเจาหนาท่ีภาครัฐในชุมชนบทนั่นเอง ดังทนงศักด ไดกลาวถึง
บทบาทของเจาหนาท่ีภาครัฐ วาตองกระตุนใหประชาชนไดรู ไดเขาใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห 
ปญหาของชุมชน และใหประชาชนตระหนักวาเปนปญหารวมกันของทุกคนในชุมชน มิใชของคนใด
คนหนึ่ง (ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา และคนอ่ืน ๆ .2534: 18) การกระทําเชนนี้จะทําใหประชาชนมี
ความรูสึกวาตนเองไดเขามามีสวนรวมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปญหาตางๆ ในชุมชนของ
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ตนเองดวย จะรูสึกรวมรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ เหมือนเปนปญหาของตนโดยแทจริงการ
พัฒนาชุมชนไมวาจะเปนการพัฒนาดวยการจัดกิจกรรมในดานใดยอมตั้งอยูบนพ้ืนฐานการ
สนับสนุน ใหประชาชนพ่ึงตนเองไดเปนประการสําคัญ หากสิ่งใดเกินกวาความสามารถของ
ประชาชนเชนทางดานวิชาการและวัสดุท่ีจําเปน รัฐบาลยอมเขาใหการชวยเหลือเพ่ือโครงการ 
กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลดวยดี  ท้ั งนี้ โดยวิธีการ “ทํ างาน กับประชาชน (work with 
people) หมายถึงรวมคิด รวมปรึกษา และรวมกันทํางาน ไมใชทําใหประชาชน (Work for 
people) แตฝายเดียว ” 

การพัฒนายั่งยืน ( sustainable development )หมายถึง การพัฒนาท่ีตอบสนองความ
ตองการของปจจุบันโดยไมทําใหผูคนในอนาคตเกิดปญหาในการตอบสนองความตองการของ
ตนเอง” การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสนองตอบความตองการของชนรุนปจจุบันโดยไม
กระทบกระเทือนชนรุนตอไปในการท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเอง  ซ่ึงหมายถึงขีดจํากัด
ของสิ่งแวดลอม  โดยคํานึงถึงความยุติธรรมในสังคมระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆไป  เม่ือนํา
แนวความคิดนี้มาพิจารณาเรื่องชุมชนเมือง  จึงมีการกําหนดแนวทางของการต้ังถ่ินฐานมนุษยอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Human  Settlements)  เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาความเสื่อมโทรม
ของเมืองและสิ่งแวดลอม (Agenda 21 for Sustainable Development)  การพัฒนาท่ีอยูอาศัย
แบบยั่งยืน (Sustainable Housing)  มีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ 
                  1. มิติทางการกอสราง (Construction Perspective) 
                          -  ทนทาน (Lifespan) 
                          -  ปรับเปลี่ยนได (Adaptability) 
                  2 มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) 
                          -  ค า ใ ช จ า ย พ อ เห ม า ะ  (Affordability) ท้ั ง สํ า ห รั บ ท่ี พั ก อ า ศั ย
โดยตรง (Direct  Costs) และสําหรับคาใชจายทางออม (Indirect  Costs) อาทิ คาเดินทาง  โดยไม
สงผลตอคาใชจายท่ีจําเปนสําหรับปจจัยพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
                        -  มีสภาพแวดลอมท่ีดีท้ังสุขภาพกายและจิตใจ 
                        -  มีสภาพแวดลอมท่ีดีในเชิงจิตศาสตร และสังคมศาสตร  เปล่ียนจากท่ีอยู
อาศัย (a  place  to  live)  ใหเปนบาน (home) และสรางโครงขายทางสังคมท่ีเขมแข็ง 
                  3 มิติทางสิ่งแวดลอม (Eco-efficiency Perspective) 
                        - ใชทรัพยากรอยางคุมคา (Rational  and  Efficient  use)  ประกอบดวย 
พลังงาน (Energy) วัสดุ (Construction) และพ้ืนท่ี Space) 
                        -  ลดละความสุขสบายและการบริโภค 
                        -  การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
                        -  การรักษาและสงเสริมตนทุนทางสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
                        -  การออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี 
                        -  สภาพท่ีเอ้ือตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูอยูอาศัย 
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                        -  โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                        -  การมีสวนรวมในการดูแล  บริหาร  จัดการชุมชนอยางกวางขวาง 
                        -  พ่ึงพาตนเองไดในเชิงเศรษฐศาสตร 
                        -  บูรณาการรักษาสภาพแวดลอมเขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
เหมาะสม 

การพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันม่ันคงและยั่งยืนของชีวิตเม่ือวันเฉลิมพระ

ช น ม พ ร ร ษ า  ป  2541 ไ ด ท ร ง มี พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ อ ธิ บ า ย เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง คํ า
วา “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” “...พอมีพอกินก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละ
คนมีพอกินก็ใชได ยิ่งถาท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” “...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล...”เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเอง
(Relative Lilf - Sufficiency) อยูไดโดยมีตองเดือดรอน โดยตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชไมมุงหวังแตจะทุมสรางความเจริญยกเศรษฐกิจ
ใหรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว เพราะผูท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเองการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับเกษตรกรนั้นมีการปฏิบัติตามข้ันตอน “ทฤษฎีใหม” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ัน คือ 
 ข้ันท่ี 1 ผลิตเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตท่ีประหยัด ท้ังนี้ตองมีความสามัคคีในทองถ่ิน 

ข้ันท่ี 2 รวมกลุม เพ่ือการผลิต การตลาด ความเปนอยู สรางสวัสดิการ การศึกษา 
สังคมและศาสนา 

ข้ันท่ี 3 รวมมือกับองคกรภายนอกในการทําธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิปญญา 
ในชวง 20 กวาปมานี้ การวิพากษวิจารณเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเปนผล

จากการปะทะกันระหวางแนวคิดสองกระแส ไดแก กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ดานของ
ความเติบโตทางวัตถุท่ีกอใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวนมหาศาล และ
ท่ีสําคัญคือ ผูคนไดสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง ไรศักดิ์ศรี และรูสึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจาก
กันทางสังคม ทําใหเกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งข้ึนเรียกวา กระแสชุมชนทองถิ่น (Localization) ท่ี
ใหความสําคัญแกคนและชุมชนในการกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับสังคม
วัฒนธรรมของตน เพ่ือใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความหมาย มีคาและมีศักดิ์ศรี เปนแนวคิดท่ี
มองทุกสิ่งทุกอยางเชื่อมโยงถึงกันแบบองครวมไดเกิดข้ึนอยางกวางขวางในสังคมไทย การนําเสนอ
ประสบการณของชาวบานและชุมชนในทุกสวนท่ีประสบความสําเร็จจากการพัฒนาบนพ้ืนฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมไดเรียกรองใหผูคนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน 
จนกระท่ังแนวคิดใหมท่ีใหความสําคัญตอชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงเคยเปนกระแสรองมากอนหนานี้ได
กลายเปนกระแสหลกัของการพัฒนาประเทศในปจจุบัน 
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หลักธรรมาธิปไตยที่ใชกับชุมชน 
 การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกตอง ความเปนธรรมเปน
ประมาณในการบริหารจัดการตางๆ  อํานวยความยุติธรรมและการพิจารณาวาอะไรผิดอะไรถูก 
ชุมชนกลุมคนท่ีอยูรวมกัน มีความสัมพันธกันท้ังความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและมี
ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน อาจจะมีอาณาบริเวณพ้ืนท่ี มีจารีตประเพณีอยางเดียวกัน หรือไมมี
พ้ืนท่ีในการอยูรวมกันก็ได ซ่ึงจะมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน คือกลุมคน สถานท่ีหรืออาณา บริเวณ 
ความสนใจทางสังคม การปฏิบัติตอกันทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม องคกรทางสังคม และมี
ผลประโยชนรวมกัน กับชุมชนทําใหเห็นวาชุมชนในลักษณะของชุมชนท่ีมี ชีวิตนั้น คือการท่ีสมาชิก
มีความรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ มี การสื่อสารกันอยางมี
จิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม มีจิตสํานึกท่ีจะปกปองรักษาชุมชนรวมกันตองอาศัยหลักธรรม 
อธิปไตย 3 อยางท่ีแสดง ในหลักพระพุทธศาสนา คืออัตตาธิปไตย โลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตย 

อัตตาธิปไตย คือถือตนเปนใหญหรือประโยชนตนเปนท่ีตั้ง หากทําอะไรก็ตองการให 
ประกาศชื่อเสียงเปนบุคคลท่ีทําอะไรเพ่ือประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งและก็ยังดีท่ีวาเปนบันไดข้ันแรก
ของการกาว ข้ึนสูความเปนผูมีจิตใจสูงข้ึน 

โลกาธิปไตย คือถือโลกเปนใหญหรือโลกเปนประมาณ สุดแตคนอ่ืนหรือสวนมากเขาวา 
อยางไรก็ถือวาอยางนั้น อันนี้เองท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเพราะไมรูจักประมาณตนนั้นเอง การ
กระทําใดๆไม ดูฐานะของตนเอง บางครั้งก็กอใหเกิดความเดือดรอน 

ธรรมาธิปไตย คือถือธรรมเปนใหญ คํานึ่งถึงความถูกตองความสมควร ถือไดวาการ ทํา
ความดีก็เพราะเห็นแกความดี ทําความดีเพราะเห็นแกความดี ความถูกตองไมใชทําดวยหวังอะไร
ตอบแทน หลักธรรมาธิปไตยพระพุทธศาสนาสอนอยางตรงไปตรงมาเปนอยางดี เพราะหลัก
ธรรมาธิปไตย อาจนําไปใชได ทุกกรณีและสอดคลองกับสังคมปจจุบันท่ีทุกผูคนนั้นตองคํานึงถึงหลัก 
ธรรมาธิปไตย เม่ือสังคมไทยมีความรัก ความสามัคคีแลวก็เกิดความปรองดองของคนในชาติ 
 
บทสรุป 
 ธรรมาธิปไตย เปนธรรมท่ีทําใหไมเสื่อม เกิดความเจริญท้ังสวนตนและสวนรวม  
นําความสุขความเจริญมาสูหมูคณะฝายเดียว เปนหลักธรรมท่ีเนนความรับผิดชอบตอสวนรวม กอ
เกิดเปนความสามัคคีของหมูคณะ และการเคารพนับถือซ่ึงกันและกันคือ เปนหลักธรรมท่ีสอนใหเรา
รูจัก การดํารงชีพ เปนสมณะก็ตองใหความสําคัญ กับธรรมาธิปไตยในการครองเพศสมณะ ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ซ่ึงจะสามารถประสบ ความสําเร็จตามท่ีผูบวชมุงประสงค สําหรับบุคคล
ธรรมดา ก็ตองประพฤติธรรมดวย เพราะ ธรรมชาติของธรรมแลว จะรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในท่ี
ชั่ว  ชุมชน องคกร หรือสถาบันใหเขมแข็ง สามารถนาไปใชไดท้ังหมูชนกับผูบริหารบานเมือง และ
คณะสงฆ ประชาชนทุกคนเปนผูมีหนาท่ีดํารงรักษาสถาบันท้ังสิ้น ไมฐานะของผูบริหารก็ในฐานะ
ของสมาชิก จึงควรศึกษาหลักธรรมเรื่อง ธรรมมาธิปไตยนี้ไวใหดี เพราะหลักธรรมเรื่องธรรมมาธิป
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ไตย เปนเทคนิคในการดํารงรักษาสถาบัน ใหเจริญรุงเรือง ไมไปสูความเสื่อมถอย ซ่ึงอนุโลมใชไดท้ัง
ทางโลกและทางธรรม และในทุกระดับ ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีทันสมัยอยูเสมอ 
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บทคัดยอ 

การจัดการทุนมนุษยถือเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ
องคกรสมัยใหม โดยท่ีองคกรจะตองมีกรอบแนวทางการพัฒนาท้ังความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องท่ีตองการใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการปฏิบัติโดยตองมีกระบวนการสําคัญในการสราง
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
รวมกัน การจัดการทุนมนุษยจะตองทําอยางเปนระบบมีกระบวนการพัฒนาท่ีตอเนื่อง เพราะ
สภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดวยเหตุนี้การบริหารงานบุคคลใน
ปจจุบันจึงหันมาใชวิธีการบริหารทุนมนุษยและการพัฒนาทุนมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนากันมาก
ข้ึน  ท้ังนี้หากในองคกรใดมีทุนมนุษยท่ีท้ังเกงและดีก็เปนท่ีแนนอนวาองคกรนั้นยอมประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ เวทีแหงการแขงขัน  ซ่ึงการจัดการทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขานั้นถือเปนหลัก
ใหญใจความสําคัญหรับการฝกอบรมกาย วาจา จิตใจและปญญา โดยใชปญญาเปนเครื่องชวยนํา
ทางใหการจัดการทุนมนุษยดําเนินไปในทางท่ีถูกตองดีงาม ปองกันโทษและความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดข้ึนในความพรอมตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยใหมีการพัฒนาท่ีเริ่มจากรางกาย วาจา อันเปนสวน
ภายนอกท่ีเห็นไดงาย ใหมีสภาวะปกติ และใหเกิดความสงบเรียบรอยในกลุม ในสังคม พรอมรับตอ
การพัฒนาดานจิตใจ ท่ีมีความตั้งม่ัน เขมแข็ง พรอมกลาตอการเผชิญปญหาอุปสรรค อีกท้ังชวย
สงเสริมใหปญญาไดทํางานอยางอิสระ คลองแคลว สามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยดี และเกิดการ
แกปญหาและการพัฒนาจนบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด 
คําสําคัญ: การจัดการทุนมนุษย, หลักไตรสิกขา 
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ABSTRACT 
Human capital management is a key to success in modern organizational 

management. An organization must have clear guidelines in the development of 

knowledge, skills and learning-based attitudes while materializing them into 

practice. This process significantly requires important systematic approach in 

establishing knowledge. Understanding, skills. and attitudes in order to create a 

consciousness in the participation of problem-solving. Human capital management 

must be done systematically and consistently developed because the working 

environment and external factors are changeable in time. Due to this fact. the 

current trend of human capital management and human capital development 

tends to optimize the teaching of Buddhism. Any organization with the best and 

excellent human capital would always put the organization at advantage. enabling 

it to stand out from other competitors. The human capital management based on 

the threefold training comes with a core principle in physical verbal mental and 

intellectual training along with the use of intelligence as a tool to help the human 

capital management operate in the right way while reducing any possible errors in 

duty performance. The said principle starts with the human development of 

physical and verbal aspect. which is the external outlook and remains such aspect 

in peace within the social group as to prepare in absorbing mental development 

and problems that may come along the way. Also such development would allow 

humanity to become more conscious, independent and prepared to cope with any 

problem while achieving given objectives. 

Keyword :  Human Capital Management. Threefold Training. 
 

1. บทนํา 
มนุษยเปนสินทรัพยท่ีมีคาท่ีสุดขององคการแตสิ่งท่ีทําใหมนุษยมีคุณคานั้นคือสมองของ

มนุษยเองเปนสนิทรัพยภายในเปนสินทรัพยทางดานความคิด เปนสินทรัพยทางปญญา ปจจุบันโลก 
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว ไมวาดานการจัดการ องคการหรือดานการจัดการทุน
มนุษย เพ่ือมุงเนนการสราง ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการทํางาน เปน
องคการท่ีมีแตคนเกงคนดี มีศีลธรรมจริยธรรม ในการทํางาน และการอยูรวมกันขององคการ (บุญ
ทันดอกไธสง. 2551 : 2) (1) กลาววา ยุคท่ี 4 เนนนโยบายสําคัญท่ีมนุษย(สมอง)ตองกําหนด
นโยบาย และกลยุทธหลักขององคการหาคนเกงมารวมงานและ เปนพันธมิตร การสรรหา การรักษา 
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การพัฒนาใหคนเหลานี้ อุทิศใหกับองคการเปนเรื่องสําคัญ จากป 1975-2000 กลยุทธการ บริหาร
ทรัพยากรมนุษยไดเนนไปท่ีสมอง คือ ทุนท่ียิ่งใหญของทุก องคการการสรางมนุษยใหสมบูรณดวย
การจัดการทุนมนุษย เอเจนดาบาโรนอท และไมเคิลอารมสตรอง( Agenda Baronot Michael 
Armstrong 2007 :อางถึงใน บุญทัน ดอกไธสง : 1) (1) เขียนหนังสือ HCM (Human Capital 
Management) คือ การ จัดการทุนมนุษยไดเสนอประเด็นของงบดุลคนงาน( Accounting for 
people task force :2003 )หมายถึงแนวทางเชิงกลยุทธใน การบริหารมนุษย โดยเนนความสําคัญ
ไปยังความสําเร็จของ องคการสรางศักยภาพในตัวมนุษยใหเกิดข้ึน ซ่ึงการจัดการมนุษยเปน
ยุทธศาสตรระดับสูงและเนนการ วิเคราะหเปนระบบ โดยมีการวัดการประเมินวานโยบายมนุษย 
และการปฏิบัตินั้นสรางคุณคาอยางไรในการบริหารจัดการมนุษย เนนหลัก3ประการ HCM 
(Human Capital Management) หรือ ทุนพุทธิปญญา ( Intellectual capital ) ประกอบดวย 1.
ทุนมนุษย 2. ทุนทางสังคม และ 3.ทุนองคการเนนสรางความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ
ของบุคคลในองคการ พัฒนา โครงสราง เครือขายท้ังภายในและภายนอกองคการ เก็บความรู ขอมูล
ภายในองคการเปนฐานความรูทรัพยสินทางปญญา(บุญทัน ดอกไธสง 2551 : 4) (1) กลาววาHCM 
เปนการจัดการทุนมนุษย ในยุคโลกาภิวัตน นักวิชาการเรียกวา Para - digm shift โคตะมะ พุทธะ
ไดยกยองการทํามนุษยใหรูแจงใหแกไขปญหาตนและเพ่ือน รวมโลกไดดวยปญญาเรียกผูรูจริงวา
อริยะชนคือคนประเสริฐ การ พัฒนามนุษยตามหลักศาสตรเชิงพุทธนั้นจะใหคําตอบเดนชัดคือ การ
มุงตรงไปยังฐานรากของมนุษยหรือใจท่ีเปนตนนํ้าของมนุษย สมองสองใจใหเปนผูรูดีปฏิบัติดี นั้นคือ 
ทําใหมนุษยมีวิชาและ จรณะในเบื้องตนหรือสรางสมองอัจฉริยะใหแกมนุษยในครอบครัว และ
องคการ หลักการจัดการมนุษยจงึเปนหลักสําคัญในการสรางมนุษยท่ีมีคุณภาพเปนมนุษยท่ีมีปญญา
เปนมนุษยท่ีประเสริฐดวย  

หลักการพัฒนามนุษยเชิงพุทธศาสตรท่ีมีหลักปฏิบัติคือหลัก ไตรสิกขาประกอบดวย 1. ศีล 
2. สมาธิ และ 3. ปญญาการ ประพฤติดี สามารถบังคับจิตใจของตัวเองได ความรูความเขาใจ 
ความเห็นแจงในสิ่งท้ังปวงตามความเปนจริง หลักไตรสิกขาเปน หลักหลักปฏิบัติท่ีจะทําใหมนุษย
เปนมนุษยผูประเสริฐได (พุทธทาสภิกขุ  2548 : 82) (2) องคการทางพุทธศาสนา ไดสงเสริมให
พุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติตามหลักไตรสิก เพ่ือความดี งาม ความถูกตองและเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
ดวยการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปญญา เปนองคการเปนชุมชนท่ีอยูรวมกัน มีแต ความสุขสงบและอยู
ดวยปญญา การสรางมนุษยใหองคการอยูรอด ได ในยุคปจจุบันท่ี มีการแขงขันสูงมีการใช 
กลยุทธเพ่ือไดเปรียบ ทางการแขงขัน ไมไดพัฒนาคนทางดานจิตใจแตเนนดานวัตถุ ตอบสนองความ
ตองการของตนมีแตความโลภ ความโกรธ ความ หลง ครอบงําจิตใจ เม่ือมนุษยไมใหความสําคัญ
ดานอารมณหรือ จิตก็ไมสามารถท่ีจะเปนมนุษยผูประเสริฐได การท่ีจะพัฒนาดาน จิตใจใหสูงข้ึนได
นั้น ตองใชหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา คิดดี ทําดี พูดดี จิตใจดี สมองแจมใส ประพฤติกาย 
วาจา และใจ ให ประกอบดวยความถูกตองก็จะทําใหชีวิตประสบความสุขและอยู เหนือความทุกข
การสรางทุนมนุษยตามหลักแนวพุทธ (ไตรสิกขา) จึงเปนการสรางพลังแหงปญญา (ทุนสมอง) (พุทธ
ทาสภิกขุ  2548 : 88)  (2) กลาวไววาไตรสิกขามีอยู 3 สิกขาดวยกัน คือ สีลสิกขา ไดแกการ
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ฝกอบรมใหมีการประพฤติ ปฏิบัติถูกตองท่ีเก่ียวกับสังคมท้ังหมด ท้ังท่ีเก่ียวกับครอบครัว ท้ังท่ี 
เก่ียวกับสิ่งของไมมีชีวิตและจิตวิญญาณและจิตตสิกขา คือการ ฝกฝนใหมีคามสามารถบังคับจิตใจให
อยูในอํานาจ ใหสงบเงียบ เปนสุขก็ไดใหบริสุทธิ์ สะอาดดีก็ไดใหสามารถ คือมีสมรรถภาพ พรอมท่ี
จะปฏิบัติงานใดๆตอไปก็ได และสิกขาท่ี 3 คือ ปญญา สิกขา นั้นหมายถึง การอบรมจนเกิดความรู
แจงเห็นจริงในสิ่ง ท้ังหลายท้ังปวงตามท่ีจริงถึงท่ีสุด จนถึงกับถอนความยึดถือดวย อุปาทานคือ ถอน
ความโงความหลงตางๆออกไปจากใจได องคกร ทางพระพุทธศาสนาจึงใหความสําคัญในหลักคํา
สอนของ พระพุทธศาสนา มีการจัดตั้งองคกรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ พิทักษรักษาบํารุง
พระพุทธศาสนาและพัฒนามนุษยใหถึงจิตใจให มีความมีจิตฉลาด (สมอง) เปนทุนมนุษยท่ีมีคุณคา
ขององคการ ซ่ึงทางพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคามเปนองคกรหนึ่งของพุทธ ศาสนา ใหความ
สนับสนุนอุปถัมภค้ําชูพระพุทธศาสนาและเผยแผคําสอนทางพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรม
ประชุมหรือสัมมนา ในทางพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมวันสําคัญทาง พระพุทธศาสนา ให
ความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย (บุญทัน ดอกไธสงค 2551 : 64) (1) กลาววา หลักการ ทางพุทธ
ศาสตรนั้นเนนความสําคัญท่ีรูจักตนเองรูเทาทันอารมณ และมนุษยเห็นความสําคัญของการควบคุม
อารมณของตนเองให ตั้งอยูในฐานทุนมนุษยท่ีเรียกวาอริยะทรัพย คือ ทรัพยอัน ประเสริฐ การสราง
มนุษยท่ีสมบูรณตามหลักพุทธศาสตรสรางคน เกงและดี พัฒนาจนถึงข้ันชนชั้นอริยะเปนบุคคลผู
ประเสริฐอยาง แทจริง ตามหลักพุทธศาสตรอันปราศจากซ่ึงกิเลส อารมณ โลภ โกรธ หลง ท้ังหลาย 
เปนพระปณิธานอันแนวแนของ องคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีพระองคทรงมุงเนน ทุมเท สราง
และ พัฒนามนุษยใหเกิดปญญาเห็นแจงในสัจธรรม ดวยการวางหลัก ไตรสิกขา (มรรค) เปนขอ
ปฏิบัติเพ่ือความพนทุกขและจัดการ แกไขปญหาตนเองและผูอ่ืนไดอยางแทจริง กาลลวงมาแลวถึง 
2600 ป แตหลักปฏิบัตินั้น ยังคงเปนท่ีศึกษาและปฏิบัติของเหลา พุทธบริษัทอันเปนทรัพยากร
มนุษยทางพระพุทธศาสนาพุทธ จึงเปนองคกรทางพุทธศาสนาท่ีรักษา ไวซ่ึงพระพุทธศาสนา รวม
เสนอความคิด เห็น เพ่ือแก ไขปญหา เปนแนวทางเพ่ือ พัฒนาและเผยแผหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ใช หลักธรรมในการแกไขปญหาสังคม องคกร เพ่ือประโยชนสุข รวมกันของชาว
พุทธ และการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม  

 

ความหมายของการจัดการทุนมนุษย 
 สําหรับความหมายของการจัดการทุนมนุษย มีผูใหความหมายไวดังนี้ มอนดี และโน 

(Mondy & Noe. 1996) ใหความหมายวา การจัดการทุนมนุษย เปนการใชทุนมนุษยเพ่ือให
องคการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด สวน William Werther & Kiath David (1985) กลาววา
ความหมายทางดานทุนมนุษย (Human Resource) คือการจัดการบุคลากรในองคการ โดยให
ความสําคัญในศักดิ์ศรี ความเปนคน และตองทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับผลประโยชนอยางเหมาะสม 
ในขณะท่ี คลารค (Clark. 1992) มีแนวคิดของการจัดการทุนมนุษยวา เปนการจัดการความสัมพันธ
ของคนงานและผูบริหาร โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหองคการบรรลุจุดมุงหมาย ซ่ึงจากความหมาย
ดังกลาวมีประเด็นท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ (1) การจัดการทุนมนุษยใหความสําคัญกับการจัดการ
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ความสัมพันธ ท่ีไมใชเปนการจัดการบุคคล (2) การจัดการทุนมนุษยมุงเนนท่ีเปาประสงคของ
องคการ เม่ือวัตถุประสงคขององคการเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความสัมพันธดังกลาวก็จะเปลี่ยน
ดวย และ (3) วัตถุประสงคหลักของการจัดการทุนมนุษยควรมุงท่ีองคการ สวนสมาชิกขององคการ
แตละคนจะเปนวัตถุประสงครอง นักวิชาการไทยหลายทานไดให แนวคิดการจัดการทุนมนุษย
แตกตางกัน เปนตนวา  

  วิโรจน ลักขณาอดิศร (2552) มองวาการบริหารทุนมนุษยในประเทศไทยสวนใหญยัง
ลาหลังอยู ซ่ึงปญหาและอุปสรรค ท่ีขัดขวางความกาวหนาของประเทศไทย คือ การขาดการพัฒนา
เทคโนโลยี ซ่ึงจะสังเกตไดวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีผลิต และสงออกขาว แตผลผลิตตอไรนั้นต่ํา
กวาประเทศอ่ืนๆ ในโลก หลายประเทศ เชน ญี่ปุน จีน แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการผลิตขาว
ของไทยตกต่ําลง เพราะไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการท่ีจะปรับปรุงผลิตภาพใหดียิ่งข้ึน ขณะท่ี
ประเทศจีนกําลังพัฒนาเทคโนโลยี Bio-Tech รวมท้ังการพัฒนาพันธุกรรมของขาวและพืชผัก
ธัญญาหาร ซ่ึงในท่ีสุดหากประเทศไทยยังไมเริ่มท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีใหเทาทันประเทศอ่ืน 
จะทําใหเกิดปญหา อยางรุนแรงตามมา ก็คือในเม่ือผลิตภัณฑของไทยมีคุณภาพ มีรูปแบบท่ีสู
ประเทศคูแขงไมไดก็ตองมีการลดราคาเพ่ือใหสามารถขายได และการลดราคาท่ีลดไปเรื่อยๆ 
สุดทายก็จะทําใหเกิดการขาดทุน และทําลายวงจรธุรกิจท้ังระบบในท่ีสุด  

  วิรัช นิภาวรรณ (2552) ใหความหมายของการจัดการทุนมนุษยในองคการวา 
ทรัพยากรหมาย คนหรือกลุมคน ซ่ึงเปนคนท่ีมีคามากท่ีสุดในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
เม่ือนําคํา 2 คํามารวมกัน ก็คือการจัดการทุนมนุษย กอนหนานั้นก็มีการเรียกชื่อใหตางกันออกไป 
เรียกวาการใชประโยชนทุนมนุษยหรือการบริหารบุคลากร บางครั้งบอกวาการจัดการทุนมนุษย
หมายถึงกิจกรรมหรือ การปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวางแผน กําลังคน การจัดคนให
เขากับตําแหนง การเลือกสรรหรือ การคัดเลือก การเลื่อน ลด ปลด ยาย หรือการปูนบําเหน็จรางวัล 
วินัย การลงโทษ การดํารงรักษาคนเอาไวการพัฒนา 

 ธงชัย สันติวงษและสมชาย หิรัญกิตติ (2548) ใหความหมายของทุนมนุษย (Human 
Resource) หมายถึงบุคคลซ่ึงมีความพรอม มีความจริงใจ และสามารถท่ีจะทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ หรือเปนบุคคลในองคการท่ีสามารถสรางคุณคาของระบบการบริหารงานและ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการได องคการมีหนาท่ีในการบริหารทุนมนุษย เพ่ือใหปฏิบัติงานจนบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ 

 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานดังกลาวขางตน สามารถกลาวไดวา การจัดการทุน
มนุษย (Human Capital Management) แตเดิม เคยใชคําวา การบริหารงานบุคคล (Personnel 
Management) ซ่ึงเปนความหมายท่ีแคบกวา โดยมองการบริหารบุคคลเปนแบบศูนยรวมอํานาจท้ัง
องคการ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม นโยบาย เก่ียวของกับการรับคนเขาทํางาน การดูแลรักษาคนทํางาน 
และการใหคนงานออกจากงาน รวมท้ังการเก็บประวัติของคนงาน ลักษณะของศูนยรวมงานสวน
ใหญของการบริหารงานบุคคลเปนงานบริการและงานธุรการ ตอมาคําวา การจัดการทุนมนุษย 
ไดรับความนิยมแพรหลายมากข้ึน เนื่องจากมีการใหความสําคัญวา มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา 
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ไมสามารถใชเครื่องมือเครื่องจักรใดๆ มาทดแทนได มนุษยจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีนําองคการใหไปสู
ความสําเร็จ เนื่องจากมนุษยมีสมอง มีความรูสึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจัดการทุนมนุษย มี
ความแตกตางจากทรัพยากรอ่ืนๆ ผูบริหารตองทําความเขาใจถึงความตองการของคนงาน การให
เกียรติ และการปฏิบัติตอกันเยี่ยงมนุษย ตลอดจนการใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม 
ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานดวย โดยเปาหมายการจัดการจะเนนท่ีการสรางคุณคา
เพ่ิมข้ึนโดยการใชศักยภาพของมนุษยท่ีจะทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงค มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
อยูรวมกันอยางสันติสุข การจัดการทุนมนุษย เก่ียวของกับการจัดการทุนมนุษยตั้งแตการไดคนมา
ทํางานจนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ระยะท่ีสําคัญ คือ ระยะการไดมาซ่ึงทุน
มนุษย (Acquisition Phase) ระยะการรักษาทุนมนุษยท่ีทํางานในองคการ (Retention Phase) 
และระยะการใหพนจากงาน (Termination Or Separation Phase) การจัดการทุนมนุษยเปน
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารในทุกระดับ เนื่องจากตองเก่ียวของกับการจัดการใหไดคนดีมาทํางาน 
สามารถจัดวางคนใหเหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุนและควบคุมใหคนทํางานไดอยางเต็ม
ศักยภาพ ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายท่ีจะเกษียณ
หรือตองเลิกจาง 

 

 ความสําคัญของการจัดการทุนมนุษย 
การบริหารองคการ มนุษยนับเปนทรัพยากรสําคัญท่ีจําเปนและตองใชทุนมนุษยจํานวน

มากในหลากหลายหนาท่ี เพราะทุนมนุษยจะเปนผูสรางสรรคงานบริการและเปนผูใหบริการดาน
สุขภาพ ท่ีเนนคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงการท่ีจะไดมาซ่ึงทุน
มนุษยท่ีมีคุณภาพ  

การพัฒนาและการรักษาทุนมนุษยใหทํางานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองคการไปดวยดีนั้น ลวนตองอาศัยการจัดการทุนมนุษยท่ีดี 
ดังนั้น การจัดการทุนมนุษยมีความสําคัญกับการบริหารองคการ ดังตอไปนี้คือ  

1) ทําใหมีบุคลากรทํางานท่ีเพียงพอและตอเนื่อง เนื่องจากการจัดการทุนมนุษยท่ีดีจะตองมี
การวางแผนทุนมนุษย โดยมีการทํานายความตองการทุนมนุษยในอนาคต ซ่ึงตองสัมพันธกับทิศทาง
และแผนงานขององคการ ตลอดจนกิจกรรมขององคการท่ีคาดวาจะมีในอนาคต นอกจากนี้ ยังตอง
คํานึงถึงตลาดแรงงานของทุนมนุษย เพ่ือท่ีจะคาดการณไดวาองคการมีความตองการทุนมนุษย
ประเภทใด จํานวนเทาใด เม่ือใด ทําใหสามารถวางแผนการรับคนเขาทํางาน การฝกอบรมและ
พัฒนา และการหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทนถาจําเปน ซ่ึงจะสงผลใหองคการมีบุคลากรทํางานอยาง
เพียงพอตามความจําเปน และมีบุคลากรท่ีทํางานในหนาท่ีตางๆ อยางตอเนื่อง สอดคลองกับการ
ขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององคการ สงผลใหองคการสามารถดําเนินงานไปไดตามทิศทางและ
บรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
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2) ทําใหไดคนดีและมีความสามารถเขามาทํางานในองคการ การจัดการทุนมนุษยท่ีดีจะ
นํามาสูกระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแตงตั้งบุคคลท่ีเปนคนดีและมีความสามารถสอดคลอง
กับความตองการขององคการ 

3) ทําใหมีการพัฒนาทุนมนุษย การฝกอบรมและพัฒนาทุนมนุษยนับเปนบทบาทหนึ่งของ
การจัดการทุนมนุษย ซ่ึงการฝกอบรมและพัฒนาจะเก่ียวของกับคนท่ีทํางานในองคการ ท้ังคนท่ี
รับเขามาทํางานใหมและคนท่ีทํางานอยูเดิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทุนมนุษยเหลานี้ใหทํางานได 
ทํางานเปน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทํางานไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยตางๆ ในการบริหารองคการ 

4) ทําใหมีการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรอยางเหมาะสม การจัดการทุน
มนุษยท่ีดีจะทําใหเกิดการพิจารณาเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพ เปนการดึงดูดและรักษาคนใหคงอยูกับองคการ มีขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับ
องคการ 

5) ทําใหเกิดการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทุน
มนุษยจะมีการวางกฎระเบียบดานวินัยของบุคลากรหรือคนทํางานใหเปนไปตามสภาพลักษณะงาน
และวัตถุประสงคขององคการ 

6) ทําใหเกิดการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนคนทํางานดี การ
จัดการทุนมนุษยท่ีมีการกําหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรท่ีดีและเปนธรรม จะ
สงผลใหมีการใหรางวัล การเลื่อนตําแหนงแกผูท่ีปฏิบัติงานดี และการลงโทษผูท่ีปฏิบัติงานไมดีและ
กอใหเกิดความเสียหายแกองคการ อันเปนการสรางแรงจูงใจบุคลากรใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

7) ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนทํางานดวยกันและคนทํางานกับผูบริหาร 
เนื่องจากการจัดการทุนมนุษยจะใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธท่ีดีระหวางคนทํางาน
ดวยกัน และระหวางคนทํางานกับผูบริหารหรือแรงงานสัมพันธ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน และเปนการลดความขัดแยงและกรณีพิพาทตางๆ ท่ีจะสงผลลบตอองคการ 
 

กระบวนการจัดการทุนมนุษย 
กระบวนการจัดการทุนมนุษยสามารถแบงออกเปน 3 ระยะสําคัญ ตั้งแตการไดคนมา

ทํางานในองคการ (Acquisition) การดูแลรักษาใหคนในองคการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล 
(Retention) และการดูแลการออกจากงานของคนงาน (Separation) โดยในแตละข้ันตอนจะมี
กิจกรรมยอยท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงในกระบวนการจัดการทุนมนุษยจะไดรับอิทธิพลจากกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับแรงงานดวย (Cíisio. Wayne F. 2003; Cornelius. Nelarine. 2001) 

1) ระยะการไดมา (Acquisition) ระยะการไดมาซ่ึงทุนมนุษยท่ีจะเขามาทํางานใน จะ
ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญในการบริหารทุนมนุษย ไดแก การวางแผนทุนมนุษย การสรรหา การ
คัดเลือก และการปฐมนิเทศคนเขามาทํางานใหม 
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2) ระยะการดูแลรักษา (Retention) ระยะการดูแลรักษาทุนมนุษยท่ีทํางานในองคการ มี
จุดประสงคเพ่ือใหทุนมนุษยสามารถทํางานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 
ไดแก การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝกอบรมและพัฒนา ระเบียบวินัย การบริหาร
คาตอบแทนและสวัสดิการ การชวยเหลือใหคําปรึกษา การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 

3) ระยะการออกจากงาน การท่ีพนักงานออกจากงานมีหลายสาเหตุ ไดแก ไดงานอ่ืนท่ี
ดีกวา การใหออก การเกษียณอายุการทํางาน หรือเนื่องจากการเสียชีวิต โดยเฉพาะในปจจุบัน
องคการเอกชนตางๆ หลายแหงตองใหคนงานออกจากงานมากข้ึน เนื่องจากไดมีการนําเทคโนโลยี
มาใชเพ่ิมข้ึนทําใหความจําเปนตองใชคนทํางานในบางตําแหนงลดนอยลง หรือมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององคการดวยการลดคน หรือการใชระบบจางบุคคลหรือองคการจากภายนอก 
(Outsource) มาทํางานแทนการจางพนักงานประจําท่ี มีภาระเงินเดือนและสวัสดิการสูง 
อันเปนการลดคาใชจาย และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันไดนั้น ยิ่งสงผลใหการจัดการทุนมนุษย
ในระยะการออกจากงานมีความสําคัญมากข้ึน  

การจัดการทุนมนุษยในระยะการออกจากงาน จะเก่ียวของกับการชวยเหลือและกํากับการ
ออกของคนงานจากองคการ นอกจากกิจกรรมปกติท่ีฝายจัดการทุนมนุษยตองดูแล เชน การเก็บคืน
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีองคการเคยมอบใหพนักงานไวใชงาน การเก็บกุญแจและรายงานตางๆ 
สรุปแฟมประวัติการจางงาน การดําเนินการเรื่องการจายเงินกอนออกจากงาน และการสัมภาษณ
กอนออกเพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของและสาเหตุของการลาออก ปจจุบันหลายองคการยังให
ความสําคัญกับกิจกรรมการวางแผนการเกษียณใหแกพนักงานเพ่ือใหคนงานมีการเตรียมพรอมและ
สามารถปรับตัวเขากับวัยเกษียณได และกิจกรรมการหางานใหม (Outplacement) ใหแกคนงานใน
กรณีท่ีองคการเดิมมีการยุบ เลิก หรือควบกับกิจการใหมดวย เชน มีการฝกอบรมคนงานใหมีความ
พรอมท่ีจะออกไปทํางานกับองคการใหมท่ีไดจัดเตรียมติดตอไวให เม่ือองคการเดิมตองยุบเลิก หรือ
การโฆษณาหางานใหมใหในนามขององคการเดิม หรือการใหคําปรึกษาเก่ียวกับอาชีพทางเลือกอ่ืนๆ 
เปนตน ท้ังนี้เพ่ือชวยเหลือใหคนงานท่ีตองออกจากงานไดมีงานทําตอไป 

 สรุป การจัดการทุนมนุษยเปนการเสริมสรางมนุษยธรรม และเปนการสรางมนุษยใหมี
ความเปนมนุษยท่ีถูกตอง แลวเสริมมนุษยธรรมใหมีความกาวหนา  ละการใชสัญชาตญาณอยางสัตว
เพ่ือใหมีความคิดนึกอยางมนุษย ดังนั้นเปาหมายของการจัดการทุนมนุษย คือ การสงเสริมใหมนุษย
ละอหังการ มมังการ ละความเห็นแกตัว กิเลสไมอาจจะเกิด มนุษยผูนั้นก็จะบังเกิดสันติสุข สังคมก็
จะมีสันติภาพ  และประการสําคัญเปาหมายสูงสุดของการจัดการทุนมนุษย คือ เม่ือมนุษยไดรับการ
พัฒนาสังคมท่ีมนุษยอาศัยก็จะกลายเปนสังคมท่ีเก้ือกูลตอความเปนอยูท่ีดีงาม เปนสังคมท่ีสงบสุข 
ม่ันคงราบรื่น มีโภคทรัพย ปราศจากความยากจนและสามารถพ่ึงตนเองได ประชาชนอยูรวมกัน
อยางผาสุก    
 

ความหมายของไตรสิกขา 
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บทความนี้จึงรวบรวมคําอธิบายจากวรรณกรรมชั้นรองลงมา ซ่ึงอรรถกถาจารยและ
นักวิชาการรวมสมัยไดขยายความเพ่ิมเติมจากพระไตรปฎกมาแสดงไว วา การศึกษาและของเขต
ของการศึกษา ไวในวิมุตติมรรควา สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องท่ีควรศึกษา การศึกษาอันยอด
เยี่ยมและการศึกษาเพ่ือความเปนพระอเสขะ (ผูไมตองศึกษา)  (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
และคณะ. 2548: 4 )เปนการพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตดีงามถูกตอง ทําใหมีวิถีชีวิตท่ีเปนมรรค 
เปนทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงามของมนุษย ตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรค
กับสิกขาจึงประสานเปนอันเดียวกัน เม่ือมองในแงอริยสัจ 4 ก็เปนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอัน
ประเสริฐเม่ือเปนมรรคก็ดําเนินกาวหนาไปสูจุดหมายโดยกําจัดสมุทัยใหหมดไป ชวยใหเรามีชีวิตท่ี
พ่ึงพาอวิชชา ตัณหา อุปทานนอยลงไป ไมอยูใตอํานาจครอบงําของมัน พรอมกับท่ีเรามีปญญา
เพ่ิมข้ึนและดําเนินชีวิตดวยปญญามากข้ึนตามลําดับจนหระท่ังในท่ีสุดพอสมุทัยหมดทุกขก็หมดก็
บรรลุเปาหมายเปนนิโรธ โดยสมบูรณซ่ึง ศีล สมาธิ ปญญาใหถือวาเปนทฤษฎีถาเปนการปฏิบัติตอง 
(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2550 : 7) เปนปญญาแลวเปนศีลแลวเปนสมาธิสําหรับศีล
สมาธิปญญาท่ีวางไวเปนรูปทฤษฎีนี้ก็ไมใชวาผิดถูกตามรูปของทฤษฎีคือเรียงตามลําดับจากต่ําไปหา
สูงแตพอถึงท่ีปฏิบัติแลวตองดึงปญญามานําหนาและปญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนข้ึนเรื่อยๆ ไป
เพราะวามีสมาธิแลวปญญาก็จะงอกงามกวาเดิมปญญาจูงใหศีลสมาธิเดินไปถูกทางแลวก็จะเพ่ิมกา
ลังใหแกปญญาใหสูงข้ึนไป (พุทธทาสภิกขุ. ม.ม.ป.:198 ) ไตรสิกขาจึงเปน การศึกษาสามประการ
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนกุศโลบายแหงการพัฒนาตนเองท่ี
ถูกตองของมนุษยทุกคน เปนรากฐานของการพัฒนาท้ังหลายอันจะนําไปสูอารยะธรรมท่ีถูกตอง ศีล
เรียกวา สีลสิกขา สมาธิเรียกวาจิตสิกขาและปญญาเรียกวาปญญาสิกขา...”  คืออริยมรรคมีองค 8 
แตพูดในฐานะท่ีเปนระบบฝกฝนอบรมเม่ือจัดเปนระบบฝกฝนอบรมก็จะฝกฝนสามมิติเทานั้นคือ
ทางดานปญญาทางดานศีลทางดานจิตทางดานปญญาเปนเรื่องทางความรูความเขาใจแนวคิด
คานิยมท่ีถูกตองทางดานศีลการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาใหอยูในกรอบสอดคลองกับ
ความรูความเขาใจทางดานจิตเปนการพัฒนาจิตใหมีสมาธิพัฒนาจิตใหมีความเพียรพัฒนาจิตใหมีสติ
ดังนั้น ศีล สมาธิ ปญญา 3 องคประกอบนีเ้ปน 3 มิติตองทาไปดวยกันเรื่องเดียวกันทําไปดวยกันเพ่ือ
จุดประสงคเดียวกันจึงตรัสรวมกันไมไดหมายความวาตองทําศีลกอนใหสมบูรณแลวตองมาทําสมาธิ
ทาสมาธิสมบูรณแลวมาทําปญญา (ระวี ภาวิไล. 2528 : 18) 

สรุปไดวา คําวา ไตรสิขา ก็คือสิกขา 3 หมายถึง ขอสําหรับศึกษาการศึกษาขอปฏิบัติท่ีพึง
ศึกษาการฝกฝนอบรมตนในเรื่องท่ีพึงศึกษา 3 อยาง คือ  

1) อธิสีลสิกขาขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางประพฤติ (ทางกายวาจา) อยางสูง  
2) อธิจิตตสิกขาขอปฏิบัติสาหรับฝกหัดอบรมจิตเพ่ือใหเกิดสมาธิอยางสูงคือศึกษาเรื่องจิต

อบรมจิตใหสงบม่ันคงเปนสมาธิ 
3) อธิปญญาสิกขาขอปฏิบัติสาหรับฝกหัดอบรมปญญาเพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายหลักไตรสิกขาไวในเรื่อง “พระพุทธศาสนา

พัฒนาคนและสังคม” วาการศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเปน 3 ดานโดยสอดคลองกับ
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องคประกอบแหงการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีมี 3 ดานคือพฤติกรรมจิตใจและปญญาเรียกวา
ไตรสิกขาซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  

1. อธิสีลสิกขา คือ การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรมหมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย
และวาจาใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดีสิ่งแวดลอมท่ีเราเก่ียวของสัมพันธมี 2 
ประเภทคือ  

(1) สิ่งแวดลอมทางสังคมไดแกเพ่ือนมนุษยรวมท้ังสัตวอ่ืน  
(2) สิ่งแวดลอมทางวัตถุไดแกปจจัย 4 เครื่องใชวัสดุอุปกรณตางๆรวมท้ังเทคโนโลยี

และสิ่งท้ังหลายท่ีมีในธรรมชาติ 
ขอบเขตของศีลไววาศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาท่ีปรากฏภายนอกคือถา

ภายนอกเรียบรอยตามวินัยแมใจจะเสียไปบางก็ไมนับวาเสียในสวนศีลดังนั้นพระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) จึงไดแบงศีลออกเปนหมวดใหญๆ 4 หมวดคือ (พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต). 2549 : 
374) 

(1) การรักษาวินัยแมบทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เม่ือคนอยูรวมกันหรือทํางาน
ทํากิจการรวมกันเปนชุมชนเปนหนวยงานเปนองคกรตลอดจนเปนประเทศชาติจะตองมีกฎเกณฑ
กติกาตลอดจนกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบระบบใหเกิดความเรียบรอยความประสานสอดคลองความ
เก้ือหนุนตอกันความรวมรับผิดชอบและสามัคคีท่ีจะเอ้ือโอกาสหรือเปนหลักประกันใหชีวิตความ
เปนอยูและกิจการตางๆ ดําเนินไปดวยดีสมตามวัตถุประสงคแหงชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้นเชน
โรงเรียนก็ตองมีกฎกติกาท่ีเปนวินัยแมบทของตนเชนเดียวกันสาหรับสังคมคฤหัสถหรือสังคมแหง
มนุษยชาติท้ังหมด ก็คือ ศีล 5  

(2) การรูจักใชอินทรีย (อินทรียสังวร) เรารับรูสิ่งแวดลอมโดยผานทางอินทรียคือ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจถารับรูใชหูตาไมเปนเชนดูไมเปนฟงไมเปนแทนท่ีจะไดประโยชนก็จะเกิดโทษเชน
เกิดความลุมหลงมัวเมาถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเปนตนตลอดจนนําไปสูการใชมือและ
สมองเพ่ือการแยงชิงหรือทําลายจึงตองพัฒนาพฤติกรรมในการใชอินทรียใหดูฟง เปนตนอยางมีสติ
เม่ือดูเปน ฟงเปนเชนดูทีวีเปนฟงวิทยุเปนรูจักใชตาหูแสวงหาความรูเปนตนก็จะไดปญญาไดคุณภาพ
ชีวิตและนําไปสูการใชมือและสมองเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลกันและทําการสรางสรรคหลักปฏิบัติท่ี
สําคัญในการใชอินทรียคือ  

1) รูจักพิจารณาเลือกเปนสิ่งท่ีจะดูจะฟงเปนตนแยกแยะไดอยางรูเทาทันวาสิ่งใด
รายการใดดีงามหรือไมเปนคุณประโยชนหรือเปนโทษเปนภัยแลวหลีกละเวนสิ่งท่ีชั่วรายเปนโทษภัย
และรับดูรับฟงสิ่งท่ีดีงามเปนประโยชน  

2) ดูฟงเปนตนอยางมีสติควบคุมตนเองไดรูจักประมาณรูพอดีไมปลอยตัวใหลุมหลง
มัวเมาตกเปนทาสของสิ่งท่ีดูท่ีฟงเปนตนนั้นอันจะทําใหสิ้นเปลืองเงินทองสูญเสียเวลาเสียสุขภาพเสีย
การงานเสียการเลาเรียนเปนตน 



941การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

3) ไมเห็นแกความสนุกสนานบันเทิงไมติดอยูแคความชอบใจไมชอบใจแตรูจักดู
รูจักฟงใหไดคุณคาท่ีดีงามเปนประโยชนสูงข้ึนไปกวานั้นโดยเฉพาะท่ีสําคัญคือตองใหไดปญญาและ
คติท่ีจะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชีวิตและสังคม  

 (3) การหาเลี้ยงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทํามาหาเลี้ยงชีพเปนพฤติกรรม
หลักในการดําเนินชีวิตของมนุษยถามีผูหาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริตเปนมิจฉาชีพนอกจากชีวิตของคน
นั้นเองจะชั่วรายเสื่อมเสียแลวก็จะกอความเดือดรอนแกสังคมอยางมากจึงตองย้ําเนนกันอยางยิ่งใน
เรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและสงเสริมใหประชาชนฝกฝนตนใหสามารถประกอบสัมมาชีพคือหาเลี้ยง
ชีวิตโดยทางสุจริตไมผิดกฎหมายสัมมาชีพพึงมีลักษณะท่ีสําคัญๆดังนี้  

- เปนอาชีพการงานท่ีไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมกอเวรภัยหรือสรางความเดือดรอน
เสียหายแกสังคม  

- เปนอาชีพการงานท่ีชวยแกไขปญหาหรือสรางสรรคชีวิตและสังคมทางใดทางหนึ่ง  
- เปนอาชีพการงานท่ีชวยใหผูทําไดพัฒนาชีวิตของตนใหงอกงามยิ่งข้ึนท้ังดาน

พฤติกรรมดานจิตใจและดานปญญา  
- เปนอาชีพการงานท่ีไมทําลายคุณคาของชีวิตและไมเสื่อมเสียคุณภาพชีวิตแตทํา

ใหชีวิตของตนมีคุณคานาภาคภูมิใจ 
- เปนอาชีพการงาน ท่ี ทําให ไดปจจัยเลี้ ยงชีวิตมาดวยเรี่ยวแรงกําลังกาย

กําลังสติปญญาความเพียรพยายามความสามารถและฝมือของตนและทําใหไดฝกฝนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญจัดเจนหรือฝกปรือฝมือในทางสรางสรรคยิ่งข้ึนไป   

(4) การเสพบริโภคปจจัยโดยใชปญญา (ปจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษยใน
ท่ีสุดก็มาลงท่ีการกินใชเสพบริโภคถามนุษยไมพัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะกอปญหาอยาง
มากท้ังแกชีวิตแกสังคมและแกโลกเพราะเขาจะกินใชบริโภคปจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใชท้ังหลาย
รวมท้ังเทคโนโลยีดวยโมหะกอใหเกิดความลุมหลงมัวเมาฟุงเฟอฟุมเฟอยความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต
การใชจายสิ้นเปลืองการขัดแยงแยงชิงเบียดเบียนกันในสังคมการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
การกอมลภาวะเปนตนจึงตองพัฒนาพฤติกรรมในการกินใชเสพบริโภคใหเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
ปญญาท่ีรูเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามวัตถุประสงคของปจจัย 4 ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแต
รับประทานอาหารเพ่ือบํารุงเลี้ยงรางกายใหแข็งแรงมีสุขภาพดีไมใชกินเพียงเพ่ือเอร็ดอรอยอวดโก
อวดฐานะหรือตื่นตามคานิยมฟูฟาใหเปนการกินดวยปญญาท่ีทําใหรูจักประมาณในการบริโภคหรือ
กินพอดีท่ีเรียกวาโภชเนมัตตัญุตา ตลอดจนการใชสอยสิ่งตางๆอยางประหยัดซ่ึงทาใหไดประโยชน
มากท่ีสุด โดยสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด ปจจัยปฏิเสวนา หมายถึงการใชปญญาทําความเขาใจแลวบริโภค
ปจจัยท้ังหลายใหไดผลตรงพอดีตามคุณคาแทท่ีเปนจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มี
หลักในการปฏิบัติดังนี้  

1) บริโภคดวยความรูตระหนักวา การมี-ใช-บริโภคสิ่งเหลานั้นมิใชเปนจุดหมาย
ของชีวิตแตมันเปนปจจัยเครื่องชวยเก้ือหนุนใหเราสามารถพัฒนาชีวิตและทาการสรางสรรค
ประโยชนสุขท่ีสูงยิ่งข้ึนไป  
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2) บริโภคดวยความรูเทาทันตอวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคใชสอยสิ่งนั้นๆ
เชนการสวมรองเทามีวัตถุประสงคเพ่ือชวยปกปองเทามิใหเปนอันตรายจากสิ่งกระทบกระท่ังและ
เชื้อโรคเปนตนและเพ่ือชวยใหเดินวิ่งไดสะดวกรวดเร็วทนนานเปนตนมิใชสวมใสเพ่ืออวดโกแสดง
ฐานะกันตามคานิยมท่ีเลื่อนลอย  

3) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมใหไดปริมาณประเภทและคุณสมบัติของสิ่งท่ี
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการบริโภคสิ่งนั้นเชนบริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภทซ่ึงพอดีกับความตองการของรางกายท่ีจะชวยใหมีสุขภาพดี 

4) สามารถละเวนหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไมเปนปจจัยเก้ือหนุนชีวิตเชนสิ่งท่ี
ทําลายสุขภาพเปนตนโดยไมเห็นแกการเสพรสหรือความโกหรูหราเปนตน  

2. อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝกฝนพัฒนาในดานจิตใจมีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะจิตใจเปนฐานของพฤติกรรมเนื่องจากพฤติกรรมทุกอยางเกิดข้ึนจากความตั้งใจหรือเจตนา
และเปนไปตามเจตจํานงและแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลังถาจิตใจไดรับการพัฒนาใหดีงามแลวก็จะ
ควบคุมดูแลและ นําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดวยแมความสุขความทุกขในท่ีสุดก็อยูท่ีใจ ยิ่งไปกวา
นั้นปญญาจะเจริญงอกงามไดตองอาศัยจิตใจท่ีเขมแข็งสูปญหาเอาใจใสมีความเพียรพยายามท่ีจะ
คิดคนไมทอถอยยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซ้ึงก็ยิ่งตองมีจิตใจท่ีสงบแนวแนไม
ฟุงซานไมพลุงพลานกระวนกระวายคือตองมีสมาธิจึงจะคิดไดชัดเจนเจาะลึกทะลุไดและมองเห็นท่ัว
ตลอดจิตท่ีฝกดีแลวจึงเปนฐานท่ีจะใหปญญาทางานและพัฒนาอยางไดผลการพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิ
เปนแกนหรือเปนศูนยกลางจึงเรียกงายๆวา "สมาธิ" และอาจแยกออกไดเปนการพัฒนาคุณสมบัติ
ของจิตใจในดานตางๆ คือ  

1) พัฒนาคุณธรรมซ่ึงเปนคุณภาพของจิตใจกลาวคือคุณสมบัติท่ีเสริมสรางจิตใจให
ดีงามใหเปนจิตใจท่ีสูงประณีตและประเสริฐเชนหลักอิทธิบาท 4 จาคะคือความมีนาใจเสียสละ 
เอ้ือเฟอเผื่อแผกตัญูกตเวทิตาหิริ คือความละอายตอบาปละอายใจตอการทาความชั่วโอตตัปปะคือ
ความกลัวบาปเกรงกลัวตอความชั่วครามขยาดตอทุจริตคารวะคือความเคารพความใสใจรูจักให
ความสําคัญแกสิ่งนั้นนั้นอยางถูกตองเหมาะสมมัทวะ คือความออนโยนสุภาพนุมนวลไมกระดาง  

2) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจโดยเสริมสรางคุณสมบัติท่ีทาให
จิตใจมีความเขมแข็งหนักแนนม่ันคงแกลวกลาสามารถทากิจหนาท่ีไดผลดีเชนฉันทะคือความใฝรูใฝ
สรางสรรควิริยะอุตสาหะจิตตะคือความมีใจจดจอหรือสิ่งท่ีทําสัจจะคือความตั้งใจจริงอธิษฐานคือ
ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวตบะคือพลังเผากิเลสสติคือความระลึกนึกไดสมาธิคือภาวะจิตท่ีตั้งม่ันแนวแน  

3) พัฒนาความสุขและภาวะท่ีเก้ือหนุนสุขภาพของจิตใจคุณสมบัติท่ีควรเสริมสราง
ข้ึนใหมีอยูประจําในจิตใจเพ่ือความมีสุขภาพจิตท่ีดีพระพุทธเจาทรงแสดงไวหลายอยางโดยเฉพาะ
เชนปราโมทยคือความราเริงสดชื่นปติคือความอ่ิมใจปสสัทธิ คือความสงบเย็นสุขคือความคลองใจ
สันติคือความสงบเกษมคือความปลอดโปรงสีติภาพคือความเย็นสบายเสรีภาพคือความมีใจเสรีเปน
อิสระ ปริโยทาตตา คือความผองใสวิมริยาทิกัตตา คือความมีใจไรพรมแดน การพัฒนาในดานจิตใจ
นี้เม่ือปฏิบัติสูงข้ึนไปความสําคัญของสมาธิท่ีเปนแกนหรือเปนศูนยกลางจะยิ่งเดนชัดมากข้ึนและเม่ือ
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สมาธิเจริญข้ึนไปจนจิตแนวด่ิงอยูตัวอยางแทจริงแลวผูบาเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตท่ีเรียกวา 
"ฌาน" ซ่ึงเปนสมาธิจิตข้ันสูง การพัฒนาจิตใจหรือเรื่องของสมาธิท้ังหมดนี้แมจะมีประโยชนมากมาย
นาไปใชเพ่ือวัตถุประสงคไดหลายอยางเชนในเรื่องพลังจิตและในดานการหาความสุขทางจิตใจแต
คุณคาแทจริงท่ีทานมุงหมายก็คือเพ่ือเปนฐานหรือเปนเครื่องเก้ือหนุนการพัฒนาปญญาการทํางาน
ทางปญญาท่ียิ่งละเอียดซับซอนและลึกซ้ึงมากข้ึนก็ยิ่งตองการสมาธิจิตสูงข้ึนการพัฒนาจิตใจหรือ
สมาธินี้จึงมีความสําคัญมาก  

3. อธิปญญาสิกขา หมายถึงการพัฒนาปญญาซ่ึงมีความสําคัญสูงสุดเพราะปญญา
เปนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไรอยางไรและแคไหนก็อยูท่ีวา
จะมีปญญาชี้นาหรือบอกทางใหเทาใดและปญญาเปนตัวปลดปลอยจิตใจใหทางออกแกจิตใจเชนเม่ือ
จิตใจอึดอัดมีปญหาติดตันอยูพอเกิดปญญารูวาจะทําอยางไรจิตใจก็โลงเปนอิสระไดการพัฒนา
ปญญาเปนเรื่องกวางขวางแยกออกไปไดหลายดานและมีหลายข้ันหลายระดับเชน  

1) ปญญาท่ีชวยใหดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จความรูความ
เขาใจขอมูลความรูรวมท้ังศิลปวิทยาการตางๆ เขาถึงเนื้อหาความหมายไดถูกตองชัดเจนการรับรู
เรียนรูอยางถูกตองตามเปนจริงตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือตามท่ีมันเปนความรูจักจับสาระของ
ความรูหรือเรื่องราวตางๆ รูจุดรูประเด็นสามารถยกข้ึนพูดยกข้ึนชี้แสดงหรือยกข้ึนวางเปนหลักได
ความรูจักสื่อสารถายทอดความรูความเขาใจและความตองการของตนใหผูอ่ืนรูตามเห็นตามเปนตน
การคิดการวินิจฉัยท่ีถูกตองชัดเจนและเท่ียงตรงความรูจักแยกแยะวิเคราะหวิจัยสืบสาวเหตุปจจัย
ของเรื่องราวตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถแกไขปญหาและทําการสรางสรรคตางๆไดความรูจักจัดทํา
ดําเนินการหรือบริหารจัดการกิจการตางๆใหสําเร็จผลตามท่ีมุงหมายความรูจักเชื่อมสัมพันธ
ประสบการณขอมูลและองคความรูตางๆโยงเขามาประสานเปนภาพองครวมท่ีชัดเจนหรือโยงออก
ไปสูความหยั่งรูหยั่งเห็นใหมๆได 

2) ปญญาท่ีชวยใหดําเนินเขาสูวิ ถีชีวิตท่ี ถูกตองดีงามความรู เขาใจในระบบ
ความสัมพันธของสิ่งท้ังหลายท่ีอิงอาศัยสืบเนื่องสงผลตอกันตามเหตุปจจัยมองเห็นภาวะ และ
กระบวนการท่ีชีวิตสังคมและโลกคือหมูสัตวมีความเปนมา และจะเปนไปตามกระแสแหงเจตจํานง
และเหตุปจจัยท่ีตนประกอบสรางสมจัดสรรและมีปฏิสัมพันธกับปจจัยอ่ืนท้ังหลายเรียกงายๆ วา
เปนไปตามกรรม  

3) ปญญาท่ีชวยใหบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงามความรูเขาใจเขาถึงเทาทัน
ความจริงของสังขารคือโลก และชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเปนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกตองตอสิ่งท้ังหลายทาจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระไดโดยสมบูรณและมีชีวิตท่ีเปนอยูดวย
ปญญาอยางแทจริง 

การศึกษา 3  ดานท่ีเรียกวาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปญญานี้เปนหลักใหญของ
พระพุทธศาสนาเปนระบบและเปนกระบวนการท้ังหมดของการพัฒนาคนจากหลักไตรสิกขานี้
พระพุทธเจาทรงแสดงหลักธรรมและขอธรรมแยกยอยออกไปมากมายอยางท่ีเรามักเห็นหรือไดยิน
เปนหมวดๆหรือเปนชุดๆ มี 3 ขอบาง 4 ขอบาง 5 ขอบางฯลฯ หลักธรรมแตละหมวดแตละชุด
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เหลานั้นก็คือขอปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมในข้ันตอนหรือในสวนปลีกยอยตางๆแตละ
หมวดแตละชุดมักจะมีสาระบางสวนของไตรสิกขาครบท้ัง 3 อยางประสานหรือบูรณาการกันอยูใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆหลักไตรสิกขามีความสัมพันธกับหลัก
อัฏฐังคิกมรรคคือมรรคมีองค 8 (เรียกเต็มๆวาอริยอัฏฐังคิกมรรค) ซ่ึงแปลวาทางมีองค 8 ท่ีรูจักกัน
ในชื่อวาทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา/the middle way) นั้นเม่ือยนยอลงก็ไดเทากับไตรสิกขา
หรือสิกขา 3 ไดแก สีลสมาธิและปญญาเปนแตในทางสายกลางจัดเอาปญญาข้ึนกอนเทานั้น (วิ.
มหา.(ไทย)4/14/16.) 

สรุป การศึกษา 3 ดานท่ีเรียกวา ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา ถือเปนหลักใหญของ
พระพุทธศาสนา เปนระบบและเปนกระบวนการท้ังหมดของการจัดการทุนมนุษย สําหรับ ศีล คือ 
การฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม ใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ สามารถดํารงชีวิตไดสะดวกดวยดี 
การพัฒนาดานกายและวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดี 

 

บทสรุป   
  การจัดการทุนมนุษยเชิงพุทธนั้น มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของหลาย
หลักธรรม แตในท่ีนี้ไดเลือกหลักไตรสิกขามาประยุกตใชกับการจัดการทุนมนุษย เนื่องจากมี
ความคิดวาในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นตองมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดิ้นรนตอสู
เพ่ือใหอยูรอดและกาวขามผานพนสิ่งเลวรายตางๆท่ีเขามากระทบการดําเนินชีวิตหรือในหนาท่ีการ
งาน พรอมกันนั้นก็จะตองรูจักแกปญหาไดอยางอยางมีสติ มีความรอบคอบและใชปญญา  หากทํา
ไดเปนเบื้องตนเชนนี้ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตก็จะอยูไมไกลเกินเอ้ือม ท้ังนี้หลักไตรสิกขาเม่ือ
นํามาประยุกตใชกับการจัดการทุนมนุษยแลวก็จะสงผลทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากร ขาราชการ 
ในองคการหรือหนวยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการจัดการทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขาถือ
ไดวาเปนปจจัยสําคัญหรือปจจัยหลักในการขับเคลื่อนทรัพยากรอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ใน
ปจจุบันถือเปนนโยบายสําคัญท่ีหลายองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนตางใหความสนใจในการท่ีจะหา
แนวทางหรือวิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีทรงประสิทธิภาพและเปยมดวยคุณภาพซ่ึงสอดคลอง
กับหลักไตรสิกขายังเปนสิ่งท่ีดี มีคุณคาตอการบริหารงานทุกๆ อยาง รวมถึงการจัดการทุนมนุษย
ดวยการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการจัดการทุนมนุษยนั้น ดังนั้น การ
จัดการทุนมนุษยตามหลักไตรสิกขาจึงเปนกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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พื้นที่สาธารณะกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในยุครัฐบาลดิจิทัล 
PUBLIC SPACE AND PROMOTING THE PUBLIC PARTICIPATION IN 

DIGITAL GOVERNMENT ARA  
 

นครินทร์ เจริญเหล่าศิริ 
 

บทคัดย่อ 

 หลังจากการเกิดขึ้นของกระแสเงินทุน ทุนนิยม และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาฝั่งตัวใน
สังคมท าให้บทบาทหน้าที่ของพ้ืนที่สาธารณะเสื่อมถอยลง การเปลี่ยนแปลงส่งผลถึงการท างานภาครัฐ
ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพการท างานมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จึงเกิดแนวคิด “การ
มีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์” ขึ้น ที่เป็นส่วนช่วยให้พ้ืนที่สาธารณะในสังคมกลับมาเติบโตอีกครั้ง 
พร้อมกับการใช้ทฤษฎีรากฐานในการชี้ความส าคัญจ าเป็นอย่างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต่อยอด
ไปถึงการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพ้ืนที่สาธารณะตามแนวคิดของ ฮาเบอร์มาส จนกระทั่ง
มาถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละระดับจาก
ต่างประเทศ และสถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ทิ้งท้ายด้วย
ข้อเสนอแนะทางนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้หรือการศึกษาต่อยอด  
 
Abstract  
 After the emergence of capital flows, capitalism and information technology, 
these things has embedded in the society causing the role of public spaces to 
deteriorate. The changes also affect government workflow that aim to improve its by 
applying technology. Then, the concept of “Electronic Participation” occurs to help 
the public space to reflourish in society. Moreover, the use of grounded theories to 
point out the importance, one is the public participation until to the electronic 
participation and second is the public spaces according to Habermas' concept. Then, 
there are the case study applying the electronic participation at each level from 
abroad and scoping down to the situation of electronic participation in Thailand. The 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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policy suggestion is a final part of this article that will be useful for implementation 
or continuing study in the future. 
 
ที่มาและความส าคัญ  
           พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อย่างเสรี ไม่มีการกีดกัด และใช้พ้ืนที่
เพ่ือการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งของประชาชนหรือผู้คนที่เข้า
ร่วม ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกตีแผ่แลกเปลี่ยนกันบนพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่สาธารณะจึงเป็นหนึ่ง
องค์ประกอบหลักส าคัญของชุมชนเมือง ที่จะเป็นช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิต และรองรับความ
หลายหลายของคนในเมือง (กุสุมา กูใหญ่, 2556; ศุภชัย ชัยจันท และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, 
2559) การเกิดขึ้นของพ้ืนที่สาธารณะเริ่มต้นหลังจากผู้คนในสังคมได้รับสิทธิพลเมืองขั้นพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ จนเกิดเป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ ส าหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนของผู้คนในสังคม 
ตามร้านกาแฟ เสวนาสโมสร หรือรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์อย่างวารสารต่าง ๆ โดยลักษณะพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่สาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้โดยสมัคร ไม่มี
การกีดกันใด ๆ จากผู้มีอ านาจ เกิดการถกเถียงบนหลักความเสมอภาค พ้ืนที่สาธารณะท าให้เกิดการ
ร่วมตัวกันของผู้คนในสังคมเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งร่วมกันบรรลุเป้าหมาย 
โดยอาศัยการสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนแบบไม่มีพิธีรีตอง จนน าไปสู่การตรวจสอบอ านาจรัฐ เพ่ือ
สร้างความโปร่งใส และกระตุ้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมของสังคม ซึ่งสอดรับต่อแนวคิด
ของ ฮาเบอร์มาส (เจอร์เกน ฮาเบอร์, 1962) ซึ่งมีหลักใจความส าคัญเกี่ยวกับให้ความส าคัญกับ
เสรีภาพกับปัจเจก เพ่ือสร้างความจริงทางสังคม โดยเชื่อว่าพ้ืนที่สาธารณะควรท าหน้าที่วิพากษ์
ความชอบธรรมของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างลึกซึ้ง ครอบคลุม และต่อเนื่อง จน
พ้ืนที่เหล่านั้นหันเข้าสู่แนวคิดทางประชาธิปไตย และเป็นพ้ืนที่ของการแสดงตัวตนในฐานะพลเมือง 
(James G Finkayson, 2005) เพ่ือให้ท้ายที่สุดสามารถน าไปสู่การปลดปล่อยสังคมให้เป็นอิสระจาก
การถูกอ านาจครอบง า (ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน, 2554)  

นอกจากนี้ มุมมองพ้ืนที่สาธารณะของ ฮาเบอร์มาส ได้ขยายรายละเอียดด้วยการตีความมิติ
ทางสังคมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เรื่องโลกชีวิต (World life) และระบบ (System) โดยการ
กล่าวถึงพ้ืนที่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีการแทรกแซงจากตลาด ไม่มี
กฏเกณฑ์ตายตัว ด าเนินไปด้วยรูปแบบการบริหารแบบนึ่ง ที่ถูกเรียกว่า โลกชีวิต ก่อนที่จะถูกชักจูง
ด้วยความเป็นสมัยใหม่ โครงสร้าง ที่ประกอบไปด้วยแหล่งเงินตรา อ านาจ เข้ามาเป็นเคร่ืองมือ/
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สื่อกลางในการควบคุม ก ากับ ในการด าเนินเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ถูกเรียกว่า ทุนนิยม 
หรือ ระบบ (วรารัก เฉลิมพันธุ์ศักดิ์, 2559) เห็นได้ว่าระบบเข้ามามีบทบาทฝั่งตัวลึกและท าลายโลก
ชีวิต ท าให้โลกชีวิตไม่สามารถเป็นพื้นที่สาธารณะส าหรับทุกคนในสังคมได้อย่างเสรีอีกต่อไป  

กลับมาที่สถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน กระแสการคืบคลานและขยายตัวของโลกาภิวัตน์ 
และโลกเสรีขยายกระจายตัวไปทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ยุทธพร อิสรชัย, 
2549) ซึ่งน ามาสู่การเกิดขึ้นของปัญหาที่มีสลับซับซ้อนในสังคมมากกว่าอดีต จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาด้วยการไคร่ตรอง ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่บีบบังให้เกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ก้าวผ่านสังคมรูปแบบเดิมจนกลายเป็นสังคมที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Socio-Technical Transformation) (Jungwoo L et al, 2018) แสดง
ให้เห็นถึงการคืบคลานของ ระบบ เข้ามาฝั่งตัว ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผู้คนในโลกชีวิต ตามแนวคิดของฮาเบอร์มาสอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

เช่นเดียวกับรัฐบาลทั่วโลก เล็งเห็นความส าคัญจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึง
เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการท างานภายในของภาครัฐ เป็นที่มา
ของกรอบการด าเนินการที่ เน้นการพัฒนารัฐบาลด้วยเทคโนโลยี  เริ่มแรกเรียกว่า รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e-Government) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการ
ท างานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บริการภาครัฐ การจัดการทรัพยากรบุคคบล 
(เจ้าหน้าที่รัฐ) การบริหารงานด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาภาครัฐในระดับจุลภาค 
(Micro-level) แต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอจึงเกิดแนวคิดรูปแบบใหม่ จากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จึง
กลายเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ทีเ่น้นการยกระดับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
รัฐให้อยู่บนช่องทางออนไลน์ เน้นแนวทางการบูรณาการการท างานข้ามหน่วยงาน และรวมถึงการ
รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ๆ ในการประกอบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ (Jungwoo 
L et al, 2018) 

จากกรอบการด าเนินงานของรัฐบาลรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “รัฐบาลดิจิทัล” มีการกล่าวถึง
การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม จึงเกิดเป็นแนวคิด
ของ “การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขยายโอกาสและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการ
ท างานตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น โปร่งใสในการ
บริหารงานของภาครัฐ ครอบคลุม และส่งถึงทุกกลุ่ม (Davies and Simon, 2012) การมีส่วนร่วม
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ขยายประโยชน์ไปในมิติทั้งการลดต้นทุน เพ่ิมขยายโอกาสในการเข้าส่วนร่วมบน
อุปกรณ์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smith 
and Simon, 2008; IMC Technologies, 2009; วีระ เลิศสมพร, 2559) พร้อมกันนี้ การมีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยลดภาระการเดินทางเพ่ือมาแสดงความคิดเห็นจากรูปแบบอ่ืน ๆ จึงเป็น
ช่องทางที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยส่งเสริมให้สังคมสามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพ่ือที่จะร่วมกันสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง และสนับสนุนประชาธิปไตยจาก
ฐานรากอย่างแท้จริง (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2561) 

การเกิดขึ้นของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดกระแสตีกลับไปในทิศทางตรง
ข้าม ซ่ึงถือเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของระบบ (ทุนนิยม) และ
การเกิดขึ้นของรูปแบบการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เข้าไปท าลายโลกชีวิตตามแนวคิดของ
ฮาเบอร์มาส แต่กลับเข้าไปสนับสนุนการท างานและการเคลื่อนไหวโลกชีวิต โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียง และสื่อสารกันภายใต้เสรีภาพของปัจเจกบุคคล ถือว่าการมีส่วน
ร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทในการช่วยพยุงเสถียรภาพของโลกชีวิตอีกมุมหน่ึง โดยการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการถกเถียง เพ่ือร่วมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบกว้างไกล (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2550)  
 
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน 
 ส าหรับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนต่อขยายจากการมีการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ที่เริ่มจากแนวคิดพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วม (Participation) 
เป็นการเป็นส่วนร่วมระหว่างสองผู้กระท าการสองคนขึ้นไปกระท าการบางอย่างที่มุ่งวัตถุประสงค์
เดียวกัน หรือในประเด็นที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงความสนใจมากน้อยเพียงใด 
หรือไม่สนใจเลยก็ตาม และไม่มีความจ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ 
โดยตรง แต่อาจมีทัศนคติ ความสนใจ ความคิดเห็น ความห่วงใย ก็มากพอที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วน
ร่วมได้ ต่อยอดถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่กลุ่มคนหรือ
กลุ่มประชาชน เข้ามารับรู้ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล พร้อมกับการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการอย่างเท่าเทียม จนกระทั่งถึงความพร้อมที่จะแสดงออกและให้เห็นถึงความต้องการ ความ
สนใจร่วมกัน ที่จะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง หรือการด าเนินการ
ร่วมเพ่ือให้เกิดอ านาจในการต่อรอง รวมถึงเพ่ือการปรับปรุงสถานภาพในสังคม ทั้งนี้ต้องอยู่บนฐาน
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คิดที่ว่าประชาชนมีอิสระในความคิด มีความสามารถ และเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดย
หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีลักษณะที่ครบวงจร เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด (เกียรติ
ขจร วัจนะสวัสดิ์, 2550; จินตวีร์ เกษมศุม, 2557; ถวิลวดี บุรีกุล, 2552; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
ถวิลวดี บุรีกุล, 2540; อรทัย ก๊กผล, 2552) ซึ่งมักจะเกิดในรูปแบบปกติ ที่มีลักษณะเป็นการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชุมในรูปแบบต่าง ๆ สัมมนาชุมชน การล่าลายชื่อเสนอข้อกฎหมาย 
และหากแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 
ตารางที ่1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ล าดับที ่ ระดับ นิยาม 

1 ระดับการรับรู้
ข่าวสาร 

การมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ าที่สุด บทบาทของประชาชนจะมีเพียงแค่การทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่าละเอียดของภาครัฐเท่านั้น 

2 ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล รับฟัง และตรวจ
ข้อเท็จจริง จนถึงความรู้สึก เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 

3 ระดับการรับฟัง
ความคิดเห็น 

เป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดการะบวนการตัดสินใจ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลระหว่างการท างาน เพื่อจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

4 ระดับสร้างความ
ร่วมมือ 

เป็นการอนุญาติให้ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ ดังนั้นความ
คิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาผ่านกระบวนการด าเนินงาน 

5 ระดับเสริมอ านาจ เป็นขั้นที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยเป็นลักษณะของการ ลง
ประชามติ หรือสภาเมือง  

(จากการทบทวนวรรณกรรม) 
 
 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations 2018, World Justice 
Project 2015) คือ การใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมฯ และอาศัยประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการมีส่วนร่วมให้ตอบโจทย์ได้ตรงต่อวัตถุประสงค์  และเป็นการขยายโอกาสให้
สามารถแสดงความคิดเห็นในวงกว้างมากขึ้น ปราศจากข้อจ ากัดในด้านเวลาสถานที่ ส าหรับช่องทาของ
การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์มักอยู่บนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้  การมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมการเป็นประชาธิปอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยด้วยการใช้เครื่องมือที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย ที่กล่าวถึงสังคมประชาธิปไตย
ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอีกด้วย (กุสุมา กูใหญ่, 2554; วีระ 
เลิศสมพร, 2559)  ดังนั้น เมื่อศึกษาลงรายละเอียด พบว่า การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นทั้งหมด 3 ระดับมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ระดับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จากการทบทวนวรรณกรรม) 
 

จากระดับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในหลากหลายมิติ 
เริ่มตั้งแต่การเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผย การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมไปจนถึงการ
ร่วมกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างพ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นการ
สื่อสารผ่านตัวกลางโดยใช้ (Mediated Communication) มากกว่าการสื่อสารแบบเผชิญ (Face to 
Face Communication) (Paddy Cardiff,1989) 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์  
การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระดับการรับรู้ข่าวสาร 1. การให้ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ระดับการปรึกษาหารือ 2. ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายและ

บริการ 3. ระดับการรับฟังความคิดเห็น 
4. ระดับสร้างความร่วมมือ 3. ประชาชนร่วมกันปฏิบัติ และเข้ามาร่วมก าหนดนโยบายและ

บริการ 5. ระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน 
 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การมีส่วนร่วมทั้ง 2 รูปแบบไม่ได้มีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนกล่างถึงระดับการมีส่วนร่วมที่เริ่มต้นจากการบริการด้านข้อมูล จนกระทั่งถึง
การมีส่วนร่วมในระดับสูงสุดที่เข้ามาก าหนดนโยบายในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ล าดับที ่ ระดับ นิยาม 
1 การให้ข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
เน้นการให้บริการด้านขอ้มูล เปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการน าไปใช้ต่ออยา่ง
ไม่มีเง่ือนไข และเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ 
(Machine Readable) ทั้งในรูปแบบที่ต้องร้องขอ หรือไม่ต้องร้องขอ  

ล าดับที ่ ระดับ นิยาม 
2 ประชาชนเข้ามา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในนโยบายและบรกิาร 

สร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เปิดโอกาสให้
แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและการบริการสาธารณะ และรวมถึงภาค
ประชาชนด้วยกันเองบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3 ประชาชนร่วมกันปฏิบัต ิ
และเข้ามาร่วมก าหนด
นโยบายและบริการ 

เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้ร่วมออกความเห็น ก าหนดกฎเกณฑ์เชิง
นโยบาย และรวมถึงการร่วมกันออกแบบพัฒนาบริการ โดยเน้นารท างาน
เป็นเครื่อข่าย ร่วมกันตัดสิน แสดงออกจุดยืน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านอิเล็กทรอนกิส ์
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สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระดับน้อยกว่าในเชิงปริมาณ แต่ในรายละเ อียด
ส่วนลึกไม่ต่างกันนอย่ามีนัยยะส าคัญ ที่เริ่มต้นจากการบริการข้อมูล จนกระทั่งถึงระดับที่ประชาชน
เข้ามาร่วมกันก าหนดนโยบายเช่นเดียวกัน และสามารทียบเคียงได้ตามตารางที่ 3 แต่ความแตกต่าง
ที่ชัดเจน คือ ช่องทางที่เป็นสื่อกลางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่การมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใช้ช่องทางเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง 2 ภาคส่วนเข้าด้วยกัน  

 
การก าหนดสร้างพื้นที่สาธารณะตามแนวคิดของฮาเบอร์มาส   

เจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) นักปรัชญาเยอรมันสมัยใหม่ ที่ได้น าเสนอ
ผลงานอันมีชื่อเสียงเรื่อง “การแปลงรูปเชิงโครงสร้างของพ้ืนที่สาธารณะ” (The Structural 
Transformation of the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois 
Society) ในปี ค.ศ. 1962 โดยฮาเบอร์มาสเป็นสมาชิกของส านักแฟรงเฟิร์ตที่สนใจการ
วิพากษ์วิจารณ์ระบบและโครงสร้างทางสังคมในทฤษฎีแนววิพากษ์ (Critical Theory)  และแนวคิด
ส าคัญของฮาเบอร์มาส คือ การน าเสนอเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ที่ลึกซึ่งและ
หลากหลายมิติ จึงได้ถูกน ามาศึกษาต่อยอดกันอย่างกว้างขว้างในเชิงสังคมศาสตร์ในทั้งระดับสากล 
และในประเทศไทย (Bolton R, 2005; กาญจนา และคณะ, 2543; วิภา อุตมฉันท์, 2544) 
การศึกษาครั้งนี้เฉกเช่นเดียวกัน จึงได้หยิกยกส่วนหนึ่งของแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะของฮาเบอร์มา
สมาต่อยอดในประเด็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์  

เมื่อพ้ืนที่สาธารณะเสื่อมสภาพลง จากการเข้ามาของทุนนิยม และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ฮา
เบอร์มาส เสนอวิธีที่ประนีประนอมในการแก้ไข คือ การกระท าส่วนใหญ่ของมนุษย์สอดคล้องกับ
การพูด หรือการใช้ภาษาเสมอ เมื่อผู้กระท าการใช้ภาษาสอดคล้องกับการกระท า แสดงให้เห็นถึง
การกระท า/ค าพูด ผ่านการใช้เหตุผล หรือที่เรียกว่า การอ้างความสมเหตุสมผล และเมื่อผู้กระท า
การเริ่มคุ้นชินกับการอ้างความสมเหตุสมผลจะเป็นเครื่องชี้น าการกระท าของตน และก่อรูปแบบ
สังคมท่ีมีเสถียรภาพขึ้นมาได้ (วรารัก เฉลิมพันธุ์ศักดิ์, 2559) จากแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคม
ข้างต้น เป็นรากฐานส าคัญของการก่อตัวขึ้นของ ทฤษฎีการกระท าเชิงการสื่อสาร (The Theory of 
Communicative of Action) ที่เป็นทฤษฎีหลักของฮาเบอร์มาสต่อการอธิบายสภาพสังคมใน
ประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนที่สาธารณะ โดยฮาเบอร์มาสแบ่งการท ากระเชิงสังคม (Social Action) 
(Bolton R, 2005; สุรัชคมพจน์, 2554) แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 รูปแบบการกระท าเชิงสังคมของ ฮาเบอร์มาส 
   ความคาดหวัง 
สถานการณ ์

คาดหวังผลส าเร็จ  
(Oriented to Success) 

คาดหวังความเข้าใจ  
(Oriented to Reaching Understanding) 

 
ไม่ใช่สังคม  

(Non-Social) 

การกระท าเชิงเครื่องมือ (Instrumental Action)  การ
กระท าเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย/จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
เช่น ระบบการบริหารงานของรัฐ (Administration System)  

 
_ 

 
สังคม  

(Social) 

กระกระท าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action) เป็นกรณีเฉพาะที่
จะเกิดข้ึน โดยจะเกิดเมื่อผู้กระท าการพยายามที่จะชักจูงการ
ตัดสินใจของผู้กระท าการอีกคน  

การกระท าเชิงการสื่อสาร  (Communicative Action)  การ
กระท าที่อ้างความสมเหตุสมผล และยังมีผลกระทบเชิงสื่อเจตนา
ด้วย คือการยอมรับข้อเรียกร้อง เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม 

 
(Bolton R, 2005) 
 

หากน าหลักการการกระท าเชิงสังคมมาวิเคราะห์ในรายละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
จะพบว่า หากพบการแสดงความคิดเห็นเชิงเคร่ืองมือ เช่น “หากคุณ (รัฐหรือผู้มีอ านาจใด ๆ) ท า
โครงการสร้างเขื่อน พวกเราจ าก่อม็อบ” ถือ เป็นการกระท าการแบบการกระท าเชิงเครื่องมือ ที่เน้น
ถึงจุดมุง่หมายปลายทาง และคาดเดาการกระท าไว้ล่วงหน้าแล้ว นั่นคือ การก่อม็อบ ซึ่งหากรัฐหรือผู้
มีอ านาจยอมปฏิบัติตาม ถือเป็นการปฏิบัติตามแบบสมยอม ตามค าขู่ ไม่เป็นไปโดยสมัครใจ แต่หาก
พบข้อคิดเห็นในลักษณะ “การท าโครงการเขื่อนของคุณ (รัฐหรือผู้มีอ านาจใดๆ) ส่งผลกระทบต่อ
หมู่บ้าน เป็นจ านวนมากมาย ทั้งในเชิงพ้ืนที่ การใช้ชีวิต เป็นการท าลายระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต
จ านวนมาก” ถือเป็นการกระท าการเป็นรูปแบบการกระท าเชิงการสื่อสาร ซึ่งหากยอมค าตาม
เหตุผลดังกล่าว ถือเป็นการยอมรับเหตุผลร่วมกันระหว่างผู้กระท าการและผู้ตีความที่ก่อให้เกิดฉันทา
มติ ที่เป็นกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง ที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมต่อกัน  

ตามข้อเสนอของฮาเบอร์มาส ควรให้ความส าคัญกับการกระท าเชิงการสื่อสารเป็นอันดับแรก
ในการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมของรัฐ การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจ
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา จากตัวอย่างข้างต้น ด้วยระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถช่วยให้ตรวจจับ
ค า เช่น ม็อบ ว่ามีจ านวนเท่าไร และสามารถดึงข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาหลังจากพิจารณาข้อมูล
ที่ได้จากการกระท าเชิงการสื่อสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุผล และเห็น
เจตนาของการสื่อสารจากผู้กระท าอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ
ช่วยลดโอกาสของการกระท าเชิงกลยุทธ์ได้ เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางดังกล่าว จะลด
สภาวะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าการและผู้มีอ านาจได้ อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงต่อเจตนาที่
แท้จริง ซึ่งมักเกิดขึ้นกับการรับฟังความคิดเห็นแบบปกติ เช่น การท าประชาพิจารณ์ การจัด
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ประชุมสัมมนา เป็นต้น มากไปกว่านั้น การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดช่องให้แสดงความ
คิดเห็นได้มากกว่าแบบสอบถามในลักษณะทั่วไปที่มักก าหนดข้อค าตอบไว้ เช่น “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” “ใช่” “ไม่ใช่” เป็นต้น ที่มีส่วนในการสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ฮาเบอร์มาส ได้ขยายรายละเอียดของการกระท าที่เป็นเหตุเป็นผลเพ่ิมเติมผ่าน
แนวคิด จริยศาสตร์แห่งการถกเถียง ประกอบด้วยการถกเถียงทางศีลธรรม และการถกเถียงเชิง
จริยธรรม ความแตกต่างของการถกเถียงทั้ง 2 แบบ คือ การถกเถียงเชิงศีลธรรม เป็นการถกเถียงเพ่ือ
ตอบสนองต่อบรรทัดฐาน และกระท าการไปเพื่อสนองต่อความกังวลและความเคารพต่อสิ่ง ๆ นั้นใน
ภาพรวม ต่างจากการถกเถียงเชิงจริยธรรม ให้ความส าคัญการการถกถึยงบนค าถามถึงคุณภาพชีวิต
ของคน และความเป็นปัจเจก (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014) แต่อย่างไรก็ตาม 
การถกเถียงทั้ง 2 รูปแบบล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ ที่ท าให้เห็นถึงคุณค่าของบุคคลที่ยึดถือทั้งในระดับใน
ระดับที่ต่างกัน ตั้งแต่ระดับของบรรทัดฐาน จนกระทั่งถึงระดับความเข้าใจตนเอง และอัตลักษณ์ร่วม
ของชุมชน หากพ้ืนที่ในสังคมสนับสนุนการจริยศาสตร์ในการถกเถียง ที่เป็นช่องทางที่เปิดกว้าง 
สามารถใส่รายละเอียดเพ่ือที่จะอธิบายให้เห็นถึงเหตุผลของการกระท าที่หลาย ไม่มีข้อจ ากัด ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นถือเป็นผลลัพธ์ส่วนรวมที่มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนที่คอย
สนับสนุนมุมมองนี้ เพ่ือที่จะร่วมสร้างพ้ืนที่สาธารณะภายใต้หลักเหตุผลร่วมกัน  

ข้อสรุปจากการมีส่วนร่วมย่อมกระทบต่อ สังคมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในสังคม 
จะถูกปรับเปลี่ยนได้ผ่านการใช้จริยศาสตร์ในการถกเถียง  เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรับฟังความคิดเห็น
อย่างเสรีในวงกว้าง และประมวลผลข้อคิดเห็นที่ได้รับอย่างเป็นระบบส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงของภาคประชาชน และตีความใหม่ในการจัดสรรกิจจกรรมต่าง 
ๆ ให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสะท้อนระดับการส่วนร่วมในระดับที่ 3 อย่างการ
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันปฏิบัติและก าหนดนโยบายและบริการภายใต้เหตุและผลของตนเอง  

จากทฤษฎีและแนวคิดข้างต้น ทั้ง 2 ส่วนเกี่ยวโยงและเชื่อมโยงการจนไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ โดยการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนช่วยในการพยุงพ้ืนที่สาธารณะให้ด ารงอยู่ได้ในสังคม
ยุคเทคโนโลยีที่เป็นการเปิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะ
ของฮาเบอร์มาส และตัวพ้ืนที่สาธารณะเองเป็นอีกหนึ่งส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ ที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบให้ต้องเป็นการเปิดพ้ืนที่อย่างเสรี มีช่องว่างในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง  
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กรณีศึกษาการเปิดพื้นที่สาธารณะกับการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

เพ่ือศึกษาการเปิดพ้ืนที่สาธารณะจากการใช้ประโยชน์ของเทคโลยี ในยุครัฐบาลดิจิทัล 
กรณีศึกษาจากตัวอย่างของประเทศที่ประสบความส าเร็จเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ 
กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐในต่างประเทศ ใช้หลักเกณฑ์ส าคัญ 
คือ ประเทศที่ได้ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation Index) 
(United Nations, 2018) ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ที่มีค่าคะแนนมากกว่า 0.95 
จากคะแนนเต็ม 1 ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 รัฐบาลจาก 3 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละประเทศมีรายละเอียดที่น่าสนใจแตกต่างกัน
สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 กรณีศึกษาประเทศทีเปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับระดับการมีส่วนร่วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศ 
ระดับการมีส่วนร่วมฯ 

สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 

 
ระดับที ่1 

บริการข้อมูลภาครัฐผ่าน 
Data.gov.uk 
(https://data.gov.uk/) 
ไฟล์เอกสารส่วนใหญ่เป็น
แบบไฟล์ที่คอมพิวเตอร์
อ่านได้ 

เว็บไซต์ www.aph.gov.au/ 
ข้อมูลการน าเสนอเกีย่วกับ
พระราชบัญญัติของประเทศ
ออสเตรเลียแบ่งเป็นหมวดหมู่
ชัดเจน และมีไฟล์เอกสารที่
หลากหลาย  

การเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาล
สิงคโปร์ คือ Data.gov.sg 
(https://data.gov.sg/) ไฟล์
เอกสารส่วนใหญ่เป็นแบบไฟล์ที่
คอมพิวเตอร์อ่านได ้

 
ระดับที ่2 

เว็บไซต์ Data.gov.uk คือ 
การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมาย และนโยบายได ้ 

สามารถมีส่วนร่วม ติดตาม 
พระราชบัญญัติที่ตนเองสนใจ
ได้ 

“eCitizen Ideas!” (ecitizen.gov.sg ปี) 
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตั้งแต่
ประเดน็เล็กนอ้ย จนกระทั่งถึงประเด็น
สาธารณะของสังคม  

 
ระดับที ่3 

การร่วมกันออกแบบ
บริการ และปรับปรุง
คุณภาพบริการ ตาม
แนวทาง Government 
Digital Service  

เปิดโอกาสประชาชนแสดง
ความคิดเห็นต่อ
พระราชบัญญัติผ่านช่องทาง
ดิจิทัล มีระบบติดตามสถานะ 
ผลการพิจารณา  

เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น และร่วมกันออกแบบในประเด็น
ของกฎหมายและนโยบาย รวมไปถึงการ
ใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ผ่านชอ่งทาง
อิเล็กทรอนกิส์ที่เรียกวา่ REACH  
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(Gov.uk, 2016; ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์, 2560, ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2561) 
 

จากตารางที่ 3 เป็นการศึกษา จากกรณีศึกษาประเทศที่มีการน าการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม น ามาเปรียบเทียบกับระดับการมีส่วนร่วมที่สรุปไว้
ข้างต้น ท าให้เห็นถึงระดับของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดการน ามาประยุกต์ใช้จริงได้
อย่างชัดเจนโดยเริ่มตั้งแต่การบริการข้อมูลบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในช่องทางที่หลากหลาย และรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกช่องทาง
หนึ่ง เป็นการเปิดพ้ืนที่สาธารณะบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
ทิศทางและการเกิดขึ้นของการมีส่วนร่วมทางสังคมในยุครัฐบาลดิจิทัลของไทย  

จากกาารพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย เพ่ือให้เห็นถึง
สถานะภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และมิติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

1 แผนและนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 
 แผนและนโยบายระดับชาติถือเป็นกรอบการด าเนินงานส าคัญของประเทศ ส าหรับประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากนัก แต่มีการกล่าวถึงประเด็นการมีส่วนร่วม และยังคงเป็นการกล่าวถึงในภาพรวมไม่
เฉพาะเจาะจงลงในรายละเอียดถึงวิธีการ และช่องทางมากนัก ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แผนนโยบายระดับชาติกับประเด็นการมีส่วนร่วม  

ชื่อ ประเด็นที่เกีย่วข้องกับการมีส่วนร่วม 
 

 
รัฐธรรมนูญ ปี 

2560 

มีการให้ความส าคัญกับมิติเรื่องของการมีส่วนร่วมไว้อยา่งชัดเจน โดยได้ระบุไว้ในหลากหลายมาตราอย่างเช่น มาตรา 
43 133 254 256 ได้ยังลงรายละเอียดถึงการด าเนินกิจการของรัฐโดยมีความจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนไว้ใน มาตรา 58 65 77 และ 178 ซ่ึงมีการระบุถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น จ านวนของผู้เข้าร่วม และเหตุ
ที่ต้องน าการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และในรัฐธรรมนูญกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
หน่วยงานภาครัฐต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และชุมชน พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะดังกล่าวออกมา
เผยแพร่สู่สาธารณะ และน ามาวิเคราะห์ประกอบการท ากิจกรรมของรัฐ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
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ยุทธศาสตร์
ศาสตร์ 20 ปี 

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง ในประเด็นย่อยเร่ือง สร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน ซ่ึงเน้นสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
ร่วมกันเพื่อที่จะปรึกษาประเด็นสาธารณะ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  แผนย่อย เร่ืองการปรับสมดุลภาครัฐ ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้ตรงต่อความ
ต้องการ และมีความเหมาะสมสูงสุด  

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งขาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
กล่างถึงการบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการบริหารประเทศ
อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจทิัลของ 

ประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล โดยแผนฉบับนี้มีลักษณะเป็นตัว
แผนที่คล้ายกับการเป็นแผนปฏิบัติการ ดังนั้นจึงมีโครงการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ด้วย ซ่ึง
โครงการที่อยู่ภายใต้ขีดความสามารถ “ด้านการรับฟังความคิดเห็น” แผนงาน วิธีการด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าไว้อย่างชัดเจน  

(ราชกิจานุเบกษา, 2560; ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, 2562; 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 
 

แผนและนโยบายระดับชาติ เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ในมิติด้านการมีส่วนร่วมมีการ
กล่าวถึงอย่างชัดเจนถึงเหตุและความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลาย
มาตรา ต่อมาที่แผนระดับที่ 1 อย่างยุทธศาสตร์ศาสตร์ 20 ปี ไล่เรียงมาที่แผนระดับที่ 2 คือ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตย และร่วมสร้างการ
พัฒนาที่มั่นคง และในแผนระดับที่ 3 คือ แผนระดับปฏิบัติการอย่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ.2559-2561 ที่มีการกล่าวถึงด้านการรับฟังความคิดเห็นด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโยลีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่ 1 และได้มีการระบุโครงการ และผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน (ราชกิจานุเบกษา, 2560; ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560, 2562; ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 

2 สถานะการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุครัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทยเรื่องการบริการข้อมูลบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระดับที่ 1 ของการมี

ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห า ก พิ จ า ร ณ า บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ า 
(www.ratchakitcha.soc.go.th) อนุญาติให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ แต่เป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นไฟล์ JPEG และ PDF เป็นส่วนมาก ทั้งยังสามารถคัดลอกข้อมูลในรูปแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ส่วนตัวหากได้เป็นสมาชิก พร้อมกับเว็บไซต์ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน” (www.govchannel.go.th) เริ่มมีการบริการข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่คอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านได้ (Machine Readable) นอกเหนือจากไฟล์ DOCX JPEG และ PDF ที่สะดวกต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดมากกว่า ต่อด้วยระดับที่ 2 อย่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เริ่มมีเว็บไซต์ “การรับ
ฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย” (www.lawamendment.go.th/) เกิดขึ้น โดยเป็นการแสดงความคิดเห็น
ต่อ ร่าง กฎหมายที่ผู้เข้าชมสนใจ แต่ยังคงพบปัญหาลิงค์เสีย (Broken link) อยู่เช่นเดียวกัน และการมี
ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่ 3 ของประเทศไทยยังไม่ปรากฎแน่ชัด (ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล, 2561) 

จากหัวข้อ 5.1 ขีดความสามารถด้านการรับฟังความคิดเห็น มีการระบุถึงโครงการ ศูนย์บริการ
ข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111 (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2560) แต่ข้อสังเกตส าคัญส าหรับ
โครงการดังกล่าวนี้ คือ ลักษณะการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่มีการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงกระบวนงานมากนัก เนื่องจากโครงการที่
มีลักษณะเป็นการรับสายโทรศัพท์ (Call Centre) รับฟังเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จึงอาจจะยังไม่
สอดคล้องต่อการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่ควรจะเป็นมากนัก  

จากสถานะการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงช่องว่าง
ในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญ และเร่งพัฒนา
เพ่ือให้พื้นที่สาธารณะในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาข้างต้น ท าให้เห็นความส าคัญจ าเป็นของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนั้นเพ่ือให้การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย จึงควรร่วมกันผลักดันใน
ประเด็นขั้นต่ าดังต่อไปนี้  
 1) เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ไปในทิศทางเดียวกัน แผนระดับชาติมีการระบุและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะเป็น
เครื่องยืนยันในความเป็นทางการของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าความคิดเห็นของประชาชนที่เข้ามา
แลกเปลี่ยนจะได้รับการพิจารณาและให้ความส าคัญ  
 2) จากสถานะการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง ภาครัฐควรมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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มาตราฐานในการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่าง
เช่น ระดับที่ 1 ควรมีการก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลด้วยไฟล์ลักษณะที่คอมพิวเตอร์
สามารถอ่านได้ (Machine Readable) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการน าข้อมูลไปต่อยอด ในระดับที่ 
2 และ 3 อาจมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการเปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนและเข้ามามี
บทบาทของประชาชนได้ และขยายไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในอนาคต  
 3) การสร้างพ้ืนที่สาธารณะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ควรเป็นการเปิดพ้ืนที่อย่างเสรี ไม่กีก
กัน และรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ควรมีช่องรับฟังความ
คิดเห็นที่เกิดแบบปลายเปิด เพ่ือที่จะได้เห็นถึงการอ้างเหตุผล ในการคัดกรองการกระท าเชิงการสื่อสาร
และการกระท าเชิงเครื่องมือออกจากกัน และเห็นถึงจริยศาสตร์ในการถกเถียงของประชาชนอย่างชัด
แจ้ง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นมาสรรค์สร้างกิจกรรมให้ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน  
 4) ภาครัฐหลังจากการค านึงถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรศึกษาใน
รายละเอียดเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบให้การมีส่วนร่วมรูปแบบนี้ประสบความส าเร็จ พร้อมทั้ง
การส่งต่อนโยบายในเชิงของการสื่อสารถึงการมีอยู่ของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ภายในหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
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