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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 



(3)การประชุมวิชาการระดับชาติ 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     
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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 
  
 

 



(5)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
 
 
 

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 
 
 
 



(7)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3๓ 
 

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 



(8) การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
๔ 

 
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    



(9)การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

สารบญั 
กองบรรณาธิการ  
คณะกรรมการการวิพากษ์บทความ  
คำนำ  
กำหนดการ  
  

การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เชิงธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา 

1 

 อัมพร  เจือจันทร์, วรนุช  แบบนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 13 
 สุเทพ สุดเอี่ยม, สุภาภรณ์ โสภา, สุขอุษา นุ่นทอง, อำพล ปุญญา,  

ประสิทธิ์ พันธวงษ์ 
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ผลมีต่อพฤติกรรมการใช้โรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

31 

 ชัยยุทธ ชิโนกุล, พันธกิจ ท้าวทอง 
พุทธรัฐศาสตร์: กระบวนทัศน์และพลวัตของแนวคิดทางการเมือง     47 
 กรกต   ชาบัณฑิต 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี 

55 

 ปิยนุช ชมบุญ, พรนภา  เตียสุธิกุล 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

67 

 นครินศร์ จับจิตต์, สุวรรณา โชติสุกานต์, อรสา จรูญธรรม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค
อย่างย่ังยืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

79 

 มนัชญา มีชู, วิชชาญ จุลหริก 
การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

89 

 เฟ่ืองลดา ชุ่มนวน, วิชชาญ จุลหริก 
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พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง จ.หนองคาย                      99 
 วิวัฒน์ ทองวาด 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค 
กับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

111 

 สุภาภรณ์  เหรียญประดับ 
รูปแบบการพัฒนาสินค้าเกษตรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

125 

 เกรียงไกร ทรัพย์แสนมา, สิริ ลภัสลดา ปันสาน 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดหนึ่ง  

139 

 สุรินทร์ นิยมางกูร 
แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสุขภาวะ
แบบองค์รวมในผู้สูงอายุ  

 
153 

 บุญทัน ดอกไธสง, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,พงศ์พัฒน์ 
จิตตานุรักษ์, สุภัทรชัย สีสะใบ, มงคล ชัยวุฒิ 

แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสู่ผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น 181 
 เกรียงศักดิ ์โชควรกุล 
คุณภาพการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

199 

 สุวรรณี  รุ่งจตุรงค์, ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ ์
ปัจจัยข้อได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

215 

 ชัยยุทธ ชิโนกุล 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 231 
 ณัฐกร ปังละออ, ปัณณวิชญ์  แสงหล้า 
การบริหารองค์กรและการเงินในสมัยพุทธกาล 245 
 ภัทรพล ใจเย็น , พลวัฒน์ ชุมสุข, ปิยวรรณ หอมจันทร์ 
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Competency development of Sangha Administrator in Thailand 4.0 261 
 Phramaha Chaiyaphorn Iddhivaro (Samrit) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ 271 
 สิงห์คำ มณีจันสุข,  พลวัฒน์ สีทา 
บทบาทภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ 291 
 พระสมุห์บุญโชค กิตฺติสาโร, พลวัฒน์ สีทา 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ศึกษากรณีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย 

307 

 ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ, พระสิทธินิติธาดา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบการทำงานในภาครัฐเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในยุค  
4.0 

319 

 ยุภดี  แหยมสุขสวัสดิ์ 
การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างครอบครัวสันติสุข 329 
 ณรงค์ศักดิ์ ชาวคอนไชย, นรารัตน์ สงวนทรัพย,์ ธิติวุฒิ หมั่นมี 
ธรรมาภิบาลอ่อนแอ สังคมไทยจึงอ่อนแอ 341 
 นพดล ดีไทยสงค์ 
การบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกตาม
ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ 

353 

 สมาน งามสนิท 
แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 

359 

 อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
การพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทยในโรงงานอุตสาหกรรมตามแนวหลักพุทธธรรม 371 
 ไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย, สุรินทร์  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต์ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้เครื่องมือแพทย์ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 385 
 สาธิต ทิพย์มณ,ี สุรินทร์ นิยมางกูร 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 397 
 ประพันธ์ คชแก้ว, สมาน งามสนิท 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 417 
 วิศิษฎ์สร  เอกกิตตินันท์ 
การบูรณาการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
หลักพุทธธรรม 

435 

 พระครูปลัดชาติชาย ญาณโสภโณ(ขุมเงิน), รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริหารท้องถิ่น: ศึกษากรณี คัดค้านการก่อสร้างบ่อ
บำบัดน้ำเสียในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

447 

 ยุทธศาสตร์ ฤทธิ์ลอย, สุรินทร์  นิยมางกูร 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 461 
 บวร ขมชุณศรี, สุรินทร์  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 479 
 พระมหาธีรวัฒน์  เสสปุญฺโญ, สุรินทร์  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต์ 
จริยธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 497 
 ณัชชา อมราภรณ์, สุรินทร์  นิยมางกูร, กฤช เพ่ิมทันจิตต์ 
สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคคลากรเชิงรุก 521 
 สุภัทรชัย สีสะใบ, รัตน์นท ีวิโรจน์ฤทธิ์,  

พระสมุห์โอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกุล) 
การจัดการซุ้มรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มจร 541 
 พระคมสัน เจริญวงค,์ เอนก ใยอินทร์,  

พระสมนึก ธีรปญฺโ  (กลับน้อม) 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 549 
 ธนะพัฒน์  เดชเลิศวรพัฒน์, ไพวรรณ ปุริมาตร 
ภาวะผู้นำตามแนวทางการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 561 
 ไพรัฐ  พานิชสกุลชัย, พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล 
การปรับตัวขององค์กรภาครัฐ: การเมืองไทยในทศวรรษหน้า 575 
 ณัฏฐ์ชนนจ์ ภูจอมจิตร,  
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน 585 
 พระมหาอาณัฐ กตปุญโญ 
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ทฤษฎีเกมส ์: การบริหารเชิงกลยุทธ์  591 
 ปิยวรรณ หอมจันทร์, พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร 
การบริหารงานบุคคลด้วยหลักพุทธธรรม 599 
 พระมหาธงชัย ชาตเมธี 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ยาบ้า)ของเยาวชนโดยการใช้หลักอริยสัจ ๔ 
กรณีศึกษา : เยาวชนชนในอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

609 

 ณัฐภัทร เสมานู, สนธิญาณ รักษาภักด ี 
การบูรณาการหลักภาวนา ๔  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  625 
 มนตรี  พรมวัน, สุรินทร์  นิยมางกูร 
อนาคตประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 637 
 พระสุทธินันท์  นามเดช, พระครูธรรมธรบุญเที่ยง ลักษณ์พลวงค ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา 645 
 พระปลัดพีระพงศ ์ ฐิตธมฺโม 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวเชิงพุทธ 659 
 พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส 
การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง : 
กรณีศึกษา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

675 

 คิด  วรุณดี 
ก้าวย่างประวัติศาสตร์ขององค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายของประเทศไทย 

697 

 โกเมศ  ขวัญเมือง 
การพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  715 
 สุกานดา  จันทวารีย์ 
การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 729 
 รัฐพล  เย็นใจมา, สุรพล  สุยพพรหม, พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์  
คุณสมบัติของพระนักเผยแผ่ในสังคมยุคใหม่ 743 
 พระครูปลัดอุดร ปริปุณโณ, ประดิสิษฐ์  ประคองสาย  
วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนที่ 759 
 พระสิทธินิติธาดา (ชลัช  โชติทตฺโต), พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม 777 
 พระอนุวัฒน์  อนุตฺตโร  
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพละ 4 787 
 อมลวรรณ  อบสิน   
การพัฒนาองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 801 
 สุทธิพร จินดา, ตุลยวดี หล่อตระกูล  
การพัฒนาการบริหารบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 

809 

 ปัญม์ณิสาธ์  องค์ปรัชญากุล, สุรินทร์ นิยมางกูร  
แนวทางการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 821 
 พระกรินทร์ ฐิตธฺมโม  
มุมมองพระพุทธศาสนากับการบริหารงานบุคคล 833 
 พระสุริยะ ฐานธมฺโม  
วิเคราะห์การสร้างภาวะผู้นำ : มุมมองพระพุทธศาสนา 841 
 พระเตวิช โชติญาโณ  
ประสิทธิภาพการบริหารองค์การด้วยหลักอิทธิบาท 4 851 
 พระปิยะ  สิริสุวณฺโณ (มูลวงศ)์  
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ 859 
 พระมหาเกียรติพงษ ์ อภิสิทฺโธ  
ระบบกลไกการพัฒนาสังคมด้วยหลักเบญจศีล 867 
 พระมหานิวัฒน์ อภิชาโน  
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย: การอนุรักษ์และการปรับตัว 873 
 พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล 

891 

 พระมหาบำรุง ธมฺมเสฏฺโฐ  
ภาวะและการดูแล ด้านสุขภาพพระสงฆ์ไทย 899 
 พระมหาโสภณ   กิตฺติโสภโณ(นิลยิ้ม) 
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การบริหารชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 909 
 พระยุรนันท์ ภทฺทธมฺโม, Channel  Nul  
การจัดการทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 917 
 พระสมนึก ธีรปญฺโ  (กลับน้อม), สุรินทร์  นิยมางกูร, 

กฤช เพ่ิมทันจิตต์ 
 

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของสำนัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

933 

 พงศกร  เกสรชื่น, จิรายุ  ทรัพย์สิน, นพฤทธิ์  จิตรสายธาร  
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 965 
 พระพล  อนาลโย (เพ็งพิศ), วันชัย  สุขตาม, ศศิธร  ศูนย์กลาง  
วัดคือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย 989 
 สมควร  แย้มบุบผา  
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 โครงการ 996 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 1001 
 แบบประเมินบทความวิจัย 1007 
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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) 

การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของ 
กลุมวิสาหกจิชุมชนจงัหวดันครราชสีมา 

The Development of Potentiality And Business Learning of  
Community Enterprise in Nakhonratchasima Province 

 

อัมพร  เจือจันทร ∗   วรนุช  แบบนา∗∗ 
 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา และเพ่ือเสนอแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ใชวิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 44 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา 1ศึกษาสภาพปญหาของ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของ
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ีครอบคลุม  32  
อำเภอ  โดยมีสภาพปญหาของผูประกอบการตาง ๆ  2) กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจ
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจนั้นตอง
พัฒนาภาวะความเปนผูนำของผูประกอบการและการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน เชน 
ดานภาวะผูนำของผูประกอบการกับการทำงานเปนทีม ดานการมีสวนรวมของสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน ดานการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ดานการรับผลประโยชน และดานการติดตาม
และประเมินผล และ 3) เสนอแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุม
วสิาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวทางดังนี้ แนวทางข้ันท่ี  1  แนวทางกาพัฒนาศักยภาพ
และการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนในระดับพ้ืนฐาน (เริ่มตน) และแนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาในระดับความกาวหนา  
คำสำคัญ : พัฒนาศักยภาพ, การเรียนรูเชิงธุรกิจ, นครราชสีมา 

 
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 

 ∗ อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครราชสีมา. 

 ∗∗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา. 
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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 
 

 

บทนำ 
 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติจะใหประชาชนอยูเย็นเปนสุขนั้น จะตองมุงเนนท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ดานเศรษฐกิจคือการแกไขปญหาความยากจนโดยการเพ่ิมรายได 
ลดรายจาย ลดหนี้สิน ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมทรัพยสินได ดานสังคมคือ การพัฒนาดานความสัมพันธของ
คนในสังคมใหปราศจากความขัดแยง มีความสามัคคีกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน ชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน เม่ือประชาคมในสังคมมีเศรษฐกิจท่ีดี สังคมม่ันคงอบอุนก็จะสงผลใหการเมือง การ
ปกครองมีความม่ันคง มีเสถียรภาพดวยเชนกัน ในท่ีสุดประชาชนก็จะมีความอยูเย็นเปนสุขได 
ดังนั้นรัฐบาลในทุกยุคสมัยตางใหความสำคัญกับการแกปญหาความยากจนในประเทศไทยซ่ึงเปน
ปญหาสังคมท่ีเรื้อรังมายาวนาน โดยไดมีการกำหนดยุทธศาสตรตางกัน พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกัน
ในประเทศใหเขมแข็งข้ึนเพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม ซ่ึงมุงเนนการสงเสริมใหประชาชนมีการพัฒนาความเปนอยูใหดี
ข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนโดยสนับสนุนใหแตละชุมชนมีการรวมกลุมในลักษณะของ “กลุมอาชีพ” 
และสงเสริมใหมีการนำภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาสินคา หรือ
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บริการเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน ซ่ึงเปนการดำเนินการพัฒนาไปสูวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาวัตถุเสพบริโภค 
แทนท่ีจะพัฒนาสูความเปนอิสระยิ่งข้ึน กลายเปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต), 2540) 
  รัฐบาลไดออกกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน คือพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 18 มกราคม 2548 และมีผล
บังคับใช  19 มกราคม 2548 เพ่ือสงเสริมภู มิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได  การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบวิสาหกิจเพ่ือใหชุมชนพ่ึงตนเองไดและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง รวมท้ังการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูความเปนผูประกอบการใน
ระดับท่ีสูงข้ึนตอไป (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) 

   วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise : SMCE) เปนนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีตองการแกปญหาหนี้สินของประชาชน โดยมีหลักคิดท่ีวา หากประชาชนสามารถนำ
ทรัพยากรตาง ๆ มาทำใหเกิดมูลคา ก็จะสามารถสรางรายไดอาชีพท่ีม่ันคงยั่งยืนและขจัดปญหา
ความยากจนไดในท่ีสุด โดยวัตถุประสงคของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน คือ การใหประชาชนในชุมชน
มีการรวมตัวกันประกอบกิจการดานการผลิตสินคาและบริการ เปนการสรางรายไดและการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน ตามนโยบายขจัดความยากจนของประเทศ 
(สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร) 
  อยางไรก็ตาม แมรัฐบาลจะพยายามสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน แตก็ยัง
พบวา วิสาหกิจชุมชนยังมีขอจำกัด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาก ท้ังในแงการตลาด 
การบริการจัดการ เงินทุน ทรัพยากร เทคโนโลยี การผลิต เปนตน วรกันต  จารุพพัฒน, 2548) 
ดังนั้นในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหกาวสูมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนั้นจำเปนตองมีการจัด
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูในกลุมวิสาหกิจชุมชนดวย กระบวนการเรียนรูของชมุชนมี
ความหลากหลายอาทิ การถายทอดโดยวิธีบอกเลาความรู เรียนรูบทเรียนประสบการณจากพ้ืนท่ีอ่ืน
โดยการศึกษาดูงาน การสรุปบทเรียนในกลุมสนทนาอยางตอเนื่อง การเรียนรูผานประสบการณจริง
ทามกลางการปฏิบัติ การเรียนรูโดยกระบวนการกลุม ผสมผสานความรูเดิมกับความรูใหม และยังมี
การจัดการความรู ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการแสวงหา ยกระดับ การพัฒนาและ
ประยุกตใชความรู โดยเริ่มตนจากการศึกษาสภาพปญหาตางๆ การทบทวนความรู ภูมิปญญา
ชาวบานตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน การจัด/ปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหาตางๆ การจัดกิจกรรม
รวมกัน การสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและผูนำ การสรุปปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

  วิสาหกิจชุมชนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจดวยการสรางงานและสรางอาชีพใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน มีการนำเอาทรัพยากร 
วัตถุดิบ และภูมิปญญาของทองถ่ินมาใชประโยชนอยางคุมคา สามารถแกปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศใหอยูดีมีสุข ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) จึงยังอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนว
ปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” อยาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 34

จริงจัง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศท่ีสมดุล เปนธรรม และยั่งยืนในท่ีสุด (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) มาใชเปนแนวทาง ซ่ึงเนนการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานการพัฒนาท่ีสำคัญของประเทศ โดยใหความสำคัญกับเศรษฐกิจ
ชุมชน เนนการผลิตเพ่ือการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน รวมท้ังพัฒนาระบบการบมเพาะ
วิสาหกิจชุมชน ควบคูไปกับการสรางผูประกอบการรายใหมดวยการพัฒนาความรูและในการจัดทำ
แผนชุมชนแบบมีสวนรวมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีเนนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการ
รวมกลุมเปนสหกรณตาง ๆ ท่ีเนนการพัฒนาระบบและการสรางเครือขายสหกรณ การเพ่ิมทักษะ
ความรูในการเปนผูประกอบการควบคูกับการขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนท้ังระดับชุมชนและ
ระดับชาติ ท่ีรวมท้ังการสรางกลไกใหภูมิปญญาและนวัตกรรมตาง ๆ เปนแหลงทุนท่ีสำคัญ 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)    ทักษะดานการจัดการ 

การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน การพัฒนามาตรฐานสินคา 
การสรางตราสินคา การจัดการเรื่องทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ของกลุมตาง ๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลายของชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
  จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญ มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลายชนิดอยู
กระจายท่ัวทุกอำเภอ และยังมีราษฎรท่ีมีความรู ความสามารถในหลาย ๆ ดาน ท่ีสามารถชวย
สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะภูมิปญญา วิถีชีวิต ท่ีไดสั่งสม  อีกท้ังการ
เรียนรูเชิงธุรกิจซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การฝกฝน และประสบการณ  การดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดกระบวนการผลิตสนิคา  การซ้ือขายแลกเปลี่ยน หากไดรบัการพัฒนาไป
ในแนวทางท่ีถูกตอง ผนวกกับนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาประกอบจัดทำเปนแนวทางในการสงเสริมก็
สามารถสรางงานสรางอาชีพใหกับราษฎรในจังหวัดไดเปนอยางดี  และผูบริหารของจังหวัดท้ังสวน
ราชการ และภาคเอกชนใหความสนใจกำหนดแผนงานสนับสนุน ท้ังทางดานวิชาการและ
งบประมาณดำเนินการ และผูวิจัยจึงสนใจการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังมีตลาดจำหนายท่ีแนนอนทำใหวิสาหกิจในบางกลุม
สามารถผลิตสินคา จำหนายไดตลอดท้ังป สินคาไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด  ดังนั้นเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงใหไดรับการ
สงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการจัดการ การพัฒนาชุดการเรียนรูในการเสริมสรางศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน พรอมท้ังประเมินศักยภาพของชุดการเรียนรูและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได และการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
           1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา                                      
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 2.  เพ่ือศึกษากระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 
 3.  เพ่ือเสนอแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  เพ่ือทราบถึงแนวคิด  หลักการ  มุงเนนการเสริมสรางการพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรู เชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  โดยการใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม ข้ันตอนใน
การดำเนนิโครงการวิจัย ประกอบดวย     
 1. การศึกษาวิเคราะหเอกสารควบคูกับการสำรวจภาคสนามเครือขายทางธุรกิจของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  
 2 . การสังเกตแบบมีสวนรวม (Observations Participant) เก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   
 3. การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก  (In–depth Interviews)  สมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชน  พัฒนากรอำเภอ  ผูมีสวนไดเสีย  เพ่ือใหไดแนวทางการพัฒนาสังคมของกลุม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา    
 4. การประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือเสริมสรางเครือขายทางธุรกิจของกลุม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
ดังนี้ 
 5. สรุปและนำผลการศึกษาท่ีไดท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดย
นำมาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสำคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การพัฒนาศักยภาพและการ
เรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มุงเนนการนำผลการศึกษาวิจัยมา
เผยแพรใหกับผูประกอบการท่ีไมใชกลุมเปาหมายและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  
 5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 ผูใหขอมูลสำคัญ 
 ผูประกอบการวิสาหกิจชุมน  จำนวน  4 คน  และสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน  กลุม
ละ 10 คน จำนวน  4  กลุม รวมเปนผูใหขอมูลจำนวน  44 คน   
 พ้ืนที่ในการวิจัย 

 มุงศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกำหนดพ้ืนท่ีศึกษา  ไดแก  กลุม
วิสาหกิจชุมชน  จำนวน  4  กลุม  โดยมีเกณฑการคัดเลือกจากกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีในการรวม
เปนกลุมคลัสเตอร Cluster  ในจังหวัดนครราชสีมา ไดแก  1) กลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผา 
ตำบลดานเกวียน อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  2) กลุมวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการไหมปก
ธงชัย ตำบลเมืองปก  อำเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  3) กลุมวิสาหกิจชุมชนเสนหม่ีตราดอก
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จิก ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  4) กลุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร  
ตำบลหมูสี  อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  สภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การดำเนิน
ธุรกิจใชเงินลงทุนจำนวนไมสูงและมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนปจจัยการผลิต มีความ
คลองตัวในการบริหาร ทำใหเกิดการจางงานสามารถสรางผลิตภัณฑตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศได  ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนท่ีและรูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ  จัดทำเปนตลาดผลิตภัณฑท่ีดี 
หรือท่ีมีขนาดใหญ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล สงผลใหผูประกอบการจำหนายสินคาไดลดลง
สงผลกระทบตอการดำรงอยูและปญหาหนี้ สินในกลุมผูประกอบการ  สภาพปญหาของ
ผูประกอบการสรุปไดโดยสังเขป  ดังนี้ (1)  สภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการผลิต หนี้  (2) สภาพ
ปญหาดานการจัดการ  (3) สภาพปญหาดานสถานท่ีจัดจำหนาย  (4)  สภาพปญหาดาน
เงินทุน   และการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  เกิดจาก
หนวยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาเปนแกนกลางในการเชื่อมเครือขายโดยจัดทำฐานขอมูลและ
สรางกิจกรรมสงเสริมใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของรัฐ  เชน การเขามารวมงาน
ฉลองชัยชนะทาวสุรนารีหรืองานยาโม  ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจำทุกป  หนวยงานของรัฐจะเชิญ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน  กลุมแมบาน  กลุมผูประกอบการ  ไดเขามามีสวนรวมในการจัดงาน
และรวมแสดงผลิตภัณฑตาง ๆ ในงาน  เปนตน  ซ่ึงหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนจังหวัด
จะเปนแกนกลางในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูทางธุรกิจของกลุมวิสาหกิจและประสานการ
ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทุก 32 อำเภอ      
 2. กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนถือวาเปนเศรษฐกิจระดับชุมชน คือ รากฐานท่ี
หลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนไดพ่ึงพาและใชประโยชนจากความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เพ่ือการดำรงชีวิตและสรางรายไดใหแกครอบครัว การเสริมสราง
โอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดนำความรู ภูมิปญญาและทรัพยากรในทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ของชุมชนเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว โดยสมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการจำหนาย
สินคาและบริการของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  และการสงเสริมโดยการสรางองคความรูและสนับสนุนให
ผูประกอบการไดพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน  และสนับสนุนดานเงินทุนพรอมสิ่งสนับสนุนตาง 
ๆ ภายใตการค้ำประกันของหนวยงานภาครัฐ และกระบวนการพัฒนาภาวะความเปนผูนำของ
ผูประกอบการและการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน  ดานภาวะผูนำของผูประกอบการ
กับการทำงานเปนทีม มีการประสานงานระหวางหัวหนากลุมและสมาชิกในกลุมในการขับเคลื่อน
กลุม รวมกันปรึกษา แกไข ปญหาอยางมีสวนรวม  ดานการมีสวนรวมของสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ทุกคนมีสวนรวมในการดำเนินงานดานตาง ๆ มีการแบงหนาท่ี
ชัดเจนและใหความสำคัญกับหนาท่ีของตนเองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง ชวยเหลือซ่ึง
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กันและกันในการดำเนินงานอยางมีสวนรวม  ดานการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  ดาน
การรับผลประโยชน โดยภาพรวมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  และดานการติดตามและประเมินผล และ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจดวยการจัดการท่ีดีของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เปนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนดานการจัดการท่ีดีนั้น ซ่ึงในสภาพ
ปจจุบันและปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจ (SWOT) และนำจุดออนมาแกปญหา ทำเปนเรื่องเรงดวน
ท่ีครอบคลุมระบบการจัดการของวิสาหกิจชุมชน มุงสูคุณภาพการจัดการท่ีดีของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึง
จากการวิเคราะหแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ซ่ึงเปน กระบวนการสงเสริมและสรางความเขมแข็งแก
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการหลากหลายมิติ 
 3. เสนอแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา  จากการไดรวบรวมขอมูลดานเอกสารและการสัมภาษณผูประกอบการ สมาชิก 
และผูนำตาง ๆ   การเขาไปมีสวนรวมในทำกิจกรรมตาง ๆ ของผูประกอบการ พบวา กิจกรรม
สวนมากเกิดข้ึนจากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  และประเด็นท่ีนาสนใจ
ผูประกอบการมีการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตการแบกรับภาระและพัฒนาตนเองเปนสวนมาก  
ดังนั้น  แนวทางการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายของกลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ือใหเครือขายและกิจกรรมของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความม่ันคงและยั่งยืน  เพ่ือใหเกิด
การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนไปสูการสรางความม่ันคงของกลุมแบบยั่งยืน  วิสาหกิจชุมชนควรเปน
จุดเริ่มตนในการปรับเปลี่ยนแกนและสรางความสัมพันธกับกลุมแกนซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ  แนวทางข้ัน
ท่ี  1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนในระดับพ้ืนฐาน (เริ่มตน)  
แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมาในระดับความกาวหนา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สภาพปญหาของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขต
จังหวัดนครราชสีมาท่ีครอบคลุม  32  อำเภอ  เนื่องจากการดำเนินธุรกิจใชเงินลงทุนจำนวนไมสูง
และมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนปจจัยการผลิต มีความคลองตัวในการบริหาร ทำใหเกิดการ
จางงานสามารถสรางผลิตภัณฑตอบสนองความตองการภายในประเทศได  ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนท่ีและ
รูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ  จัดทำเปนตลาดผลิตภัณฑ ท่ีดี หรือท่ีมีขนาดใหญ  และมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล สอดคลองกับ สมบูรณ  ขันธิโชติ และชัชสรัญ  รอดยิ้ม สมบูรณ  ขันธิโชติ และชัชส
รัญ  รอดยิ้ม,  2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี : 
กรณีศึกษากลุมสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร อาหาร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณและแบบสังเกต ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ซ่ึง
ผูประกอบการ OTOP ขาดความรูความเขาใจการพัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑ และการสรางแบ
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รนด ขาดความรูความเขาใจดานการตลาด เครือขาย OTOP ไมเขมแข็งขาดความรวมมือของบุคคล
ในเครือขาย ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากรัฐบาล หนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนจากสวนกลางและภายในจังหวัดยังไมตอเนื่ อง การพัฒนาศักยภาพ 
ผูประกอบการรวมกันจัดตั้งเครือขายผูประกอบการกลุม OTOP ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
เพ่ือเพ่ิมอำนาจในการตอรองกับผูจัดจำหนายและหนวยงานตาง ๆ ท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
OTOP สินคาของกลุมมีลักษณะคลายกัน ตองมีการคัดเลือกสินคาเดนของกลุมเพ่ือทำการ
ประชาสัมพันธในลักษณะของกลุมหรือเครือขาย   และยังสงผลใหผูประกอบการจำหนายสินคาได
ลดลงสงผลกระทบตอการดำรงอยูและปญหาหนี้สินในกลุมผูประกอบการ 

        2. กระบวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา เปนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนถือวาเปนเศรษฐกิจระดับ
ชุมชน คือ รากฐานท่ีหลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนไดพ่ึงพาและใชประโยชนจากความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เพ่ือการดำรงชีวิตและสรางรายไดใหแกครอบครัว 
การเสริมสรางโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดนำความรู ภูมิปญญาและทรัพยากรในทองถ่ินมาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑของชุมชนเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว โดยสมาชิกในชุมชนมีโอกาสใน
การจำหนายสินคาและบริการของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  และการสงเสริมโดยการสรางองคความรูและ
สนับสนุนใหผูประกอบการไดพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน  และสนับสนุนดานเงินทุนพรอมสิ่ง
สนับสนุนตาง ๆ ภายใตการค้ำประกันของหนวยงานภาครัฐ สอดคลองกับ วิเชียร  ธิมาชัย วิเชียร   
ธิมาชัย, (2549)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสำเร็จกลุมวิสาหกิจชุมชนของลูกคา
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พบวา ปจจัยท่ีสงผล
ตอความสำเร็จประกอบดวยคุณสมบัติของผูนำ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการดำเนินงานของ
กลุม บทบาทของคณะกรรมการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของรัฐ การบริหารจัดการกลุม การบริหาร
ดานการผลิต การตลาดและดานเงินทุน และยังสอดคลองกับ พลอยดี,  (2540)  ไดศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จและความลมเหลวของธุรกิจชุมชน : เปรียบเทียบ ระหวางภาพรวมและ
ภาพยอย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของธุรกิจชุมชนไว 9 ปจจัยไดแก ปจจัยดานการผลิต 
ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานแรงงาน ปจจัยดานการเงิน ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดาน
ปฏิสัมพันธกับภายนอก ปจจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของสมาชิก ปจจัยเก่ียวกับการเปนผูนำ และ
ปจจัยเก่ียวกับระเบียบขอบังคับขององคกร  และการจัดใหสถานศึกษาไดเขาไปทำการวิจัยและ
พัฒนาใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 
 3. เสนอแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนแนวทางเสริมสรางการศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจของกลุม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  จากการไดรวบรวมขอมูลดานเอกสารและการสัมภาษณ
ผูประกอบการ สมาชิก และผูนำตาง ๆ   การเขาไปมีสวนรวมในทำกิจกรรมตาง ๆ ของ
ผูประกอบการ พบวา กิจกรรมสวนมากเกิดข้ึนจากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
และประเด็นท่ีนาสนใจผูประกอบการมีการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตการแบกรับภาระและ
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พัฒนาตนเองเปนสวนมาก  ดังนั้น  แนวทางการเสริมสรางและพัฒนาเครือขายของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือใหเครือขายและกิจกรรมของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความ
ม่ันคงและยั่งยืน  ผูวิจัยไดคนพบประเด็นสำคัญกลุมวิสาหกิจชุมชนควรมีการพัฒนาและปรับทิศ
ทางการสรางความม่ันคงของกลุมใหมากข้ึนแทนการรอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนไปสูการสรางความม่ันคงของกลุมแบบยั่งยืน  วิสาหกิจ
ชุมชนควรเปนจุดเริ่มตนในการปรับเปลี่ยนแกนและสรางความสัมพันธกับกลุมแกนซ่ึงเปนหนวยงาน
ภาครัฐ  แนวทางข้ันท่ี  1  แนวทางกาพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูของวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับพ้ืนฐาน (เริ่มตน)   แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาในระดับความกาวหนา สอดคลองกับ นงนุช   อ่ิมเรือง, 
(2554)  ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมบานหวายหลึม  
พบวา วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาไหมบานหวายหลึมเกิดข้ึนจากการรวมตัวของสตรีท่ีมีฝมือในการทอ
ผาไหมเพ่ือหารายไดเสริมจากฤดูทำนา ประกอบกับชุมชนมีสภาพพ้ืนท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการทำ
เกษตรกรรมเทาท่ีควรสงผลใหประชาชนหันมาทอผาไหมเปนอาชีพเสริมเพ่ิมมากข้ึน การบริหาร
จัดการกลุม ไมวาจะเปนดานการดำเนินงาน ดานการผลิต ดานการตลาดและดานเงินทุน เปนไป
อยางมีระบบ สวนดานเงินทุนมีขอจำกัดของแหลงเงินทุนท่ีมีผลตอปจจัยการผลิต ปจจัยแหง
ความสำเร็จของกลุมจะมาจากการบริหารจัดการกลุมท่ีมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะ
ข้ันตอนการผลิตท่ีกลุมมีสมาชิกท่ีมีทักษะฝมือการผลิตท่ีไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑท่ีออกมาจึงมี
คุณภาพ พรอมกันนั้นกลุมก็มีกระบวนการเรียนรูดานตาง ๆ อยูตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงเครือขาย
ในดานตาง ๆ ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุม  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการบันทึกลวดลายผาไหมมัดหม่ีลายตาง ๆ ลงใน
สื่อ เพ่ือเปนหลักฐานถายทอดใหลูกหลานไดศึกษาเรียนรูถึงภูมิปญญาอันล้ำคาของบรรพบุรุษ 
ประกอบกับมีการพัฒนาความรูของคณะกรรมการกลุมและสมาชิกกลุม ในดานการผลิต การตลาด 
ใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะพัฒนาและสามารถแขงขันกับวิสาหกิจกลุมอ่ืนไดอยางยั่งยืน 
 

สรุปผลการวิจัย    
 การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูเชิงธุรกิจเปนกระบวนการดำเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบดวย การสำรวจพ้ืนท่ีของกลุม การกำหนดเปาหมายของการพัฒนาศักยภาพ การ
จัดทำตัวชี้วัดความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน การติดตามและประเมินวิสาหกิจชุมชนตามตัวชี้วัด
กอน-หลังการพัฒนา การจัดทำยุทธศาสตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู การทำแผนปฏิบัติการ การ
ติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนภายหลังการพัฒนา 
สอดคลองกับ  พนิดา  สัตโยภาส , บุญชนิต  วิงวอน และบุญฑวรรณ  วิงวอน , (2551)  ไดศึกษา
เรื่อง ศักยภาพผูประกอบการและนวัตกรรมองคการท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา ศักยภาพผูประกอบการและ
นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม ตอความสามารถทางการแขงขัน รองลงมา
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ศักยภาพผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถทางการแขงขันลำดับสุดทายนวัตกรรม
องคการ มีอิทธิพลท้ังทางตรงตอความสามารถทางการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม   โดยท่ีนำแผนการพัฒนาดังกลาว ไดประยุกตเอาแนวคิดในการบริหารจัดการของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสามารถนำมาสรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจาการวิจัย 
      1.1 การสงเสริมการเรียนรูในครัวเรือนใหมากข้ึน โดยใหสมาชิกในครอบครัวรวมกัน
ปลูกฝงใหลูกหลานเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินดานตาง ๆ ของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน ผาน
กิจกรรมตาง ๆ 
  1.2 การสงเสริมในดานการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมในการจัดการความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินดานตาง ๆ ของแตละกลุมใหมากข้ึน เนื่องจากท่ีผานมาการบริหารกลุมจะยึดหลักการให
อิสระแกสมาชิกในการเขารวมประชุม ซ่ึงอาจทำใหสมาชิกยังไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
ชัดเจน ซ่ึงทางกลุมควรมีการหาแนวทางในการใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจได
หลากหลายชองทางมากข้ึน 
 
 2. ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 
      2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานสมุนไพร ดาน
เครื่องปนดินเผา  ดานหม่ีและดานผาไหมในเชิงบูรณาการ เพ่ือใหสามารถนำรูปแบบการจัดการ
ความรูไปใชในกลุมองคกรชุมชนท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินในดานอ่ืน ๆ ไดมากข้ึน 
     2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินหรือวิสาหกิจชุมชน
ใหครอบคลุมทุกประเภทเพ่ือทดสอบและยนืยันในรปูแบบ ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
เจาะลึกในแตละประเด็นของวิสาหกิจชุมชนแตละประเภท 
     2.3 ควรมีการนำรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชมุชนควรมีแผนการพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานเครื่องปนดินเผา  ดานสมุนไพร ดาน
หม่ีและดานผาไหมอยางเปนรูปธรรม โดยมีการกำหนดไวในแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไวเปนลาย
ลักษณอักษร 
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การทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในจังหวดัสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 
Sustainable Cultural Tourism in Surat Thani province 

 

สุเทพ สุดเอ่ียม∗ สุภาภรณ โสภา∗∗สุขอุษา นุนทอง∗∗∗ 

อำพล ปุญญา∗∗∗∗ประสิทธิ์ พันธวงษ∗∗∗∗∗จำเริญ ชูชวยสุวรรณ∗∗∗∗∗∗ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี 2. 
ศึกษาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และ 3 
การเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยาง คือ นักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 206 คน และผูใหขอมูลในการสนทนากลุม 
จำนวน 12 คน เครื่องมือทีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 
รองลงมาคือดานความประทับใจ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก สวนดานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดระดับมาก ซ่ึงการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน  ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการสรางสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว ดานการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว 
ดานการบริหารจัดการ และดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 การเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 6 ข้ันตอน  
คือ  1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของแหลงทองเท่ียว 2. วางแผนการสรางเสนทางทองเท่ียว 3. สำรวจเสนทาง
การทองเท่ียว และการศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียว 4. รางเสนทางการทองเท่ียว 5. การยืนยันเสนทาง

 

 ∗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

 ∗∗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสรุาษฎร
ธานี 

 ∗∗∗ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร
ธานี 

 ∗∗∗∗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุ
ราษฎรธานี 

 ∗∗∗∗∗ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุ
ราษฎรธานี 

 ∗∗∗∗∗∗ นักวิชาการอิสระผูเช่ียวชาญดานมนุษยและสังคม 

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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การทองเท่ียว และ 6 ปรับปรุงแกไขเสนทางการทองเท่ียว ผลจากการนำเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดเสนทางการทองเท่ียว 4 เสนทาง คือ เสนทางนวัตวิถีของดีรอบอาว
บานดอน เสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสนทางคืนชีพศรีวิชัย (อาณาจักรศรีวิชัย) และเสนทางสายหลุดพน 
ในแตละเสนทางการทองเท่ียวประกอบดวย แผนท่ีทองเท่ียว และรายละเอียดของเสนทางทองเท่ียว เชน 
แหลงทองเท่ียว ขอมูลแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียว จุดพักรับประทานอาหาร และจุดพักแรมก 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการทองเท่ียว, การจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน, การนำเสนอเสนทางการ
 ทองเท่ียว.   
 
Abstract 
 This 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 1 2  informants of a group discussion. 
Questionnaires were used in the research.  
 The results showed that:  The 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. The 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 Presentation 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 
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บทนำ 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวถือเปนหนึ่ งในอุตสาหกรรมหลักของโลกซ่ึงในป  2558 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ัวโลก มีมูลคากวา 7.86 ลานลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 9.8 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศท่ัวโลก (Gross Domestic Product: GDP) ในสวนของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวของไทยนั้นไดสรางรายไดกวา 2.23 ลานลานบาท มีมูลคาอุตสาหกรรม ทองเท่ียวกวารอยละ 
17 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซ่ึงถือไดวาเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญท่ีชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอปรกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตาม
สภาวการณโลกและพฤติกรรมของผูบริโภค อุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทยจึงตองมีการปรับตัวตาม
กระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ือรักษา
และพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเท่ียวของประเทศ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560 : 
ออนไลน) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวซ่ึงอยูในรูปแบบของธุรกิจบริการและสินคาท่ี
เก่ียวกับการทองเท่ียว ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสำคัญใหกับประเทศ จะเห็นไดจากรายไดรวม
ของภาคการทองเท่ียวในป 2559 ซ่ึงมีรายไดประมาณ 2.51 ลานลานบาท เปนการสรางมูลคาเพ่ิม
แก เศรษฐกิจไทยหรือมีความสำคัญ คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) โดยภาคธุรกิจท่ีไดรับประโยชนจากการใชจายซ้ือ สินคา/บริการ ของ
นักทองเท่ียวมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ประกอบดวย ธุรกิจสถานพักแรม ประมาณ 580,000 ลานบาท 
ธุรกิจอาหาร/เครื่องด่ืม ประมาณ 448,000 ลานบาท ธุรกิจการขนสงโดยสารทางบก ประมาณ 
136,000 ลานบาท ธุรกิจการขนสงโดยสารทางอากาศ ประมาณ 122,000 ลานบาท และธุรกิจ
บริการกีฬา/นันทนาการ ประมาณ 100,000 ลานบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ธุรกิจในภาคการ
ทองเท่ียวสวนใหญเปนธุรกิจบริการและกระจายตัวตามภูมิภาคตางๆ ภาคการทองเท่ียวจึงเปนแหลง
สรางการจางงานท่ีสำคัญกวา 4,230,000 คน สรางรายไดภาษีแกรัฐ ประมาณ 64,200 ลานบาท 
และกอใหมูลคาการลงทุนในประเทศอีก ประมาณ 93,600 ลานบาท ท้ังนี้ ภาคการทองเท่ียวยังมี
บทบาทสำคัญในการกระจายประโยชนทางเศรษฐกิจสูภูมิภาคตางๆ โดยในปท่ีผานมา ภาคการ
ทองเท่ียวไดสรางมูลคาเพ่ิม (ท้ังตรงและทางออม) ในเขตพัฒนาการทองเท่ียวท้ัง 8 แหง รวม
ประมาณ 407,000 ลานบาท โดยเขตพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีมูลคาเพ่ิมจากการทองเท่ียวสูงสุด 2 
อันดับแรกเปนเขตพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเล/ชายฝง คือ เขตพัฒนาการทองเท่ียวอันดามัน และ
เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพ่ิมจากการ
ทองเท่ียวตอมูลคาเพ่ิมท้ังหมดในแตละพ้ืนท่ี พบวา เขตพัฒนาการทองเท่ียวท่ีภาคการทองเท่ียวมี
บทบาทสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ เขตพัฒนาการ
ทองเท่ียวอันดามันซ่ึงมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 43.3 และเขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนา 
รอยละ 10.5 ตามลำดับ สถานการณทองเท่ียวมกราคม ป 2560 มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทาง
มาทองเท่ียวประเทศไทยจำนวน 3.19 ลานคน ขยายตัวรอยละ 6.52 จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ี
ผานมา ซ่ึงเปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวจากเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคอเมริกา
และเอเชียใตท่ีขยายตัวกวารอยละ 16.87 และ 14.31 จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 
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ตามลำดับ สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยุโรป ซ่ึงเปนตลาดนักทองเท่ียวหลักขยายตัว
เชนเดียวกัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2560 : ออนไลน) ประเทศไทยมีทรัพยากรทองเท่ียวจำนวนมากเปนท่ี
รูจักของนักทองเท่ียวท่ัวโลกวามีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามหลากหลายท้ังทะเล ภูเขา น้ำตก แหลง
ปะการังตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนเปนเอกลักษณนาประทับใจ 
มีแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศมากมาย เนื่องจากมีปจจัย
ตาง ๆ ภายในประเทศท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทองเท่ียว ในดานความอุดมสมบูรณของภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ ดานวัตถุดิบของอาหารและการปรุง ดานอัธยาศัยใจคอของคนในทองถ่ิน ดานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสัญลักษณของทองถ่ินและประเทศแตละภูมิภาคมากมาย อีกท้ังมีแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (วรพร ฉายก่ี, 2556 : 2) 
 ภาคใตนับเปน 1 ใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีพ้ืนท่ี 70,715.2 ตารางกิโลเมตร 
ความยาวจากเหนือจดใตประมาณ 750 กิโลเมตร ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก ชุมพร ระนอง 
กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปตตานี นราธิวาส และ
ยะลา ในดานประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานนั้น มีหลักฐานบงบอกวานานกวา 20,000 ป  มี
ววิัฒนาการทางดานความเปนอยู รวมถึงวิถีวัฒนธรรมท่ีมีการผสมผสานจนกลมกลืนเปนเอกลักษณ
ของชาวใต ท้ังภาษา การนับถือศาสนา การแตงกาย อาหาร ประเพณีตางๆ โดยการผสมผสานสวน
ใหญนั้นสัมพันธแนบแนนกับชวามลายู รวมท้ังมีวิถีชีวิตของจีนกลมกลืนเขามาบาง เห็นไดชัดเจนใน
แถบอันดามัน คือ ระนอง พังงา และภูเก็ต สำหรับทางดานกายภาพ บนพ้ืนท่ีประมาณ 513,115 
ตารางกิโลเมตรของแผนดินไทย ซ่ึงมีรูปรางคลายขวานโบราณ หรือท่ีนักการทหารมองวาคลายหัว
ชางนั้น ไดรับการแบงออกเปนภูมิภาคตางๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และ
วิถีทางวัฒนธรรม เพ่ือใหสะดวกตอการปกครองและการพัฒนาในดานตางๆ โดยภาคใตเปรียบดัง
ดามขวาน หรือวงชางในแผนท่ีประเทศไทยนั่นเอง ลักษณะทางกายภาพท่ีโดดเดนของภาคใต คือ มี
รูปรางเรียวแหลมและถูกขนาบดวยทะเล โดยฝงตะวันออกติดอาวไทย สวนฝงตะวันตกติดทะเลอัน
ดามัน ทุกจังหวัดในภาคใตมีพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเล ยกเวนจังหวัดยะลา ในสวนของชายหาดฝงอาว
ไทยนั้นเกิดจากการท่ีเปลือกโลกยกตัวข้ึนสูง ทำใหเกิดท่ีราบชายฝงทะเลยาว เรียบ กวาง และน้ำตื้น 
ชายหาดสวยงามทางฝงอาวไทยมีมากมาย เชน หาดทุงวัว หาดอรุโณทัย จังหวัดชุมพร หาดขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ฯลฯ สวนพ้ืนท่ีฝงทะเลอันดามันเกิดการยุบตัว
ของเปลือกโลก ชายฝงจึงยุบต่ำลง มีท่ีราบนอยชายหาดเวาแหวง เปนโขดหิน มีหนาผาสูง มีอาวและ
เกาะมากมาย เชน เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะสมุย ฯลฯ อีกท้ังยังมีชายปา
ชายแลนข้ึนอยูหนาแนนตั้งแตอาวพังงาลงไปถึงจังหวัดสตูล สวนพ้ืนท่ีท่ีสองฝงทะเลของภาคใตมี
ความแตกตางเชนนี้ นับเปนขอดีท่ีทำใหนักทองเท่ียวมีโอกาสเลือกเดินทางไปเยือนไดตลอดท้ังป 
ยกเวนการลงเรือไปยังหมูเกาะตางๆ ตองดูดินฟาอากาศเปนสำคัญ โดยชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
ซ่ึงเปนชวงท่ีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ก็ควรเลือกไปเท่ียวทะเลฝงตะวันออก 
คืออาวไทย สวนชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผัดผานประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน- มกราคม ก็
ควรไปเท่ียวทะเลฝงตะวันตก คือดานอันดามัน แตสำหรับแหลงทองเท่ียวมากมายบนบกและชายฝง 
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สามารถทองเท่ียวไดตลอดท้ังป สำหรับลักษณะทางกายภาพบนบก สวนใหญเปนท่ีราบ มีเทือกเขา
สำคัญ คือเทือกเขาภูเก็ต อยูในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา และภูเก็ต เทือกเขา
นครศรีธรรมราช ซ่ึงท้ังหมดคือแหลงตนน้ำสำคัญของภาคใต โดยสายน้ำยอยๆ ไดไหลลงไปรวมกัน
เปนแมน้ำสายสำคัญ ไดแก แมน้ำตาป (จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี) แมน้ำคีรีรัฐ (สุ
ราษฎรธานี) แมน้ำปากพนัง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) แมน้ำสายบุรี (จังหวัดยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส) และแมน้ำกระบุรี (จังหวัดระนอง) นอกจากนี้ ความล้ำคาของภาคใตยังอยูท่ีพรรณพืช
และสรรพสัตวมากมาย ท้ังบนบกและใตทะเล ซ่ึงลวนแลวแตเปนทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
ทรงคุณคา หลายชีวิตนับเปนทรัพยากรทางการทองเท่ียว เชน ดอกบัวผุดแหงเขาสก ฉลามวาฬ 
กระเบนราหูใตทะเลอันดามัน ปลาหมอทะเล และสิ่งมีชีวิตใตหวงน้ำอาวไทย ฯลฯ ซ่ึงควรดูแลรักษา
ไว ให คงอยู เปน  Amazing Thailand และ Unseen Thailand สืบตอไป (Dooasia, 2560 : 
ออนไลน)/ 
 จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบนฝงตะวันออกของภาคใตหางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต
ประมาณ 645 กิโลเมตรและอยูหางจากจังหวัดสงขลาและภูเก็ต ซ่ึงเปนจังหวัดสำคัญในภาคใต 400 
และ 300 กิโลเมตร ตามลำดับ มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,174,758.61 ไร มี
เนื้อท่ีมากเปนอันดับ 6 ของประเทศและมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดในภาคใตฝงทะเลดานอาวไทยในจังหวัด    สุ
ราษฎรธานี มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตรมีเกาะขนาดใหญเปนท่ีรูจักในระดับประเทศ เชนเกาะส
มุย เกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง มีลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ 49 ของพ้ืนท่ีเปนภูเขา ภูเขา
สำคัญของจังหวัดสุราษฎรธานีไดแกเทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงทอดยาวผานเนื้อท่ีจังหวัด
ใกลเคียงหลายจังหวัดและทอดเปดสูอาวไทยเทือกเขาภูเก็ตดานตะวันตกเปนตนกำเนิดลุมน้ำใหญนอย
รวม14 ลุมน้ำ จนไดชื่อวาเปนเมืองแหงลุมน้ำแมน้ำลำคลองทุกสายลวนไหลลงสูอาวไทย จากฝง
ตะวันตกพ้ืนท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซ่ึงมีลักษณะคลายกระทงหงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุ
ราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปนี้ 1. ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงภูเขาสลับซับซอนไดแกพ้ืนท่ีในเขต
อำเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ ชัยบุรี และวิภาวดี 2. ภูมิประเทศเปนท่ี
ราบสูงดานตะวันออกไดแกพ้ืนท่ีอำเภอ เมืองสุราษฎรธานี ดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ และบานนา
สาร 3. ภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอำเภอ พุนพิน    เคียนซาพระแสง พนม บาน
นาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา 4. ภูมิประเทศเปนท่ีราบชายฝงทะเลไดแกพ้ืนท่ีอำเภอเมือง และ
พุนพิน 5. ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะในอาวไทยไดแกพ้ืนท่ีอำเภอ เกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะ
อางทอง และเกาะบริวารรวม 42 เกาะ (องคการบริหารสวนจังหวดัสุราษฎรธานี, 2558 : 5) 
 จะเห็นไดวา ทรัพยากรทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานีนั้นมีอยูกระจัดกระจายอยูทุก
อำเภอ จากการศึกษาดานศักยภาพของการทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฎรธานี มีศักยภาพในแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม จากการท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดให
จังหวัดตาง ๆ  ทำแผนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ระยะ 5 ป และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการทองเท่ียวท่ี
ยั่งยืนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรคือจังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืนสอดคลอง
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กระแสโลก จากการศึกษาสถิติของนักทองเท่ียวท่ีผานมายอนหลัง พบวา อำเภอตาง ๆในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี เปนทางผาน ภาพลักษณการรับรูของนักทองเท่ียวมีเพียง เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเตา 
อุทยานแหงชาติเขาศก ท้ัง ๆ ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ท่ีนาสนใจอีกมาก ดังนั้นในแนวคิดในการเขียนยุทธศาสตรท่ีสำคัญจึงตองสงเสริมใหการจัดการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีกลาวถึงขางตน ทำใหอำเภอตาง ๆ ไมไดรับ
ผลประโยชนเทาท่ีควร ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาวิจัยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ
ราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดสุราษฎรธานีใหไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวใหมากข้ึนตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 3. เพ่ือเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้/ผูวิจัยไดใชซ่ึงใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา    
 การวิจัยครั้งนี้/ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตเนื้อหา/โดยทบทวนเอกสาร/ตำรา/หนังสือ/
บทความวิชาการ/และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ/(documentary research) ท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย  
  1) พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 4 ดาน คือ 
ดานการเรียนรูวัฒนธรรม ดานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดานความประทับใจ และดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก 
  2) การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการสรางสิ่งดึงดูดใจ ดานการสรางกิจกรรมการ
ทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และดานการมีสวนรวม 
  3) การเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย การสรางเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แบบรางและการ
สรางเสนทางการทองเท่ียวแบบสมบูรณ 
 2. ขอบเขตประชากร และกลุมตัวอยาง  
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
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  1 . ป ระชากรใน งานวิ จั ยการวิ จั ย เชิ งสำรวจ (Survey Research) โดย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีเปนนักทองเท่ียวรวมจำนวนท้ังสิ้น 
2,573,355 คน  
  2. กลุมตัวอยางในการวิจัยไดจากการคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามา
เน (Taro Yamane) โดยใชความคลาดเคลื่อน 7 % ไดจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 206 คน ท่ีเปน
นักทองเท่ียวคนไทย จำนวน 103 คน และคนตางประเทศ จำนวน 103 คน รวมจำนวนท้ังสิ้น  206 คน 
ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) (สุรพงษ โสธนเสถียร, 2549 : 140) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  การสนทนากลุ ม เฉพาะ (Focus Group Discussion) โดย
ประกอบดวย ผูนำชุมชน ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และผูประกอบการในพ้ืนท่ี 4 แหงๆ ละ 3 คน 
รวม 12 คน โดยกำหนดกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
 3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ขอบเขตดานสถาน ท่ี  4 อำเภอ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  จำนวน 4แห ง  
ประกอบดวย อำเภอไชยา, อำเภอเกาะสมุย อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎรธาน ี
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2. ศึกษาการจัดการ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และ 3. เพ่ือเสนอ
เสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและข้ันตอนในการดำเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 การวิจัยเชิงปริมาณเปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี เก็บขอมูลกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเท่ียวในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ท้ังชาวไทยและตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 จำนวนท้ังหมด 206 คน   
 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสรุาษฎรธานี
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และการเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ใชวิธีการ
สนทนากลุมเฉพะ (Focus Group Discussion) โดยประกอบดวยตัวแทน ภาคประชาชน ภาครัฐ 
นักวิชาการ และผูประกอบการในพ้ืนท่ี แหงละจำนวน 3 คน รวมจำนวนท้ังสิ้น 12 คน โดยกำหนด
กลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง สวนการเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร
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ธานี ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงทองเท่ียว ข้ันท่ี 2 วาง
แผนการสรางเสนทางการทองเท่ียว  ข้ันท่ี 3 สำรวจเสนทางการทองเท่ียว และการศึกษาพฤติกรรม
การทองเท่ียว ข้ันท่ี 4 การรางเสนทางการทองเท่ียว ข้ันท่ี 5 การยืนยันเสนทางการทองเท่ียว ข้ันท่ี 
6 การปรับปรุงแกไขเสนทางการทองเท่ียว และการเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดย
แตละเสนทางประกอบดวย 1. แผนท่ีทองเท่ียว และ 2. รายละเอียดเก่ียวกับเสนทางการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี  
 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปน สวนใหญอายุ 25-34 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวนใหญ
เดินทางยังแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยเครื่องบิน กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน กลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศสวน
ใหญสนใจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญสนใจ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทการละเลนดนตรีและกีฬา สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวน
ใหญสนใจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน กลุมตัวอยางสวนใหญชื่นชอบสินคา
ประเภทอาหารพ้ืนเมือง ดานพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก รองลงมาคือดานความประทับใจ สวนดานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยต่ำสุด เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียนรูทางวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายประเด็นพบวา ประเด็นท่ี 3 นักทองเท่ียวสามารถเขาไปมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
ของสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ดานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นท่ี 3 มีการบันทึกภาพเก่ียวกับ
วัฒนธรรมไวเปนท่ีระลึก มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ดานความประทับใจ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นท่ี 1 ความสวยงามของศิลปะ และสถาปตยกรรม 
ประจำถ่ิน มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นท่ี 5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก รองลงมาคือประเด็นท่ี 1 แผนท่ีหรือขอมูลการทองเท่ียวมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก สวนประเด็นท่ี 4 ท่ีพัก หองน้ำ สะอาดถูกหลักอนามัย มีคาเฉลี่ยต่ำสุดระดับมาก ตามลำดับ 
 2. การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียว
อยางย่ังยืน เก็บขอมูลโดยการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประกอบดวย
ตัวแทน ภาคประชาชน ภาครัฐ นักวิชาการ และผูประกอบการในพ้ืนท่ี 4 แหงๆ ละ 3 คน รวม
ท้ังสิ้น 12 คน โดยกำหนดกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวาการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ดาน 
ดังนี้ 
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 2.1 ดานการสรางส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียว ประกอบดวย 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การคนหาคุณคาและอัตลักษณของศิลปะในแตละชุมชน การคนหาคุณคาและอัต
ลักษณของชุมชน ก็จะเกิดประโยชนแกชุมชนนั้น เชน ทำใหเกิดธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
นำมาซ่ึงรายไดสูชุมชน 
 2. การพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคา คือ เม่ือสรางแหลงทองเท่ียวข้ึนมาแลว หลังจากนั้น
จะตองพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาใหกับสิ่งท่ีสรางข้ึน เชน เปนสิ่งท่ีไมมีท่ีไหน ยิ่งใหญท่ีสุด เล็กท่ีสุด 
มหัศจรรยท่ีสุด เปนสิ่งสำคัญท่ีสุด งดงามท่ีสุด แลวนำสิ่งนั้นมาพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคา 
 3. การอนุรักษและการสืบสาน คือ การสืบทอดตอไปยังชนรุนหลัง เม่ือรุนพอรุนแมหมด
ไปจะตองมีการสืบทอดไปสูลูกหลานเพ่ือไมใหสูญหายไป 
 2.2 ดานการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ประกอบดวย 2 ประการดังนี้ 
 1. กิจกรรมการทองเท่ียว และโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  
 2. มีการจัดการท่ีพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก อยางเพียงพอ  มีท่ีพักภายในชุมชนและ
นอกชุมชน    
 2.3 ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 11 ประการดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการ บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 2. คนในชุมชน ทำหนาท่ีเปนเจาบานท่ีดี 
 3. มีขอมูลของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีชัดเจนและครอบคลุม 
 4. มีการนำทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม มาสรางมูลคาเพ่ิม 
 5. มีแผนธุรกิจชุมชนทองเท่ียว  และมีการดำเนินงานตามแผน 
 6. มีการจัดระเบียบ  สิ่ งแวดลอมชุมชน ภู มิ ทัศน  จุดถายภาพ รวมถึงเสนทาง
คมนาคม  ใหมีความสะอาด  สวยงาม  สะดวกและปลอดภัย 
 7. มีการประชาสัมพันธ  และสงเสริมการตลาดไดอยางนาสนใจ   
 8. มีการจัดทำปฏิทินกิจกรรมทองเท่ียวของชุมชนและเผยแพร 
 9. มีการเชื่อมโยงเครือขาย การทองเท่ียว   
 10. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมืองหลักและ
เมืองรอง 
 11.  มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  Special Event  สงเสริมการตลาดในลักษณะ แปลก ใหม 
ใหญ ดัง เชน จัดกิจกรรม ในวันสำคัญตางๆ วันวาเลนไทน วันสงกรานต วันแม 
 2.4 ดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
 ดานการมีสวนรวมในการบริหารการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 2 ประการดังนี้ 
 1. ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
  1.1 ชุมชนทองถ่ินเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการทองเท่ียว เชน การนำเท่ียว การ
ใหบริการตาง ๆ 
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  1.2 ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการจัดการแหลงทองเท่ียวของตน 
  1.3 ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ โดยการจัดต้ังองคกรใน
ทองถ่ินเพ่ือใหมีบทบาทในการจัดการแหลงทองเท่ียว 
 2. ชุมชนมีสวนรวมเชิงเศรษฐกิจจากกิจกรรมการทองเท่ียว  
  2.1 ชุมชนมีรายไดจากการจางงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 
  2.2 ชุมชนมีรายไดจากการเปนผูนำเท่ียว หรือใหบริการในกิจกรรมการทองเท่ียว 
  2.3 ชุมชนมีรายไดจากการขายอาหาร ของท่ีระลึก หรือสินคาพ้ืนเมือง 
  2.4 ชุมชนมีรายไดจากการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง 
 3. การเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา 
การสรางเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 6 ข้ันตอนคือ 
ข้ันท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากแหลงทองเท่ียว ข้ันท่ี 2 วางแผนการสรางเสนทางการทองเท่ียว ข้ัน
ท่ี 3 สำรวจเสนทางการทองเท่ียว/การศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียว ข้ันท่ี 4 การรางเสนทางการ
ทองเท่ียว ข้ันท่ี 5 การยืนยันเสนทางการทองเท่ียว และข้ันท่ี 6 การปรับปรุงแกไขเสนทางการทองเท่ียว 
เพ่ือเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฯ 
อำเภอพุนพิน อำเภอไชยา และอำเภอเกาะสมุย ประกอบดวย 4 เสนทางมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เสนทางทองเท่ียว “นวัตวิถีของดีรอบอาวบานดอน” ประกอบดวย 9 แหลงทองเท่ียว 
  1) ชุมชนจักสานกระจูดบานหวยลึก 
  2)ศูนยวัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) 
  3) ตลาดน้ำประชารัฐบานดอน 
  4) ประเพณีชักพระ 
  5) ตลาดศาลเจา 
  6) วัดไทร 
  7) ชุมชนบางใบไม 
  8) กลุมไชเค็มอาสาสมัครชุมชน (อสม.) อำเภอไชยา 
  9) หมูบานทอผาพุมเรียง 
 2. เสนทางทองเท่ียว “ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์” มี 2 เสนทาง คือ เสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 
และเสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 มีรายละเอียดดังนี ้
  2.1 เสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ประกอบดวย 8 แหลงทองเท่ียวดังนี ้
  1)  หลวงพอพัฒน นารโท วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง)  
  2) เจาแมกวนอิมสุราษฎรธานี 
  3) มูลนิธิกุศลศรัทธา 
  4) ศาลเจาปงเถากง 
  5) ศาลเจาฮกเก้ียน 
  6) ศาลหลักเมืองสุราษฎรธาน ี
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  7) หลวงพอกลอม นันทะ วัดโพธาวาส 
  8) พระธาตุศรีสุราษฎร (เขาทาเพชร) 
  2.2 เสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 ประกอบดวย 7 แหลงทองเท่ียวดังนี้ 
  1) วัดพระใหญ 
  2) วัดปลายแหลมสุวรรณาราม 
  3) วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู) 
  4) ศาลเจาพอกวนอู 
  5) เจดียแหลมสอ 
  6) วัดสำเร็จ 
  7) วดัคุณาราม (หลวงพอแดง ปยะสีโล) 
  3. เสนทาง “คืนชีพศรีวิชัย (อาณาจักรศรีวิชัย)” ประกอบดวย 8 แหลงทองเท่ียว
ดังนี้ 
  1) วัดทุงเซียด 
  2) เขาพระอานนท 
  3) เขาศรีวิชัย (เขาพระนารายณ) 
  4) วัดพระบรมธาตุไชยา 
  5) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา 
  6) โบราณสถานวัดรัตนาราม (วัดแกว) 
  7) โบราณสถานวัดหลง 
  8) แหลมโพธิ ์
  4 เสนทาง “สายหลุดพน” ประกอบดวย 5 แหลงทองเท่ียวดังนี้ 
  1) สวนโมกขพลาราม 
  2) วัดพุมเรียง 
  3) บานทานพุทธทาส (ตลาดพุมเรียง) 
  4) วัดโพธาราม (วัดเหนือ) 
  5) วัดตระพังจิก (สวนโมกขพลารามแหงแรก)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการทองเท่ียวอยู
ในระดับมาก โดยดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือดานความ
ประทับใจ สวนดานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยต่ำสุดระดับมาก ท่ีเปนเชนนั้นเพราะวา 
ความสะดวกสบายคือปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับนักทองเท่ียวจะสังเกตเห็นไดวามีโรงแรมท่ีพักท่ี
เกิดข้ึนมากมายในแหลงทองเท่ียวเพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว มีท้ังราคาหลักหม่ืนจนถึง
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หลักพัน ท่ีไหนมีการอำนวยความสะดวกไดดีนักทองเท่ียวก็พรอมจะไปท่ีนั่น ยกตัวอยางเชน 
นักทองเท่ียวมาเท่ียวท่ีอุทยานแหงชาติเขาสกแตนักทองเท่ียวไปพักคางคืนท่ีเกาะสมุยหรือท่ีเกาะภู
เกต สาเหตุสำคัญคือท่ีเกาะสมุยและท่ีเกาะภูเก็ตมีท่ีพักท่ีสะดวกสบาย นอกจากนี้จากผลการวิจัย
พบวาดานความประทับใจมีคาเฉลี่ยรองลงมา ความประทับใจจากสถานท่ีทองเท่ียว ความประทับใจ
จากคนในชุมชนตองทำหนาท่ีเปนเจาบานท่ีดี คือ สมาชิกในชุมชน ใหการตอนรับ และบริการ
นักทองเท่ียว ดวยความเต็มใจ มีใบหนายิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีจิตใจรักการบริการ มี
ความอดทนอดกลั้น ทำหนาท่ีเปนผูดูแลท่ีดีในการทองเท่ียว สวนการเรียนรูวัฒนธรรมและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักทองเท่ียวมีคาเฉลี่ยนอยกวาสองดานท่ีกลาวมาเนื่องจากการเรียนรูและ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนพฤติกรรมท่ีลึกซ้ึงและตองใชเวลามากในการเรียนรูใหเขาใจอยาง
แทจริงซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีอยางยั่งยืน 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของวริศรา บุญสมเกียรติ (2555 : 103) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุ
นอย และโบราณสถานวัดโมคัลลาน ผลการวิจัยพบวา แหลงทองเท่ียวท้ังสามแหลงมีศักยภาพมาก
ท่ีสุดในดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานศักยภาพการทองเท่ียวและดานสิ่งดึงดูดใจ  
 2. การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียว
อยางย่ังยืน  ผลการวิจัยพบวาการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ดาน คือดานการสรางสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว ดานการจัด
กิจกรรมการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน มี
รายละเอียดการอภิปรายผลดังนี้  
 ดานการสรางส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียว พบวาการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจัง
จังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน จะตองสรางสิ่งท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียว ประกอบดวย 3  
ข้ันตอนคือ 1. การคนหาคุณคาและอัตลักษณของศิลปะในแตละชุมชน 2. การพัฒนาตอยอดเพ่ือ
สรางมูลคา และ 3. การอนุรักษและการสืบสาน สาเหตุท่ีตองสรางสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว 3 ข้ันตอน 
เนื่องมาจาก ในแตละชุมชนมีวิถีชีวิต ท่ีเหมือนกันและแตกตางกันการคนหาคุณคาและอัตลักษณของ
ตนเองเจอ ก็จะเกิดประโยชนแกชุมชนนั้น เชน ทำใหเกิดธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนำมาซ่ึง
รายไดสูชุมชน ทำใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มาฐานะดีข้ึน ชุมชนเขมแข็งข้ึน ประเทศก็
พัฒนาข้ึน คุณคาและอัตลักษณของศิลปะในแตละชุมชน เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน การละเลน ดนตรี และ
กีฬา และ วิถีชีวิต เสื้อผาเครื่องประดับ อาหาร ฯลฯ เม่ือสรางแหลงทองเท่ียวข้ึนมาแลว หลังจากนั้น
จะตองพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาใหกับสิ่งท่ีสรางข้ึน การพัฒนาและตอยอดเพ่ือสรางมูลคาในใน
คุณคาและอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คำวาการดึงดูดใจในท่ีนี้คือสิ่งดึงดูดใจท่ีเปนวัฒนธรรม 
เชน เปนสิ่งท่ีไมมีท่ีไหน ยิ่งใหญท่ีสุด เล็กท่ีสุด มหัศจรรยท่ีสุด เปนสิ่งสำคัญท่ีสุด งดงามท่ีสุด หรือ 
แปลก ใหม ใหญ ดัง แลวนำสิ่งนั้นมาพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางมูลคา  การอนุรักษและการสืบสาน คือการ
สืบทอดตอไปยังชนรุนหลัง เม่ือรุนพอรุนแมหมดไปจะตองมีการสืบทอดไปสูลูกหลาน สอดคลองกับคำ
กลาวท่ีวา “เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา” จะเห็นไดวาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาจะลบหายไปจาก
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แผนดินหากไมมีการอนุรักษสืบสานตอจากรุนสูรุน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาบางอยางอยูในท่ีท่ีไมมี
คนเห็นคาสุดทายก็หายไปดังนั้นการอนุรักษยอมดีกวาการฟนฟูและซอมแซมเพราะมันจะไมเหมือนเดิม 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กาญจนา สุคัณธศิริกุล (2556 : ข) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจในดานการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว
มีความเปนเอกลักษณดานวิถีชีวิต ภูมิปญญา และองคความรูในงานประเพณีสวนใหญเปนทางพุทธ
ศาสนา การประกอบพิธีกรรมสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปจจุบัน และมีกิจกรรมเสริมเพ่ือใหเกิดความ
สนุกสนานและนาสนใจ และความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม เชน การแตงกาย ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร 
ความเปนอยูของคนในทองถ่ินการแสดงและการละเลน 2) ศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียว 
แหลงทองเท่ียวมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน แหลงทองเท่ียวบางแหงมีขอจำกัดบาง
ประการในการพัฒนาตอไปในอนาคต ไมวาจะเปนลักษณะภูมิประเทศ การวางผังเมืองและสิ่งกอสราง
ตางๆ ท่ีไมสามารถขยายได   
 ดานการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ควรบริหารการ 2  ประการ คือ 1. กิจกรรมการ
ทองเท่ียว และโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจ 2. มีการจัดการท่ีพัก และสิ่งอำนวยความสะดวก ดาน
การทองเท่ียวอยางเพียงพอ สาเหตุท่ีตองจัดกิจกรรมการทองเท่ียว 2 ประการท่ีกลาวมาเนื่องมาจาก 
การมีกิจกรรมการทองเท่ียวภายในชุมชนท่ีนาสนใจ มีกิจกรรมใหนักทองเท่ียวมีโอกาสไดสัมผัสเสนห
ชุมชนดวยการลงมือปฏิบัติ หรือมีโปรแกรมการทองเท่ียว เชน “พาเท่ียวบานฉัน” สามารถดึงดูดใจ
นักทองเท่ียวได หากสรางกิจกรรมใหตรงกับความสนใจของนักทองเท่ียวจะทำใหนักทองเท่ียวมาเท่ียว
และสถานท่ีทองเท่ียวนั้นมีชื่อเสียงจนสามารถเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวไทยและตางประเทศ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติมศักด์ิ คุมวงษ (2554 : 20) ไดวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนวัดบางหัวเสือมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสำคัญไดแก พิพิธภัณฑพ้ืนบาน 
ตลาดน้ำ สถาปตยกรรมสมัยใหมของโบสถวัดบางหัวเสือ มีการฟนฟูแนวทางในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวบรรลุศักยภาพสูงสุด ขนบธรรมเนียมประเพณี และรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาคือควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการทองเท่ียว ควรมีมัคคุเทศกนำชม ควรเพ่ิมแสงสวางใน
ตูเก็บวัตถุโบราณ ควรสงเสริมมารยาทท่ีดีแกพอคาแมคา และควรควบคุมราคาสินคา   
 ดานการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวา ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว    เชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ควรมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คนในชุมชน ทำหนาท่ีเปนเจาบานท่ีดี มีขอมูลของแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีชัดเจนและครอบคลุม มีการนำทุนชุมชน และทุนทางวัฒนธรรม มาสรางมูลคาเพ่ิม      
มีแผนธุรกิจชุมชนทองเท่ียว และมีการดำเนินงานตามแผน มีการจัดระเบียบสิ่งแวดลอมชุมชน       
ภูมิทัศน จุดถายภาพ รวมถึงเสนทางคมนาคม มีการประชาสัมพันธ และสงเสริมการตลาด มีการ
จัดทำปฏิทินกิจกรรมทองเท่ียวของชุมชนและเผยแพร มีการเชื่อมโยงเครือขาย การทองเท่ียว มีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เมืองหลักและเมืองรอง มีการจัด
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กิจกรรมพิเศษ  Special Event  สงเสริมการตลาดในลักษณะ แปลก ใหม ใหญ ดัง สาเหตุท่ีตอง
บริหารจัดการแหลงทองเท่ียว เนื่องมาจากการมีคณะกรรมการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จะทำใหการทำงานอยูภายใตการวางแผนการดำเนินงานทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ 
เพราะวาแตละงานตองมีผูรับผิดชอบ เม่ือมีนักทองเท่ียวมาเท่ียว คนในชุมชนตองทำหนาท่ีเปนเจา
บานท่ีดี คือ สมาชิกในชุมชน ใหการตอนรับ และบริการนักทองเท่ียว ดวยความเต็มใจ มีใบหนายิ้ม
แยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีจิตใจรักการบริการ มีความอดทนอดกลั้น ทำหนาท่ีเปนผูดูแลท่ีดี 
ตลอดเสนทางการทองเท่ียว สาเหตุท่ีตองทำเชนนี้เพราะวาการเปนเจาบานท่ีดีจะทำใหนักทองเท่ียว
เกิดความประทับใจนำไปสูการการกลับมาเท่ียวอีกครั้งในอนาคต หลังจากนั้นชุมชนจะตองมีขอมูล
ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีชัดเจนและครอบคลุม มีการจัดทำขอมูล ของชุมชนเปนเอกสาร 
หรือเปนคูมือ ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป ขอมูลแหลงทองเท่ียว ขอมูลภูมิปญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีพ้ืนบาน ผลิตภัณฑและสินคาชุมชน มีการนำขอมูลชุมชน มาใชในการเผยแพร และเปน
ขอมูลในการศึกษาเรียนรู ของคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดการดึงดูดคน เขามาศึกษาชุมชนและวิถีชีวิต 
ของคนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทรา แจงใจเจริญ (2558 : 106) ได
วิจัยเรื่อง การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา ชุมชนโอหงิมาจิ หมูบานชิราคาวาโก 
จังหวัดกิฝุ ประเทศญ่ีปุน ผลการวิจัยพบวา การจัดการทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนโอหงิมาจินั้น มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องมาจากทางชุมชนโอหงิมาจิมี
ระบบสังคมตามประเพณีท่ีมีความเขมแข็ง และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ท้ัง
รัฐบาลและหนวยงานไมแสวงหากาไรในดานวิชาการในการเปนพ่ีเลี้ยงในการสรางระบบจัดการ
มรดกวัฒนธรรมและการเงิน เปนตน ทรัพยากรสวนใหญในชุมชนถูกจัดการโดยเริ่มจากการชี้ใหเห็น
ถึงคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีชุมชนโอหงิ
มาจิไดรับการข้ึนทะเบียนในบัญชีมรดกโลกนั้น ชุมชนไดรับความสนใจจากกลุมนักวิชาการ สื่อ และ
หนวยงานเพ่ือการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม ชุมชนรับฟงขอเสนอแนะจากหลายฝายและหาแนวทาง
เพ่ือรักษามรดกวัฒนธรรมของชุมชนใหสมกับเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาชื่อเสียงของชุมชนในการเปนแหลงมรดกโลกและตองการรักษาความนิยมจากกลุม
นักทองเท่ียว   
 ดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ควรประกอบดวย  2 ประการ คือ 1. ชุมชน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียว 2. ชุมชนมีสวนรวมเชิงเศรษฐกิจจากกิจกรรม
การทองเท่ียว สาเหตุชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการแหลงทองเท่ียวเนื่องมาจากประเด็นสำคัญท่ี
จะทำใหการทองเท่ียวเกิดความยั่งยืนจะตองใหคนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว ต้ังแตการมีสวนรวมในการวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ชุมชน
ควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการจัดการแหลงทองเท่ียวในทองถ่ินของตน ควรมีสวน
รวมในการวางแผนหรือบริหารจัดการ โดยการจัดตั้งองคกรในทองถ่ินเพ่ือใหมีบทบาทในการจัดการ
แหลงทองเท่ียว หลังจากท่ีชุมชนไดสรางแหลงทองเท่ียวมาระยะหนึ่งจะมีรายไดจากการทองเท่ียว 
ทุกคนในชุมชนจะตองมีสวนรวมในรายไดจากการทองเท่ียวเปนผู เชน นำเท่ียว หรือใหบริการใน
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กิจกรรมการทองเท่ียว จากการขายอาหาร ของท่ีระลึก หรือสินคาพ้ืนเมืองหรือรายไดจากการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง หากไมมีสวนรวมและไมไดรับความเปนธรรมในรายอาจจะเกิดความขัดแยง
ข้ึนได ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรณี จุฑานนท (2548) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการทองเท่ียว
ชุมชนบานนาทะเล หมู 5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา ชุมชน
บานนาทะเล มีศักยภาพท่ีสามารถนำไปใชเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได โดยพบวาปจจัยท่ีมีผล
ในการทำใหชุมขนเกิดศักยภาพคือ การมีสวนรวมชองชุมชน และความเขมแข็งของชุมชน เนื่องจาก
เปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจประกอบกับมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตน มี
ผลใหคนในชุมชนภายใตการนำของผูนำอยางเปนทางการและไมเปนทางการ มีความกระตือรือรน
และพรอมใหความรวมมือกันในการพัฒนาชุมชนในดานการทองเท่ียว  
 3. การเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 
4 เสนทาง คือ เสนทางนวัตวิถีของดีรอบอาวบานดอน เสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสนทางคืนชีพศรี
วิชัย และเสนทางสายหลุดพน สาเหตุท่ีผูวิจัยสรางเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี 4 เสนทาง เนื่องมาจากผูวิจัยนำผลการวิจัยในวัตถุประสงคขอท่ี 1 พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ใน
หัวขอประเภทการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนักทองเท่ียวสนใจ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียว
สนใจประเภทการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเรียงลำดับจากสนใจมากไปหานอยดังนี้ คือ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน การละเลนดนตรีและกีฬา ประวัติศาสตรโบราณคดีและพิพิธภัณฑ สถาปตยกรรมเกาแก 
ศิลปกรรมและหัตถกรรม และวิถีชีวิต เสื้อผาเครื่องประดับ และอาหาร ตามลำดับ แลวนำ
ผลการวิจัยมาวิเคราะหเปนเสนทางการทองเท่ียวตามความสนใจของนักทองเท่ียวเพ่ือไวรองรับ
นักทองเท่ียวในอนาคตซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความเปนเรื่องราว
มากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริเพ็ญ ดาบเพชร และคณะ (2554) ไดวิจัยเรื่อง การสราง
เสนทางการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 จากพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
ชาวไทย ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป สำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสนใจ 5 อันดับ แรก คือ ทำบุญ/ไหวพระ 
ถายรูป ชมโบราณสถาน ชมวิวและธรรมชาติ และการเท่ียวพิพิธภัณฑ โดยสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวสนใจ
ไปเยี่ยมชม ไดแก อุทยานประวัติศาสตร วัด และอุทยาน แหงชาติ และเสนทางทองเท่ียวท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมและแหลงทองเท่ียวจากความสนใจของนักทองเท่ียวมี 3 เสนทาง ไดแก เสนทาง 
“เมืองนาถีบ...จักรยาน” เสนทาง “ถายดอกหมอก” และเสนทาง “หลงอตีตา” 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
สิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือดานความประทับใจ สวนดานการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยต่ำสุด  
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 2. การจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน  ประกอบดวย 4 ดาน คือดานการสรางสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว ดานการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว 
ดานการบริหารจัดการ และดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน มีรายละเอียดการอภิปรายผลดังนี้  
 3. การเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 4 
เสนทาง คือ 1. เสนทางนวัตวิถีของดีรอบอาวบานดอน 2. เสนทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. เสนทางคืน
ชีพศรีวิชัย (อาณาจักรศรีวิชัย) และ 4. เสนทางสายหลุดพน  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานีเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1) กรมการทองเท่ียวและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีนโยบายในการสงเสริมการสราง
ภาคีกับภาคประชาชนและภาคเอกชนเก่ียวกับการบริหารจดัการการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหมากข้ึน 
  2) กรมการทองเท่ียวและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีนโยบายใหหนวยงานในกำกับ
ติดตามการทำงานเก่ียวกับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
  3) กรมการทองเท่ียวและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีนโยบายในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตวาจะเพ่ิมรายไดดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดอยางไร 
  4) กรมการทองเท่ียวควรมีนโยบายในการใหเยาวชนมีสวนรวมในการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมชองตนเอง 
  5) หนวยงานภาครัฐควรมีการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระยะยาว 
เนื่องจากการสรางและพัฒนาแหลงทองเท่ียวแตละแหงกวาจะสำเร็จตองใชระยะเวลายาวนาน 
  6) องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานีและกรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ควร
มีนโยบายในการสงเสริมใหอาณาจักรศรีวิชัยกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
  7) หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและภาคเอกชนควรมีนโยบายใน
การสรางสถานท่ีและกิจกรรมเพ่ือดึงเงินจากนักทองเท่ียว เชน การสรางพิพิธภัณฑในสนามบินหรือ
เสนทางท่ีนักทองเท่ียวตองเดินทางผาน 
  8) หนวยงานภาครัฐจะตองมีนโยบายในการจัดใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาด ดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ดานการประชาสัมพันธ แกผูประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุ
ราษฎรธาน ี
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  1) การพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
  2) การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี 



29การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

  3) การศึกษาการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในตางประเทศท่ีประสบความสำเร็จดาน
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต  
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การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่ผลมีตอพฤตกิรรมการใชโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม 

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) โรงแรมราคาประหยดั 
 
Abstract 

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 
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 
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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 

 
บทนำ 
 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
ผลิตและใหบริการตองการยกระดับมาตรฐานของการบริการท้ังในอุตสาหกรรมการบริการเดิมท่ีมี
อยูแลวและฐานบริการใหม เพ่ือใหเศรษฐกิจประเทศขับเคลื่อนและเติบโตอยางเขมแข็ง โดยความ
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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) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม 
 3) เพ่ือศึกษาปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลการใชบริการโรงแรมราคาประหยัด
ในจังหวัดเชียงใหม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระไดแก 
 -ปจจัยทางดานประชากรศาสตรซ่ึงประกอบไปดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได ภูมิลำเนา และสถานภาพการสมรส 
 -ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริมทางการตลาด ดานกระบวนการ ดานพนักงาน ดานลักษณะ
ทางกายภาพ 
 2) ตัวแปรตามคือ ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคซ่ึงประกอบไปดวย ความถ่ีในการใช
บริการของผูบริโภค ระยะเวลาในการเขาพักของผูบริโภค วัตถุประสงคในการเขาพัก ความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริมทางการตลาด ดานกระบวนการ ดานพนักงาน ดานลักษณะ
ทางกายภาพ 
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 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการวิจัยจากประชากรท่ีเปนผูใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม 
 -ขอบเขตดานเวลา  
 ดำเนินการศึกษานักทองเท่ียวท่ีใชบริการหองพักราคาประหยัดตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 -ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน 
 -ปจจัยกลยุทธทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานพนักงาน ดานกระบวนการ และ
ดานลักษณะทางกายภาพ อยางนอย 1 ดาน สงผลตอความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 นักทองเท่ียว หมายถึง บุคคลท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีไมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนั้น แต
เดินทางเขามาดวยวัตถุประสงคใดก็ตามท่ีไมเปนการประกอบอาชีพหรือหารายได  
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง องคประกอบของปจจัยทางการตลาด 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทำเลท่ีตั้งและชองทางจัดจำหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานพนักงาน ดานการบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ท่ีมีผลในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหกับนักทองเท่ียวในการตัดสินใจเลือกพักหองพักราคา
ประหยัด 
 ท่ีพักราคาประหยัด หมายถึง อาคารบานพักท่ีดัดแปลงหรือสรางข้ึนและมีการแบง
หองพักเปนท่ีพักแรม มีลักษณะเปนท้ังหองพักรวมและหองพักเดี่ยว มีหองน้ำรวมหรือหองน้ำในตัว 
การเก็บอัตราเขาพักมีราคาถูกกวาโรงแรม อาจจะเก็บคาเชา เปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการ โดยมูล
คาท่ีรับรูไดมากกวาสิ่งท่ีคาดหวัง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 Armstrong and Kotler (2016: 32) กลาวถึงกลยุทธทางการตลาด หมายถึง การใช
สวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมตอลูกคากลุมเปาหมาย และตลาดเปาหมาย เพ่ือบรรลุถึง
วัตถุประสงคทางการตลาดท่ีทางกิจการไดกำหนดไว กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) 
หมายถึง การวางแผนทางการตลาด โดยคำนึงถึงความตองการและความเหมาะสมของลูกคา



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 336

กลุมเปาหมาย แลวใชเครื่องมือสวนประสมทางการตลาดในการกำหนดตลาดเปาหมาย การวาง
ตำแหนงผลิตภัณฑ เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค สรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 McCarthy (อ างถึงใน  Muhammad, 2014: 95-96) ได กล าวถึง ส วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps วาเปนเครื่องมือท่ีใชในการวางแผนการตลาด แบงออกเปน 
4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดาน
การสงเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึง Armstrong and Kotler (2016: 24) ก็ได ใหความเห็น
เพ่ิมเติมวา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได โดยกิจการจะ
ผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกกลุม
ลูกคาเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพล
โนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ  
 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) วาเปนสิ่ง
ท่ีนำเสนอตอตลาดซ่ึงสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูซ้ือ โดยมีลักษณะจับตองได เชน การ
บริการ ประสบการณ บุคคล สถานท่ี เปนตน ราคา (Price) คือ เปนองคประกอบสำคัญของสวน
ประสมทางการตลาดท่ีสรางรายไดใหกับองคการ ราคาเปนสิ่งท่ีปรับเปลี่ยนไดงาย หากเปรียบเทียบ
กับองคประกอบอ่ืนของสวนประสมทางการตลาด ราคาสามารถสื่อสารการวางตำแหนงของคุณคา
ของสินคาหรือตราสินคาขององคการได การจัดการจำหนาย หมายถึง ชองทางการจัดจำหนาย 
(Place) ท่ีองคการใชในการพ่ึงพาอาศัย ตั้งแตกระบวนการการผลิต เพ่ือการใช จนนำไปสูการ
บริโภคข้ันสุดทาย การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงประกอบไป
ดวยชองทางในการสื่อสารทางการตลาด 6 ชองทาง ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย และการสรางกิจกรรมและประสบการณ บุคคล 
(People) หมายถึง บุคคลท่ีมีสวนรวมกับการนำเสนอสินคาหรือบริการ หรือชวยอำนวยความ
สะดวกให กับลูกคา เปนปจจัยท่ี มีอิทธิพลตอการรับรู ถึงคุณภาพการใหบริการของลูกคา 
กระบวนการ (Process) หมายถึง ข้ันตอนของการดำเนินงาน หรือกระบวนการใหบริการท่ี
ดำเนินงานโดยบุคลากรในองคกร เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา และตอบสนองตอความ
ตองการและความคาดหวังในใจลูกคา สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence) หมายถึง 
สภาพแวดลอม หรือสิ่งท่ีเปนรูปธรรมท่ีสามารถมองเห็นหรือจับตองได ซ่ึงชวยอำนวยความสะดวก
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ตอบุคลากรในการดำเนินงาน การใหบริการกับลูกคา และยังเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของการบรกิาร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยผสมเปนท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณโดยท่ี 
 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
ภูมิลำเนา สถานภาพสมรส และขอมูลพฤติกรรมการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม ความถ่ีในการใชบริการของผูบริโภค ระยะเวลาในการใชบริการของผูบริโภค วัตถุประสงค
ในการใชบริการ 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
วิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว (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 
Analysis) โดยวิธีเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) หลังจากนั้นจึงสราง
สมการถดถอยเพ่ือทดสอบตามสมมติฐานวิจัยท่ี 2 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญ
เขาใชบริการ 1-2 ครั้ง ตองการพักในบริเวรคูเมือง เวลาในการเขาใชบริการ 1-3 คืน เขาใชบริการ
ในชวงวันลาพักรอนและหยุดนักขัตฤกษ มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว พักรวมกับคูพักเปนสามี-
ภรรยา เขาพัก 2 คนตอหอง ประเภทหองพักแบบคู การตัดสินใชบริการดวยตัวเอง เต็มใจจาย
คาบริการหองพัก ต่ำกวา 1,000 บาทตอคืน โดยจองผานตัวแทนจองหองพักออนไลน จองผาน 
Booking.com เหตุผลสำคัญอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกเขาใชบริการ คือ ดานราคา ความ
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คิดเห็นตอการตัดสินใจดานอิทธิพลความคิดเห็นออนไลนตอการตัดสินใจในระดับมาก ระดับ
ความเห็นตอความพึงพอใจในระดับมาก 
 การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหมพบวา มีระดับอายุ การศึกษาและรายไดท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใช
บริการท่ีแตกตางกัน แตในทางตรงกันขาม เพศ ภูมิลำเนา สถานภาพการสมรสท่ีตางกันมีความเห็น
ตอพฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน 
 ปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท่ีสงผลการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม พบวาการวิเคราะหปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดท้ัง 7 ดาน คือ ปจจัยกลยุทธทางตลาด
ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานกระบวนการ ดาน
ราคา และดานลักษณะทางกายภาพ นั้น นักทองเท่ียวสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอกลยุทธทาง
การตลาดอยูในระดับ “มาก” และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับ ”ปานกลาง” เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา ความคิดเห็นดานพนักงาน มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานชองทางการ
จัดจำหนาย ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานกระบวนการ ดานราคา และดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานการสงเสริมการตลาดตามลำดับ ตามตารางท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา กล
ยุทธท่ีสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ีพักหรือโรงแรมราคาประหยัด คือ ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ 
โดยเนนท่ีการบริการอยางมีคุณภาพ ท่ีจะสรางความพึงพอใจ กอใหเกิดการแนะนำตอผานการแสดง
ความคิดเห็นเปนออนไลนโดยสวนใหญ ผูบริโภคกลับมาใชซ้ำเนื่องจากประทับใจตอการบริการและ
การดูแลเอาใจใส นั้นคือ เรื่องการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การสื่อสารในยุคปจจุบันเพ่ิมชอง
ทางการจัดจำหนาย และการใหความเห็นยอนกลับตอการบรกิารในโลกออนไลน ผานตัวกลางแอพลิ
เคชั่นเก่ียวกับการจองท่ีพักหรือการทองเท่ียว 
ตาราง 1 ความคิดเห็นตอกลุยุทธืทางการตลาด 7 ดาน 

กลยุทธทางการตลาด 

คาเฉล่ีย 
(X) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

แปลผล 

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 
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กลยุทธทางการตลาด 

คาเฉล่ีย 
(X) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

แปลผล 

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 
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 
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กลยุทธทางการตลาด 

คาเฉล่ีย 
(X) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(SD) 

แปลผล 

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 ผูบริโภคกลับมาใชซ้ำเนื่องจากประทับใจตอ
การบริการและการดูแลเอาใจใส นั้นคือ เรื่องการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การสื่อสารในยุค
ปจจุบันเพ่ิมชองทางการจัดจำหนาย และการใหความเห็นยอนกลับตอการบริการในโลกออนไลน 
ผานตัวกลางแอพลิเคชั่นเก่ียวกับการจองท่ีพักหรือการทองเท่ียว โดยสรุปผลการสัมภาษณ ดังนี้ 
 1) กลุยุทธทางการตลาดท่ีผูประกอบการใชในการดำเนินธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดใน
จังหวัดเชียงใหม คือ ดานผลิตภัณฑหรือการบริการเปนหลัก 
 “...กลยุทธท่ีจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันระยะยาว คือการพัฒนาคุณภาพดาน
การบริการ คุณภาพการบริการ ความสะอาดเปนสิ่งท่ีเราใหความสำคัญ...” 

สัมภาษณ, นางธีรมล เดอการิช, วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
“...เจาของกิจการควรเนนการดูแลเอาใจใสดานการบริการและความสะอาด...” 
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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 สวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเท่ียวนานาชาติ ท่ีพบวาท่ีวา โดยมีวัตถุประสงคเดินทางมาทองเท่ียวมากท่ีสุดในชวงวันหยุด
เทศกาล และเดินทางมากับครอบครัว คาท่ีพักเฉลี่ยตอคืน 50 - 100 ดอลลาร รูจักโรงแรมผานทาง
อินเตอรเน็ต และวางแผนท่ีจะกลับมาพักอีก และผลการวิจัยเชิงปริมาณดานระยะเวลาการเขาพัก 
ไมสอดคลองกับพฤติกรรมการเขาพักเปนระยะยาว 8 - 14 วัน 
 ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัด
เชียงใหม ระดับอายุ การศึกษาและรายไดท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการท่ี
แตกตางกัน ในทางตรงกันขาม เพศ ภูมิลำเนา สถานภาพการสมรสท่ีตางกัน มีความเห็นตอ
พฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน สอดคลองกับท่ีการะเกด แกวมรกต ไดทำวิจัยเรื่อง ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัด
กระบี่ ผลท่ีวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี
ตางกันมีผลตอสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกระบี่ท่ีแตกตางกัน  
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 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
พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวดัเชียงใหม สวนใหญเขาใชบริการ 
1-2 ครั้ง ตองการพักในบริเวรคูเมือง เวลาในการเขาใชบริการ 1-3 คืน เขาใชบริการในชวงวันลาพัก
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 ผูใชบริการสวนใหญเปน
เพศหญิง มีชวงอายุ 25-30 ป ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี สถานภาพโสด ระดับรายได
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มากกวา 48,001 บาท ผูใชบริการสวนใหญมาจากทวีปยุโรป ระดับอายุ การศึกษาและรายไดท่ี
ตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการท่ีแตกตางกัน แตในทางตรงกันขาม เพศ ภูมิลำเนา 
สถานภาพการสมรสท่ีตางกันมีความเห็นตอพฤติกรรมการใชบริการไมแตกตางกัน 
 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 ภาพประกอบ
ใหชัดเจน เพราะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และใหความสำคัญกับผลตอบกลับหลังการใช
บริการในสื่อสังคม หรือแอพพลิเคชั่นกับการจองหองพักเพราะมีผลตอการพิจารณาตัดสินใจเขาใช
บริการ 
 ผูประกอบการกิจการโรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหมควรปรับธุรกิจท่ีรองรับผู
เขาใชบริการท่ีมาทองเท่ียวโดยสวนใหญมาจากยุโรป หรือมุงไปท่ีกลุมนักทองเท่ียวจากประเทศจีน 
โดยเลือกอยางใดอยางหนึ่ง การตั้งราคาหองพักไมควรตั้งสูงมากกวา 1,000 บาทตอคืน ลักษณะ
หองควรเปนหองพักสำหรับแขก 2 ทาน จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสอดคลองกับชวงอายุ 
และอำนวยความสะดวกใหกับผูเขาใชบริการท่ีสวนใหญเปนเพศหญิง 
 ผูประกอบการใหความสำคัญกับกลยุทธการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา 
ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจำหนาย ถึงแมวาในมุมมองของผูประกอบการไมไดเนนกลยุทธ
ดานราคาแตผูบริโภคก็ใหความสำคัญท่ีอยูในระดับมาก และราคาเปนปจจัยอันดับแรกในการ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น กลยุทธดานราคาอาจจะเปนเครื่องมือชวยดึงดูดความสนใจ 
และเปนเหตุผลในอันดับตนของการตัดสินใจในการเขาใชบริการ นอกจากนี้ ผูประกอบการสามารถ
ใชราคาเปนตัวกำหนดลักษณะ คุณภาพของลูกคาท่ีเขาพักไดในระดับหนึ่ง การวางตำแหนงทางการ
ตลาดท่ีชัดเจน ควรสอดคลองกับระดับราคา ใหการบริการท่ีเหมาะสมกับระดับราคา ในระยะยาว
ตองการลูกคากลับมาใชบริการซ้ำ ควรเนนท่ีการพัฒนาคุณภาพของการบริการ และชองทาง
ทางการตลาดในการประชาสัมพันธเขาถึงลูกคา 
 
การวิจัยในอนาคต 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลใหกับผูประกอบการธุรกิจ 
สามารถนำผลการวิจัยไปปรับใชในการพัฒนาดานกลยุทธทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชบริการ
โรงแรมราคาประหยัดในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหพฤติกรรมกลุมผูใชบริการท่ีเปนนักทองเท่ียวเนน
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การมาทองเท่ียว วิเคราะหหาลักษณะหารูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวในเชียงใหม เพ่ือออกแบบ
การบริการสอดคลองกับพฤติกรรม นอกจากนี้ วิเคราะหหาพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเปนมาจาก
เอเซียท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต 
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พุทธรัฐศาสตร : กระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง     
Buddhism in Political Science (Buddharathsat): Paradingm and Dynamic 

of Political Thought 
  

กรกต   ชาบัณฑิต∗ 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองใน

สมัยโบราณจนถึงของแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม (รัฐศาสตร) 2) เพ่ือศึกษาพุทธทัศนะดาน
กระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร) 3) เพ่ือนำเสนอตัวแบบพุทธ
รัฐศาสตรในกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง  ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
จากเอกสาร (Documentary Research) เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ หลักการปกครอง 
และแนวคิดทางการเมืองจากคัมภีรพระไตรปฎก เอกสาร ตำราท่ีเก่ียวของ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) การพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองในสมัยโบราณจนถึงของแนวคิดทาง
การเมืองสมัยใหม (รัฐศาสตร) แนวคิดทางการเมืองแบงเปน 2 ยุค คือ ยุคแรก เปนการเมืองยุค
พฤติกรรมศาสตร วาดวยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจิตนาการความเปนไปไดของการเมืองท่ี
ดีท่ีสุด มากกวาเรื่องความรูเชิงประจักษหรือสภาวการณท่ีเกิดข้ึนจริงของการเมือง ยุคท่ีสอง เปน
การเมืองยุคหลังพฤติกรรมศาสตร วาดวยเรื่องความเชื่อเชิงประจักษ เปนการเมืองท่ีเก่ียวพันกับ
วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร, การทำสถิติ และการสรางตัวแบบทางการเมือง และเชื่อวาองค
ความรูท่ีไดดังกลาวนั้นสามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคม และทางการเมืองไดอยางแทจริง 
จะเก่ียวพันอยูกับปจจัยทางการเมือง 3 สิ่งนั่นคือ อุดมการณ, มโนทัศน และคานิยม  
 2) พุทธทัศนะดานกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร)  
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองในสมัยพุทธกาล เปนการสรางสังคมใหมข้ึนมา อันไดแก
สังคมสงฆ ซ่ึงเปนสังคมของผูมุงสูพระนิพพาน ในมุมมองทางการเมือง มีพุทธทัศนะวาดวยการ
กำเนิดรัฐตามแนวคิดอัคคัญญสูตร  ปฏิจจสมุปบาท และมหาโควินทสูตร  พุทธทัศนะวาหลักการ
บริหารปกครองรัฐตามหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย และหลักสามัคคีธรรม พุทธทัศนะ
วาดวยหลักการปฏิบัติเพ่ือความอุดมสมบูรณของประชาชนตามหลักสวนบุคคล หลักสวนสังคม 
หลักสวนประเทศชาติ และหลักสวนรวมสากลโลก 
 3) ตัวแบบพุทธรัฐศาสตรในกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง   
ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร เปนการสังเคราะหแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนานำมาประยุกตใหเขา

 
∗ 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) 
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กับบริบททางสังคมรัฐ ซ่ึงจะทำใหสังคมรัฐเปนสังคมท่ีสมบูรณตามแนวพระพุทธศาสนา โดยได
สรุปตัวแบบพุทธรัฐไว 3 แบบ คือ 1) ตัวแบบวาดวยพุทธจริยศาสตร  ประกอบดวย พุทธจริย
ศาสตร กับการเมืองการปกครอง ไดแก  ทศพิธราชธรรม 10  หลักจักรวรรดิวัตร 12  
หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 เปนตน  2) ตัวแบบวาดวยอุดมคติแนวพุทธ 
ประกอบดวย อุดมคติตามแนวตะวันออก ไดแก หลักสุขนิยม หลักอสุขนิยม หลักอัตถิภาวนิยม 
หลักมนุษยนิยม เปนตน และอุดมคติแนวพุทธ ไดแก หลักประโยชนนิยม หลักความสุขนิยม และ
หลักวิมุตตินิยม เปนตน และตัวแบบท่ี 3 คือตัวแบบวาดวยธัมมิกสังคม ประกอบดวย โครงสราง
ของธัมมิกสังคม ไดแก หลักเบญจศีล – เบญจธรรม หลักสัปปายธรรม หลักจักรธรรม เปนตน 
และเปาหมายสูงสุดของธัมมิกสังคม ประกอบดวย เปาหมายแบบโลกิยะ และเปาหมาย 
แบบโลกุตตระ 
คำสำคัญ : พุทธรัฐศาสตร,กระบวนทัศนและพลวัต,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 
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 
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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 1 2    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. 
 

 บทนำ 
 กระบวนการทางการเมืองนับวาเปนบทบาทสำคัญ เนื่องจากเปนวิธีการใชอำนาจทาง
การเมืองในการกำหนดกฎเกณฑของขอบังคับและกฎหมายเพ่ือใชในสังคม ฉะนั้นกระบวนการ
ทางการเมืองจึงเปนกิจกรรมท่ีสลับซับซอน เพราะมีหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของหลายหนวย  
แตละหนวยมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ (ณรงค เส็งประชา,2541) ซ่ึงผูมีอำนาจหรือผูนำองคกร
ทางการเมืองในการปกครองสังคมนั้นๆ มีรูปแบบการปกครองท่ีหลากหลายในประวัติศาสตร
รูปแบบการปกครองของผูกำหนดอำนาจทางการเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดไดแก พระมหากษัตริยและ
ขาราชการ (พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, 2524) 
 พระพุทธเจาทรงใชระบบการปกครองโดยใชอำนาจแบบพุทธอาณาท่ีเกิดจากการตรัส
รูของพระองคเอง ในการดำเนินกิจกรรมาของสงฆทุกอยางท้ังในการตัดสินปญหาตางๆ หรือการ
บวชก็ทรงใชวิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาวา “ เอหิภิกขุ” เธอจงเปนภิกษุมาเกิด (วิ.ม. 
(ไทย) 4/28/26)  ซ่ึงหมายความวาการกลาวเชนนี้วุฒิภาวะความเปนภิกษุก็เกิดข้ึนดวยอำนาจ
ของพระองคนั้น แตในระยะตอมาก็ไดทรงผอนปรนการใหอำนาจการปกครองโดยทรงมอบ
อำนาจการบรรพชาอุปสมบทใหกับพระสาวกบางรูปท่ีมีความรูความสามารถ ตอมาเม่ือมีคณะ
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สงฆมากข้ึน พระองคมอบอำนาจใหกับสงฆทำหนาท่ีแทน (จำนงค ทองประเสริฐ,2520) 
นอกจากนั้นยังพบวาในดานแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไดใหกรอบแนวคิดทางดานการเมืองการ
ปกครองไวหลายๆประการ เชน แนวคิดเรื่องอธิไตยหรือรูปแบบการปกครองท่ีสามารถแบงได
เปน 3 ประเภทคือ รูปแบบการปกครองแบบอัตตาธิปไตย แบบโลกาธิปไตย และแบบธรรมาธิ
ไตย (พิทุร มลิวัลย,2528)  ในแนวคิดเก่ียวกับการเมืองนั้น พระพุทธศาสนาถือไดวาสามารถ
ประยุกตแนวคิดใหเขากับการบริหารบานเมืองในยุคปจจุบันไดเปนอยางดีโดยใชรูปแบบ
ธรรมาธปิไตยในลักษณะการยึดอำนาจหลักธรรมเปนเกณฑในการปกครอง หากรัฐใดใชรูปแบบนี้
บานเมืองก็จะเปนสุด แตหากรัฐใดไรผูนำท่ีขาดคุณธรรมแลว บานเมืองนั้นก็จะไมเปนสุข ดัง
ปรากฏในพุทธพจนวา เม่ือฝูงโคขามน้ำไป ถาโคจาฝูงไปคดเค้ียวโคท้ังหลายก็คดเค้ียวตามกัน ใน
เม่ือโคจาฝูงไปคดเค้ียวในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติไม
เปนธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไมเปนธรรมตามไปดวย หากพระราชาไมตั้งอยูใน
ธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยูเปนทุกข เม่ือฝูงโคขามน้ำไป ถาโคจาฝูงไปตรงโคท้ังฝูงก็ไปตรงตามกัน 
ในหมูมนุษยก็เหมือนกันผูใดไดรับแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติชอบธรรมประชาชน
ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปดวย หากพระราชาตั้งอยูในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู
เปนสุข (องฺ. จตุกฺก. (ไทย) 21/70/71) 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวคิดทางการเมืองในทางพระพุทธศาสนานั้น มุงเนนความเปน
ผูนำหรือผูบริหารบานเมืองท่ีตั้งม่ันอยูในหลักธรรม ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ เปนการนำหลัก
แนวความคิดเก่ียวกับการเมืองทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับแนวคิดทางการเมือง
ตะวันตก โดยศึกษากระทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมืองซ่ึงจะนำไปสูการบรรลุความ
สมบูรณแหงรัฐหรือพุทธรัฐศาสตร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองในสมัยโบราณจนถึงของแนวคิด

ทางการเมืองสมัยใหม (รัฐศาสตร) 
2)  เพ่ือศึกษาพุทธทัศนะดานกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง  

(พุทธศาสตร). 
3) เพ่ือนำเสนอตัวแบบพุทธรัฐศาสตรในกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทาง

การเมือง 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1) ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร : กระบวนทัศนและ
พลวัตของแนวคิดทางการเมือง” มุงศึกษาพัฒนาการความคิดทางการเมืองในยุคดั่งเดิมและยุค
ใหม พุทธทัศนะดานกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง และนำเสนอตัวแบบพุทธ
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รัฐศาสตร ซ่ึงเปนการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) มีข้ันตอนดังนี้ (1) เก็บ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ หลักการปกครอง และแนวคิดทางการเมืองจากคัมภีร
พระไตรปฎก เอกสาร ตำรา ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขอมูลข้ันปฐมภูมิ (Primary 
Sources) เชน พระไตรปฎกและอรรถกถา ข้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) เชน หนังสือ
วชิาการดานพระพุทธศาสนา หนังสือ ตำรา เก่ียวกับแนวคิดทางการเมือง ท้ังปรัชญาตะวันออก 
และปรัชญาตะวันตก เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ ตลอดจนเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การวิจัย  (2) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ตีความขอมูลท่ีรวบรวมได (3) เรียบเรียงขอมูลท่ี
สังเคราะหเรียบรอยแลว และนำเสนอผลการวิจัย 
 2) ขอบเขตดานตัวแปร ประกอบดวย  
 - ตัวแปรตน  การพัฒนาการของแนวคิดทางการเมือง สมัยโบราณ – สมัยใหม 
(รัฐศาสตร) และพุทธทัศนะดานกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร)   
 - ตัวแปรตาม พุทธรัฐศาสตร : กระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง 
 3) ขอบเขตดานระยะเวลา  12 เดือน โดยศึกษาเอกสารตำรา  5  เดือน วิเคราะห
และสังเคราะหขอมูล  3  เดือน  สรุปผลการวิจัย 3 เดือน และนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 1 
เดือน 
 4) ขอบเขตดานสถานท่ี  ไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 
สรุปผลการวิจัย 

1) การพัฒนาการของแนวคิดทางการเมืองในสมัยโบราณจนถึงของแนวคิดทางการเมือง
สมัยใหม (รัฐศาสตร) แนวคิดทางการเมืองแบงเปน 2 ยุค คือ ยุคแรก เปนการเมืองยุคพฤติกรรม
ศาสตร วาดวยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจิตนาการความเปนไปไดของการเมืองท่ีดีท่ีสุด 
มากกวาเรื่องความรูเชิงประจักษหรือสภาวการณท่ีเกิดข้ึนจริงของการเมือง ยุคท่ีสอง เปน
การเมืองยุคหลังพฤติกรรมศาสตร วาดวยเรื่องความเชื่อเชิงประจักษ เปนการเมืองท่ีเก่ียวพันกับ
วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร, การทำสถิติ และการสรางตัวแบบทางการเมือง และเชื่อวาองค
ความรูท่ีไดดังกลาวนั้นสามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคม และทางการเมืองไดอยางแทจริง 
จะเก่ียวพันอยูกับปจจัยทางการเมือง 3 สิ่งนั่นคือ อุดมการณ, มโนทัศน และคานิยม  
 2) พุทธทัศนะดานกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง (พุทธศาสตร)  
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองในสมัยพุทธกาล เปนการสรางสังคมใหมข้ึนมา อันไดแก
สังคมสงฆ ซ่ึงเปนสังคมของผูมุงสูพระนิพพาน ในมุมมองทางการเมือง มีพุทธทัศนะวาดวยการ
กำเนิดรัฐตามแนวคิดอัคคัญญสูตร  ปฏิจจสมุปบาท และมหาโควินทสูตร  พุทธทัศนะวาหลักการ
บริหารปกครองรัฐตามหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาธิปไตย และหลักสามัคคีธรรม พุทธทัศนะ
วาดวยหลักการปฏิบัติเพ่ือความอุดมสมบูรณของประชาชนตามหลักสวนบุคคล หลักสวนสังคม 
หลักสวนประเทศชาติ  และหลักสวนรวมสากลโลก 
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 3) ตัวแบบพุทธรัฐศาสตรในกระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง   
ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร  

 3.1) ตัวแบบวาดวย จริยศาสตรแนวพุทธ จริยศาสตรแนวพุทธมีการวางรากฐานอยู
บนหลักความประพฤติธรรม ซ่ึงไมสามารถประเมินคุณคาทางศีลธรรมท่ีกระทำได จริยศาสตร
คุณธรรมเปนจริยศาสตรท่ีวางรากฐานอยูบนลักษณะนิสัยปฎิเสธการประเมินคุณคาทางศีลธรรม
ท่ีการกระทำ  ยอมรับการประเมินคุณคาทางศีลธรรมท่ีบุคคลผูกระทำ  ลักษณะนิสัยท่ีมีอยู
ภายในบุคคลและคุณธรรมท่ีบุคคลครอบครองในตน จริยศาสตรคุณธรรมเสนอวา  คุณธรรมท่ีมี
อยูในตัวบุคคลหรือท่ีบุคคลมีเปนพ้ืนฐานทางการประเมินคุณคาทางศีลธรรมไดมากกวาการ
กระทำท่ีบุคคลกระทำ  หรือมุงเอาเพียงการดูเฉพาะ”เจตนาดี” อยางคาน   ฉะนั้นเม่ือบุคคลจะ
ประเมินคุณคาทางศีลธรรมควรจะมุงประเมินไปท่ีบุคคลผูมีศักยภาพท่ีจะมีศีลธรรม  โดย
ประเมินบุคคลผูมีศักยภาพท่ีจะมีศีลธรรมในฐานะภาพรวม  ของชีวิตของแตบุคคล  ไมใชแยก
พิจารณาแตละการกระทำ  

3.2) ตัวแบบวาดวย อุดมคติแนวพุทธ มนุษยทุกคนลวนแลวแตตองการความสุข ไม
อยากพบกับความทุกข  มนุษยลวนมีแรงปรารถนา มีความตองการเพ่ือความเจริญของตน ตาม
ธรรมชาติ หากแตมนุษยมีปญญาในการพิจารณา มีสติในการวิเคราะหความเหมาะสม การ
เดินทางไปสูเปาหมายใหถึงท่ีสุดคือความสำเร็จของชีวิตนั้น ตองอุดมไปดวยความสุขกาย สุขใจ 
รักษาตนใหพนจาก โรคภัย ทุกภัยท้ังปวง ดังนั้น มนุษยจำเปนตองมีเครื่องมือชวยกำกับการ
เดินทาง นั่นคือ อุดมคติ หรือสิ่งท่ีมีคาอันเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต 

 3.3) ตัวแบบวา ธัมมิกสังคม ในปจจุบันสังคมเผชิญกับปญหาตางๆ มากมายทำให
มนุษยแสวงหาความดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดในสังคม ปจจัยท่ีสำคัญของปญหาสังคมประการหนึ่ง
ท่ีมนุษยในปจจุบันตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได คือปญหาเทคโนโลยี แมวาเทคโนโลยีจะนำ
ความเจริญมาใหแกมนุษยชาติมากเพียงใดก็ตาม แตในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สรางปญหาให
เกิดแกมนุษยชาติเชนกัน ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานตางๆ จึงมีผลตอสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษยเปนอยางมาก มนุษยทุกคนในสังคมควรตระหนักถึงการสรางสังคมอุคมรัฐ
และหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมการเปนอยูของตนเอง เพ่ือเปนแนวทางแหงการสรางสรรค
สังคมท่ีพ่ึงประสงคและยั่งยืนใหเหมาะสมแกการดำรงชีพของมนุษยชาต ิ
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 องคความรูพุทธรัฐศาสตร : กระบวนทัศนและพลวัตของแนวคิดทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.1 ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร 

ตัวแบบพุทธรัฐศาสตร เปนการสังเคราะหแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนานำมา
ประยุกตให เขากับบริบททางสังคมรัฐ ซ่ึงจะทำใหสังคมรัฐเปนสังคมท่ีสมบูรณตามแนว
พระพุทธศาสนา โดยไดสรุปตัวแบบพุทธรัฐไว 3 แบบ คือ 1) ตัวแบบวาดวยจริยศาสตรแนวพุทธ  
ประกอบดวย จริยศาสตรแนวพุทธกับการเมืองการปกครอง ไดแก ทศพิธราชธรรม 10 หลัก
จักรวรรดิวัตร 12 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 เปนตน  2) ตัวแบบวาดวยอุดมคติ
แนวพุทธ ประกอบดวย อุดมคติตามแนวตะวันออก ไดแก หลักสุขนิยม หลักอสุขนิยม หลักอัตถิ
ภาวนิยม หลักมนุษยนิยม เปนตน และอุดมคติแนวพุทธ ไดแก หลักประโยชนนิยม หลักความสุข
นิยม และหลักวิมุตตินิยม เปนตน และตัวแบบท่ี 3 คือตัวแบบวาดวยธัมมิกสังคม ประกอบดวย 
โครงสรางของธัมมิกสังคม ไดแก หลักเบญจศีล – เบญจธรรม หลักสัปปายธรรม หลักจักรธรรม 
เปนตน และเปาหมายสูงสุดของธัมมิกสังคม ประกอบดวย เปาหมายแบบโลกิยะ และเปาหมาย
แบบโลกุตตระ ดังไดอธิบายไวเบื้องตนแลว 

 
 

จริยศาสตรแนวพุทธ

 

อุดมคติแนวพุทธ ธัมมิกสังคม 

 

ตัวแบบ 
พุทธรัฐศาสตร 

สันติภาพ 

เมตตา 

ปญญา 
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 ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1) กำหนดนโยบายของรัฐดวยหลักบัญญัติทางพระพุทธศาสนา ไดแก หลัก
ทศพิธราชธรรม หลักจักรวรรดิวัตร และหลักสังคหวัตถุ เปนตน อยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 
  1.2) สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก หลักทศพิธราชธรรม หลัก
จักรวรรดิวัตร และหลักสังคหวัตถุ เปนตน ในกฎหมายพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับการบริหาร
กิจการบานเมือง เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติ 
 2) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1) ตั้งองคกรอิสระในการตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการบริหารกิจการบานเมือง 
  2.2) องคกรท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ตองใหความรูแกองคกรทางการเมือง 
และหนวยราชการ และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 3) ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
  3.1) ควรมีการวิเคราะหแนวคิดทางการเมืองจากพระสูตรอ่ืน นอกจาก อัคคัญญ
สูตร มหาโควินทสูตร เพ่ือความแตกตางและหลากหลายในองคความรู 
  3.2) ควรมีการศึกษาเปรียบแนวคิดทางการเมืองทางพระพุทธศาสนากับหลักคำ
สอนของศาสนาอ่ืน ไดแก คริสต อิสลาม ฮินดู เปนตน  
  3.3) ควรมีการศึกษาวิเคราะหตัวแบบพุทธรัฐศาสตร : กระบวนทัศนและพลวัตของ
แนวคิดทางการเมืองมีท่ีอิทธิพลตอการบริหารกิจการบานเมืองในปจจุบัน 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธาน ี

Human Resources Development for Thailand 4.0  
Policy in Pathumthani Provincial Administrative Organization 

 

ปยนุช ชมบุญ∗  พรนภา  เตียสุธิกุล∗∗  

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี และ3) เพ่ือเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โดยจะใชกลุมตัวอยาง จำนวน 224 คน ใชแบบสอบถามซ่ึงผานการหา

คาความเชื่อถือไดท่ีระดับ 0.923 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามท่ี

สมบูรณกลับคืนจำนวน 224 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน และวิธีวเิคราะหพหุคูณการถดถอย         มีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวน

จังหวัดปทุมธานี พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม ท้ัง 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และทุกดานมี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดเปน

 
 ∗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ∗∗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-

อลงกรณ 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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ลำดับสูงสุด คือ ดานการพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ ดานการพัฒนาการจัดการ, ดานการฝกอบรม 

และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นลำดับนอยสุด คือ ดานการสัมมนา/การศึกษาตลอดชีวิต ตามลำดับ 

 2. ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงไดแก (1) ลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวย บุคคลท่ีรอบรู รูปแบบ

ความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรู เปนทีม และการคิดเชิงระบบ (2) การจัดการการ

เปลี่ยนแปลง ประกอบดวย ภาวะผูนำ โครงสรางองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ 

วัฒนธรรมองคการ พบวา ปจจัยท่ีกลาวมาขางตน เปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีทุกดาน 

 3. ขอเสนอแนะท่ีสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี คือ ผูบริหารองคกรควรกำหนดเปนนโยบายและแผนงานอยาง

ตอเนื่องเก่ียวกับการจัดฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาและเขารับ

การฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ิมทักษะหรือความชำนาญ ความรู และ

ทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และควรใหความสำคัญกับการพัฒนา และการธำรงรักษาบุคลากร 

เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงจูงใจ ความกาวหนาในตำแหนงงานใหแกบุคลากรในองคกร ซ่ึงจะนำมาสู

ความสำเร็จในการทำงาน ความกาวหนา และความยั่งยืนขององคกร 

คำสำคัญ: การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย,  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 
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 2 2 4  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 



57การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

complete questionnaires, representing 1 00  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 
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 
 

บทนำ 
 ปจจุบันประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพและ
นวัตกรรม ซ่ึงกลไกสำคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนไปสูเศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนา
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บุคลากรในมิติตางๆใหมีคุณภาพเพ่ือสรางกลไกขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภาพ ในการสราง
นวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะกาวเขาสูยุคดิจิตอล 4.0 จำเปนตองนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใหเขากับประชาชนทุกคน เพ่ือทำใหเปนประเทศไทย 4.0 สิ่งแรกท่ีควรดำเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสูรัฐบาลดิจิทัล คือ การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปถึง
บุคลากรเอกชนและรัฐวิสาหกิจตอเนื่องไปดวย เพ่ือใหคนเหลานี้ทำประโยชนใหกับประเทศชาติและ
ประชาชนมากท่ีสุด  
 ในการพัฒนาองคกรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ใหมีประสิทธิภาพจำเปนตองมีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซ่ึงแนวโนมในการพัฒนา
บุคลากรและผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ประกอบดวย การพัฒนาภาวะผูนำ, การปรับโครงสราง
องคการ, รูปแบบโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม, การบริหารจัดการ, การคัดเลือก, พัฒนาและรักษา
บุคลากร, ปญหาการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การจายคาตอบแทน, องคการแหงการเรียนรูสู
การสรางนวัตกรรมใหม, การกำหนดวันเวลาทำงานใหเหมาะสมกับคนหลาย และความสำคัญ 
ประโยชนของบุคลากร ดังนั้น พ้ืนฐานสำคัญในการสรางนวัตกรรมขององคกร คือ ความคิดของ
บุคลากรตองพรอมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปองคกร ซ่ึงองคกรเองก็ตองสรางบรรยากาศให
เอ้ือตอการเรียนรู        มีทีมงานท่ีชวยในการผลักดันและสงเสริม ทำใหคนในองคกรสามารถ
ผสมผสานทักษะ ประสบการณ รวมกับการปรับใชเทคโนโลยีใหม ๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงถือเปน
พ้ืนฐานสำคัญและเปนแรงผลักดันใหบุคลากร ทุกระดับมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ตนเองและกาวไปขาวหนาพรอม ๆ กับองคกรในยุค 4.0 ไดอยางม่ันคง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยในปจจุบันนี้ องคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 7 อำเภอ 
ประกอบดวย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอลาด
หลุมแกวอำเภอสามโคก และอำเภอหนองเสือ จัดตั้งข้ึนเพ่ือบริการสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด 
ตลอดท้ังชวยเหลือพัฒนางานของเทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล รวมท้ังการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือไมใหงานซ้ำซอน เพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการแกประชาชน
ในทองถ่ิน ปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีบุคลากรท้ังหมด จำนวน 507 คน ปฏิบัติ
หนาท่ีในตำแหนงตาง ๆ ท้ังผูบริหาร ขาราชการ และพนักงานจาง ปญหาเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากร พบวา บุคลากรบางคนไมพัฒนาตนเองตามแผนท่ีกำหนดไว โดยเฉพาะไมสามารถพัฒนา
ดานการปฏิบัติงาน เชน การนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหมเขามาปรับใช นอกจากนี้ ยังพบ
ปญหาวา การพัฒนาผลงานวิชาการไมเปนไปตามแผน ความรูความสามารถบางคนมีไมเพียงพอใน
การทำงานท่ีซับซอนหรือทำงานท่ีเก่ียวของกับนโยบายใหม ๆ ขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ 
รวมท้ังยังปฏิบัติงานแบบไมกระจายอำนาจในการตัดสินใจใหกับผูรวมงาน การปฏิบัติงานผูท่ีเปน
หัวหนามักจะเอาความคิดเห็นของตนเองเปนหลัก บางครั้งการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนขาด
ความสามัคคี เปนตน ดังนั้น      ในการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมจะทำใหบุคลากรเกิดความรู 
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ทักษะและความชำนาญ สามารถเรียนรูงานใหม ๆ ท่ีมีความซับซอนไดดี มีศักยภาพสูงข้ึน และ
สามารถทำไดในหลายรูปแบบ ไดแก การใหโอกาสในการศึกษาตอ การเขารับการฝกอบรม การเขา
รวมสัมมนา การใหโอกาสเปลี่ยนงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ การโอนยายบุคลากรใหตรงตาม
ความสามารถ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาท้ังดานความคิด ความสามารถ ความรูความ
ชำนาญ เกิดผลผลิตท้ังทาง ดานเศรษฐกิจและสังคม บุคลากรท่ีทำงานท่ีตนเองรัก จะเกิดความ
กระตือรือรนในการทำงานไม    เฉ่ือยชา ซ่ึงจะสงผลใหองคกรมีความเขมแข็งและกาวสูความเปน
เลิศในทุกดาน 
       จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทำใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ควรเปนอยางไร มีปจจัยใน
ดานใดบาง ท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพ่ือนำ
ผลการวิจัยไปพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมท้ังตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
หนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนไดทันทวงทีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 
4.0 ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี   
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดำเนินการวิจัยโดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูศึกษาจะใชกลุมตัวอยางใน
การคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางท่ีระดับความคลาดเคลื่อน .05 โดยใชการคำนวณของทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 224 คน โดยมี
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผู ศึกษาใชแบบสอบถามซ่ึงผานการทดสอบหาคาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ
วัตถุประสงคการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ไดคาความเท่ียงตรงรายขอคำถามอยูในชวง 0.60-
1.00 และไดทำการทดสอบจำนวน 30 ชุด เพ่ือหาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามหรือคาสัมประสิทธิ์
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อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1984 อางถึงใน Creswell, 2011: 161) ของแบบสอบถามท้ังฉบับซ่ึง
อยูท่ีระดับ 0.923    
 2. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษานำขอมูลมาทำการประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
คอมพิวเตอร โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความแปรปรวน และวิธีวิเคราะห
พหุคูณการถดถอย  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 224 คน จำแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 171 คน  คิดเปนรอยละ 76.3 และเปน
เพศชาย จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23.7 สวนใหญมีอายุ 41 – 50 ป จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
33.9 มีสถานภาพโสด จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 58.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 144  
คน คิดเปนรอยละ 64.3 สวนใหญเปนขาราชการประเภทท่ัวไป จำนวน  99 คน คิดเปนรอยละ 44.1 
 และจำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  สวนใหญมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 – 10 ป จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 44.2  
 2. ผลการวิเคราะหลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวา ลักษณะท่ีพึงประสงคในการพัฒนาบุคลากร ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานท้ัง 5 ดานมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากเชนกัน โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก คือ ดานบุคคลท่ีรอบรู รองลงมา คือ ดานการเรียนรูเปนทีม, ดานการมีวิสัยทัศน
รวมกัน, ดานการคิดเชิงระบบ และดานรูปแบบความคิด 
 3. ผลการวิเคราะหการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวา การจัดการการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานท้ัง 4 ดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ดานท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ ดานวัฒนธรรมองคการ รองลงมา คือ 
ดานภาวะผูนำ, ดานเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และดานโครงสรางองคการ    
 4. ผลการวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม ท้ัง 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และทุก
ดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเปนอันดับแรก คือ  ดานการพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ        
ดานการพัฒนาการจัดการ, ดานการฝกอบรม และดานการสัมมนา/การศึกษาตลอดชีวิต   
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  5. ผลการวิเคราะหลักษณะท่ีพึงประสงคเปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวา ลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ัง 
5 ดาน ประกอบดวย (1) ดานบุคคลท่ีรอบรู (2) ดานรูปแบบความคิด (3) ดานการมีวิสัยทัศน
รวมกัน (4) ดานการเรียนรูเปนทีม และ (5) ดานการคิดเชิงระบบ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
บุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีทุกดาน ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน (β= 0.055) มีผลตอการพัฒนาบุคลากรตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการคิดเชิงระบบ (β=0.020), ดานการเรียนรู
เปนทีม (β= -0.012),  ดานบุคคลท่ีรอบรู (β= -0.015) และดานรูปแบบความคิด (β= -0.019) มี
ผลตอการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นอยท่ีสุด 
 6. ผลการวิเคราะหการจัดการการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากร
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวา การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานภาวะผูนำ (2) ดานโครงสรางองคการ (3) ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ (4) ดานวัฒนธรรมองคการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
บุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีทุกดาน ซ่ึงเปนไป
ตามสมมตติฐานท่ีตั้งไว โดยดานภาวะผูนำ (β= 0.059) มีผลตอการพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล (β=0.058), ดาน
วัฒนธรรมองคการ (β= -0.057) และดานโครงสรางองคการ (β= -0.026) มีผลตอการพัฒนา
บุคลากรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นอยท่ีสุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรือ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  ผูศึกษาขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้   

ตามวัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พบวา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม ท้ัง 4 ดาน 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน ดานท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดเปนลำดับสูงสุด คือ ดานการพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ ดาน
การพัฒนาการจัดการ, ดานการฝกอบรม และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นลำดับนอยสุด คือ ดานการ
สัมมนา/การศึกษาตลอดชีวิต เนื่องจาก ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีไดใหความสำคัญ
ในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือใหบุคลากรเกิดทักษะความรูความสามารถ และมีความกาวหนาในงานท่ีปฏิบัติ
อยูไมวาจะเปนผลการประเมินท่ีเก่ียวของกับงาน หรือการเลื่อนข้ันปรับตำแหนงท่ีสูงข้ึน ถือเปนขวัญ
และกำลังใจใหกับผูปฏิบัติเปนอยางดี จะเห็นไดวาบุคลากรจึงเปนฟนเฟองท่ีสำคัญท่ีขับเคลื่อนองคกร
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กาว     สูทันยุค 4.0 ได แตตองไดรับการพัฒนาและไดเรียนรูสิ่งใหมในทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
ดนัย เทียนพุฒ (2545) ท่ีกลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะครอบคลุมใน 3 เรื่องดวยกัน คือ การ
พัฒนา (Development) การฝกอบรม (Training) และการศึกษา (Education) เปนการดำเนินงานท่ีจะ
สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาท่ีครอบคุลมจนมีความความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณท่ีเพ่ิมข้ึน
เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานในตำแหนงปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพและพรอมท่ีจะรับผิดชอบใน
ตำแหนงท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้การพัฒนาบุคลากรมิไดมีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือใหบุคลากรมีความรูความชำนาญใน
งานปจจุบันเทานั้น แตมีความมุงหมายเพ่ือใหบุคลากรไดกาวหนาและเติบโตตอไปในอนาคตดวย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ   นิตยรดี  ใจอาษา  (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอ
กระบวนการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความคิดเห็น
ตอกระบวนการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  องคกร
มีการสงเสริมหรือสนับสนุนบุคลากรใหมีกาวหนาในสายงานอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของพระเอก
ราช กิตฺติธโร (สมเผา) (2557)  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตำบลใน
อำเภอกันทรลักษ จังหวัด  ศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตำบลในดานการพัฒนาอยูในระดับมาก   
 ตามวัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมี
ผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงไดแก (1) ลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวย บุคคลท่ีรอบรู 
รูปแบบความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิดเชิงระบบ (2) การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบดวย ภาวะผูนำ โครงสรางองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอล และ 
วัฒนธรรมองคการ พบวา ปจจัยท่ีกลาวมาขางตน เปนปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีทุกดาน เนื่องจากปจจัยท่ีสองขอ 
ไมวาจะเปนดานท่ีเก่ียวกับ (1) ลักษณะท่ีพึงประสงค และ (2) การจัดการการเปลี่ยนแปลง                    
เปนสวนประกอบสำคัญในการพัฒนาคน และเม่ือนำไปปรับใชปฏิบัติในทุกตำแหนงงาน ผลสัมฤทธิ์   
ความเขมแข็ง ความกาวหนา ตลอดจนความเปนเลิศในทุกดานท่ีเก่ียวกับองคกรก็จะเกิดข้ึน แตถา
เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเม่ือเกิดปญหาอุปสรรคในการทำงาน ผูบริหารองคกรสามารถเผชิญปญหา           
นำแนวคิดใหม ๆ มาใชแกปญหาในการทำงาน รวมท้ังมีความใสใจความคืบหนาในการทำงาน ซ่ึงแสดง
ถึงลักษณะการเปนผูนำท่ีดี สวนในดานของโครงสรางองคการนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มี
การกระจายอำนาจหนาท่ีใหแกบุคลากรท่ีสอดรับกับโครงสรางการบริหารงานใหม มีการวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนทางการ มีการปรับโครงสรางกำลังคนทางดานดิจิทัลอยางเปนระบบใน
ลักษณะของการบูรณาการ  เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานกำลังคนรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ตองมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ทุกภาคสวน เพ่ือใหการบริการงานนั้น
บรรลุเปาหมาย ท้ังนี้องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีไดมีการกำหนดกรอบโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถ
แกไขปญหาขององคกรในภาพรวมให มี ศักยภาพบรรลุตามวัตถุประสงค เป าหมายไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน  ผูบริหารมีหนาท่ีในการวางแผนการจัดองคกร  
การนำและการควบคุมซ่ึงผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนำแผนงานท่ีกำหนดไวแลวไปดำเนินการ
รวมกับทรัพยากรขององคกร  ซ่ึงงานวิจัยของพระมหาวรพงศ กุสลชโย (2561) พบวา ภาวะผูนำในการ
บริหารองคกรยุค 4.0 ผูนำจะตองมีความสามารถชักจูงชี้นำบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติหนาท่ีไดสำเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนำใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการสรางพันธ
กิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) เพ่ือพัฒนาองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาวิวัฒน ตาง
มุงเนนพัฒนาดานนวัตกรรมตาง ๆ อันเปนปจจัยแหงการพัฒนาภายนอก จนลืมพัฒนาทางดานจิตใจ 
ดังนั้นผูบริหารองคกรควรเริ่มปรับระบบความคิด คำพูด และการกระทำเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
องคกรโดยมุงเนนพัฒนาดานนวัตกรรมเพียงอยางเดียว แตควรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาพัฒนา
บุคลากรควบคูกันไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ควรใหความสำคัญและกำหนดเปนนโยบายและแผนงานอยางชัดเจนและ
ตอเนื่องเก่ียวกับการจัดฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ และควรประเมินผลดวยวา พนักงานท่ีเขารับการ
ฝกอบรมไดนำความรูจากการฝกอบรมไปปรับใชมากนอยเพียงใด และควรจัดการฝกอบรมพนักงาน
ทุกระดับอยางเปนประจำและตอเนื่อง เพ่ือใหมีความชำนาญเพ่ิมศักยภาพของพนักงานทุกสายงาน
ใหปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.2  ควรใหความสำคัญและกำหนดเปนนโยบายรวมท้ังแผนงานท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่องเก่ียวกับการสัมมนาหรือการศึกษาตอ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในแตละดานใหมากและ
เพียงพอ  เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการใหการศึกษาตอหรือสงไปสัมมนา ลวนเปน
การสงไปเพ่ือใหมีความรูความเขาใจใหเปนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับความตองการขององคกร เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ทักษะหรือความชำนาญ ความรู และทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน 
  1.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน และมีสายงานครบถวนตาม
ภารกิจขององคกร มีการกำหนดขอบขายอำนาจหนาท่ีของแตละตำแหนง และมีการแบงสวน
ราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสม การจัดสรรปนสวนงบประมาณในการดำเนินงาน
พัฒนาใหกับทุกกองงานและโครงการตาง ๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม  
  1.4 ควรจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงานในสังกัดและการจัด
ใหมีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหแกบุคลากรทุกฝาย ดวยการจัดฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน การจัดการองคความรูในหนวยงาน และการใหทุนการศึกษาตอในระดับสูง รวมท้ัง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยประเมินจากขอตกลงในการปฏิบัติราชการท่ีได
จัดทำไว 
 2. ขอเสนอแนะการบริหาร 
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  2.1 ควรมีการคัดเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถหรือมีวุฒิการศึกษา ความชำนาญ
เฉพาะดานสาขาอาชีพ เขามาปฏิบัติงานใหตรงกับสายงาน ซ่ึงจะสงผลดานการพัฒนาความกาวหนา      
ในอาชีพ  
  2.2 ควรติดตั้งระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารลดข้ันตอนการ
สื่อสาร และการเขาถึงไดของประชาชน 
  2.3 ในการพัฒนาบุคลากร ดานการประเมิน ผลท่ีบุคลากรจะไดรับ ผูบริหารตอง
ประเมินดวยความยุติธรรมเนนผลงานเปนสำคัญ  
  2.4 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคดิจิตอลอยางรวดเร็ว ผูบริหารควรรวบรวมองค
ความรูจากสภาพแวดลอมภายนอกมีการเชื่อมโยงขอมูลจากหลาย ๆ ท่ี มาใชในการแกไขปญหา 
 
 3. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  3.1 องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ควรไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป ท่ีมาจากขอมูลพ้ืนฐานความตองการท่ีจะพัฒนาทักษะและความรูของบุคลากรแตละบุคคล
อยางแทจริง และนอกจากนี้ควรจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจากทุกภาคสวนในองคกร
เขามาเปนคณะกรรมการเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติพรอมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลหลังจากการปฏิบัติแลว 
  3.2 ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ควรกำหนดนโยบายในการให
ความสำคัญกับการพัฒนา และการธำรงรักษาบุคลากร เพ่ือเปนการเสริมสรางแรงจูงใจ พัฒนา
ความกาวหนาในการตำแหนงงานใหแกบุคลากรในองคกร เพราะ บุคลากร ถือเปนปจจัยทางการ
บริหารท่ีสำคัญท่ีสุด หากองคกรไหนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพก็ยอมท่ีจะนำมาซ่ึงความสำเร็จในการทำงาน 
ความกาวหนา และความยั่งยืนขององคกร 
 4. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  4.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผูนำในการบริหารงานของภาครัฐแนวใหม
ภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 
  4.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี ภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือนำผลท่ีไดมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
3) วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ประชากร
ท่ีใช ไดแก ผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน
1,710 คนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จำนวน 324 คน กำหนดกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น ตามขนาดสถานศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบข้ันตอน  ผลการวิจัยพบวา 

1. การเปนองคกรแหงการเรียนรู ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานการให
อำนาจและสรางความสามารถใหกับบุคลากรและดานการปรับเปลี่ยนองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ดานการเพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดานพลวัตแหงการเรียนรู และ ดาน
การจัดการความรู  

2. ปจจัยท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยดานการจูงใจ และ ดานเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการ
ติดตอสื่อสาร และ ดานบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

3. ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษามี 6 ดาน คือ ดานการ
เสริมแรง ดานความผูกผัน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการจูงใจ ดานกลยุทธ ดานการมีสวนรวมใน
การบริหาร โดยปจจัยท้ัง 6 ดาน มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ.921 มีประสิทธิภาพในการ

 
 ∗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณใน 
พระบรมราชูปถัมภ  

 ∗∗ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน 
พระบรมราชูปถัมภ 

 ∗∗∗ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณใน 
พระบรมราชูปถัมภ 
 

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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ทำนายสามารถรวมกันทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดรอยละ 84.5 ซ่ึงสามารถเขียน
สมการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

        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 
คำสำคัญ : องคกรแหงการเรียนรู / ไมเคิล เจ มารควอรท  
 
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 
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 
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Key Words: Learning Organization / Michael J. Marquardt 
 

บทนำ 
องคกรแหงการเรียนรูเปนแนวคิดในการพัฒนาองคกรใหสามารถอยูรอดในสังคมแหงการ

เปลี่ยนแปลงและการแขงขันไดโดยองคกรตาง ๆ ใหความสำคัญกับการเรียนรูท่ีจะปรับตัวอยางตอเนื่องให     
ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงและสรางการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงเปนความเจริญงอกงามดวยตนเอง เปนการ
เพ่ิมพูน ทักษะและความสามารถดานตาง ๆ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและประดิษฐสิ่งใหมๆ (วีรวุธ มาฆะ
ศิรานนท, 2542: 69) 

สถานการณและแนวโนมการจัดการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิเคราะห

สภาพแวดลอม (Environment Analysis) ดานการศึกษาของหนวยงานการศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท้ังภายนอกและภายใน ดวยเครื่องมือ SWOT Analysis เปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การวิเคราะหเชิงกลยุทธเพ่ือใหทราบบริบทของการจัดการศึกษาวาเปนอยางไร พบวาปจจัยท่ีเปน

จุดออนท่ีสงผลกระทบ และควรพัฒนาตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงการวิเคราะหปจจัยภายใน 

(Internal Factors Analysis) ดานจุดออน (Weakness) ไดแก 1. สถาบันการศึกษาในเขตเมืองกับ

เขตนอกเมืองมีความแตกตางกันในดานปจจัยกระบวนการ และผลผลิตทางการศึกษา สงผลตอ

ภาพรวมในการบริหารจัดการศึกษา  2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมากท่ีมีทรัพยากรทาง

การศึกษาไมเพียงพอสงผลตอการ บริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการศึกษา 3. สถานศึกษาสวน

หนึ่งยังไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว     

4. ระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด ยังไมครอบคลุมและไมครบถวน 5. 

ครูผูสอนสวนหนึ่ งสอนไมตรงกับสาชาวิชาเอก และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำนวนมากเปน

สถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีครูไมครบชั้น 6. การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาบางสวนยังไมคุมคา ไมเกิดประโยชนสูงสุด 7. นักเรียนสวนหนึ่งมีปญหาดาน

การอาน การเขียนและขาดทักษะความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การใชเหตุผลและการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  8. คุณภาพการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 9. อัตรา

การออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษามีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 10. จำนวน

ผู เรียนสายอาชีพต่ำกวาเปาหมาย 11. การผลิตกำลังคนไมสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน (สำนักงานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2560 :21) 

ซ่ึงผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญท่ีสถานศึกษาควรเปนองคกรแหงการเรียนรูมากกวา

องคกรประเภทใดๆ จึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพ่ือจะไดนำผลการวิจัยมาเปน
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ขอมูลสำหรับการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
2.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
3. เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

    1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหาร รองผูบริหาร หัวหนาฝายงานบริหารงานสถานศึกษา     
4 ฝาย 1. ดานบริหารงานวิชาการ 2. ดานบริหารงานงบประมาณ 3. ดานบริหารงานบุคคล 4. ดาน
บริหารงานบริหารท่ัวไป สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา จำนวน 
1,710 คน จาก 342 สถานศึกษา  

    1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 324 คน   

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ แบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.1 ผูวิจัยนำหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ   

วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือขอความรวมมือไปยังผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเขต 2 และผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนกลุมตัวอยางใหสะดวกในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

   3.2 นำแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือไปยังกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

   3.3 ทำการเก็บขอมูลและรวบรวมแบบสอบดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามไป
จำนวน แลวนำไปดำเนินการวิเคราะหขอมูล ไดแบบสอบถามคืนมาและสมบูรณจำนวน 324 ฉบับ 
จากแบบสอบถามท้ัง 324 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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4. การวิเคราะหขอมูล  
    4.1 ตรวจนับแบบสอบถามพรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามท่ี

ไดรับกลับคืนมา 
    4.2 จัดระเบียบขอมูลและลงรหสัในแบบสอบถาม 
    4.3 นำแบบสอบถามดังกลาวไปคำนวณหาคาสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

สังคมศาสตร 
    4.4 สถิติท่ีใช คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลการศึกษา 
            จากการศึกษาคนควาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
            1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยการปรับเปลี่ยนองคกร และ การใหอำนาจและสราง

ความสามารถใหกับบุคลากรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการความรู พลวัตแหงการเรียนรู 

และ การเพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

     ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติ ของการเปน

องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา จำแนกตามดานตางๆปรากฏผลในภาพรวมและรายดานดังนี้ 

การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  x̄  SD ระดับ 

1. พลวัตแหงการเรียนรู 4.19 .72 มาก 

2. การปรับเปลี่ยนองคกร 4.22 .73 มาก 

3. การใหอำนาจและสรางความสามารถใหกับ 

    บุคลากร 

4.22 .74 มาก 

4. การจัดการความรู 4.19 .71 มาก 

5. การเพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 4.19 .73 มาก 

รวม 4.20 .73 มาก 

  2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยท่ีดานดานการเทคโนโลยีและจูงใจอยูในอันดับสูงสุด 
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รองลงมา คือ ดานการติดตอสื่อสาร และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานบรรยากาศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรู 

                ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติของ ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรู x̄  SD ระดับ 

1. ดานเทคโนโลยี 4.23 .72 มาก 

2. ดานโครงสรางองคกร 4.21 .71 มาก 

3. ดานภาวะผูนำ 

4. ดานบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรยีนรู 

5. ดานการบริหารจัดการความรู 

6. ดานการทำงานเปนทีม 

7. ดานการพัฒนาบุคลากร 

8. ดานการมีสวนรวมในการบริหาร 

9. ดานกลยุทธ 

10. ดานการติดตอสื่อสาร 

11. ดานวิสัยทัศน 

12. ดานการจูงใจ 

13. ดานการเสริมแรง 

14. ดานความผูกพัน 

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. ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรท่ีสามารถทำนายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคกร

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

โดยปจจัยท้ัง 6 ไดแก การเสริมแรง ความผูกผัน การติดตอสื่อสาร การจูงใจ กลยุทธ การมีสวนรวม

ในการบริหาร สามารถรวมกันทำนาย การเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดรอยละ 84.5 (Adjusted R 

Square = .845) ผูวิจัยจึงไดนำคาสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียนเปนสมการทำนายการเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยใชคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
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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 
  สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู มี 12 ดาน ไดแก เพศ อายุ 

ประสบการณทำงาน ระดับการศึกษา เทคโนโลยี  โครงสรางองคกร ภาวะผูนำ บรรยากาศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู การบริหารจัดการความรู การทำงานเปนทีม การพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน 

  ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะหพหุคูณปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยใช
วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Linear Regression Analysis) 

  
 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) .509 .092  5.523 .000 
ดานความผูกพัน (X18) .189 .030 .241 6.260 .000 
ดานการเสริมแรง (X17) .212 .030 .257 7.019 .000 
ดานการติดตอสื่อสาร (X14) .127 .037 .134 3.458 .001 
ดานการจูงใจ (X16) .125 .029 .155 4.292 .000 
ดานกลยุทธ (X13) .124 .030 .149 4.083 .000 
ดานการมีสวนรวม (X12) .105 .035 .122 3.050 .002 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ดานการใหอำนาจและสรางความสามารถใหกับบุคลากร ดานการปรับเปลี่ยนองคกร 
รองลงมา ไดแก ดานพลวัตแหงการเรียนรู ดานการจัดการความรู และ ดานการเพ่ิมความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี  สอดคลองกับงานวิจัย งานวิจัยของ ขวัญรุง อยูใจเย็น (2556: 96) ท่ีไดศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบวา การเปนองคกรแหง
การเรียนรู โดยรวมและทุกรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการ
ปรับเปลี่ยนองคกร รองลงมา คือ ดานพลวัตแหงการเรียนรู การใหอำนาจและสรางความสามารถ
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ใหกับบุคลากรและการเพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลยี สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ดานการจัดการความรู 
 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา ปจจัยดานการบริหาร  11 
ดาน ไดแก เทคโนโลยี โครงสรางองคกร ภาวะผูนำ บรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู การบริหาร
จัดการความรู การทำงานเปนทีม การพัฒนาบุคลากร การมีสวนรวมในการบริหาร กลยุทธ การ
ติดตอสื่อสาร วิสัยทัศน ปจจัยดานจิตวิทยา 3 ดาน ไดแก การจูงใจ การเสริมแรง ความผูกพัน 
โดยรวมคาเฉลี่ยปจจัย ปจจัยดานการบริหารและปจจัยดานจิตวิทยา ทุกดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัย  รูสนานี ยาโม (2555: 150) ซ่ึงไดศึกษา ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สภาพการเปนองคกร
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมและรายดาน มีสภาพการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยูในระดับ มาก ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอสภาพการเปนองคกรแหง
เรียนรู 11 ปจจัย ไดแก 1. ดานภาวะนา 2. ดานความมีประสิทธิผล 3. ดานบรรยากาศและ
วฒันธรรมองคการ 4. ดานแรงจูงใจ 5. ดานกระบวนการบริหาร 6. ดานการทำงานเปนทีม 7. ดาน
โครงสรางขององคการ 8. ดานวิสัยทัศน และกลยุทธ 9. ดานการสรางสรรคและถายโอนความรู 10. 
ดานการพัฒนาบุคลากร 11. และดานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
 3. วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
  3.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 6 ดาน คือ การเสริมแรง ความผูกผัน การ
ติดตอสื่อสาร การจูงใจ กลยุทธ การมีสวนรวมในการบริหาร อภิปรายผลไดดังนี้ 
 ดานการเสริมแรง ท้ังนี้เปนเพราะวาผูบริหาร พิจารณาข้ึนเงินเดือนตามระเบียบทาง
ราชการ ดวยความเปนธรรมอยู มอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติท่ีทาทายความสามารถทำใหมี
โอกาสใชความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการเผยแพรผลงานดีเดนของบุคลากรใหเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
มอบใบประกาศนียบัตรหรือเชิดชูเกียรติคุณแกบุคลากร ท่ีทำผลงานไดรับการยกยอง มีระเบียบ
วิธีการในการพิจารณาความดีความชอบท่ีเปนธรรม  
 ดานความผูกผัน ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหารมีการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรักและ
ความสามัคคีรวมกันภายในสถานศึกษาอยูไววางใจบุคลากรทุกคนและทำงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความรูสึกวาบุคลากรทุกคนเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษามีความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษานี้ ผูบริหารใหกำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
 ดานการติดตอสื่อสาร ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหารมีการประชุมคณะทำงาน/คณะทำงาน
เฉพาะกิจ/ครูกลุมสาระการเรียนรู/ครูท้ังสถานศึกษามีคำสั่งท่ีออกเปนลายลักษณอักษรมีลายเซ็น 
ผูบริหารหรือผู ท่ีรับหมอบหมายอยางเปนทางการเซ็นกำกับไว แจงขาวสารแกบุคลากรใน
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สถานศึกษาพรอมแสดงเอกสารตนฉบับหรือสำเนาตนฉบับของขาวสารให เห็นดวย มีการ
ติดตอสื่อสารกันผาน Application Line อีกท้ังใชวิธีการสื่อสารขาวสำคัญๆหลายวิธีกับบุคลากรใน
สถานศึกษา ไดแก หนังสือเวียน ประชุม และผูบริหารติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการกับบุคคลกร
ในสถานศึกษาตามโอกาสหรือสถานการณ 
 ดานการจูงใจ ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมใหทำการประเมินวิทย
ฐานะหรือสอบเลื่อนตำแหนงบุคลากรทุกระดับใหกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง ผูบริหารได
มอบหมายงานท่ีทาทายตรงตามความสามารถและปฏิบัติไดใหบุคลากร ผูบริหารยกยองชมเชย
บุคลากรใหเปนบุคคลตัวอยางของสถานศึกษา ผูบริหารชมเชยครูวามีสวนรวมในการยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา  
 ดานกลยุทธ ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร นำเทคนิคใหมๆ มาใชบริหารสถานศึกษาโดย
สอดคลองกับวิสัยทัศนและสามารถนำไปสูการปฏิบัติ นำผลงานความสำเร็จท่ีเกิดจากครูและทีมงาน
มาเปนแนวทางพัฒนากลยุทธใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ใหรางวัลแกบุคลากรและ
ทีมงานท่ีสามารถเรียนรู และสรางสรรคสิ่งใหม จัดเวลาแกบุคลากรและทีมงาน เพ่ือการเรียนรูสิ่ง
ใหม  และผูบริหารมีความพรอมท่ีจะบริหารสถานศึกษาในทุกสถานการณ  
 ดานการมีสวนรวมในการบริหาร ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหาร จัดประชุมบุคลากรทุกคน
หรือกลุมงานรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือระบุจุดเดน จุดดอย 
โอกาส และสิ่งท่ีเปนอุปสรรคของสถานศึกษา และนำผลท่ีไดมาปรับปรุงกลยุทธในการบริหาร เปด
โอกาสใหบุคลากรทุกคนสวนเก่ียวของเขามารวมตัดสินใจในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนและ จัดใหครูทุก
คนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ผูบริหารมอบหนาท่ีและความรับผิดชอบไปยัง
บุคลากรฝายตางๆ ใหมีโอกาสตัดสินใจในงานอยางมีอิสระ และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนสวน
เก่ียวของรวมประเมินผลงานตามความเหมาะสม            
 3.2 ปจจัยท่ีไมสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 12 คือ เพศ อายุประสบการณทำงาน ระดับ
การศึกษา เทคโนโลยี โครงสรางองคกร ภาวะผูนำ บรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู การบริหาร
จัดการความรู การทำงานเปนทีม การพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน อภิปรายผลไดดังนี้ 
 ดานเพศ ดานอายุ ดานประสบการณทำงาน ดานระดับการศึกษา  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัย ไพลิน บุญนา  (2559: 84) ไดศึกษาลักษณะความ
เปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
การเปรียบเทียบลักษณะความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จำแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเพราะในปจจุบันเปนยุคท่ีใหความสำคัญกับขอมูลขาวสารใน
การแสวงหาความรูเพ่ือความอยูรอดขององคกรไมวาบุคลากรจะมีประสบการณมากหรือนอยยอมมี
ความรูความสามารถตอการรับรูขอมูลขาวสารและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนรับผิดชอบ
ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงในยุคของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาใหตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง 
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สามารถท่ีจะเรียนรูการไดอยางรวดเร็วและสรางกระบวนการเรียนรูความเขาใจ ในการทำงานรวม
กบผูอ่ืนและปฏิบัติงานนั้นจนสำเร็จลุลวงไดดวยดีเชนกัน  
 ดานเทคโนโลยี สถานศึกษาควรมีระบบอินเตอรเน็ตครอบคลุมท่ัวสถานศึกษา มีการ
แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินการฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี และสถานศึกษา
ควรมีโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถบริหารงานในสถานศึกษาและดานการเรียนการสอน   
 ดานโครงสรางองคกร สถานศึกษาควรมีระเบียบปฏิบัติงานท่ียืดหยุนชวยใหงานคลองตัว 
มีระบบการติดตอสื่อสารภายในองคกรประสานงานภายในโดยการเชื่อมโยงท้ังระบบมีการแบงสาย
การบังคับบัญชาอยางชัดเจน และมีการกำหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรแตละฝายงานอยาง
ชัดเจน  
 ดานภาวะผูนำ ผูบริหารตองสงเสริมบุคลากรใหมีความม่ันใจในศักยภาพและสงเสริมการ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมาย ผูบริหารปฏิบัติตนใหบุคลากรเกิดความไววางใจในการบริหารงาน 
และผูบริหารมอบหมายงานใหบุคลากรโดยพิจารณาตามความรูความสามารถของแตละคน     
 ดานบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู ผูบริหารควรมีการจัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกให
บุคลากรมีความรักและความภาคภูมิใจในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีหองสำหรับทำงานดาน
บริหารงานในสถานศึกษา 4 ฝาย และมีเครื่องใชสำนักงานท่ีอำนวยความสะดวกเพียงพอ ผูบริหาร
ควรมีบุคลากรพรอมรวมมือรวมใจกันทำงานและใหความชวยเหลือกันดวยความจริงใจ และ
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร และคนควาหาความรูเพียงพอกับครูทุกคนสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยงาย 
 ดานการบริหารจัดการความรู สถานศึกษาควรมีการเก็บรักษาขอมูลขององคกรท้ังภายใน
และมีการภายนอกสถานศึกษาและการแบงปนความรูกับผูอ่ืนครูและทีมงานของผูบริหารนำความรู
ท่ีไดจากการเรียนรูดวยวิธีการตางๆมาใชประโยชน ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังสถานศึกษาควรมี
แผนปฏิบัติการประจำปท่ีสนับสนุนบุคลากรไปศึกษาดูงานเรียนรูความสำเร็จของบุคลากรภายนอก
สถานศึกษา และสถานศึกษาควรมีการใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายในการถายโอนและใช
ประโยชนจากความรู 
 ดานการทำงานเปนทีม ผูบริหารควรมีทีมบุคลากรปฏิบัติงานรวมกันกลาท่ีจะเผชิญหนา
เพ่ือแกไขปญหาอยางรอบคอบและประสบความสำเร็จ โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมให
ครู มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ  และเรียนรูรวมกันอยู เปนประจำ และ
สถานศึกษาควรชี้แจงบทบาทหนาท่ีใหบุคคลกรแตละคนและทีมงานมีความรูความเขาใจอยาง
ชัดเจน  
 ดานการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
อีก ท้ั งสถาน ศึกษาควรสนับสนุนและส งเสริม ใหบุ คลากรในสถาน ศึกษาได ศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และสถานศึกษาควรสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานอยางสม่ำเสมอ  
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 ดานวิสัยทัศน ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นของครูในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
สถานศึกษาผูบริหารควรมีความสนใจถึงวิธีการท่ีจะทำใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จในทุกดาน
ผูบริหารควรเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาผูบริหารควรกำหนด
วิสัยทัศนในการพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองกับความรู ความสามารถ และความพรอมของบุคลากร
และผูบริหารควรลำดับความคิดเก่ียวกับพัฒนาสถานศึกษาไวอยางเปนลายลักษณเพ่ือเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ผูบริหารควรสงเสริมปจจัยดานบรรยากาศท่ีสนับสนุนการเรียนรู และ ปจจัย
ดานการเสริมแรง เนื่องจากผลการวิจัยพบวาในดานดังกลาว คาเฉลี่ย ยังอยูในระดับต่ำกวาดานอ่ืนๆ 
  1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 6 ดาน คือ ดานการ
เสริมแรง ดานความผูกผัน ดานการติดตอสื่อสาร ดานการจูงใจ ดานกลยุทธ ดานการมีสวนรวมใน
การบริหาร สงผลใหสถานศึกษากาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูได 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
เอกชนจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ปญหาของการพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  2.3 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการเลือกตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอองคกรแหงการ
เรียนรูในสถานศึกษา 3 กลุม 18 ดาน และ แนวคิด การเปนองคกรแหงการเรียนรู แนวคิดของ ไม
เคิล เจ มารควอรท 5 ดาน เทานั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปผูสนใจอาจศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม และแนวคิด การเปนองคกรแหงการเรียนรู อ่ืนๆ เพ่ือจะไดผลของขอมูลท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ  การอนุรักษแหลงน้ำในทองถ่ิน และปลูกฝงใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของ
น้ำเพ่ือใหมีน้ำไวใชในอนาคต 2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการขาดแคลนน้ำในทองถ่ิน เพ่ือนำไปสูการ
เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาในทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
กลุมตัวอยางประชากร คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย 
จำนวน 379 คน จากการคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สำหรับคานัยสำคัญทางสถิติ 
ครั้งนี้กำหนดไวท่ีระดับ .05      

ผลการวจิัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภค และ
บริโภคอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุก
ดานมีภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ำไดดังนี้ คือ ดาน
ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.48 (S.D=0.422) และรองลงมาคือ ดานความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยู ท่ี 3.34 (S.D=0.431) และนอยท่ีสุดคือ ดานความยั่งยืนดานสังคม มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.68 (S.D.=0.478) ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะ ไดแก องคการบริหารสวนตำบล
ควรปรับปรุงคุณภาพของน้ำใหดีข้ึนกวาเดิม และควรบริหารจัดการน้ำใหมีความเพียงพอในชวงฤดู
น้ำแลง 
คำสำคัญ: การมีสวนรวม ประชาชน การบริหารจัดการน้ำ 
 

 
 ∗

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 ∗∗
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 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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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 
 
บทนำ 
 ภายใตบังคับแหงกฎหมายใหสภาตำบลดำเนินการจัดใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร  องคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย ไดดำเนินการตามบทบาทและหนาท่ีๆไดกำหนดไว 
โดยไดมีการจัดบริการสาธารณะในทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และไดให
ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนโดยไดมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ำไวในยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานองคองคการบริหารสวนตำบล  
 องคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย ไดจัดทำบริการสาธารณะลงสูหมูบานตางๆอยางท่ัวถึง
ครอบคลุมท่ัวท้ังตำบลและใหความสำคัญกับการจัดสรรน้ำประปาหมูบาน เพ่ือใหประชาชนได
นำมาใชในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยปริมาณน้ำท่ีใชในแตละวันจะมีปริมาณมาก 
ประกอบกับประชากรในหมูบานใชน้ำอยางสิ้นเปลืองไมคำนึงถึงการรักษาไวใชในระยะยาว สงผลให
ในชวงหนาแลงเกิดปญหาน้ำไมพอใช ทำใหบางหมูบานจำเปนตองแกไขปญหาโดยการงดจายน้ำ
ใหแกครัวเรือน สงผลใหมีน้ำไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน ปญหาเรื่องน้ำจึงเปนปญหา
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สำคัญท่ีควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา เนื่องจากสงผลกระทบตอประชาชนในทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสียเปนวงกวาง ท้ังในดานการใชชีวิตประจำวัน และสุขอนามัย  
 จากปญหาไดเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ และไดทราบถึงปญหาดาน
ทรัพยากรน้ำท่ีไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน จึงไดทำการศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษแหลงน้ำในทองถ่ิน และปลูกฝงให
ประชาชนตระหนักถึงคุณคาของน้ำเพ่ือใหมีน้ำไวใชในอนาคต และเพ่ือศึกษาสภาพปญหาการขาด
แคลนน้ำในทองถ่ิน เพ่ือนำไปสูการเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุระบบน้ำประปาในทองถ่ินให
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ
แหลงน้ำในทองถ่ิน และปลูกฝงใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของน้ำเพ่ือใหมีน้ำไวใชในอนาคต  
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการขาดแคลนน้ำในทองถ่ิน เพ่ือนำไปสูการเสนอแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาในทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเก่ียวกับการการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย   
อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง โดยแบงออกเปน 4 ดานดังนี้ 
 1. ขอบเขตการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพ่ือการอุปโภค และบริโภคอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย อำเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง ไดทำการศึกษาใน 3 ดานดังนี้  
        1.1 ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
        1.2 ความยั่งยืนดานสังคม 
        1.3 ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ   (อางอิงจาก มุรธาธีร รักชาติเจริญ) 
 2. ขอบเขตของประชากรเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำเพ่ือการอุปโภค และบริโภคอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย  อำเภอนาโยง  
จังหวัดตรังมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด10หมูบาน มีประชากรท้ังหมด  9,264 คน กลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบล
นาขาวเสีย จำนวน 7,026 คนโดยใชวิธีการหากลุมตัวอยางเพ่ือเปนตัวแทนของประชากรตามสูตร
ของ  TaroYamane. ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 5% ได
จำนวนกลุมตัวอยาง 379 คน  
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 3. ขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย ตั้งอยูเลขท่ี 243 หมูท่ี 4 
ตำบลนาขาวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเนื้อท่ีประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศโดยท่ัวไป  
มีหลายลักษณะท้ังท่ีราบและท่ีลุมโดยทางตอนเหนือและทางทิศตะวันตกเปนท่ีราบลุม  สวนทาง
ตอนใตและทางทิศตะวันออกเปนท่ีราบ  พ้ืนท่ีสวนใหญใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ปลูกยางพารา 
ปลูกขาว  ผลไมและพืชผัก มีทรัพยากรแหลงน้ำท่ีสำคัญไหลผาน 
 4. ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
ซ่ึงผูวิจัยไดกำหนดวิธีการและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย อันประกอบไปดวย การสุมตัวอยาง เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี้  
 1. การสุมตัวอยาง สำหรับการสุมตัวอยาง คณะผูวิจัยเลือกใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) เปนการเลือกตัวอยาง แบบไมไดยึดตามหลักเกณฑ เพียงแตตั้งเปาหมาย
ของกลุมตัวอยางใหตรงกับ วัตถุประสงคการวิจัย และในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการสุมจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีปกครองขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย อำเภอนา
โยง จังหวัดตรัง โดยไมระบุเจาะจงลักษณะ เม่ือพบบุคลากรกลุมตัวอยางสามารถสอบถามความ
คิดเห็นไดทันทีใหครบตามขนาดกลุมตัวอยางท่ีไดทำการกำหนดไว 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสรางข้ึน โดยท่ีขอคำถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา
และแบงขอคำถาม ออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 : เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพ 

สวนท่ี 2 : เปนแบบสอบถามลักษณะแบบชวงหรืออันตรภาค (rating scale) เก่ียวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหเกิดความยั่งยืนขององคการบริหารสวน
ตำบลนาขาวเสีย อำเภอนาโยงโดยใชคำถามแบบปลายปด (close-ended)  

สวนท่ี 3  : เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะและอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะคำถามเปน
ปลายเปด 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวมรวบขอมูลโดยการศึกษาจากทฤษฎี 
แนวคิด ขอมูลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษา โดยนำ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยาง จำนวน 379 คน 

4. การวิเคราะหขอมูล  
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ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา

ทุกฉบับ นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามน้ำหนักของแตละขอตามท่ีกำหนด และนำไป
วิเคราะหขอมูลตอไป 

2. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยหาคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ(Percentage)    

3. วิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ โดยการหา
คาเฉลี่ย (X) และคาความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D) โดยรวม รายดานและรายขอ โดยใชเกณฑการ
แปล ความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้ 

     คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับมากท่ีสุด 
                  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับมาก  
                  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับปาน

กลาง   
                  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับนอยท่ีสุด 

4. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชน จำแนกตามอายุและ วุฒิการศึกษาโดยการ
ทดสอบคาที (t-test for Independent Sample )   
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    

1. สถิติพ้ืนฐานไดแก (X)     
   1.1 รอยละ (Percentage)     
   1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     
   1.3 คารอยละ    
2. สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือไดแก     
   2.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective  Congruence : IOC)     
3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานไดแก   
   3.1  การทดสอบคาท่ี  (t-test for Independent Sample) 

 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือ
การอุปโภค บริโภคอยางยั่งยนื ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยางยั่งยืน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับ
จากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ำไดดังนี้ คือ ดานความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ ดานความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอม และดานความยั่งยืนดานสังคม  ตามตารางดังตอไปนี้ 
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 ตารางท่ี1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางยั่งยืนของ องคการบริหารสวนตำบลนาขาว

เสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
  

ประเด็น x̄  S.D ระดับ 

1. ดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
2. ดานความยั่งยืนดานสังคม 
3. ดานความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

คาเฉล่ียรวม 

3.34 
2.68 
3.48 
3.17 

0.431 
0.478 
0.422 
0.334 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 1 ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางยั่งยืนมากท่ีสุดคือ ดานความยั่งยืนดาน
เศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.48 (S.D=0.422) และรองลงมาคือ ดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.34 (S.D=0.431) และนอยท่ีสุดคือ ดานความยั่งยืนดานสังคม มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.68 
(S.D=0.478) 
 ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยรวมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางยัง่ยืน ขององคการบริหารสวนตำบล
นาขาวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

ดานความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 

ประเด็น 𝒙𝒙𝒙𝒙� S.D ระดับ 

1. ดานความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ 

1.1. ทานมีสวนรวมในการประหยัดน้ำ เพื่อลดคาใชจายในครัวเรือน 
1.2. ทานมีสวนรวมในการใชน้ำเพื่อการเกษตร เชน ปลูกผัก เล้ียงสัตว เพื่อการจำหนาย 
1.3. ทานคิดวาน้ำมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของประชาชนในดานการเกษตร 
1.4. ทานคิดวาน้ำเปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในทองถิ่น 
1.5. ทานคิดวาน้ำเปนปจจัยสำคัญในการสรางอาชีพ สรางรายไดในครัวเรือน และสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของทองถิ่น 
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 
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จากตารางท่ี 2 แสดงตารางดานความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ พบวา ประเด็นท่ีประชาชนมี
ระดับการมีสวนรวมมาก คือประเด็น ทานคิดวาน้ำเปนปจจัยสำคัญในการสรางอาชีพ สรางรายไดใน
ครัวเรือน และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (S.D=0.665)  
รองลงมาคือประเด็น ทานคิดวาน้ำเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 (S.D=0.614) และต่ำท่ีสุดคือประเด็น ทานคิดวาน้ำมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชนในดานการเกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 (S.D=0.780) 

 
 ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ยรวมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางยัง่ยืน ขององคการบริหารสวนตำบล
นาขาวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรังดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง 

 
ประเด็น 𝒙𝒙𝒙𝒙� S.D ระดับ 

2. ดานความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม 
2.1. ทานมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ำในทองถ่ิน 
2.2. ทานมีสวนรวมในการเปนหูเปนตา ปองกันไมใหแหลงน้ำถูกทำลาย  
       หรือทำใหเกิดน้ำเนาเสีย 
2.3. ทานมีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ำท่ีทรุดโทรมใหสามารถกลบัมารองรับน้ำ 
       เพ่ือใชในการอุปโภคได 
2.4. ทานคิดวาน้ำในแหลงน้ำตางๆในทองถ่ินสามารถนำมาใชประโยชนได 
       เมื่อเกิดปญหาน้ำไมเพียงพอ 
2.5. ทานคิดวาการพัฒนาแหลงน้ำตางๆจะชวยใหทองถ่ินมีระบบนิเวศท่ีอุดม
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 

 
จากตารางท่ี3 แสดงตารางดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม พบวา ประเด็นท่ีประชาชนมี

ระดับการมีสวนรวมมาก คือประเด็น ทานคิดวาการพัฒนาแหลงน้ำตางๆจะชวยใหทองถ่ินมีระบบ
นิเวศท่ีอุดมสมบูรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 (S.D=0.823)  รองลงมาคือประเด็น ทานคิดวาน้ำใน
แหลงน้ำตางๆในทองถ่ินสามารถนำมาใชประโยชนไดเม่ือเกิดปญหาน้ำไมเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 (S.D=0.848) และต่ำท่ีสุดคือประเด็น ทานมีสวนรวมในการเปนหูเปนตา ปองกันไมใหแหลงน้ำ
ถูกทำลาย หรือทำใหเกิดน้ำเนาเสียมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (S.D=0.657) 

ตารางท่ี4 คาเฉลี่ยรวมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางยั่งยืน ขององคการบริหารสวนตำบลนา

ขาวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรังดานความยั่งยืนดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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ประเด็น 𝒙𝒙𝒙𝒙� S.D ระดับ 

3. ดานความย่ังยืนดานสังคม 
3.1. ทานมีสวนรวมในการวางแผนในเรื่องเก่ียวกับการวิเคราะห
สถานการณน้ำ 
3.2. ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาระบบ 
       น้ำประปาในทองถ่ิน 
3.3. ทานมีสวนรวมในการรวมประชุมและการเขาทำประชาพิจารณ
เก่ียวกับการบริหาร 
       จัดการน้ำ 
3.4. ทานคิดวาน้ำมีปริมาณเพียงพอตอความตองการอุปโภค บริโภค  
ของคนในทองถ่ิน  
3.5. ทานคิดวาน้ำมีคุณภาพเหมาะสมกับการนำมาใชในการอุปโภค 
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 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงตารางดานความยั่งยืนดานสังคม พบวา ประเด็นท่ีประชาชนมีระดับ
การมีสวนรวมมากท่ีสุด คือประเด็น ทานมีสวนรวมในการวางแผนในเรื่องเก่ียวกับการวิเคราะห
สถานการณน้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 (S.D.= 0.681) รองลงมาคือประเด็น ทานมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบน้ำประปาในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.89 
(S.D= 0.678) และต่ำท่ีสุดคือ ประเด็น ทานคิดวาน้ำมีปริมาณเพียงพอตอความตองการอุปโภค 
บริโภค ของคนในทองถ่ิน คาเฉลี่ยเทากับ 2.68 (S.D=0.966) 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาขององคการบริหารสวนตำบลนาขาว
เสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบวาขอเสนอแนะท่ีประชาชนมี
ตอการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาขององคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสีย ในครั้งนี้สวนใหญให
ความคิดเห็นวา องคการบริหารสวนตำบลนาขาวเสียควรปรับปรุงคุณภาพของน้ำใหดีข้ึนกวาเดิม 
เนื่องจากน้ำมีสีขุนและมีตะกอนทำใหไมเหมาะสมแกการนำมาใชประโยชน และควรบริหารจัดการ
น้ำใหมีความเพียงพอตอความตองการของประชาชนในชวงฤดูน้ำแลง 
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การบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาล  
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Administration นf Public Affairs Under The Good Governance 
Principles นf Khlong Noi Subdistrict Administrative Organization, Pak 

Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province 
 

เฟองลดา ชุมนวน∗  วิชชาญ จุลหริก∗∗ 
 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองนอยจำนวน 372คนโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบียนมาตรฐาน t-test ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
.05 ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลัก
ความคุมคามีภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความ
โปรงใส และดานหลักการมีสวนรวมมีภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงไปหาคาเฉลี่ยต่ำไดดังนี้ คือ ดานหลักความคุมคา �̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.56 (S.D .526) ดานหลักความ

รับผิดชอบ �̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.54 (S.D .499) ดานหลักคุณธรรม �̅�𝑥𝑥𝑥 =3.37 (S.D .768) ดานหลักความโปรงใส

�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.32 (S.D .496) ดานหลักการมีสวนรวม�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.05 (S.D .688) และดานหลักนิติธรรม �̅�𝑥𝑥𝑥 = 
3.03 (S.D .525) ตามลำดับ สำหรับขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก การบริหารงานในองคการประชาชน
สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได ประชาชนสามารถติดตาม และประเมินผลการบริหารกิจการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลไดในครั้งตอไป และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารกิจการ
สาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
คำสำคัญ : ประชาชน การมีสวนรวม ตรวจสอบการดำเนินงาน 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 

 
 ∗ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 ∗∗ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 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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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 
 
 

บทนำ 
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติ

บุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 องคการบริหารสวนตำบลมีความสำคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด คลองนอยไดรับการ
ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตำบลคลองนอยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2539 ตำบลคลองนอยมีจำนวน 19หมูบานจะมีผูบริหารทองถ่ินหรือนายกองคการ
บริหารสวนตำบลจำนวน1 คนและมีจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมูละ 2 คน  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือท่ีจะนำผล
การศึกษามาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาในดานศักยภาพของผูนำในการบริหารกิจการ
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 
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วัตถุประสงค 
1.เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย 

อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของการศึกษา เรื่องการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการศึกษา ดาน 
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  6ประการ ไดแก  

1.1หลักนิติธรรม 
1.2หลกัคุณธรรม 
1.3หลักความโปรงใส 
1.4หลักการมีสวนรวม 

1.5หลักความรับผิดชอบ 
1.6หลักความคุมคา (อางอิงจาก พระไพฑูรย 
รตนิโก 2556) 

 
2. ขอบเขตของประชากรองคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีจำนวนประชากรท้ังหมด 11,436คน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ใชจำนวน
ประชากรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองนอยจำนวน 5,232คนโดยใชสูตร
ของ ทาโร ยามาเน (TaroYamane) ในการคำนวณหาประชากรจะไดกลุมตัวอยางจำนวน 372คน
 3. ขอบเขตของพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4. ขอบเขตระยะเวลาของการศึกษา ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม จนถึง 30 พฤษภาคม 2562 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง การบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงผูวิจัยได
กำหนดวิธีการและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย อันประกอบไปดวย การสุมกลุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย  การทดสอบเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  และสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

1.การสุมกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) 
เปนการเลือกตัวอยาง แบบไมไดยึดตามหลักเกณฑ เพียงแตตั้งเปาหมายของกลุมตัวอยางใหตรงกับ
วัตถุประสงคการวิจัย และในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการสุมกลุมตัวอยางจากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตำบลคลองนอย เม่ือพบบุคลากรกลุมตัวอยางสามารถนำ
แบบสอบถามไปสอบถามตามจำนวนกลุมตัวอยางท่ีไดทำการกำหนดไวจำนวน372 คน 
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2.เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลท่ีสรางข้ึน โดยท่ีขอคำถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา
โดยแบงขอคำถามออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 : เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเปนปจจัยดานปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ  และรายได  

สวนท่ี 2 : เปนแบบสอบถามลักษณะแบบชวงหรืออันตรภาค (rating scale) เก่ียวกับการ
บริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชคำถามแบบปลายปด (close-ended) โดยแบงเปน 6 ดาน 
ไดแก  1.ดานหลักนิติธรรม 2.ดานหลักคุณธรรม 3. ดานหลักความโปรงใส 4. ดานหลักการมีสวน
รวม 5. ดานหลักความรับผิดชอบ 6. ดานหลักความคุมคา 

สวนท่ี 3 : เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ ซ่ึงมีลักษณะคำถามเปนปลายเปด 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากทฤษฎี 

แนวคิดขอมูลเอกสาร และงานวิจัย ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยนำ
แบบสอบถามท่ีสมบูรณไปสอบถามกลุมตัวอยาง จำนวน 372 คน 

4. การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาดำเนินการดังนี้         
1. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของ แบบสอบถาม

ทุกฉบับ นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามน้ำหนักของแตละขอตามท่ีกำหนด และนำไป
วิเคราะหขอมูลตอไป     

2. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตำบล
คลองนอยโดยหาคาความถ่ี (Frequency) และ คารอยละ (Percentage)         

3. วิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน โดยการหาคาเฉลี่ย (X)และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวม รายดานและรายขอ โดยใชเกณฑการแปล ความหมาย
ของคาเฉลี่ย ดังนี้  
            คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 กำหนดใหอยูในเกณฑ ความคาดหวังระดับนอยท่ีสุด 

4. เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชน จำแนกตามอายุและ วุฒิการศึกษาโดย
การทดสอบคาที (t-test for Independent Sample )  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
1. สถิติพ้ืนฐานไดแก (X)   
 1.1 รอยละ (Percentage)    
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1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
1.3 คารอยละ   
2. สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือไดแก   
 2.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index fo Item Objective  

Congruence : IOC)    
 3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานไดแก    
3.1 การทดสอบคาท่ี  (t-test for Independent Sample)    

 

ผลการทดลอง 
จากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา 
ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคามีภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานหลักนิติ
ธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักการมีสวนรวมมีภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลำดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ำไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยรวมและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประเด็น 𝒙𝒙𝒙𝒙� S.D ระดับ 

1. ดานหลักนิติธรรม 
2. ดานหลักคุณธรรม 
3. ดานหลักความโปรงใส 
4. ดานหลักการมีสวนรวม 
5. ดานหลักความรับผิดชอบ 
6. ดานหลักความคุมคา 
           คาเฉลี่ยรวม 

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 

 
จากตารางท่ี 1  ประเด็นท่ีประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอบริหาร

กิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มากคือ ดานหลักความคุมคา มีคาเฉลี่ยเทากับ3.56  (S.D 526) รองลงมาคือดาน
หลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ3.54 (S.D .499)  รองลงมาคือดานหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย
เทากับ3.37  (S.D .768) รองลงมาคือดานหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ยเทากับ3.32  (S.D .496)  
รองลงมาคือดานหลักการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ3.05 (S.D .688) และต่ำท่ีสุดคือดานหลักนิติ
ธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ3.03 (S.D .525) 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดานหลักนติิธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

 
ประเด็น �̅�𝑥𝑥𝑥 S.D ระดับ 

1. ดานหลักนิติธรรม 
1.1 ทานคิดวาการบริหารกิจการสาธารณะของอบต.มีการกระจายอำนาจอยางท่ัวถึง 
1.2 ทานคิดวาผูนำมีการปฏิบัติหนาท่ีตอประชาชนดวยความเสมอภาค 
1.3 การปฏิบัติหนาท่ีของผูนำมีความถูกตองตามหลักกฎระเบียบ ขอบังคับ 
1.4 กฎระเบียบ ขอบังคับของอบต. มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยู
ตลอดเวลา 
1.5 ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆอยางเปน
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 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ประชาชนขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจดานหลักนิติธรรม เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ3.03  (S.D .525) 

 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาน
หลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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ประเด็น �̅�𝑥𝑥𝑥 S.D ระดับ 

2.ดานหลักคุณธรรม 
2.1 ผูนำขององคกรยึดหลักคุณธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชน
เสมอ 
2.2 ผูนำมีจิตสำนึก ภาคภูมิใจตอการบริหารกิจการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
2.3  ผูนำมีความสัมพันธท่ีดีตอประชาชนและพรอมใหบริการประชาชน 
2.4  ผูนำมีความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม 
2.5 ผูนำยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาคในการบริหารกิจการ
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 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา ประชาชนขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจดานหลักคุณธรรมมาก คือประเด็นผูนำยึดหลักความถูกตอง
และความเสมอภาคในการบริหารกิจการสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ3.62 (S.D .992) รองลงมาคือ
ผูนำขององคกรยึดหลักคุณธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชนเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ3.53 
(S.D .629) และต่ำท่ีสุดคือผูนำมีความสัมพันธท่ีดีตอประชาชนและพรอมใหบริการประชาชน มี
คาเฉลี่ยเทากับ2.87 (S.D .769) 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาน
หลักความโปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ประเด็น �̅�𝑥𝑥𝑥 S.D ระดับ 

3.ดานหลักความโปรงใส 
3.1. ทานคิดวาการดำเนินงานเปนไปอยางเปดเผยและสามารถตรวจสอบได 
3.2. การบริหารกิจการสาธารณะมีความโปรงใสตอสาธารณชน 
3.3 การบริหารกิจสาธารณะประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ
อบต.ได 
3.4 การจัดเก็บภาษีและการจัดงบประมาณกระทำอยางเปดเผยเสมอ 
3.5 การบริหารกิจการสาธารณะมุงประโยชนสูงสุดตอทองถ่ินเปนหลัก 
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 

 
จากตารางท่ี 4พบวา ประชาชนขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจดานหลักความโปรงใสมาก คือประเด็นการจัดเก็บภาษีและ
การจัดงบประมาณกระทำอยางเปดเผยเสมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 (S.D .807)รองลงมาคือการ
บริหารกิจการสาธารณะมุงประโยชนสูงสุดตอทองถ่ินเปนหลักมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 (S.D .775) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 396

และต่ำท่ีสุดคือการบริหารกิจสาธารณะประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของอบต.ได มี
คาเฉลี่ยเทากับ2.92 (S.D .755) 

 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาน
หลักการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ประเด็น �̅�𝑥𝑥𝑥 S.D ระดับ 

4.ดานหลักการมีสวนรวม 
4.1 ทานมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของผูนำในการบริหารกิจการ
สาธารณะ 
4.2 ทานมีสวนรวมในการเขาประชุมหรือรับฟงขอมูลขาวสารของการบริหาร
กิจการสาธารณะ 
4.3 ทานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการแกไขปญหาตาง ๆ 
4.4 ทานมีสวนรวมในการเขาไปดำเนินงานการบริหารกิจการสาธารณะ 
4.5 ทานมีสวนรวมในการติดตาม ประเมิณผลการดำเนินงานการบริหาร
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 

จากตารางท่ี 5 จากตารางขางตนพบวา ประชาชนขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจดานหลักการมีสวนรวม เม่ือพิจารณาโดย
ภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ3.05 (S.D .688) 

ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดานหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ประเด็น 𝒙𝒙𝒙𝒙� S.D ระดับ 

5.ดานหลักความรับผิดชอบ 
5.1. อบต.มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกร
อยางชัดเจน 
5.2.การบริหารกิจการสาธารณะท่ีดำเนินการไปเห็นเปนรูปธรรม
อยางชัดเจน 
5.3 ผูนำพรอมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนทันที 
5.4 การบริหารกิจการสาธารณะตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
5.5 ผูนำมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน 
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 
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จากตารางท่ี 6 จากตารางขางตนพบวา ประชาชนขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจดานหลักความโปรงใสมาก คือประเด็นการ
บริหารกิจการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยเทากับ3.63 
(S.D .743) รองลงมาคือผูนำมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ3.58 (S.D .724)  
และการบริหารกิจการสาธารณะท่ีดำเนินการไปเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 
(S.D .709) และต่ำท่ีสุดคืออบต.มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคกรอยาง
ชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 (S.D .730) 

 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารกิจการสาธารณะ

ภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดานหลักความคุมคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ประเด็น 𝒙𝒙𝒙𝒙� S.D ระดับ 

6.ดานหลักความคุมคา 
6.1 การบริหารงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
6.2 งบประมาณท่ีใชในการบริหารกิจการสาธารณะมีความคุมคา 
6.3 การใชทรัพยากรท่ีมีอยูเกิดประโยชนสูงสุดตอทองถ่ิน 
6.4การบริหารกิจการสาธารณะสรางความพึงพอใจให กับ
ประชาชนเปนอยางมาก 
6.5 การจัดสรรตำแหนงในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
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 

 
จากตารางท่ี 7 จากตารางขางตนพบวา ประชาชนขององคการสวนตำบลคลองนอย อำเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความพึงพอใจดานหลักความคุมคามาก คือประเด็นการ
บริหารกิจการสาธารณะสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนเปนอยางมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ3.73 
(S.D .740)  และต่ำท่ีสุดคือการบริหารงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 
(S.D .742) 

 
ขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ดังนี้ 
   จากการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามพบวาขอเสนอแนะท่ีประชาชน

มีตอการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลคลองนอย 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้สวนใหญใหความคิดเห็นวา การบริหารงาน
ในองคการประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได ประชาชนสามารถติดตาม และ
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ประเมินผลการบริหารกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลไดในครั้งตอไป และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารกิจการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2. ขอเสนอแนะจากผูวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูมีวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 
ดังนี้องคการบริหารสวนตำบลควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการออก 
กฎ ระเบียบขององคการบริหารสวนตำบลได  ควรเปดโอกาสใหประชาชนสามารถติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลไดในครั้งตอไปเพ่ือท่ีจะใหการ
บริหารงานในองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
 
เอกสารอางอิง 
ดำรง วัฒนา. (2545).  บนเสนทางการปฏิรูปทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน.

กรุงเทพมหานคร. 
เทพศักดิ์ บุญรัตนพันธ.  ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนำนโยบายการใหบริการแก

ประชาชนไปปฏิบัติ. 
พยอม วงศสารศรี. (2542).  องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร. 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. (2548).  อำนาจของรัฐสภากับการบริหารราชการแผนดิน: การบริหารจัดการ.  

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียน  สโตร.  
วิโรจน  สารรัตนะ. (2542).  การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

: ทิพยสุทธิ. 
สมพ งศ  เกษ มสิ น . (2523 ).  แ รงงานสั ม พั น ธ :ห ลั กการ  กฎ หมาย  และการบ ริห าร .         

กรุงเทพมหานคร. 
Klongnoy. (2555).  โครงสรางองคการบริหารสวนตำบลคลองนอย. สืบคนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 

2562, จาก https://www.klongnoy.go.th/index.php 
   
  
  

 



99การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3  
 

 

พลวัตภูมิปญญาภาษาถ่ินของชุมชนลุมแมน้ำโขง จ.หนองคาย                      

The Dynamic of Communities Wisdom Dialect the Mekong River 

 in Nongkhai Province 

 

วิวัฒน  ทองวาด∗ 

 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาการดานภาษาถ่ิน ของชุมชนลุม

แมน้ำโขง จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อศึกษาพลวัตภูมิปญญาภาษาทองถ่ินกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มี

ตอภาษาถ่ิน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ และแบบการสังเกต การเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณและสังเกตแบบมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูลสำคัญ ประกอบดวย 

ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญเรื่องภาษาหรือชาวบานที่เขาใจโครงสรางของภาษาที่อาศัยอยู

ในพื้นที่ ในเขตชุมชนลุมแมน้ำโขงในจังหวัดหนองคาย ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  จำนวน 15-20 รูป/คน แลวนำผลการสัมภาษณ ได วิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลดวยการตีความและสรางขอสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  

ผลจากการวิจัย พบวา  

 อักษรถ่ินอีสานกำลังเริ่มมีการฟนฟูดวยระบบของรัฐบาล ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา อักษรถ่ิน

อีสานเปนภูมิปญญาด่ังเดิมของคนอีสาน ไดแก อักษรไทยนอย และอักษรธรรม ซึ่งจะเห็นไดจากในป 

พ.ศ. 2555 กรมสงเสรมิวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ไดมีพิธีประกาศข้ึนทะเบยีนมรดก ภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช 2555 จำนวน 6 รายการดวยกัน คือ 1) อักษรธรรม

ลานนา  2) อักษรไทยนอย 3) อักษรธรรมอีสาน 4) ภาษาชอง  5) ภาษาญัฮกุร และ 6) ภาษากอง 

ซึ่งในรายการข้ึนทะเบียนมรดกดังกลาวไดมี อักษรอีสานไดข้ึนทะเบียนเปนมรดก ภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมเรียบรอยดวยเชนกัน คือ อักษรไทยนอย และอักษรธรรมอีสาน ซึ่งก็เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ

เปนอยางย่ิง ซึ่งวัตถุประสงคของการข้ึนทะเบียนในครั้งน้ี ก็เพราะวา ภาษาและอักษรเปนมดรกทาง

ภูมิปญญาของชุมชน เสี่ยงตอการสูญหาย หรือเผชิญกับภัยคุกคาม  ดังน้ัน สถาบันครอบครัวเปนสิ่ง

                                                             
∗ 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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แรกที่ควรปลูกฝงใหเด็กเห็นวาภาษาถ่ินมี ความสำคัญอยางไร และปลูกฝงใหเด็ก ไมอายกลาที่จะ

พูดภาษาถ่ินในสังคม หรือในครอบครัว  สวนสถาบันที่สองคือคนในสังคม ที่ไมควรทำรงัเกียจหรือ

เห็นวาคนพูดภาษาถ่ินเปนสิ่งแปลกประหลาด เราควรยกยองดวยซ้ำ เพราะภาษาถ่ินมีคุณคาควรแก

การรักษาไว  

คำสำคัญ :  พลวัตภูมิปญญาภาษาถ่ินชุมชนลุมแมน้ำโขง 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 

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 
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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. 

Keywords: The Dynamic of Communities Wisdom Dialect Communities at the 

Mekong River in Nongkhai Province 

 

 

บทนำ 

 จากเทือกเขาเหน็บหนาวบนเขตที่ราบสูงทิเบต หยดน้ำหยดแลวหยดเลาละลายจากหิมะมา

ผสมกับสายน้ำจากฟากฟาและผืนแผนดินรวบรวมกันจนกลายเปนตนกำเนิดสายนทีอันย่ิงใหญของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต “แมน้ำโขง”แมน้ำโขงไหลผานหรือเปนเสนกั้นพรหมแดนประเทศ

นอยใหญมากถึง 6 ประเทศ ต้ังแต จีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา กอนไหลลงสูทะเลจีนใตที่ประเทศ

เวียดนาม บริเวณปากแมน้ำโขงตรงน้ันมีสามเหลี่ยมดินดอนยักษอันไดรับการยกยองจากนานาชาติ

วามีความหลากหลายทางชีววิทยาและธรณีวิทยาอยางย่ิง อีกทั้งตลอดเสนทางของแมน้ำโขงยังมี

พันธปลานับพันชนิด โดยเฉพาะปลาบึกซึ่งพบไดเพียงเฉพาะแมน้ำสายน้ีเทาน้ัน จึงเปนแมน้ำที่

สำคัญอยางย่ิงในระดับโลก ความยาวของแมน้ำโขงวัดแลวยาวต้ังราว 4,900 กิโลเมตร ติดอันดับ 10 

ของแมน้ำที่ยาวที่สุดในโลกพอดิบพอดี อยูในเขตประเทศจีนประมาณ 2,000 กิโลเมตร สำหรับ

ประเทศไทยแมน้ำโขงไหลมาหาเราจุดแรกที่สามเหลี่ยมทองคำอันลือลั่นในจังหวัดเชียงราย บริเวณ

ดังกลาวแมน้ำโขงเปนจุดแบงแยกประเทศถึง 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และลาว นับจากอำเภอเชียง

คาน แมน้ำโขงกลายเปนพรมแดนกั้นระหวางไทยกับลาวยาวตอเน่ืองมากวา 800 กิโลเมตร แมน้ำ

แหงพญานาคไหลผานทั้งเขตปาเขียวขจี ภูเขาหินทรายสูงตระหงานผานแหลงชุมชนซึ่งยังคง

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไวเหนียวแนน ผานเมืองใหญซึ่งไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยกลาง

เศรษฐกิจของภูมิภาค ไลมาต้ังแตจงัหวัดเลยหนองคาย กับ บึงกาฬ ที่แมน้ำไหลจากทิศตะวันตกไป

ตะวันออก เขาสู นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่ไหลจากทิศเหนือลงทิศใต 

โดยจุดสุดทายซึ่งแมน้ำโขงอำลาประเทศไทยคือบานเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3102

อำเภอริมขอบแดนไทย-ลาว ภาษาถ่ิน เปนภาษาที่พูดกันในทองถ่ินตางๆ ตามปกติ เปนภาษาที่คน

ในถ่ินน้ันๆ ยังคงพูดและใชอยูจำนวนมาก คำบางคำในภาษากลางไดเลิกใชไปแลว แตในภาษาถ่ิน

ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมไวเปนอยางดี ในการศึกษาภาษาถ่ินยอมจะศึกษาทองถ่ินในดานที่อยู

อาศัย ความเปนอยู ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมได เพราะภาษาเปนสวนหน่ึง

ของวัฒนธรรม ภาษาถ่ินจะรักษาคำเดิมไดดีกวาภาษามาตรฐาน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง

ภาษาและวัฒนธรรมนอยกวา นอกจากน้ีการศึกษาในทองถ่ินมีประโยชนในการศึกษาดานวรรณคดี

อีกดวย เพราะวรรณคดีเกาๆ น้ัน ใชภาษาโบราณ ซึ่งเปนภาษาถ่ินจำนวนมาก เชน วรรณคดีสุโขทัย 

สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ถาเราไมเขาใจภาษาถ่ินที่ใช ก็จะตีความไมออกและยาก

ตอการศึกษาวรรณคดีน้ันๆ ได ฉะน้ันเราจึงควรอยางย่ิงที่จะตองศึกษาภาษาถ่ินทุกถ่ิน จึงจะมี

ความรูกวางขวาง เชนในหลักศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงหลักที่ 1 วา  “เมื่อกูข้ึนใหญไดสิบเกาเขา” 

คำวา “เขา” แปลวา ป สิบเกาเขา คือ อายุเต็ม 18 ยาง 19 “ตนกูพุงชางขุนสามชนตัวช่ือมาสเมือง

แพขุนสามขนพายหนี” คำวา แพ ในที่น้ี เปนภาษาถ่ินเหนือ แปลวาชนะ คำวา พาย จึงแปลวา แพ 

ถาเปนภาษากลาง คำวา พาย หรือคำวาแพ แปลเหมือนกันคือไมชนะ ขอความน้ีหมายถึงพอขุน

รามคำแหงทรงไสชางเขาชนกับชางของขุนสามชนตัวที่ช่ือมาสเมือง และพระองคทรงสามารถรบ

ชนะขุนสามขนจนขุนสามชนแพแลวไสชางหนีไป  (ระวีวรรณ อินทรแหยม, 2542, หนา 10)  

 นอกจากน้ี ฉันทัส ทองชวย  (2534, หนา 13-15) กลาววา ภาษาถ่ิน เปนภาษาของกลุม

ชาติที่อาศัยอยูในทองถ่ินตางๆ เชน ภาษาไทยถ่ินเปนภาษาของกลุมชาวไทย ซึ่งอาศัยกระจัด

กระจายอยูทั่วประเทศ ภาษาถ่ินของชนกลุมใดยอมเปนภาษาที่มีความสำคัญตอชนกลุมน้ันมากที่สุด 

เพราะเปนภาษาที่ใชพูดติดตอสื่อสารรวมกันมาต้ังแตเกิด โดยสามารถพิจารณาจากเจาของภาษา

และผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับภาษาไดดังน้ันเปนภาษาประจำถ่ินของกลุมชนที่ 1 ภาษาถ่ินอาศัยอยู

ในทองถ่ินน้ันๆ เปนภาษาที่ตองใชติดตอสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน เปนภาษาที่ใชมาต้ังแตแรกเกิด 

ไดเรียนรู จดจำ สืบทอดและรวมรับในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เปนภาษาที่มีความสำคัญในฐานะ

เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต ภาษาถ่ินจึงมีความสำคัญตอกลุมชนผูเปนเจาของภาษาน้ันๆ มากที่สุด  

1. ภาษาถ่ินเปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงที่ควรศึกษา เพราะการศึกษาภาษาถ่ินจะชวยใหเขาใจ

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนไดทางหน่ึง ภูมิปญญาของชาวบานดานตางๆ เชน เพลง

กลอมเด็ก นิทาน ปริศนาคำทาย ช่ือบุคคล ช่ือพืชและช่ือสัตว ช่ือสิ่งของเครื่องใช ช่ืออาหาร

เครื่องด่ืม บทสวดในพิธีกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินตางๆ ลวนแลวแตตองใชภาษาเปนเครื่องมือ

สื่อสารถายทอดทั้งสิ้น   
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2. ภาษาถ่ินเปนรากฐานทางประวัติศาสตรของกลุมชน เราอาจกลาวไดวากลุมระดับ

ชาวบานที่ใชภาษาเดียวกันในชีวิตประจำวันสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนจะตองมีประวัติความ

เปนมารวมกัน เชนชาวไทยถ่ินตากใบกับชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยในอำเภอตุมปตรัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษาไทยถ่ินตากใบในชีวิตประจำวันอยูในขณะน้ี จะตองมีประวัติศาสตร

ของกลุมชนรวมกันมาในอดีต ปจจุบันก็ตองเกี่ยวของกันมาเปนเวลาหลายรอยป แสดงวาเรา

สามารถใชภาษาถ่ินเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของกลุมชนได  

3. ภาษาถ่ินเปนบอเกิดของวรรณกรรมทองถ่ิน ผลการสำรวจวรรณกรรมทองถ่ิน ที่สืบทอด

กันดวยวาจา หรือเปนเรื่องเลาทีส่ืบทอดกนัมาปากตอปาก (มุขปาฐะ) และวรรณกรรมที่ไดมีผูบันทึก

ไวเปนลายลักษณอักษร เชน วรรณกรรมสมุดขอย วรรณกรรมใบลานและ ศิลาจารึก พบวามีจำนวน

มหาศาล วรรณกรรมเหลาน้ีมีหลายประเภท เชน วรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ความเช่ือ นิทาน

ประโลมโลก ตำนาน เปนตน วรรณกรรมเหลาน้ีลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของชาวบาน

แตละทองถ่ินไดเปนอยางดี และที่สำคัญคือ เปนวรรณกรรมที่ใชภาษาถ่ินเปนสื่อในการถายทอด 

ดังน้ันถาไมมีภาษาถ่ินวรรณกรรมทองถ่ินเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดอยางไร 

ดังน้ัน ภาษาถ่ินจึงมีความสำคัญคือ เปนภาษาประจำถ่ินของกลุมชนที่บรรพบุรุษได

สรางสรรคและสืบทอดตอเน่ืองมายังลูกหลาน โดยผานวัฒนธรรมทางภาษาที่เปนรากฐานทาง

ประวัติศาสตรและเปนบอเกิดของวรรณกรรมทองถ่ินปจจัยใหญที่สุดที่คุกคามภาษาของกลุมชาติ

พันธุในลุมน้ำโขงคือการแพรกระจายของภาษาหลัก เชน ภาษาประจำชาติและภาษาราชการ 

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับที่สนับสนุนหรือบังคับใชภาษาหลัก ขณะที่เด็กกลุมชาติพันธุมี

ความจำเปนและมีสิทธิในการเรียนภาษาประจำชาติและภาษาราชการ  แตครูหรือพอแมเอง

พยายามจำกัดการใชภาษากลุมชาติพันธุทั้งโดยตรงและทางออม ทำใหเด็กต้ังคำถามถึงคุณคาของ

การเกิดและการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของตัวเอง ดวยเหตุน้ีภาษากลุมชาติพันธุจึงไมไดมีการใชใน

โรงเรียนหรือแมแตในบานและไมอาจสงผานไปยังคนรุนตอไป นอกจากน้ีภาษาหลักยังขยายตัวผาน

ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ และการสื่อสารอื่นๆ เชนเดียวกับวัฒนธรรมปอบในหนังและดนตรี อีกทั้งการ

เปดประชาคมอาเซียน AEC (Association of Southeast Asian Nations) ในป 2558 (2015) 

ของกลุมประเทศอาเซียนไดตกลงที่จะใชภาษาอังกฤษเปนชองทางการสื่อสาร ทำใหยากที่จะให

ความสนใจความสำคัญในคุณคาของภาษากลุมชาติพันธุ ความขัดแยงและสงครามกลางเมือง  ภัย

ธรรมชาติ โรคระบาด และการ(บังคับ)ยายถ่ินฐานจากการพัฒนาขนาดใหญ เชน การสรางเข่ือน

กำลังคุกคามตอภาษากลุมชาติพันธุ กลุมคนที่พูดภาษามอแกนซึ่งเปนคนพื้นถ่ินอาศัยอยูทางตอนใต

ของพมาและไทย ซึ่งกอนน้ันก็โดนเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมอยูแลว ไดประสบภัย
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แผนดินไหวและซึนามิในเดือนธันวาคม 2547 (2004) โดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยูตามชายฝง 

นอกจากสูญเสียเรือและบานไปกับซินามิแลว ยังพบกับวิกฤตดังกลาวดวย (Skehan 2012)  และ

กลุมคนที่พูดภาษาอุกอง---ภาษาในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต - อาศัยอยูในภาคตะวันตกของไทยถูก

บังคับใหยายถ่ินฐาน เพราะการสรางเข่ือนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ดวยเหตุ

น้ีความเปนบึกแผนเหนียวแนนของชุมชนทองถ่ินจึงออนแอลง เกิดอุปสรรคในการรักษาภาษา

และอัตลักษณ (Bradley 1989) ภาษาของกลุมชาติพันธุน้ันเต็มไปดวยภูมิปญญาและความรูสะสม

ผานประเพณีวีถีชีวิต และการอยูรอดในธรรมชาติของผูคนรุนแลวรุนเลา นักวิจัยทานหน่ึงกลาววา 

คนเราเกิดมาพรอมสิทธิในการพดูภาษาและวัฒนธรรม (McCarty et al. 2007) เทากับวาการหาย

สาบสูญของภาษาก็ทำใหภูมิปญญาหายไปดวย และยังมีอันตรายจากการถูกปฏิเสธสิทธิทาง

วัฒนธรรมของผูคนกลุมน้ันๆ อีก เราไมไดกำลังประสบวิกฤตในแงความหลากหลายทางชีววิทยา

เทาน้ัน แตเปนวิกฤตในแงความหลากหลายทางภาษาดวย 

 การเขาสูประชาคมอาเซียนจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  และภูมิปญญา

ภาษาถ่ินของไทยจะแปรเปลี่ยนไปตามกระแสการไหลเวียนของประชากรในภูมิภาคที่เขามาติดตอ

ทำธุรกิจกันมากข้ึน ดังน้ัน เพื่อธำรงไวซึ่งความเปนอัตลกัษณดานภูมิปญญาภาษาถ่ินของไทย จำเปน

อยางย่ิงที่จะตองชวยกันพัฒนาและสืบสานมรดกทางภูมิปญญา โดยอาศัยบุคคลที่มีประสบการณ 

ทักษะ ความรู และจิตวิญญาณทางภูมิปญญาภาษาถ่ิน ถายทอดองคความรูดังกลาวใหแกคนรุนใหม

ที่สนใจเรียนรูและสืบสานงานดานภูมิปญญาภาษาถ่ินของไทย นำไปศึกษาเพิ่มเติม ทดลองฝกปฏิบัติ

จนมีความรู ความชำนาญ และถายทอดภูมิปญญาภาถ่ินใหแกคนรุนตอๆ ไป ปจจุบันประชาชน  

องคกรภาครัฐ และเอกชน ตางตระหนักถึงการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย

มีแนวทางการเตรียมความพรอมที่แตกตางกันไปตามบทบาทหนาที่ ซึ่งหากมีการบูรณาการรวมกัน

อยางเหมาะสม จะสงผลใหประเทศไทยมีความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ใน

ปลายป พ.ศ. 2558จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

มีลักษณะเดนเปนจังหวัดที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเปนเวลาอันยาวนานนับไดหลาย

พันป จนถึงปจจุบัน และที่เปนสิ่งที่นาภูมิใจของจังหวัดหนองคายก็คือ ภูมิปญญาภาษาถ่ินในจังหวัด

หนองคาย ชาวบานมีการใชภาษาถ่ินที่ยังคงไวและสืบตอไปที่เดนชัดเจน เปนตน ประกอบกับ

จังหวัดหนองคาย เปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเปน

ประตูการคาสูประเทศอินโดจีน ทำใหการพัฒนาจึงตองคำนึงปจจัยดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

เปนสำคัญ  ดังน้ัน ผลผลิตที่ เกิดจากภูมิปญญาภาษาถ่ินของคนหนองคาย จำเปนอยางย่ิงตอง

ชวยกันพัฒนาและสืบสานมรดกทางปญญา เห็นควรใหคนรุนหลังซึ่งเปนกำลังสำคัญในการถายทอด
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ภูมิปญญาภาษาถ่ินที่ไดสั่งสมมาอยางยาวนานแกคนรุนใหม เปนการดำรงไวซึ่งเอกลักษณ  

วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป เปนกระบวน การ

สงเสริมการเรยีนรูและเตรยีมพรอมสำหรับการเปลีย่นแปลงในการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต 

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

1) เพื่อศึกษาการพฒันาการดานภาษาถ่ิน ของชุมชนลุมแมน้ำโขง จ. หนองคาย 

2)  เพื่อศึกษาพลวัตภูมิปญญาภาษาทองถ่ินกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

3)  เพื่อศึกษาวิเคราะหอทิธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มีตอภาษาถ่ิน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1) พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครัง้น้ี ไดแก พื้นที่ในเขตชุมชนลุมแมน้ำโขงใน จ. หนองคาย 

2) ประชากร คือ ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญเรื่องภาษาหรือชาวบานที่เขาใจ

โครงสรางของภาษา จำนวน 15-20 คน 

3) เครื่องมือ คือ แบบการสัมภาษณ 

          ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล 

             โดยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมลูเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

             1) การเก็บรวบรวมขอมลูจากเอกสารตางๆ เชน แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาภาษาถ่ิน 

จังหวัดหนองคาย    ขอมูลพื้นฐานจงัหวัดหนองคาย  เอกสารเกี่ยวภูมิปญญาภาษาถ่ิน เปนตน โดย

การศึกษาจากเอกสารในสวนที่เกี่ยวของกับเรือ่งที่ศึกษาคนควา 

              2)  การเก็บรวบรวมขอมลูจากพื้นที่ภาคสนาม 

                         2.2.1  ข้ันเตรียมการ 

                              2.2.1.1  เตรียมคำถามวิจัย เปนข้ันที่มีความสำคัญที่สุดในการลงพื้นทีเ่ก็บ

ขอมูลภาคสนามซึ่งคำถามหลักประกอบดวย ขอมลูสวนตัว คำถามเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน 

และคำถามที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินดานภาษา คำถามเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  เปน

ตน 

                              2.2.2.2 เตรียมอุปกรณในการลงพืน้ที่ ไดแก เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง

บันทึกภาพ 
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                          2.2.2 ข้ันลงพื้นที ่

                              2.2.2.1   เก็บขอมูลตามที่นัดหมายโดยวิธีการสัมภาษณ โดยขออนุญาต

บันทึกเสียง บันทึกภาพประกอบ รปูแบบวิธีการสมัภาษณจะใชวิธีการเบื้องตนถามตามประเด็น

คำถามที่เตรียมไว ทั้งขอมูลสวนตัว คำถามหลักเกี่ยวกับการวิจัย และขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัวิถีชีวิต

ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินดานภาษา และการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เปน

ตน 

                             2.2.2.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง                                

                   2.2.2.3.1 บุคคลทั่วไปที่มีองคความรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาภาษาถ่ินในทองถ่ิน 

เชน   ปราชญชาวบาน  เปนตน 

   3) ข้ันวิเคราะหขอมูลและตีความ นำขอมูลตางๆ มาวิเคราะห และตีความโดยเช่ือมโยงกบั

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ตามกรอบ  วัตถุประสงคที่วางไวแลวนำมาเสนอโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิเคราะห“พลวัตภูมิปญญาภาษาถ่ินของชุมชนลุมแมน้ำโขง จังหวัดหนองคาย” มี

วัตถุประสงคของการวิจัย  คือ  เพื่อศึกษาการพัฒนาการดานภาษาถ่ินของชุมชนลุมแมน้ำโขง 

จังหวัดหนองคาย  ศึกษาพลวัตภูมิปญญาภาษาทองถ่ินกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

และศึกษาวิเคราะหอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มีตอภาษาถ่ิน  เครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสมัภาษณ และแบบการสังเกต การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ

และสังเกตแบบมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูลสำคัญ ประกอบดวย ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน 

ผูเช่ียวชาญเรื่องภาษาหรือชาวบานที่เขาใจโครงสรางของภาษาที่อาศัยอยูในพื้นที่ในเขตชุมชนลุม

แมน้ำโขงในจังหวัดหนองคาย ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำนวน 

15-20 รูป/คน แลวนำผลการสัมภาษณไปวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยการตีความและสราง

ขอสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาภาษาถ่ินอีสานทั้งประวัติความเปนมา และอักษรที่เปนตนตอของ

อีสาน ก็ย่ิงทำใหทราบวา  อักษรถ่ินอีสานกำลังเริ่มมีการฟนฟูดวยระบบของรัฐบาล ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวา อักษรถ่ินอีสานเปนภูมิปญญาด่ังเดิมของคนอีสาน ไดแก อักษรไทยนอย และอักษรธรรม 

ซึ่งจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2555 กรมสงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ไดมีพิธีประกาศข้ึน

ทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปพุทธศักราช 2555 จำนวน 6 รายการ

ดวยกัน คือ 1) อักษรธรรมลานนา 2) อักษรไทยนอย 3) อักษรธรรมอีสาน 4) ภาษาชอง  5) 
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ภาษาญัฮกุร และ 6) ภาษากอง ซึ่งในรายการข้ึนทะเบียนมรดกดังกลาวไดมี อักษรอีสานไดข้ึน

ทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเรียบรอยดวยเชนกัน คือ อักษรไทยนอย และอักษร

ธรรมอีสาน ซึ่งก็เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจเปนอยางย่ิง ซึ่งวัตถุประสงคของการข้ึนทะเบียนในครั้งน้ี ก็

เพราะวา ภาษาและอักษรเปนมดรกทางภูมิปญญาของชุมชน เสี่ยงตอการสูญหาย หรือเผชิญกับภัย

คุกคาม   เปนตน   

  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากขอมูลที่ได มีประเด็นสำคัญที่นาสนใจคือ  ภาษาและอักษรเปนมดรกทางภูมิปญญาของ

ชุมชน เสี่ยงตอการสูญหาย หรือเผชิญกับภัยคุกคาม  ดังน้ัน สถาบันครอบครัวเปนสิ่งแรกที่ควร

ปลูกฝงใหเด็กเห็นวาภาษาถ่ินมี ความสำคัญอยางไร และปลูกฝงใหเด็ก ไมอายกลาที่จะพูดภาษาถ่ิน

ในสังคม หรือในครอบครัว  สวนสถาบันที่สองคือคนในสังคม ที่ไมควรทำรังเกียจหรือเห็นวาคนพูด

ภาษาถ่ินเปนสิ่งแปลกประหลาด เราควรยกยองดวยซ้ำ เพราะภาษาถ่ินมีคุณคาควรแกการรักษาไว 

  โดยผูตอบแบบสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษและแนวทางการฟนฟู

ภาษาถ่ินไวดังน้ี 

  แนวทางในการอนุรักษภาษาถ่ิน  ดังน้ี 

                1)  ควรนำภาษาทองถ่ินเขาสูระบบโรงเรียนใหเขากับแตละพื้นที่ เพื่อสงเสริมภาษาถ่ิน

ในดานการเรียนการสอนโดยการนำภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา ทาทาง สำนวน หรือแมกระทั่ง 

วัฒนธรรมทองถ่ิน ก็จะชวยปลูกฝงใหเด็กสามารถเรียนรู รับรู การมีอยู คุณคาและความสำคัญของ

ภาษาถ่ิน 

                2)  ควรการปลูกฝงความความรู ความเขาใจภาษาถ่ินต้ังแตเด็กโดยการนำภาษาถ่ินไป

ใชในการเรียนการสอน 

                3)  ควรการปลูกฝงใหเด็กมีความกลาที่จะแสดงออก ในการพูดภาษาถ่ิน 

                4)  ควรมีการสงเสริม สนับสนุน ภาษาถ่ิน โดยใชเทคโนโลยีเปนตัวชวย 

                5)   ควรมีการรณรงค และ สงเสริมการใชภาษาถ่ินอยางแพรหลาย 

แนวทางในการฟนฟูภาษาถ่ิน  ดังน้ี 

                1)  ชวยกันรณรงค สงเสริมให เด็กวัยรุนในยุคปจจุบัน เห็นวาภาษาทองถ่ินมี

ความสำคัญ และมีคุณคา เปนภาษาที่สวยงาม เปนมรดกทางวัฒนธรรมและมนุษยชาติ ที่เราทุกคน

ตองชวยกันดูแลรักษาเพื่อใหภาษาถ่ินคงอยูตอไป โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพราะเด็กบางคน

พูดภาษาถ่ินแตในบานหรือในครอบครัว แตพอออกไปนอกบานไปอยูในสังคมเมือง สังคมใหญๆ ก็
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จะพูดภาษากลาง จนในที่สุดก็จะลืมและละเลยภาษาถ่ินไป เพราะพูดภาษากลางจนเคยชิน จะ

หลงเหลือก็แคสำเนียงเล็กๆนอยๆ 

                2) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายอยางเรงดวนใหมีการบรรจหุลกัสูตรภาษาถ่ิน

เพื่อใชในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดยเริ่มต้ังแตการปลูกฝงใหเด็กเล็กๆ ต้ังแต อนุบาล 

ประถม มัธยม จนถึง มหาลัย ซึ่งเมื่อโตแลว เด็กสามารถคิดเองเปนและ สามารถรับรูไดวา ควรดูแล

รักษา ควรปฏิบัติตัวอยางไร เพือ่ไมใหภาษาถ่ินของเราหายไป อยางไรคา ไรความหมาย 

               3) นักวิชาการควรมีการศึกษาวิจัยภาษาถ่ินอยางจรงิจงัเพือ่นำมาใชในสังคมอยาง

เรงดวน เพราะภาษาถ่ินเปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงที่ควรศึกษาเปนอยางย่ิง เพราะการศึกษาภาษาถ่ิน

จะชวยใหเขาใจสภาพสงัคมและวัฒนธรรมของกลุมชนไดทางหน่ึง ภูมิปญญาของชาวบานดานตางๆ 

เชน เพลงกลอมเด็ก นิทาน ปริศนาคำทาย ช่ือบุคคล ช่ือพืชและช่ือสัตว ช่ือสิ่งของเครือ่งใช ช่ือ

อาหารเครื่องด่ืม บทสวดในพิธีกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินตางๆ ลวนแลวแตตองใชภาษาเปน

เครื่องมือสื่อสารถายทอดทัง้สิ้น 

                ถึงแมวาอักษรอีสานไดข้ึนทะเบียนมรดกภูมปิญญาแลวก็ตาม ถาหากยังไมนำมาปฏิบัติ

ใชกันใหแพรหลาย ประโยชนที่เกิดข้ึนก็คงอาจจะไมเต็มที่ ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน

ควรเพิ่มบทบาทดานอักษรประจำทองถ่ินอสีาน คือ อักษรไทยนอย และอักษรธรรมอสีาน ใหยอมรับ

กันไดแบบสากล เชน มีการบรรจุลงในหนังสือเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ใหเปนวิชาบงัคับเรียน เพียงเทาน้ีภาษาไทยนอย และภาษาธรรมอสีาน ก็จะยังคงอยูและย่ังยืนสืบไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง  “พลวัตภูมิปญญาภาษาถ่ินของชุมชนลุมแมน้ำโขง จังหวัดหนองคาย” 

ทำใหมีขอเสนอแนะโดยสรุปในภาพรวมดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะที่ไดการศึกษาวิเคราะห 

      จากการศึกษาวิเคราะห“พลวัตภูมิปญญาภาษาถ่ินของชุมชนลุมแมน้ำโขง จังหวัด

หนองคาย” จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงของภาษาถ่ินไปอยางมากมายตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ  

การเมืองและการปกครอง แตยังคงมีแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูภาษาถ่ินใหเปนที่นิยมและ

อนุรักษไวใหคงอยูสืบไป 

2.  ขอเสนอแนะในการทำศึกษาคนควาตอไป  

       - ควรศึกษาพัฒนาการดานภาษาถ่ินของชุมชนลุมแมน้ำโขงในจังหวัดอื่นของภาคอีสาน 
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   - ควรศึกษาเกี่ยวกับพลวัตภูมิปญญาภาษาทองถ่ินกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมเพื่อนำมาใชในการเรยีนรูบรูณาการกบักลุมสาระการเรียนรูหรอืรายวิชาที่จัดการเรยีนการ

สอน 

  -  ควรมีการสงเสริม สนับสนุน และปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสำนึกในการอนุรักษภาษาถ่ินแม

ในปจจุบันจะไดรับอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและภาษาอังกฤษที่มีตอภาษาถ่ินมากนอยเพียงใดก็

ตาม 
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ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค 

กับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

The Relationship Between Adversity Quotient And Family Relationship of 

Academic Support In King Mongkut's University of Technology  North 

Bangkok 

 

สุภาภรณ  เหรียญประดับ∗ 

บทคัดยอ 

         การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ  เรื่อง ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญ

ปญหาและฟนฝาอุปสรรคกับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญ

ปญหาและฟนฝาอุปสรรค  ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว และความสมัพันธระหวางความสามารถ

ในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคกับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จำนวน 304 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานสภาพทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟน

ฝาอุปสรรค สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว เปนคำถามลักษณะแบบ

ใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มคีวามเที่ยงของแบบสอบถามซึง่

ผานความเห็นจากผู เช่ียวชาญ และการทดลองใช (Try out) คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.891  

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  

         ผลการศึกษาพบวา 

                                         

 ∗ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา  พระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-

555-2000    e-mail: Spp @ Hotmail.co.th 

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. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 85.20 อายุ 42 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

40.80 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.71  เงินเดือนระหวาง 25,001 - 30,000 

บาท คิดเปนรอยละ 36.52 ประสบการณในการทำงาน 3 ป – 5 ป คิดเปนรอยละ56.58 และมี

รูปแบบครอบครัว เปนครอบครัวเด่ียว คิดเปนรอยละ 59.87 

         2. ความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

และรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดและระดับมาก  

         3. สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ พบวามีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานพบวาสัมพันธภาพใน

ครอบครัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง    

         4. สัมพันธภาพในครอบครัวและความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรค 

พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการเผชิญปญหา

โดยรวม อยูในระดับนอย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .26, p <.01)  

คำสำคัญ:  การเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรค, 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  

 

บทนำ 

         กรอบยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เปนหน่ึงในหกกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 

ต้ังแตป พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งความมั่นคงถือเปนเปาหมายสำคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคสมัย ซึ่ง

กรอบแนวคิดความมั่นคงใหน้ำหนักความสำคัญกับมิติที่เกี่ยวของทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การทหาร ฯลฯ แตกตางกันไปตามบริบทของสภาวะแวดลอม ในแตละหวงเวลา โดยมีเปาหมายการ

พัฒนาที่สำคัญคือการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และมี

ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
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ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ  ทั้งน้ี เปาหมายหน่ึง

ของยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คือประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข และกำหนดตัวช้ีวัด

ความสำเร็จเปนดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) (ฉัตรชัย ศรีเมือง

กาญจนา, 2561:1) ผลจากการสำรวจกลุมประชาชนวัยทำงานของกรมสุขภาพจิต พบวา ประชาชน

ในวัยทำงานมีความเครียดในปจจุบัน 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คือดานเศรษฐกิจรอยละ 30.82 

โดยเพศชายและหญิงมีความเครียดใกลเคียงกัน รองลงมาคือดานสังคม รอยละ 20 และอันดับที่ 3 

คือดานครอบครัว รอยละ 14.52 สาเหตุที่ทำใหเครียดอันดับแรกคือ ปญหาการเงิน รายไดไมพอ

รอยละ 17.92 อันดับที่ 2 เปนความวิตกกังวล รอยละ 14.23 อันดับที่ 3 เปนปญหาคาครองชีพ 

รอยละ 12.97 และอันดับที่ 4 คือปญหาครอบครัวรอยละ 9.08 นอกจากน้ียังมีความเครียดมาจาก

การเสพขาวมากเกินไปและความสัมพนัธระหวางบคุคลดวยอีกรอยละ 13.21 ซึ่งผลของความเครียด

ทำใหกลุมตัวอยาง 1 ใน 4 มีปญหาการนอนเกิดข้ึนบอยครั้งและเปนประจำ เชน นอนไมหลับหรือ

นอนมาก หงุดหงิด วาวุนใจ เบื่อเซ็ง ตลอดจนทำใหมีสมาธินอยลง มีความรูสึกไมอยากพบผูคน 

(ทวีศักด์ิ สิริรัตนเรขา, 2561) 

     บุคลากรในองคการถือวาเปนทรัพยากร ที่มีคุณคาและมีความสำคัญเปนอยางย่ิงตอการ 

บริหารองคการและความสำเร็จขององคการ เน่ืองจากบุคลากรน้ันสามารถนำทรัพยากรอื่น ๆ ใน

องคการมาบริหารจัดการใหเกิดคุณคาสูเปาหมายที่กำหนดได ดังน้ันหากองคการใดมีบุคลากรที่มี

คุณภาพและมีประสทิธิภาพในการทำงานก็จะสงผลใหองคการมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานหรือ

ผลผลิตที่มีคุณภาพตามไปดวย โดยพฤติกรรมการที่เหมาะสมเหลาน้ีเรียกวา พฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการ นอกจากน้ีความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคเปน

คุณลักษณะหน่ึงที่ผูปฏิบัติงานสามารถอดทนตอความยากลำบากและอุปสรรคไดดี มีกำลังใจในการ

ตอสูกับปญหา สามารถที่จะเอาชนะวิกฤติได คุณลักษณะเชนน้ีจะสงผลตอการทำงานโดยบุคลากร

สามารถดูแลงานของตนเองและสามารถใหความชวยเหลือเพื่อรวมงานไดอีกดวย จึงนับไดวา การที่

บุคลากรมีความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคสูง เปนสวนสำคัญที่จะสงเสริมให

บุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดวย โดย Rhoades & Eisenberger (2002: 

698-714) ไดกลาวไววา ความสุขในการทำงานมีความสำคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการ ผูที่มีความสุขจะสนใจ กระตือรือรนในการทำกิจกรรมตาง ๆ การสนับสนุนจากองคการกับ

พนักงาน ทำใหพนักงานมีความพอใจในการทำงานสงผลใหการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ และมีสวน

ชวยลดปฏิกิริยาที่ไมดีทางดานจิตใจและรางกาย ความเหน่ือยลา ความวิตกกังวล และอาการปวด

ศีรษะ น้ัน วรากร ทรัพยวิระปกรณ และพัชรี ถุงแกว (2559:บทคัดยอ) ไดสรุปผลการศึกษาตัว
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พยากรณที่ดีและสามารถพยากรณความสุขของบุคลากรสายสนันสนุนคือตนทุนจิตวิทยาเชิงบวก

ดานความมุงมุนในความสามารถตนเอง สมดุลในชีวิตและการทำงานดานการทำงานและสังคม น้ัน  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหนวยงานมุงมั่นที่มีหนาที่ผลิตบัณฑิต

ใหมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองและตรงตามความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเปน

กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จ เปนกลไกในการดำเนินงานตาง ๆ ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุไดน้ัน เพื่อนำมาซึ่งความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ พรอม

ที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปจจุบัน ผูวิจัยเล็งเห็น

ความสำคัญของการศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค

กับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ ซึ่งบุคลากรในองคกรถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสำคัญเปนอยางย่ิงตอการ

บริหารองคกรและความสำเร็จขององคกร จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถใน

การเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคกับสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนอีกทั้งเปนการพัฒนาใหบุคลกรต่ืนตัวในการ

ทำงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

         1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค ของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

         2. เพื่อศึกษาระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

         3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

สมมติฐานการวิจัย 

          ความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคมีความสัมพันธดานบวกกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ ที่ปฏิบัติงานประจำคณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต คณะอุตสาหกรรมกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี

และการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบ สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิค

ศึกษา สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

ไทย-ฝรั่งเศส และสำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 1,270 คน ใชสูตรคำนวณหาขนาด

กลุมตัวอยาง ใชสูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐานตามแนวคิดของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 

1973)  n = N / (1 + N (e2)) ที่มีคาระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน ± 

5 % (α= 0.05)   ไดกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Sampling) จำนวน 

304 คน  

  วิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาเปนแนวทางในการสราง

เครื่องมือแลวนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญไปทดสอบใช  (Try-

out) กับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จำนวน 30 ฉบับ ใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α = Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.891 และนำแบบสอบถามไป

แจกใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง และไดรับกลับคืน จำนวน 304 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

ตรวจสอบความสมบรูณและทำการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู SPSS สวนที่เปนขอมูลทั่วไป 

ใชคาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) และขอมูลเกี่ยวกับสัมพันธภาพใน

ครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน ใช คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และทดสอบความสัมพันธใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

product-moment correlation coefficient) กำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับ .05  
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         เกณฑที่ใชกำหนดการแปลผล (กนกทิพย พัฒนาพัวพันธ, 2553) ระดับความสามารถในการ

เผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค แบงระดับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค  

ออกไดเปน 5 ระดับ ดังตอไปน้ี 

         คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปญหาฯ อยูในระดับมากที่สุด 

         คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปญหาฯ อยูในระดับมาก 

         คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปญหาฯ อยูในระดับปานกลาง 

         คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปญหาฯ อยูในระดับนอย 

         คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสามารถในการเผชิญปญหาฯ อยูในระดับนอยที่สุด  

 

สรุปผลการศึกษา 

         การศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค ระดับสัมพันธภาพใน

ครอบครัว และความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ มีดังน้ี 

         1. ระดับความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ย

โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.82) และรายดานพบวา ความสามารถในการเผชิญ

ปญหาและการฟนฝาอุปสรรคของของบุคลากรสายสนับสนุน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดและ

ระดับมาก พบวา ดานความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.36, S.D. = 0.80) ในขณะที่

ความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคของของบุคลากรสายสนับสนุน มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานตนเหตุและความรับผิดชอบมีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 3.99, S.D. = 

0.76) ดานที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึงมีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 3.99, S.D. = 0.85) และดาน

ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ย ( X  = 3.89, S.D. = 0.86) ตามลำดับ ดัง

ตารางที่ 1 

 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝา 

              อุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน  จำแนกตามความสามารถในการเผชิญปญหาฯ  

              โดยรวมและรายดาน (n = 304 คน) 
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ความสามารถในการเผชญิปญหาและการฟนฝาอุปสรรค ฯ X  S.D. ระดับ 

ดานความสามารถในการควบคุมอุปสรรค 3.89 0.86 มาก 

ดานตนเหตุและความรับผิดชอบ 3.99 0.76 มาก 

ดานที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึง 3.99 0.85 มาก 

ดานความอดทน 4.36 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.06 0.82 มาก 

          

         2. ระดับความสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (

X = 3.43, S.D. = 1.19) และรายดาน พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง  คาเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสาย

สนับสนุน อยูในระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติตามหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว มี

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.19, S.D. = 1.02) และดานสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึง่ความรัก

และความเอื้ออาทรตอกนั ( X = 3.57, S.D. = 1.32)  

          ในขณะที่คาเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน อยูในระดับปานกลาง 

คือ ดานการใชเวลาในการทำกิจกรรมรวมกันของสมาชิกในครอบครัว ( X = 3.21, S.D. = 1.18) 

และดานสมาชิกในครอบครัวมีการพดูคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญตาง ๆ ( X = 2.75, 

S.D. = 1.23)  ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมพันธภาพในครอบครัว ของบุคลากรสายสนับสนุน  

              จำแนกตามสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมและรายดาน (n = 304 คน) 

 

สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนนุ ฯ X  S.D. ระดับ 

ดานการใชเวลาในการทำกิจกรรมรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 3.21 1.18 ปานกลาง 

ดานสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจใน

เรื่องสำคัญตางๆ 

2.75 1.23 ปานกลาง 

ดานสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทร

ตอกัน 

3.57 1.32 มาก 

ดานการปฏิบัติตามหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว 4.19 1.02 มาก 

รวม 3.43 1.19 มาก 
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           3. ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันระหวางความสัมพันธระหวาง

ความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคและสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา ความสามารถในการ

เผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับสัมพันธภาพในครอบครัว

โดยรวม อยูในระดับคอนขางนอย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .26, p <.01)  

         ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคโดยรวมกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวรายดาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบดวยดานการใชเวลาในการทำ

กิจกรรมรวมกันของสมาชิกในครอบครัว ดานสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความ

เอื้ออาทรตอกัน ดานการปฏิบัติตามหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และดานสมาชิกใน

ครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญตาง ๆ (r = .69, r = .63, r = .55 

และr = .42, p <.01) ตามลำดับ  

          ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมกับความสามารถในการเผชิญปญหา

และการฟนฝาอุปสรรครายดาน อยูในระดับปานกลาง ประกอบดวยดานตนเหตุและความ

รับผิดชอบดานที่แสดงถึงผลกระทบทีจ่ะมาถึงดานความอดทน และดานความสามารถในการควบคุม

อุปสรรค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .40,r = .37, r = .37 และr = .34, p <.01) ตามลำดับ  

          ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรครายดานกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวรายดาน  สวนใหญอยูในระดับนอย แตความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพ

ในครอบครัว ดานการปฏิบัติตามหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัวกับความสามารถในการ

เผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรค ดานความอดทน อยูในระดับปานกลาง (r = .38, p <.01)  

         ในขณะที่ระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคดานความอดทน

กับสัมพันธภาพในครอบครัวดานสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่อง

สำคัญตาง ๆ มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม อยูในระดับนอย (-r = .07) ซึ่ง 93% (1- r2 = 

1-.07=.93) ความแปรปรวนในความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคดานความ

อดทนไมสามารถอธิบายหรือทำนายไดดวยสัมพันธภาพในครอบครัวดานสมาชิกในครอบครัวมีการ

พูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญตาง ๆ ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟน 

               ฝาอุปสรรคและสัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวมและราย 

               ดาน (n = 304 คน) 
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    ** p<.01  

     * P<.05 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 1) ความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

และรายดาน ซึ่งความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากที่สุดและระดับมาก คือ ดานความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  ในขณะที่

ความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

คือ ดานตนเหตุและความรับผิดชอบ ดานที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึง และดานความสามารถใน

การควบคุมอุปสรรค สอดคลองกับงานวิจัยของจิราธร โหมดสุวรรณ และจันทนา แสนสุข (2560: 

278) พบวาบุคลากรทำงานไดสำเร็จยอมมีความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคไดมากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Luthans et.al. (2007) ซึ่งไดกลาวถึงทุนทางจิตใจเชิงบวกที่เสมือน

เปนภูมิคุมกันทางจิตเพื่อใหบุคคลฟนฝาวิกฤติตาง ๆ ในชีวิตไปได  

 

ตัวแปร 

 

ความสามารถใน

การเผชิญปญหา

และการฟนฝา

อุปสรรคโดยรวม 

ดานความ 

สามารถใน

การควบคุม

อุปสรรค 

ดานตนเหตุ

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ีแสดง

ถึง

ผลกระทบท่ี

จะมาถึง 

ดานความ

อดทน 

สัมพันธภาพในครอบครัว

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

ก า ร ใ ช เ ว ล า ใน ก า ร ท ำ

กิจกรรมรวมกันของสมาชิก

ในครอบครัว 

0.69** 0.07 0.09 0.12 0.09 

สมาชิกในครอบครัวมีการ

พูดคุ ยปรึกษาหารื อและ

ตัดสินใจในเรื่องสำคัญตาง 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

แสดงออกซ่ึงความรักและ

ความเอ้ืออาทรตอกัน 

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

การปฏิ บั ติ ต ามห น าที่ ที่

เห มาะสมของสมาชิกใน

ครอบครัว 

0.55** 0.20** 0.17* 0.15* 0.38** 
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 2)  สัมพันธภาพในครอบครัวของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานสัมพันธภาพใน

ครอบครัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง  ซึ่งคาเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวอยูใน

ระดับมาก คือ ดานการปฏิบัติตามหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และดานสมาชิกใน

ครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทรตอกัน ในขณะที่คาเฉลี่ยสัมพันธภาพใน

ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใชเวลาในการทำกิจกรรมรวมกันของสมาชิกใน

ครอบครัว และดานสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญตาง ๆ 

น้ันสอดคลองกับ  Skinner, Steinhauer, and Santa – Barbara,  1995; Friendman, 1992 

ปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่ครอบครัวกระทำตอกันระหวางสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อตอบสนอง

ความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และเปนความสามารถของครอบครัวทำใหครอบครัว

ดำเนินไปไดอยางมีความสุขและปรับตัวไดดี 

3) ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคกับ

สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา ความสามารถในการเผชิญปญหาโดยรวมมีความสัมพันธทางบวก

กับสัมพันธภาพในครอบครัว โดยรวม อยูในระดับนอย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และความสัมพันธ

ระหวางความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรคโดยรวมกับสัมพันธภาพใน

ครอบครัวรายดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใชเวลาในการทำกิจกรรมรวมกันของสมาชิก

ในครอบครัว ดานสมาชิกในครอบครัวแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทรตอกัน ดานการ

ปฏิบัติตามหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว และดานสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย

ปรึกษาหารือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญตาง ๆ สวนความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว

โดยรวมกับความสามารถในการเผชิญปญหาและการฟนฝาอุปสรรครายดาน อยูในระดับปานกลาง 

คือ ดานตนเหตุและความรับผิดชอบดานที่แสดงถึงผลกระทบที่จะมาถึงดานความอดทน และดาน

ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค ซึ่งสอดคลองกับขวัญฤทัย มวงกลิ้งและอริสา สำรอง (2560) 

พบวา ความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรค ไมมีความสันพันธกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสำนักงานประกันสุขภาพแหงชาติ และความสุขในการทำงานมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดเชนกัน Edward, 

J.R. & Rothbard, N.P. (2000)  ไดสรุปไววาสมดุลชีวิตการทำงาน คือการไมมีความขัดแยงในชีวิต

ทำงาน (Work-life conflict) โดยความไมสมดุลหรือความขัดแยงระหวางชีวิตกับงานก็จะรับรูได

งาย และ Stoltz (1997) ยังไดกลาวไววา คนที่มีความสามารถเผชิญปญหาและอุปสรรคสูงจะมีจิตที่
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เขมแข็ง อดทน ไมยอมแพตอปญหา พยายามหาวิธีแกปญหาอยูเสมอ เปนความมั่นคงทางอารมณที่

จำเปนตองปลูกฝงใหแกเด็กและเยาวชน เปนสิ่งที่สงเสริมใหคนประสบความสำเร็จและบรรลุ

เปาหมายและดำรงชีวิตอยางมีความสุขได 

  

ขอเสนอแนะ 

 1) ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวยโดยศึกษาประสบการณของความสามารถในการเผชิญ

ปญหาและฟนฝาอุปสรรคในแตละดานซึงไดแก ดานความสามารถในการควบคุมอุปสรรค ดาน

ตนเหตุและความรับผิดชอบ ดานที่แสดงออกถึงผลกระทบที่จะมาถึง และ ดานความอดทน เพื่อชวย

ใหเขาใจถึงปรากฏการณของความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคไดอยางครอบคลุม 

และมีประสิทธิภาพ 

 2) ศึกษาถึงตัวแปรที่ เกี่ยวของ ที่สามารถทำนายถึงสัมพันธภาพในครอบครัวและ

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของประชากรในกลุมอื่น ๆ 
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รูปแบบการพัฒนาสินคาเกษตรของบริษัทประชารฐัรักสามัคคีวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

Model of Agricultural Development of Pracharath Raksamakee Social 

Enterprise (Thailand) Co., Ltd.  

 

เกรียงไกร ทรัพยแสนมา∗ สิริ ลภัสลดา ปนสาน∗∗ 

 

บทคัดยอ 

 ผูวิจัยในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสินคาเกษตรของบริษัทประชารัฐสามัคคี

วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทำใหประสบ

ความสำเร็จในการพัฒนาสินคาเกษตรชองบริษัทประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) 

จำกัด ผูวิจัยไดใชการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธีสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิคการ

สัมภาษณเชิงลึกโดยสอบถามความคิดเห็นจากกรรมการหรือตัวแทนบริษัทประชารัฐจำนวน 15 

ทาน นอกจากน้ัน ผูวิจัยยังใชเทคนิคสนทนากลุมในการยืนยันรูปแบบแหงความสำเร็จในการพํฒนา

สินเคาเกษตรของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม สวนสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูโดยใชวิธีการสำรวจจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแกขาราชการจากหนวยงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กลุมที่สองเจาหนาที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุม

สุดทายประชาชนหรือเกษตรกรที่เขารวมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจาก

จังหวัดที่มีการจดทะเบียนต้ังบริษัทประชารัฐในระยะที่ 1 ประกอบดวยเชียงใหม อุดรธานี บุรีรัมย 

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) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3126

 ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยที่สำคัญอันดับ 1 คือการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคลกร 

ตอมาอันดับ 2 คือการสนับสนุนจากหัวหนาชุมชม ปจจัยที่สำคัญอันดับที่ 3 คือการมีสวนรวมของ

คนในชุมชนและปจจัยสำคัญอันดับสุดทายการคือการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ  

คำสำคัญ : 1. รูปแบบการพฒันาสินคาเกษตร 

 2. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด    

 

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  

    2. Pracharathraksamakee Social Enterprise (Thailand) Co., Ltd   
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บทนำ 

 ในปจจุบันการชวยเหลือประชาชนในระดับรากหญาถือเปนจุดมุงหมายหลักและเปน

หนาที่สำคัญที่รัฐบาลตองปฏิบัติอยางเรงดวน ทั้งในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน รัฐบาลมีความ

พยายามในการแกปญหาความยากจนในระดับฐานรากโดยใชนโยบายกึ่งการคลังหรือเรียกอีกอยาง

หน่ึงวานโยบายประชานิยม เชน โครงการจำนำขาว โครงการธนาคารประชาชน โครงการบานเอื้อ

อาทร โครงการพักชำระหน้ีเกษตรกร โครงการโคลานตัว และการปลอยสินเช่ือที่มีเงื่อนไขที่ผอน

ปรนใหแกผูประกอบการรายยอยและสินเช่ือรายบุคคล เปนตน (Kosittanurith Boontree, 2012) 

โครงการประชานิยมที่หลายรัฐบาลที่ผานมาเลือกมาใชน้ันทำใหเกิดผลที่ตามมาโดยมีทั้งผลดีและ

ผลเสียตามมา กลาวคือนโยบายประชานิยมมีผลดีคือจะชวยเพิ่มความคลองตัวและความยืดหยุนใน

การดำเนินนโยบายของรัฐบาล ใหความชวยเหลือแกประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยตรง เน่ืองจาก

นโยบายทางการคลังที่มีข้ันตอนในการเสนอของบประมาณรายจายที่ใชเวลานาน ซึ่งอาจทำใหไม

สามารถใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางทันทวงที (Pholjarern, V, 2017) แตในขณะเดียวกันก็

ทำใหเกิดผลเสียอยางมากเน่ืองจากเปนภาระการคลังแบบตอเน่ือง ผลกระทบของนโยบายประชา

นิยมตอสถานการณการคลังมีมากมาย เชน การไมสามารถสะทอนถึงสถานะที่แทจริงของฐานะการ

คลังของรัฐบาล สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (State enterprise) และสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจ  (Specialized financial institutions: SFIs) ถูกบั่นทอน การผลักภาระงบประมาณไปใน

อนาคต การบิดเบือนกลไกราคาของตลาดและการเพิ่มข้ึนของหน้ีสาธารณะ เปนตน (Santiprapob, 

V, 2014) รัฐบาลในชวงที่ผานมาไดมีการดำเนินนโยบายประชานิยมผานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ และธนาคารกลาง ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวาในความเปนจริงแลว รัฐบาลไมอาจหลีกเลี่ยง

ภาระคาใชจายในการดำเนินนโยบายประชานิยมได แมจะดูเหมือนวารัฐบาลจะสามารถผลักภาระ

ดังกลาวใหแกรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ แตก็เปนเพียงการประวิงเวลาในการรับภาระ

ดังกลาวของรัฐบาลออกไปในอนาคตเทาน้ัน หากแตในระยะยาวแลว รัฐบาลก็ยังตองเปนผูรับภาระ

อยูดี โดยอาจอยูในรูปแบบของการใหเงินอุดหนุน (Subsidies) หรือชดเชยผลการขาดทุนจากการ

ดำเนินของโครงการตาง ๆ ที่เกิดจากนโยบายประชานิยม 
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 จากความสำคัญขางตน ทำใหรัฐบาลปจจุบันไดสนับสนุนการจัดต้ังบริษัท ประชารัฐรัก

สามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยหนวยงานของรัฐอยางกระทรวง มหาดไทยและ

ภาคประชาสังคม มาจับมือกันเปนภาคีต้ังบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่ว

ประเทศ ที่จะจัดต้ังใหครบภายในสิ้นป 2559 โดยมีการระดมทุนจากภาคเอกชนมาผลักดันใหเกิดข้ึน 

โดยบริษัทประชารัฐจะมีภาระหนาที่เขาไปชวยเหลือใหความรูแกเกษตรกรเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การขายในตลาดและคอยชวยเหลือเกษตรกรในกลุมวิสาหกิจชุมชนในการอบรมพัฒนาความรูเพื่อ

เพิ่มคุณภาพและเพิ่มราคาสินคาเกษตรพรอมทั้งหาชองทางการจัดจำหนายสินคาเกษตรแบบใหม 

เมื่อกลุมวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพิม่ข้ึนจากการเขาไปสนับสนุนสิง่ตางๆของบริษัทประชารัฐ บริษัทก็

จะไดรายไดจากรอยละที่เพิ่มข้ึนแลวนำมาขยายงานตอโดยไมมีการปนผลซึ่งเปนไปตามรูปแบบของ

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise : SE) บริษัทเขาชวยเหลือเกษตรกรซึ่งสามารถแบงเปน 3 

กลุม ประกอบดวย 1) กลุมสินคาเกษตร 2) กลุมแปรรูป 3)กลุมทองเที่ยวโดยชุมชน โดยผูวิจัยได

สนใจทำการวิจัยในสวนของการพัฒนากลุมสินคาเกษตร  

 โดยหลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด คือ

การรวมตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อลดภาระรายจายของรัฐบาลในการชวยเหลือประชาชนและคิดหาทางสรางอนาคต

ใหประเทศไทย นอกจากน้ียังมีความพยายามชวยสรางรายไดใหประชาชนสูงข้ึนผานโครงสรางการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุงมั่นลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสุขและพัฒนาคุณภาพคนและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  รวมถึงมีเปาหมายในการขจัดความยากจนและชวยกัน

แกปญหาการติดกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle-Income Trap) โดยมียุทธศาสตรที่

แนนอนและหน่ึงในน้ันคือคณะทำงานสานพลังประชารัฐซึ่งมีเปาหมายรวมกันคือการสรางเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายไดเพิ่มข้ึน (Pracharath raksamakee (Thailand) 

co., Ltd., 2017) 

 

บทนำ  

 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มอบ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดต้ัง “บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จำกัด” 

โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการระ

ทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายธาปน สิริวัฒนภักดี หัวหนา
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คณะและคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ผูประกอบการภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ

สื่อมวลชนเขารวมพิ ธีลงนามดังกลาว (ไทยรัฐ, 2558) นายฐาปน สิริ วัฒนภักดี หัวหนาทีม

ภาคเอกชน คณะทำงานสานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ไดกลาวรายงานสรุป

เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรา

กวา คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทำงานภายใตเปาหมายการสรางรายไดใหชุมชน 

ประชาชนมีความสุข และเพื่อประชาชนที่ ยังขาดโอกาสไดรับการชวยเหลือดานองคความรู 

สนับสนุนดานการคาเพื่อความสุขที่ย่ังยืนและมั่นคง โดยมีวิธีการดำเนินงาน 1 เปาหมาย กลุมงาน 5 

กระบวนการ 76 จังหวัด และอีก 1 สวนกลาง คือเนนการสรางรายไดใหชุมชนผาน 3 กลุมงาน 

ไดแก เกษตร แปรรูป และทองเที่ยวโดยชุมชน 

 รัฐบาลและคณะทำงานดานเศรษฐกจิฐานรากโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดนอมนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการแกปญหาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการดำเนินการ

หลายมาตรการเพื่อชวยเหลือประชาชนและเกษตรกรหรือผูมีรายไดนอย โดยอาศัยหลักการทำงาน

รวมกันทั้ง 5 ภาคสวนไดแก ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคนักวิชาการและภาค

ประชาสังคม โดยแนวคิดประชารัฐ เปนการเอาจุดเดนของแตละภาคสวนมารวมกัน 5 ภาคสวน 

ไดแกภาคราชการ จุดเดน คือ มีคนมากกระจายอยูเต็มพื้นที่ มีองคความรู มีงบประมาณและ

บทบาทหนาที่ตามลักษณะงานที่รับผดิชอบ ภาคเอกชน จุดเดน คือ ทันสมัย บริหารจัดการเกง มีทุน

ที่คลองตัว ภาคประชาชน จุดเดน คือ มีฝมือ มีความสามารถผลิตสินคา รักบานเกิด ภาควิชาการ 

จุดเดน คือ มีองคความรู เทคโนโลยี การคนควาวิจัยเพื่อตอยอด ภาคประชาสังคม จุดเดน คือ 

ทำงานเชิงลึก การติดตามและมีเครือขายมาก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทำใหประสบผลสำเรจ็ในการพฒันาเสนิคาเกษตรของบริษัทประชา

รัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอความสำเร็จในการพัฒนาสินคาเกษตร

ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม. 
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2.การพัฒนาสินคาเกษตรตามแนวทางของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัดในดานตาง ๆ มีผลตอความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม 

(ประเทศไทย) จำกัดมีแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี  

1.การศึกษาความเปนมา วัตถุประสงคในการกอต้ังและการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐ

รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทย จำกัด  

2.การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) การศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate social relation : CSR) ใน

ประเทศไทยและตางประเทศ 

3.การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการหวงโซมูลคาและหวงโซอุปทาน (Value 

chain management and supply chain management) 

รูปแบบการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเขาไปชวยเหลือ

เกษตรกรน้ัน จะเกี่ ยวของกับการจัดการหวงโซมูลคาโลกของโซอุปธาน  (Value chain 

management and supply chain management)ของการพัฒนาสินคาเกษตร (Agricultural 

Product development)ต้ังแตการจัดการตนน้ำโดยชวยปรับปรุงพื้นที่เกษตรและการชวยจัดหา

แหลงเงินทุน การจัดหาผูเช่ียวชาญใหคำปรกึษาและการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร 

จากน้ันจะมีการพัฒนาสรางองคความรูทางการเกษตรสมัยใหม การชวยสรางมาตรฐาน

คุณภาพสินคาเกษตรรวมถึงการชวยวิจัยการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตร และตอมาคือเรื่องการออกแบบ

บรรจุภัณฑใหทันสมัยสะดวกสบายในการขนสง การสรางเอกลักษณภาพลักษณสินคา การพัฒนา

คุณยุทธการตลาด  

ADB social development (2013)  โดย  i-genius A world community of social 

entrepreneurs ไดทำการสำรวจโครงการกิจการเพื่อสังคมในเอเชีย Asia survey report พบวา 

ประชาชนในประเทศตาง ๆ ที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาสังคมแหงเอเชียที่เขาไปใหความชวยเหลือ 

อาทิเชน กัมพูชา ลาว จะเขาใจงานกิจการเพื่อสังคมรอยละ 76.92 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่

รัฐบาลควรใหความชวยเหลืองานโครงการกิจการเพื่อสังคมเพื่อการแกปญหาความยากจน คือ ให
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โอกาสประชาชนเขาถึงปจจัยที่สำคัญในการประกอบการงาน เขาถึงแหลงเงินทุน การใหความรูที่

เพียงพอ และการ ใหประชาชนรูจักการพัฒนาที่ย่ังยืน นอกจากน้ีการที่รัฐบาลจะชวยใหองคกร

เอกชนที่คิดจะมาทำกิจการเพื่อสังคมโดยสรางมาตรการจุงใจตาง ๆ ที่จำเปน อาทิ การออก

กฏหมายที่เอื้ออำนวยหรือเพิ่มความสะดวกใหกับภาคเอกชนในการเขามาทำงานกิจการเพื่อสังคม 

(Social enterprise: SE) ซึ่งจะทำใหสามารถเขาถึงชาวชุมชนรวมถึงเครือขายเดิมในทองถ่ินไดงาย 

และชวยใหเขาถึงประชาชนที่ยากจน และเปนการชวยสำรวจความตองการและความสามารถของ

คนยากจนเหลาน้ันได การชวยสรางความรูสึกการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมมือแกปญหา และ

รัฐบาลควรมีกฎหมายที่ชัดเจนและสอดคลองกับงานกิจการเพื่อสังคมซึ่งมีสวนสำคัญในการชวยให

งายตอการเขาถึงผูประกอบการในทองถ่ินเพื่อรวมมือกันสรางกิจการเพื่อสังคม สวนผูบริหารกิจการ

เพื่อสังคมควรตองเนนกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะเขามาทำงานรวมกันซึ่งตองใชคนที่มีความรู

ความเขาใจในงานกิจการเพื่อสงัคมมคีวามเสียสละเพื่อชุมชนรวมถึงมีทกัษะในการพฒันาชุมชน และ

อีกประเด็นที่สำคัญคือ การใหอำนาจแกทองถ่ินใหสามารถตัดสินใจดวยตัวเองตามความความถนัด

ของทองถ่ินโดยการกระจายอำนาจจากสวนกลางซึ่งจะทำใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 ปญหาที่พบในแตละประเทศ คือ การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลอยางแทจริงและ

ตอเน่ืองในการสรางบรรยากาศที่งายตอการสรางองคกรกิจการเพื่อสังคม โครงสรางทางกฎหมายที่

เปนอุปสรรค รัฐบาลขาดการชวยใหเขาถึงแรงงานที่ยากจนและการขาดการสำรวจความตองการ

อยางแทจริง และการขาดการใหความรูการศึกษาในเรื่องกิจการเพื่อสังคมแกองคกรที่คิดจะมา

ทำงานกิจการเพื่อสังคมอยางถูกตอง ผลการสำรวจยังพบวา ประชาชนสวนใหญยังไมมีความมั่นใจ

วา นโยบายกิจการเพื่อสังคม จะสามารถชวยแกปญหาความยากจนไดอยางย่ังยืนได  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระไดแก ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม และการพัฒนา

สินคาเกษตรตามแนวทางของบริษัทประชารัฐวิสากิจเพื่อสังคม 

 ตัวแปรตามไดแกความสำเร็จของบรษัิทประชารัฐรกัสามัคคีดีวิสาหกิจเพือ่สังคม (ประเทศ

ไทย) จำกัด ไดแกรายไดตอหัวของประชากรและจำนวนกลุมเปาหมายที่ไดประโยชนเพิ่มข้ึน 

 

วิธีดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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  กลุมตัวอยางการสัมภาษณเชิงลึกไดแกกรรมการผูจัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

วิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดเชียงใหมอุดรธานีบุรีรัมยเพชรบุรีและภูเก็ตจำนวน 15 ทานซึ่งเปนกลุม

ตัวอยางที่อิ่มตัว โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางการสัมภาษณเชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) 

 สำหรับกลุมตัวอยางในการเก็บแบบสอบถามจำนวน 450 ตัวอยางซึ่งประกอบดวย3 กลุม

ไดแกเกษตรกรที่เขารวมงานกับบริษัทประชารัญ ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ

และเจาหนาที่บริษัทประชารัฐ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางเลือกกลุมตัวอยางแบบกำหนดสัดสวน 

(Quota sampling) โดยจำแนกกลุมตัวอยางตามจังหวัดที่มีการจัดต้ังบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

จำกัด ในระยะที่ 1 ที่อยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจากบริษัทฯใน 5 จังหวัดน้ีไดผานการ

ดำเนินงานครบ 1 ป และไดมีการปดงบดุลบริษัท จึงทำใหไดผลการดำเนินงานบริษัทอยางชัดเจน 

จากน้ันใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจก

แบบสอบถาม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดพบวา ระยะเวลาในการับราชกา ที่แตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอมีความคิดเห็นตอความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่แตกตาง

กัน โดยขาราชการรุนใหมจะใหความสำคัญมากกวา 

   

สรุปผลการวิจัย 

  สรุปสาเหตุที่เปนปจจัยที่ทำใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศ

ไทย) ในการพัฒนาสินคาเกษตรประสบผลสำเร็จ ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยจากขอมูลผลการ

ปฏิบัติของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและศูนยประสานงานสานพลัง

ประชารัฐรกัสามัคคี กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ขอมูล

จากการสำรวจความคิดเห็นและขอมูลจากการวิเคราะหสมมติฐาน ทำใหผูวิจัยสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1).ปจจัยดานการสงเสรมิการเขาถึงปจจัยการผลิตสินคาเกษตร ไดแก การชวยปรับปรุง

พื้นที่แกษตรเดิม การชวยพัฒนาพื้นที่การเกษตรใหม การจดัหาเงินทุนในการเพาะปลูก ซือ้ปุย วัสดุ

หรืออปุกรณทางการเกษตร การจัดอบรมพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิม่คุณคาสินคาเกษตร 
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การจัดหาผูเช่ียวชาญเพื่อใหคำปรึกษาทางการเพาะปลูก และการสรางสิ่งอำนวยความสะดวกทาง

การเกษตร อาทิการชวยหาอุปกรณทางการเกษตรมลูคาสงู  

 2).ปจจัยดานการสรางองคความรูทางการเกษตรสมัยใหม ไดแกการสงเสรมิการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม (นวัตกรรมทางการเกษตร) การชวยสรางมาตรฐานคุณภาพและการเพิ่มมลูคา

สินคาเกษตร การชวยวิจัย การชวยข้ึนทะเบียนหรอืการจดสทิธิบัตรกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 

การชวยเพิ่มประสิทธิภาพเพือ่ขีดความสามารถในการแขงขันการผลิตสินคาเกษตร การใหสิทธิพิเศษ

กับเกษตรกรอาทิใหบัตรสินเช่ือปลอดดอกเบี้ยในการซื้อวัสดุ อุปกรณทางการเกษตร และการพัฒนา

กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู อาทิ การไปดูงานที่ประสบความสำเรจ็ 

 3).ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดสินคาเกษตร ไดแกการออกแบบบรรจุภัณฑสินคา

เกษตรที่ไดมาตรฐาน การสรางเอกลกัษณและภาพลักษณสนิคาเกษตร การพฒันากลยุทธการ

สื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน การสงเสรมิการรวมกลุมชุมชนเกษตรกรการเกษตร และการ

สงเสริมการรวมกลุมชุมชนเกษตรกรการเกษตร 

 4).ปจจัยดานการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืนดานการพัฒนาการเกษตรอยางไดแก การ

มีสวนรวมของคนในชุมชนเกษตร การสรางจิตสำนึกในชุมชนเกษตร การนอมนำหลักเศรษฐกจิ

พอเพียงมาใชเปนแนวทางในการปฏิบติัการสนับสนุนจากผูนำชุมชน และการสนับสนุนจากรัฐบาล

อยางตอเน่ือง 

 5).ปจจัยดานการบริหารจัดการตามหลักการบริษัทประชารฐัวิสาหกจิเพือ่สงัคม ไดแก การ

ชวยสรางแผนทางการเงินใหเกษตรกร อาทิ บัญชีครัวเรือน การเปลี่ยนเปนบริษัทวิสาหกจิเพื่อสงัคม 

(Social Enterprise) การบริหารจัดการภายใน อาทกิารคัดเลือกเพื่อใหบุคลากรทีเ่หมาะสม การ

บรหิารจัดการดานสิ่งแวดลอม และการชวยสรางแผนธุรกิจ 

 สรปุผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง มีลกัษณะ

ดังน้ี จากลกัษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตางกันมผีลตอความสำเร็จ

ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสงัคมที่แตกตางกันหรอืไม จะพบวาระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางทีเ่ปนขาราชการทีเ่กี่ยวของกับงานประชารฐัรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อ

สังคม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตอบแบบสอบถามที่ตางกัน มผีลตอความสำเร็จของบริษัทประชารัฐ
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รักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสงัคมที่แตกตาง โดยที่ขาราชการควรเปนขาราชการรุนใหมทีร่ับราชการมา

นอยกวา 5 ป เน่ืองจากมีคุณสมบัติการปรบัตัวเขากับงานดี นอกจากน้ีการพฒันาสินคาเกษตรตาม

แนวทางของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีผลตอความสำเรจ็

ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสงัคมที่แตกตางกันหรอืไม จะพบขอมลูวา ปจจัยดาน

การสงเสรมิการเขาถึงปจจัยการผลิตสินคาเกษตร ปจจัยดานการสรางองคความรูทางการเกษตร

สมัยใหม ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดสินคาเกษตร ปจจยัดานการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน

ดานการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน และปจจัยดานการบรหิารจัดการตามหลักการบริษัทประชา

รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มผีลอยางมีนัยสำคัญตอความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจ

เพื่อสงัคม 

อภิปรายผลการวิจัย 

 สาเหตุที่เปนปจจัยที่ทำใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 

ประสบผลสำเรจ็ในการพฒันาสินคาเกษตร ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยจากขอมลูผลการปฏิบัติ

ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสงัคม จำกัดและศูนยประสานงานสานพลงัประชารัฐรัก

สามัคคี กรมพฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ขอมลูจากการสัมภาษณเชิงลึก ขอมลูจากการสำรวจ

ความคิดเห็นและขอมูลจากการวิเคราะหสมมติฐาน ทำใหผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

  1) ดานการบรหิารจัดการตามหลักการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อ

สังคมซึ่งถือวาเปนประเด็นทีส่ำคัญ อันดับ 1 โดยจากการใหสัมภาษณเชิงลึกของกรรมการผูจัดการ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสังคม จำกัด โดยกรรมการผูจัดการบริษัทฯ สวนใหญตาง

แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกบัการสรรหาบุคลากรหรือเจาหนาที่บริษัทฯที่ตอง

ทำงานรวมกบัหนวยงานตาง ๆ มีหนาทีป่ระสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงานราชการ โดยควร

เปนบุคลากรในพื้นทีห่รือคนในชุมชน นอกจากน้ียังตองใหความสำคัญเกี่ยวกบัการสรรหาบุคลากร

ในสวนกรรมการผูจัดการบริษัทของบริษัทประชารฐัรักสามคัคีตามจังหวัดตาง ๆ เน่ืองจากเปน

บุคคลที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีในจังหวัดน้ัน ๆ 

ควรเปนคนที่ทุมเทและกระตือรือรนการทำงานและเปนบุคคลที่เสียสละอยางแทจริง 

 สำหรับประเด็นดานการคัดเลือกบุคลากรมารบัผิดชอบทั้งตำแหนงเจาหนาที่ประสานงาน

ธุรกิจและตำแหนงกรรมการผูจัดการบริษัทประชารัฐประจำจังหวัดน้ันเปนสิ่งทีส่ำคัญทีม่ีผลตอความ

ประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเรจ็ซึง่สอดคลองกบังานวิจัยของ Juijaingam J. And 
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Teppaya P. (2014) ไดทำการศึกษา เรือ่งกจิการเพือ่สังคม แนวโนมระบอบทุนนิยมสมัยใหม

กรณีศึกษาทีป่ระสบความสำเรจ็ และกรณีศึกษาทีป่ระสบความสำเรจ็จากภายในประเทศไทยและ

ตางประเทศ   

 2). ดานการพฒันาการเกษตรอยางย่ังยืนโดยจากการใหสัมภาษณเชิงลกึของกรรมการ

ผูจัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยกรรมการผูจัดการ

บริษัทฯ สวนใหญตางแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาการมีสวนรวมของคนในพื้นทีห่รือ

ชุมชนเกษตรกรและการไดรบัการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอยางตอเน่ือง โดยจากการเกบ็ขอมลูกับ

กลุมเกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันในประเด็นน้ีคือ การที่นโยบายภาครัฐบาลเปลี่ยนแปลง

บอย เปลี่ยนแปลงไวและไมตอเน่ือง อาทิ โครงการเกายังไมเสรจ็ โครงการใหมก็เขามา ทำให

เกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการฯไมสามารถปรับตัวไดทัน ซึ่งสอดคลอง NISE Research Center. 

(2014). ที่กลาวถึงปจจัยทีส่ำคัญที่มผีลตอการทำโครงการเพื่อสังคมคือการการมสีวนรวมของชุมชน

และการสนับสนุนของผูนำชุมชนอยางจรงิจงัและการสนับสนุนรัฐบาลอยางตอเน่ืองและให

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยางเหมาะสม  

  3). ดานการสื่อสารการตลาดสินคาเกษตรตามหลกัการของบริษัทประชารัฐรัก

สามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยจากการใหสัมภาษณเชิงลึกของกรรมการผูจัดการบริษัทประชารัฐรัก

สามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยกรรมการผูจัดการบริษัทฯ สวนใหญตางแสดงความคิดเห็นวาเปน

ประเด็นทีส่ำคัญสงูมาก เน่ืองจากบริษัทประชารัฐฯมีความชำนาญทางดานการตลาด อาทิ การสราง

ความตองการซือ้ การสรางคุณคาและความพึงพอใจในสินคาเกษตร รวมถึงการสรางเครือขายทาง

การตลาด ดังน้ันสิ่งที่ตองการใหบริษัทฯเขามาชวยใหมากคือเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑสินคา

เกษตรที่ไดมาตรฐาน รูปแบบทีท่ันสมัย มีความชัดเจนเรียบงายเหมาะสมกบัสินคาเกษตรชุมชน มอง

ดูแลสะดุดตามีความหลากหลายในรูปแบบตาง ๆ และใชงานงาย  เน่ืองจากในปจจบุัน มีการแขงขัน

กันอยางมากในตลาดสินคาเกษตร (Agricultural market competition) ทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศ มาตรการการกีดกันสินคาเกษตร ( Barriers of International Trade) ของแตละ

ประเทศทำใหสินคาเกษตรทองถ่ินตองมีการปรบัตัวใหทันกบัโลกาภิวัฒน (Adjustment under 

Globalization) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nitayakasetwat A. (2012). ไดทำการศึกษา

โครงการวิจัยเรื่องการพฒันากจิการเพื่อสังคม:กรณีศึกษาทีป่ระสบความสำเร็จในตางประเทศ และ

การประยุกตใชในประเทศไทย พบวา ในปจจบุัน ซึ่งงานวิจัยพบวาบทบาทผูบรหิารงานกิจการเพื่อ

สังคมวาควรตองรูทันสถานการณดานการตลาดของผูบริโภคที่มีเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังน้ัน

ผูบริหารกิจการเพื่อสังคมควรมีความรูความเขาใจดานการตลาดอยางลึกซึง้ โดยสามารถใชหลกัการ
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สื่อสารการตลาดไดดีรวมถึงการรูสรางความตองการของสินคาในตลาดรวมถึงการสรางสราง

เอกลักษณและภาพลักษณของสินคาเกษตรน้ัน ซึ่งจะเหน็ไดวา กิจกรรมทางการตลาดของงาน

กิจการเพื่อสังคมไมไดมีความแตกตางจากงานการตลาดของภาคเอกชนแตอยางใด 

  4). ดานการสงเสริมการเขาถึงปจจัยการผลิตสินคาเกษตร จากการสัมภาษณเชิง

ลึกและการเกบ็ขอมูลและนำมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) พบวาการสราง

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร อาทิการชวยหาอปุกรณทางการเกษตรมลูคาสงู เชนเครื่อง

เกี่ยวขาว เครื่องสีขาว ไดรับการใหความสำคัญเปนอันดับ 1 เน่ืองจากการทำการเกษตรในหลาย

พื้นที่ยังขาดอุปกรณ เครื่องมือทางการเกษตรที่สำคัญ เน่ืองจากเครื่องมือเหลาน้ีมีราคาสงู 

นอกจากน้ีกลุมเกษตรกรยังตองการใหบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสังคม (ประเทศไทย) 

จำกัด ซึ่งสอดคลองกบัการวิจัยเชิงปรมิาณโดยใชกระบวนการทางสถิติ พบวาการสงเสริมการเขาถึง

ปจจัยการผลิตสินคาเกษตร อาท ิ การสรางสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตร อาทิ การชวยหา

อุปกรณทางการเกษตรซึง่เปนปจจัยหน่ึงภายในหัวขอน้ีมผีลอยางเปนนัยสำคัญตอความสำเร็จของ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกจิเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัย

ของ Fraser Valley Centre for Social Enterprise. (2008). ไดบรรยายรายงานวิจัยเรื่อง 

Nurturing Social enterprise for poverty reduction ซึ่งไดพบวาปจจัยที่จะมีผลตอความสำเรจ็

ของงานดานกิจการเพื่อสังคม อาทิการชวยทำใหประชาชนเขาถึงปจจัยทีส่ำคัญทีส่ามารถสรางเปน

รูปแบบความสนใจไดอยางชัดเจน 

  5). ดานการสรางองคความรูทางการเกษตรสมัยใหมจากการใหสัมภาษณเชิงลกึของ

กรรมการผูจัดการบริษัทประชารัฐรกัสามัคคีวิสาหกจิเพือ่สงัคม(ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการเกบ็

สำรวจความคิดเห็นโดยการเกบ็ขอมลูภาคสนามของผูวิจัยพบวาปจจัยน้ีไดรับความสำคัญไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งปจจัยภายในปจจัยหลักตัวน้ีคือการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหรือ

นวัตกรรมทางการเกษตร (Agricultural innovations) อาท ิ การออกแบบพื้นทีเ่กษตรกรรมดวย

การปลูกพืชหลากหลายชนิดไดจำนวนมากข้ึน ระบบเกษตรกรรมที่มาจากเปาหมายหลกัคือ การ

พึ่งพาซึง่กันและกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบ

แบบสอบถามตางกันมีผลตอความสำเร็จของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมในการ

พัฒนาสินคาเกษตร ผูวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมดานบคุลากรหรือเจาหนาที่บริษัท ประชารัฐ
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รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะเขามารับหนาที่ประสานงาน ทำงานรวมกับ

ทุกฝายทั้งฝายหนวยงานราชการตาง ๆ และฝายบริษัทเอกชน ควรตองมีลักษณะเปนคนในทองถ่ิน

หรือในชุมชนที่มีความมุงมั่น ทุมเท หากเปนขาราชการควรเปนขาราชการรุนใหมที่รับราชการมา

นอยกวา 5 ป เน่ืองจากมีคุณสมบัติการปรับตัวเขากับงานไดดี  

  

References 

ADB. (2013). Conntry Economic Review: Thaiiland.Asian. Development Bank.  

Aungreu tai. (2012). Poverty resolution. Can access byhttp://pan-ha-khuam-

yak-jon.blogspot.com/2012/02/blog-post_17.html 

Fraser Valley Centre for Social Enterprise. (2008). Analysis of L3C and CIC social 

enterprise models.http://www.centreforsocialenterprise.com 

/index.htmlAccessed: June 1, 2009. 

Kosittanurith Boontree (2012). Risk and fiscal burden. Documents for academic 

seminars, stage of the Fiscal Policy Office. Fiscal Policy Office. July.  

Juijaingam J. and Teppaya P. (2014).Trend of Social Enterprise in case of success 

and failure. Bangkok: \ Post Publishing. 

Nitayakasetwat A. (2012). Social Enterprise of Thailand. Can access by 

https://www.scribd.com/document/81293552 

NISE Research Center. ( 2014) . Success of Social Enterprise. Can access by

 http://www.makemoneyclub.com/newnip/images/pdf/nip22.pdf 

Pholjarern, V.(2017). The impact of populist policies on the economy Thai society 

and politics. Faculty of Political, Thammasat University. 

Pracharath raksamakee (Thailand) co., Ltd. (2017). Pracharath raksamakee News. 

Retrieved from URL http://www.prsthailand.com 

Santiprapob, V. (2014). Sethasart mee jarith. Bangkok: \ Post Publishing. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3138



139การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในจังหวัดหน่ึง 

Factors Affecting the Organizational Commitment of Personnel in 

Local Administrative Organizations In A Province 

 

สุรินทร นยิมางกูร0

* 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององคการ 

แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดน้ี (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี และ (3) เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมความผูกพันตอองคการของพนักงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 

research) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน

ตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจำนวน 288 คน ทำการคำนวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ

ทาโร ยามาเน จากประชากรพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด จำนวน 1,022 คน 

การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิอยางงายชนิดสุมเปนสัดสวน (proportional 

stratified random sampling) ทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

สถิติอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงายและการวิเคราะหแบบข้ันตอน  

 ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่เปนตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงานโดยรวม

เฉลี่ยและความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศขององคการโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับปาน

กลาง และความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

สวนความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ

สมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย พบวา คุณลักษณะงาน, บรรยากาศของ

องคการและแรงจูงใจในการทำงานตางก็มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน และผล

การทดสอบปจจัยที่อิทธิพลรวมโดยการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน พบวา บรรยากาศของ

* 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) 
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องคการและแรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยมี

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ 0.627 และ 0.191 ตามลำดับ ขอเสนอแนะจากการ

วิจัยคือควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานใหมากข้ึนและสรางบรรยากาศ

ขององคการใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหพนักงานมีความความผูกพันตอองคการเพิ่มมากข้ึน 

คำสำคัญ  ความผูกพันตอองคการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 

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 
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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  

 

บทนำ 

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการบริหารองคการโดยทั่วไป เพราะ

ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสำคัญที่ขาดไมไดในการบริหารองคการ หากองคการใดขาดบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในการทำงาน การบริหารองคการก็ไมสามารถที่จะบรรลุเปาหมายตามที่ไดวาง

ไวได การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนเรื่องที่ความสำคัญไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนก็ตาม หลักสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยก็คือ ความพยายามที่จะดึงดูดบุคคลที่มี

ความรูความสามารถใหเขามาทำงานในองคการใหได และเมื่อไดบุคลากรเขามาทำงานแลวก็ตอง

พยายามรักษาทรัพยากรบุคลากรเหลาน้ีใหคงทำงานอยูในองคการ พรอมทั้งการเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณใหแกบุคลากรเหลาน้ีตลอดเวลา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในองคการใหลุลวงตาม

จุดมุงหมายที่ไดวางไว  

ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยไมไดจำกัดขอบเขตอยูที่การสรรหาและการคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทำงานเทาน้ัน แตยังมีสิ่งสำคัญที่ตองดำเนินควบคูไปดวยคือ

การปลูกฝงหรือสรางจิตสำนึกใหบุคลากรขององคการเกิดความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย 

และจงรักภักดีที่จะรวมมือปฏิบัติงานใหกับองคการตลอดไป ในการน้ีองคการจะตองคอยดูแลเอาใจ

ใสในความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากร อันจะสงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่นต้ังใจที่จะ

ปฏิบัติงานและสรางความสำเร็จใหกับองคการโดยไมเห็นแกเหน็ดเหน่ือยและความยากลำบาก 

ดังน้ันองคการจะตองคอยกระตุนและผลักดันใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ เพราะถาหาก
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บุคลากรมีความผูกพันตอองคกรแลวก็จะสงผลการปฏิบัติงานขององคการประสบผลสำเร็จในเปน

อยางดี 

เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการที่

เกี่ยวของกับประชาชนสวนใหญในตางจงัหวัดของประเทศ มีบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานอยูเปนจำนวน

มาก ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาความผูกพันตอองคการของบุลากรเหลาน้ี รวมทั้งการศึกษาหาปจจัย

ใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรเหลาน้ี ทั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการสงเสริม

ใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากย่ิงข้ึน  

 

การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 1) แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะงาน 

 นักวิชาการหลายทาน เชน Hackman and Oldham (1980), Nelson and Quick (1997),  

Nelson and Quick (1997), Greenberg and Baron, (2000)  และอีกหลายท าน ได ใหความหมายว า 

คุณลักษณะงานเปนการออกแบบงานซึ่งมุงเนนคุณลักษณะงานหลักของงานที่จะกอใหเกิดการจูงใจใน

การทำงาน พรอมทั้งเกิดความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะของงานเปนกรอบความคิด

เพื่อทำใหเกิดความเขาใจความเหมาะสมระหวางคนกับงานผานทางปฏิสัมพันธระหวางมิติหลักของ

งานกับลำดับข้ันทางจิตวิทยาที่สำคัญภายในตัวบุคคล คุณลักษณะของงานเปนรูปแบบวิธีที่จะเพิ่มคุณคา

งานซึ่งเนนมิติงาน ไดแก ความหลากหลายของทักษะ ความโดดเดนของงาน ความสำคัญของงาน ความ

อิสระในงาน และขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับงาน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดลำดับข้ันทางจิตวิทยาอันนำไปสู

ผลลัพธที่มีคุณประโยชนสำหรับแตละบุคคล เชน ความพึงพอใจในงาน สำหรับองคการทั่วไปการกำหนด

คุณลักษณะของงานที่ชัดเจนจะเปนการรับรูรูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยู โดยพิจารณาวาเปนงานที่

เหมาะสมกับความรูและความสามารถ โดยมีการรวมแรงรวมใจชวยกันทำงานและมีการตอบสนอง 

คุณลักษณะของงานคือ การสรางการรับรู การระบุคุณคาในงานที่ทำใหสามารถสนองตอบความ

ตองการบรรลุผลการปฏิบัติงานเปนการตอบสนองความตองการระดับหน่ึงของพนักงานอันจะ

กอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงานและคุณประโยชนตอองคการ 

 จากการศึกษาความหมายและแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา คุณลักษณะของงาน

ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดานคือ 1) ดานความหลากหลายของทักษะ 2) ดานเอกลักษณของ

งาน 3) ดานความสำคัญของงาน 4) ดานความมีเอกสิทธ์ิในงาน และ 5) ดานผลยอนกลับของงาน 
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แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคการ  

สำหรับบรรยากาศองคการ นักวิชาการ เชน Litwin & Stringer (1968), Brown & 

Moberg (1980), Steer (1991), ฯลฯ ได ให ความหมายวา บรรยากาศองคการ หมายถึง 

องคประกอบของสภาพแวดลอมขององคการ ซึ่งรับรูโดยบุคคลในองคการทั้งทางตรงและทางออม 

และมีอิทธิพลตอการจูงใจและการปฏิบัติงานในองคการ บรรยากาศองคการ คือ กลุมของลักษณะ

ตาง ๆ ภายในองคการ ซึ่งรับรูโดยสมาชิกในองคการ ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวจะบรรยายถึงสภาพ

ขององคการ ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความแตกตางระหวางองคการตางๆ และมีอทิธิพลตอพฤติกรรมของคน

ในองคการ บรรยากาศองคการข้ึนอยูกับความเช่ือของสมาชิกในองคการที่ เช่ือวาควรจะเปน 

บรรยากาศองคการมีลักษณะเฉพาะแตละองคการไมซ้ำแบบกัน บรรยากาศองคการที่แสดงออกมา

ใหเห็นภายในองคการจะเปนสิ่งกำหนดพฤติกรรมที่สำคัญๆ ของบุคคลในองคการ บรรยากาศ

องคการเปนการรับรูหรือความเขาใจของสมาชิกในองคการที่เขาทำงานอยู   

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล าว สามารถสรุปไดวา บรรยากาศขององคการ  

ประกอบดวยองคประกอบ 7 ดานคือ 1) ดานโครงสรางขององคการ 2) ดานความทาทายและความ

รับผิดชอบ 3) ดานความอบอุน 4) ดานการสนับสนุน 5) ดานการใหรางวัลและการลงโทษ 6) ดาน

ความขัดแยง และ 7) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำงาน 

 นักวิชาการ เชน Daft (1988), Hodgetts (1982), Plunket (1995), Specter  (1996),   

ไดใหความหมายวา แรงจูงใจในการทำงาน หมายถึง แรงกระตุนหรือแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่

ตองการและเปนแรงกระตุนใหบุคคลรักษาพฤติกรรมน้ันไว แรงจูงใจในการทำงาน คือ สิ่งที่ทาง

จิตวิทยาเรียกวาแรงขับดัน ซึ่งเปนตัวกำหนดทิศทางของการกระทำใหไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ของบุคคลน้ัน แรงจูงใจในการทำงาน คือ แรงผลักดันภายในตัวบุคคลที่จะนำไปสูความสำเร็จตาม

เปาหมาย เปนกระบวนการภายในที่เกิดกับมนุษยทุกคน ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากการรับรูและ

ประสบการณของแตละบุคคล เชนเดียวกับการไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยภายนอก บุคคลจะถูก

กระตุนจากสาเหตุตางๆ มากมายที่สามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขา แรงจูงใจในการทำงาน 

คือ สิ่งชักจูงซึ่งเปนสถานการณภายในบุคคลซึ่งชวยกระตุนและริเริ่มเรื่องของกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวแลวนำไปสูการปฏิบัติตามชองทางอยางต้ังใจและมุงมั่น 

 กลาวโดยสรุป แรงจูงใจในการทำงาน  หมายถึงภาวะอินทรียภายในรางกายของบุคคล

ถูกกระตุนจากสิ่งเรา ซึ่งกอใหเกิดความตองการอันจะนำไปสูแรงขับภายในที่แสดงพฤติกรรมการ
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ทำงานที่มีคุณคาในทิศทางที่ถูกตองตรงตามเปาหมายขององคการ ดังน้ันการจูงใจจึงเปนการกระทำ

ทุกวิถีทางที่จะกระตุนใหพนักงานในองคการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามเปาหมายของ

องคการ ซึ่งพื้นฐานสำคัญในการกระตุนใหพนักงานดังกลาวแสดงพฤติกรรมที่องคการคาดหวังไวก็

ดวยการสรางอินทรียของพนักงานเหลาน้ันใหเกิดความตองการข้ึนกอนเปนอันดับแรก จากน้ัน

บุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการน่ันก็คือการเกิดแรงขับข้ึนภายใน หากมี

สิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบดวยการกระทำหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยางใหไดมาซึ่ง

ความสำเร็จอันเปนเปาหมายสูงสุด  

จากแนวคิดที่ไดจาการตรวจเอกสาร สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจในการทำงาน ประกอบ

องคประกอบ 6 ดานคือ 1) ด านความสำเร็จของงาน 2) ดานการยอมรับ นับถือ 3) ดาน

ความกาวหนา 4) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 5) ดานสภาพการทำงาน และ 6) ดานความ

มั่นคงในการทำงาน 

 

แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 

สำหรับความผูกพันตอองคการ นักวิชาการ เชน Buchanan (1974), Mowday & Steers 

(1982),  Northcraft & Neale (1990), Allen & Meyer (1993), และ Schalk & Freese (1997)  ไดให

ความหมายวา ความผูกพันตอองคการหมายถึง ความรูสึกที่พนักงานมีตอองคกรซึ่งจะเปนสิ่งเหน่ียว

รั้ง ใหพนักงานยังคงอยูในองคการ ความผูกพันตอองคการคือ ความรูสึกเปนพวกเดียวกันของ

พนักงานที่ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคการ ความผูกพันตอองคการเปนความเต็มใจของพนักงาน

ที่จะทำงานใหกับองคกรโดยใหผลงานไดระดับมาตรฐานตามขอกำหนดที่ไดตกลงกันไวกับองคกร 

ความผูกพันตอองคการเปนการแสดงออกของพนักงาน เน่ืองมาจากความผูกพันตอองคการเปน

ความสัมพันธที่เหนียวแนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อสรางสรรคใหองคการ 

ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตอองคการอยางเหนียวแนน โดยความรูสึกที่

ดีจะทำใหบุคคลแสดงออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชน และมีพฤติกรรมที่

สอดคลองกับเปาหมายขององคการ 

จากแนวคิดของ Kanter (1968), Buchanan (1974), Steer (1991), และ Allen & Meyer 

(1993) สามารถสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการของพนักงาน ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน 

คือ 1) ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 2) ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความ

พยายามเพื่อองคการ และ 3) ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกในองคการ 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 จากการตรวจสอบผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังน้ีคือ 

สุนิสา นพรัตน (2557) ไดทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน

กับความผูกพันตอองคกรของขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.96) และความผูกพันตอองคกรของ

ขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

(คาเฉลี่ย 4.11) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการตำรวจโดยรวม (ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01)

 วุฒิพงษ สองสี (2557) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานเทศบาล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา พนักงานเทศบาลมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.12), ความคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศขององคกรโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.93) และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.94) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร(ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

.01) และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร (ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.01) เชนเดียวกัน 

ปาริชาต ฤทธ์ิทรงเมือง (2557) ไดทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานกับวามผูกพันตอองคการของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ผลการวิจัยพบวา ขาราชการที่เปนกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน

ระดับมาก และมีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของขาราชการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ

โดยรวมของขาราชการ (ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01) 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 สำหรับการวิจัยเรื่องน้ี มีคัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังน้ี คือ 

 3.1 ตัวแปรตน (independent variables) ไดแก 
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                 (1) คุณลักษณะงาน ประกอบดวย 1) ดานความหลากหลายของทักษะ 2) ดาน

เอกลักษณของงาน 3) ดานความสำคัญของงาน 4) ดานความมีเอกสิทธ์ิในงาน และ 5) ดานผล

ยอนกลับของงาน 

      (2) บรรยากาศขององคการ ประกอบดวย 1) ดานโครงสรางขององคการ 2) ดาน

ความทาทายและความรับผิดชอบ 3) ดานความอบอุน 4) ดานการสนับสนุน 5) ดานการใหรางวัล

และการลงโทษ 6) ดานความขัดแยง และ 7) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      (3) แรงจูงใจในการทำงาน ประกอบดวย 1) ดานความสำเร็จของงาน 2) ดานการ

ยอมรับนับถือ 3) ดานความกาวหนา 4) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 5) ดานสภาพการ

ทำงาน และ 6) ดานความมั่นคงในการทำงาน 

3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ไดแก ความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ประกอบดวย 1) ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 2) ดานความเต็มใจที่จะทุมเท

ความพยายามเพื่อองคการ และ 3) ดานความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกในองคการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้น้ี มีสมมติฐานการวิจัยดังน้ีคือ 

 สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 

         สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศขององคการมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 

              สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 

             สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะงาน บรรยากาศขององคการ และแรงจูงใจในการทำงาน มี

อิทธิพลรวมกันตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ 

(survey research) ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จำนวน 288 คน ทำการคำนวณขนาดตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน จากประชากรพนักงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด จำนวน 1,022 คน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยาง
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แบบแบงช้ันภูมิช้ันภูมิอยางงายชนิดสุมเปนสดัสวน (proportional stratified random sampling) 

ทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 ตอน คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนบุคคล (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 0.818, 

(3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศขององคการ มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 0.856, (4) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 0.838, และ (5) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน มีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 0.907 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ (1) สถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติอนุมาน ไดแก การถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple linear 

regression) และการวิเคราะหแบบข้ันตอน (stepwise regression)  

 

 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามพนักงานตัวอยางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจำนวน 288 คน ปรากฏวา พนักงานที่เปนตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน

โดยรวมเฉลี่ยทีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.63), ความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ

ขององคการโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.63), และความเห็น

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67), สวน

ความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.74) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 (1) สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลตอความผกูพันตอองคการของพนักงานใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดน้ี 

         ผลการทดสอบอิทธิพลของคุณลักษณะงาน (X1) ที่มีตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple 

linear regression) ไดสมการการถดถอยเชิงเสนอยางงาย คือ 

Y = 56.000 + 0.306 (X1) 

โดยมี F = 16.135, p-value = 0.000 และ R-square = 0.053 (5.3%) 

แสดงวา คุณลักษณะงาน (X1) มีอิทธิพลของตอความผูกพันตอองคการของพนักงานใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และคุณลักษณะงาน (X1) สามารถ
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อธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคการของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ได

รอยละ 5.3 

 (2) สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศขององคการมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 

           ผลการทดสอบอิทธิพลของบรรยากาศขององคการ (X2) ที่มีตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple 

linear regression) ไดสมการการถดถอยเชิงเสนอยางงาย คือ 

Y = 16.015 + 0.672 (X2) 

โดยมี F = 264.983, p-value = 0.000 และ R-square = 0.481 (48.1%) 

แสดงวา บรรยากาศขององคการ (X2) มอีิทธิพลของตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และบรรยากาศของ

องคการ (X2) สามารถอธิบายความผันแปรของความผกูพนัตอองคการของพนักงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ไดรอยละ 48.1 

 (3) สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 

              

ผลการทดสอบอิทธิพลของแรงจงูใจในการทำงาน (X3) ที่มตีอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) โดยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple 

linear regression) ไดสมการการถดถอยเชิงเสนอยางงาย คือ 

Y = 33.567 + 0.383 (X3) 

โดยมี F = 57.881, p-value = 0.000 และ R-square = 0.168 (16.8%) 

แสดงวา แรงจงูใจในการทำงาน (X3) มีอิทธิพลของตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และแรงจูงใจในการทำงาน (X3) 

สามารถอธิบายความผันแปรของความผกูพันตอองคการของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(Y) ไดรอยละ 16.8 

 (4) สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะงาน บรรยากาศขององคการ และแรงจูงใจในการทำงาน 

มีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดน้ี 



149การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ผลการทดสอบปจจัยที่มีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Y) โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (stepwise regression) ได

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%) 

แสดงวา บรรยากาศขององคการ (X2) และแรงจูงใจในการทำงาน (X3) มีอิทธิพลรวมกัน

ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.01 โดยที่บรรยากาศขององคการ (X2) และแรงจูงใจในการทำงาน (X3) สามารถรวมกันอธิบาย

ความผันแปรของความผูกพันตอองคการของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Y) ไดรอยละ 

51.3 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรายปจจัย ปรากฏวา บรรยากาศขององคการ (X2) มีสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ 0.627 และแรงจูงใจในการทำงาน (X3) มีสัมประสิทธ์ิการถดถอย

มาตรฐาน (β) เทากับ 0.191 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา พนักงานที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน

โดยรวมเฉลี่ยทีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.63), ความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ

ขององคการโดยรวมเฉลี่ยมคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.63), ความเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการทำงานโดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) และความเห็น

เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.74) แสดงวา ตามความ

คิดเห็นของพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง คุณลักษณะงานและบรรยากาศขององคการควรมีการ

ปรับปรุงแกไข สวนความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันขององคการน้ัน มี

ความเหมาะสมดีแลว 

 จากการวิเคราะหปจจัยแตละปจจัยที่มีอทิธิพลตอความผูกพนัขององคการโดยการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย พบวา ทั้ง 3 ปจจยัคือ คุณลักษณะงาน บรรยากาศของ

องคการ และแรงจงูใจในการทำงานตางก็มีอทิธิพลตอความผูกพันขององคการ (ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.01) และเมื่อพจิารณาคาสมัประสทิธ์ิแหงการกำหนด พบวา บรรยากาศขององคการมี

อิทธิพลสูงสุดตอความผูกพันขององคการ (R2 เทากบั 0.461) รองลงมาคือแรงจูงใจในการทำงาน

และคุณลักษณะงาน(R2 เทากบั 0.168 และ 0.053 ตามลำดับ) 
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จากการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันขององคการโดยการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบข้ันตอน พบวา มีเพียง 2 ปจจัย คือบรรยากาศขององคการ และแรงจูงใจในการทำงาน 

ที่มีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันขององคการ (ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01) โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ 0.627 และ 0.191 ตามลำดับ แสดงวา บรรยากาศ

ขององคการ ที่มีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันขององคการ  มากกวาแรงจูงใจในการทำงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 สำหรับขอเสนอแนะในเชิงนโยบายคือ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาบรรยากาศขององคการ

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลรวมกันตอความผูกพันตอองคการของพนักงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรเนน

ที่การสรางบรรยากาศขององคการและแรงจงูใจในกาทำงานใหมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะจากผลการวิจัย

พบวา พนักงานความคิดเห็นวาบรรยากาศองคการยังมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรเนนการสรางและสงเสริมบรรยากาศขององคการใหดีข้ึน

กวาน้ี โดยการพิจารณาสงเสริมดานตางของบรรยากาศขององคการ ซึ่งไดแก 1) ดานโครงสรางของ

องคการ 2) ดานความทาทายและความรับผิดชอบ 3) ดานความอบอุน 4) ดานการสนับสนุน 5) 

ดานการใหรางวัลและการลงโทษ 6) ดานความขัดแยง และ 7) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 สำหรับแรงจูงใจในการทำงาน ถึงแมวาพนักงานจะมีความคิดเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับ

มาก 

ก็ตาม ผูบริหารควรพยายามปรับปรุงและสงเสริมแรงจูงใจในดานตางๆ ใหมีความเหมาะสมใหมาก

ย่ิงข้ึน ซึ่งจะมีสวนทำใหพนักงานองคกรสวนทองถ่ินมีความผูกพันตอองคการมากย่ิงข้ึน อันจะสงผล

ใหพนักงานยังคงอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดไป 

 

เอกสารอางอิง 

ปาริชาต ฤทธ์ิทรงเมือง (2557), ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับวามผูกพัน 

           ตอองคการของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

            วารสารวิทยาลัยนวตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

            ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 1557 – มกราคม 2558 น. 78-86 

วุฒิพงษ สองสี (2557), ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาล ในเขต 

          อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, วารสารวิทยาลัยนวตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช  



151การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

            ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2558   

           น. 140-156 

สุนิสา นพรัตน (2557)], ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอ 

         องคกรของขาราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,   

         วารสารวิทยาลัยนวตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

         ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 1557 – มกราคม 2558 น. 167-166 

 

Angle, H.L. & Perry, J.L. (1981). “An Empirical Assessment of Organizational 

commitment and Organizational Effectiveness.” Administrative Science 

Quarterly. 26: 1-12. 

Buchanan, H. B. (1974). Building organization commitment the socialization of 

managers in work organization. Administrative Science Quarterly.                  

19(3), 533 - 546. 
Hackman, R.J. & Oldham G.R. (1980). Work Redesign. Massachusetts: Addison 

Wesley Publishing Company. 

Kanter, I.M. (1968). “Commitment and Social Organization: A study of Commitment 

Mechanisms in Utopia Communities.” American Sociology Review. 33 

(August 1968): 499-517. 

Likert. (1976). New Way of Management Conflict. New York: McGraw-Hill, Inc. 

Litwin & Stringer. (1968). Motivation and organizational climate. Boston: 

 Harvard University. 

Mowday, R. T.; Porter, L. W. & Steer, R. M. ( 1982) . Employee–Organization 

Linkages. New York: Linkages.  

Spector, P.E. (1966). Industrial and Organizational Psychology: Research and 

Practice. New York: John Wiley & Sons Inc.  

Steer, R.M. (1977). “Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment.” 

Administrative Science Quarterly. March: 22-46 

Steers, R.M. (1991). Introduction to organizational behavior. 4th ed. New York: 

Harper Collins Publisher. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3152



153การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา :  

เพ่ือพัฒนาใหเปนกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมในผูสูงอายุ  

Idealism and Disciples in Buddhism: 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีศึกษาถึงหลักคำสอนในทางพระพทุธศาสนา ที่จะใชเปนเครือ่งมือในการสงเสริม

และพัฒนาผูสูงอายุตามแนวพุทธ ใชการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดที่ปรากฏใน

การศึกษา  

 ผลที่พบมีหลกัธรรมคำสอนจำนวนมากทีส่งเสริมใหเกดิเปนหลกัคิด แนวปฏิบัติ สำหรับดูแล

ผูสูงอายุใหเกิดหลักคิดในการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา และกรณีศึกษา ตัวอยางเพื่อการ

ปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานหรือองคกรที่นำแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใช เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติ ดังกรณีพระพุทธเจาโปรดพุทธบิดา พระสารีบุตรไปโปรดมารดาที่อยูในฐานะผูสูงอายุ 

หรือการที่พระพทุธเจาและพระสารีบตุรจดัใหมีการสงเคราะหบวชผูสูงอายุอยางพระราธะ รวมไปถึง

หลักธรรมที่มีเปาหมายเพื่อการจัดการสงเสริมผูสูงอายุอยางหลักสัปปายะ หลักอิทธิบาทธรรม หลัก

อุตุนิยาม หลักกตัญูกตเวทิตา เปนตน ซึ่งทั้งหมดเปนหลักที่มีเปาหมายเพื่อการสงเสริมการจัดการ 

และพัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ ชีวิต ความคิด และปญญาใหมีผลเปนความสุข 

อยูอยางมีคา ชราอยางเปนสุข ตามคติหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาดวยเชนกัน  
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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 

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 

 

บทนำ 

 การสูงวัยของประชากรเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ใน พ.ศ. 2559 

โลกของเรามีประชากรทัง้หมดประมาณ 7,433 ลานคน ในจำนวนน้ีเปนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 

ปข้ึนไป 929 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด สวนในประชาคมอาเซยีน 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) ประเทศที่กำลังจะ เขาสูสังคมสูงอายุใน
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อีก 2-3 ปขางหนาน้ี ไดแก มาเลเซีย (รอยละ 9.5) เมียนมา (รอยละ 9.2) สวนประเทศไทย พบ

ขอมูลวา ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยูทั้งหมดประมาณ 68.9 ลานคน ในจำนวน

น้ีเปนประชากรไทย 65.9 ลานคน และเปนแรงงานขามชาติอีกประมาณ 3 ลานคน ในจำนวน

ประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ลานคน มีผูสูงอายุที่อายุ 60 ปข้ึนไปประมาณ 11 ลานคน หรือคิดเปน

รอยละ 16.5  จากขอมูลที่ปรากฏยอนหลังพบวา ประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนจาก 4 ลานคน (รอยละ 

6.8) ในป 2537 เปน 10 ลานคน (รอยละ 14.9) ในป 2557 และคาดวาจะเพิ่มเปน 20.5 ลานคน 

(รอยละ 32.1) ในป 2583 และจากขอมูลในป 2558 กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินคัด

กรองสุขภาพผูสูงอายุ จำนวน 6,394,022 คน พบวา เปนกลุมติดสังคมประมาณ 5 ลานคน หรือ

รอยละ 79 และเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุมติดบาน ติดเตียง จำเปนตองสนับสนุนดานสุขภาพ

และสังคม ประมาณ 1.3 ลานคน หรือรอยละ 21 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2561) 

และขอมูลเชิงประจักษยืนยันวา ในป 2562 มีผูสูงอายุอายุเกินกวา 100 ปทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญ

เปนภาวะติดบานและไมสามารถพึ่งพาตัวเองไดยอดรวมที่ 20,287 คน (สำนักบริการทะเบียน 

กรมการปกครอง, 2562) และสถิติผูสูงอายุ ที่มีอายุเกินกวา 60 ป ณ เดือนกุมภาพันธ 2562 ทั่ว

ประเทศที่ 11,030,287 คน (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) ดังน้ันสถานการณสังคมผูสูงวัยในประเทศ

ไทย มีแนวโนมจำนวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ดังมีการคาดการณวาเมื่อ ถึง พ.ศ.

2578 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปน  16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เทาตัวใน

เวลาราวๆ 30 ปเทาน้ัน (ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล, 2549)  ดังน้ันสภาพ

ปญหาโดยรวมจึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ครอบคลุมทั้งมิติ ดาน

สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหผูสูงวัยดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพศักด์ิศรี ลดภาระการเลี้ยงดู

ของครอบครัว เพื่อเปนพลังของสงัคมในภาพรวม  

 ในทุกภาพสวนตระหนักถึงปญหาที่มาพรอมกับภาวะของความสูงอายุ จากการสำรวจมี

ผลงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษา พรอมสะทอนผลการศึกษา ถึงแนวทาง มาตรการ และกลไกเพื่อ

นำไปสูการขับเคลื่อนผูสูงอายุใหเปนผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพทั้งกาย ใจ เปนกลไกขับเคลื่อนที่เน่ือง

ดวยเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อทำใหผูสูงอายุมีคุณภาพ “แกอยางมีคา ชราอยางเปนสุข” 

และลดการพึ่งพิงจากรัฐใหไดมากที่สุด ดังที่สำรวจพบงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ปรากฏในวารสาร 

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 เช่ียวโสธร ดูวอล, 

2557) การพัฒนารายการโทรทัศนเพื่อผูสูงอายุ (จารุวรรณ นิธิไพบูลยและคณะ, 2559) พฤฒพลัง: 
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บทบาทของกลุมผูสูงอายุและ “ทุน” ที่ใชในการขับเคลื่อนงานดานผูสูงวัย (ปณิธี บราวน, 2557) 

สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย (สุดารัตน สุดสมบูรณ, 2557) การออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพในผูสูงอายุ (ศิริมา เขมะเพชร, 2559) ผูสูงอายุกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมาน ลอยฟา

,2554 : 53-64) ผลของการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยผานกลุมผูนำชุมชน (ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, 

2557) การพัฒนาแผนยุทธศาสตรสวัสดิการผูสูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก (ศราวุฒิ 

บัณฑิตเมธาพงศ, 2557)  การสงเสริมการใชมาตรฐานการสงเสรมิสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ

สิทธิผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับพื้นที่ (ศิริวรรณ 

อรุณทิพยไพฑูรย, 2559) โครงการเสริมสรางโครงขายการคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559)  กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผูสูงอายุ

โดยบูรณาการหลักพุทธธรรม, (บุญทัน ดอกไธสง และคณะ, 2562 : 26-32) เปนตน  

ในสวนพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย  โดยมีหลักคำสอน และ

หลักธรรมที่ใชเพื่อเปนกลไกการปฏิบัติเพื่อสงเสริม พัฒนา ใหผูสูงอายุมีสุขภาวะที่ดีได ดังน้ันใน

บทความน้ีจะไดนำแนวคิด หลักธรรม หลักปฏิบัติที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา มานำเสนอเพื่อเปน

กลไกเสริมแรงใหกับผูสูงอายุ ในการดำเนินชีวิต เพื่อตอบโจทยเปนหลักคิด แนวปฏิบัติผสมรวมกับ

แนวทางอื่น ๆ ในภาคสวนอื่น ๆ ของสังคมไทย ที่จะเปนสังคมผูสูงอายุในอีก 10-20 ปขางหนา วามี

หลักการ ผสมรวมกับแนวทางใด หรือมาตรการใดที่จะขับเคลื่อนใหเกิดเปนพลังในการดูแล สงเสริม

และสรางพัฒนาการในการดูแล สงเสริม ผูสูงอายุใหมีพฤฒิพลังทางบวกในการดำเนินชีวิตใหแก

อยางมีคาชรากอยางเปนสุขได   

 

พระพุทธศาสนากับแนวคิด หลักปฏิบัติตอผูสูงอายุ  

 แนวคิดเรื่องรัตตัญู ผูรูราตรีนาน หรือการที่พระพุทธศาสนายกยองบุคคลที่เกิดมานานวา

มีประสบการณ “รัตตัญู” ดังที่ยกยองพระมหากัสสปะ รวมไปถึงการที่สมาชิกในศาสนามีสุขภาวะ

และอายุที่ยืนยาวดังกรณีพระพุทธเจาปรินิพพานในขณะที่อายุ 80 ป หรือมีพระภิกษุอีกจำนวน

หลายรูป อาทิ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระมหากัสปะ พระอานนท  ลวนมีอายุยืนยาวดังที่

ปรากฏเปนหลักฐานวามีอายุยืนยาวถึง 120 ป   ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลที่สำรวจได รวมไปถึงการที่

พระพุทธศาสนาใหความสำคัญกับผูสูงอายุ โดยยังมองวาผูสูงอายุยังเปนบุคลากรที่สามารถพัฒนา 

สงเสริมได ดังกรณีเปดโอกาสใหพระราธะ ที่เปน “ผูสูงอายุ” มาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา

จิต ยกใจ จนกระทั่งเปนผูไปถึงเปาหมายในพระพุทธศาสนาได หรือเหตุการณที่พระพุทธเจาให

ความสำคัญกับผูสูงอายุที่เปนผูปวยติดเตียงดังกรณีที่พระพุทธเจาในฐานะบุตรพระเจาสุทโธทนะ 
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พรอมสงฆสาวกไปเย่ียม ซึ่งในขณะน้ันถือวาพระเจาสุทโธทนะ เปนผูสูงอายุ เปนผูปวยติดเตียง 

รวมทั้งพระพุทธศาสนามีแนวคิดในเรื่อง “กตัญุตา” ที่เปดโอกาสใหแสดงคำวา “อุปการะคุณ” ที่

จะพึงแสดงตอผูคนที่เคยมีอุปการคุณในการสงเสริมคุณธรรมภายในเพื่อสงเสริมการมีชีวิตรวมกับบุ

คลที่เคยอยูมากอน ดังปรากฏเปนแนวคิดตอนที่  นางจูฬสุภัททา บุตรสาวของอนาถปณฑิกเศรษฐี 

จะเดินทางไปอยูกับครอบครัวของสามี เศรษฐีจึงเรียกลูกสาวเขามาอบรมสั่งสอนดวยหลักคำสอน 

10 ประการ โดยมีขอ 1 ที่สะทอนถึงการใหความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวที่เน่ืองดวยผูมีอุป

การณคุณที่วา “จงใหแกคนที่ใหและไมให หมายถึง ญาติมิตรแมยืมของไปแลวจะคืนหรือไมคืนก็

ตาม ก็ควรใหยืมอีก” ในความหมายก็คือการใหแกบุคคลใกลชิด อาจเปนพอแม พี่นอง แตในแนวคิด

น้ีสะทอนใหเห็นวาผูมีอุปการคุณควรไดรับการดูแลคืนกลับและใหความสำคัญแกเขาอยางเหมาะสม

และเปนประโยชนในองครวม รวมทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังมีอีกหลายหลัก ที่จะใชเปน

ฐานและเปนแนวคิดในการปฏิบัติ รวมไปถึงเปนแนวทางสงเสริมใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดดวย

เชนกัน  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาในองครวมเกี่ยวกับแนวคิด หลักปฏิบัติ ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาให

ความสำคัญกับผูสูงอายุทั้งมีกลไกและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุใหเกิดข้ึน  

 
ภาพที่ 1 พระพุทธเจาในบทบาท “ญาตัตถจริย” สงเคราะหญาติ ซึ่งเปนพระเจาสุทโธทนะ (บิดา) ที่

เปนทัง้ผูสูงอายุและผูปวย  นำมาเปนแนวคิดในเรือ่งหลักธรรมเพื่อผูสูงอายุ (ภาพ : ออนไลน)  

 

หลักธรรม หลักคิดในเร่ืองสถานท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุตามแนวคิดสปัปายะ 7 

 แนวคิดทางการจัดการผานหลักธรรมวาดวยเรื่องสัปปายะ มีผูทำวิจัย ไวในหลาย ๆ 

เรื่อง ซึ่งสะทอนถึงแนวคิดในการนำสัปปายะมาเปนกลไกรวมในการบริหารสถานที่เพื่อเอื้อตอการ
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อยูอาศัย และปฏิบัติธรรมรวมทั้งการดำเนินชีวิต ดังปรากฏในงานของ พระวีระศักด์ิ ชยธมฺโม 

(สุวรรณวงศ) เรื่อง วิแนวทางการจัดการวัดสันติสุขตามหลักสัปปายะ 7 : กรณีศึกษาวัดธารน้ำไหล 

(สวนโมกขพลาราม ) ตำบล เลม็ ด  อำเภอไชยา จั งห วัดสุ 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 : หลักคิดการจัดระเบียบเพื่อความสมดุลของครอบครัว/สังคม หรือในงาน

ของพระครูสังฆรักษวิสิทธ์ิ ธมฺมวโร (วัฒนคู) (2559)  การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชิง

พุทธบูรณาการ-The Buddhist Administration Province Dhamma Practice Centers โดยใน

งานวิจัยที่พบจะยกกรณีของสัปปายะมาเปนกรอบในการบรหิาร  

 โดยในงานวิจัยทั้งหมดใหความหมายของสัปปายะไววา สัปปายะ หมายถึง มีประโยชน

กอใหเกิดความเจริญ เปนธรรมที่มีอุปการะตอการศึกษาและปฏิบัติ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) 3/38/179) 

หมายถึง ธรรมอันเปนที่สบาย 7 อยาง (พระพุทธโฆสเถระ, 2548, หนา 220) สิ่งที่สบาย สภาพเอื้อ 

สิ่งที่เกื้อกูล ตอการอยูดีและจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งที่เหมาะสมกัน อันเกื้อหนุนในการเจริญ

ภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิต้ังมั่น ไมเสื่อมถอย (พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต,  2551,หนา 

209–210) ความสะดวก ความเหมาะสม ความเกื้อกูล ความสาราญ ในคำไทย ใชวา สบาย คำวัด

ใชสัปปายะ หมายถึง สิ่งที่ เหมาะสม สิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูล สงเสริมหรืออำนวยใหเกิดความ

สะดวกสบายเกิดความคลองตัวในการเปนอยูในการทำความดี เชน ในการบำเพ็ญเพียรหรือทำ

กรรมฐาน (พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 1090) โดยมี 7 อยาง คือ 1) อาวาสสัป

ปายะ (ที่อยูอาศัยเปนที่สบาย) 2) โคจรสัปปายะ (แหลงอาหารเปนที่สบาย) 3) ภัสสสัปปายะ 

(ถอยคำเปนที่สบาย) 4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเปนที่สบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเปนที่สบาย) 

6) อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเปนที่สบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเปนที่สบาย) (พระ

ธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช),2548,หนา 1090) 

สัปปายะ เปนสถานที่หรือบุคคล ซึ่งเปนที่สบาย เหมาะกัน เกื้อกูล หรือเอื้ออำนวย โดย

เฉพาะที่ชวยเกื้อกูลแกการบำเพ็ญ และประคับประคองรักษาสมาธิทานแสดงไว 7 ขอ คือ 1) อาวาส 

(ที่อยู) 2) โคจร (ที่บิณฑบาตหรือแหลงอาหาร) 3) ภัสสะ (เรื่องพูดคุยที่เสริมการปฏิบัติ) 4) บุคคล 

(ผูที่เกี่ยวของดวยแลวชวยใหจิตผองใสสงบมั่นคง) 5) โภชนะ (อาหาร) 6) อุตุ (สภาพแวดลอมและ

อุณหภูมิ) และ 7) อิริยาบถ ทั้งหมดน้ีเหมาะสมกันเปนสปัปายะ ไมเหมาะสมกันเปนอสปัปายะ (พระ

ธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2548, หนา 274. และ องฺ. ทสก. (ไทย) 24/11/18-19) โดยสิ่งที่เกื้อกูล 
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สิ่งที่เหมาะสม เปนประโยชน มีสภาพที่เอื้อ อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิ

ต้ังมั่น ไมเสื่อมถอย มี 7 สิ่ง ดังน้ี 

(1) อาวาสสัปปายะ (Suitable Abode) ที่อยูอาศัย หรือ วัด ราวปา โคนตนไม 

สำนักปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ อาราม เรือนวางอันเปนที่สบาย สงบ ปราศจากผูคนสัญจรไปมา ไมใกล

หนองน้ำ บอน้ำ หรือแหลงชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความรำคาญจากการไปมาของผูคน มีรั้ว

รอบขอบชิด ปลอดภัยตอความเปนอยู สถานที่น่ันมีที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม การเดินจงกรม

เปลี่ยนอิริยาบถ ที่อยูอาศัยเปนที่สบาย เหมาะกัน ปลอดภัย ไมพลุกพลาน จอแจ  พระพุทธเจา

แนะนำใหภิกษุทั้งหลาย ไปเลือกปลีกวิเวกปฏิบัติอยูคนเดียวที่ เรือนวางบางโคนไมบาง ในปาบาง ใน

ถ้ำบาง บนเขาบาง หรือถาอยูในวัด ควรปลูกกุฏิหางกัน พอประมาณ ไมควรมองเห็นกัน เพื่อไม

รบกวนกัน มีทางเดินเขาและออก ที่สะดวกพอประมาณ มีทางสำหรับเดินจงกรมในที่สงบ แมพระ

พุทธองคก็ทรงตรัสสรรเสริญถึงแหลงที่เปนสัปปายะ เหมาะในการบำเพ็ญภาวนา โดยยกตัวอยาง 

ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในแควนมคธวา ภูมิประเทศเปนที่นารื่นรมย 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)  นิมิตที่ยังไมเกิดก็เกิดข้ึน ที่เกิดข้ึนแลวก็

ต้ังมั่นอยูไดไมหายไป สติที่ยังไมปรากฏก็ปรากฏข้ึน จิตใจที่ยังไมสงบ ยังไมต้ังมั่น ก็มีความสงบต้ัง

มั่นข้ึนได (พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, 2539, หนา 55) 

 (2) โคจรสัปปายะ (Suitable Resort) สถานที่แหงน้ันตองมีทางโคจร หรือ ทางเดิน 

ถนนหนทางไปมาไดสะดวก ไมใกลนัก ไมไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไมลำบากนัก เหมาะแก

การจาริก อีกทั้งภายในสถานที่ก็ควรมีทางเดินจงกรมที่เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม มีเสนทางที่

พอใชเดินไดไมเสี่ยงอันตราย ไมลำบากเกินไป พนจากแสงอาทิตยข้ึนสองหนาในเวลาไปหรือกลับ

จากบิณฑบาต และภิกษุรูจักเสนทางน้ันดีซึ่ง อยูไมไกลเกินไป ประมาณ หน่ึงโกสะ ถึงหน่ึงโกสะครึ่ง 

(1-5 กิโลเมตร) พอที่จะเดินไป และเดินกลับไดในเวลาพอสมควร (พระพุทธโฆสเถระ, อางแลว, 

หนา 221.) และขอสำคัญ ที่โคจรไปน้ันตองไมเปนแหลงย่ัวยวนกวนกิเลสซึ่งจะเปนอันตรายตอการ

ประพฤติ และปฏิบัติกรรมฐาน เชนแหลงอบายมุข หรือแหลงของหญิงแพศยา (วิ.ม.อ. (ไทย) 

4/139; ขุ.ธ.อ. (บาลี) 25/168-169/85) เปนตน ซึ่งเปนแดนอโคจร เพราะเสี่ยงตอการเกิดกามคุณ 

5 (สํ.ม. (ไทย) 19/372/218-219) คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่รูแจง (จิตเห็น) ทางตา หู จมูก 

ลิ้น และกาย วานาปรารถนา นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใคร พาใจใหกำหนัด 
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(3) ภัสสสัปปายะ (Suitable Speech) การสนทนา พูดคุย  การฟง คือ การสนทนา 

พูดคุยกันแตสิ่งที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ ไดฟงสิ่งที่จะทำใหจิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุสาหะ ความ

สงบระงับในการที่จะทำความเพียร หรือมีผูรู พหูสูต ครูบาอาจารยที่อบรมสั่งสอนกรรมฐานใหไดรับ

ความรู และเปนอุปการคุณแกการเจริญกรรมฐานใหกาวหนา ใหเวนการสนทนา พูดคุยในสิ่งที่ไม

กอใหเกิดประโยชนไมเปนสัปปายะน้ันเสีย การพูดคุยที่เหมาะกันเปนที่สบาย พูดคุยเลาขานกันแต

ในกถาวัตถุ 10 และพูดแตพอประมาณ เฉพาะขาวสารและสื่อสารที่เอื้อปญญา 

(4) ปุคคลสัปปายะ (Suitable Person) สถานที่น้ัน ๆ มีบุคลากรและสมาชิกเอื้อตอ

การอยูอาศัย บุคคลที่อยูรวมกัน บุคคลที่ติดตอคบหา ควรเปนผูต้ังมั่นในศีลธรรม มีความสันโดษ มัก

นอย ชักจูงแนะนำไปในทางที่จะเปนประโยชนตอการทำความเพียร ความสงบ และถาเปนครูบา

อาจารย หรือบุคคลที่เคยเจริญกรรมฐานมาแลว ก็จะย่ิงเปนประโยชนมาก  ใหพึงเวนการคบหา

สมาคมกับบุคคลที่มีจิตฟุงซาน บุคคลที่มากไปดวยกามารมณในทางโลกีย หมายถึง  บุคคลที่ถูกกัน

เหมาะกัน เชน ไมเปนคนราย เปนผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนที่ปรึกษาที่เหมาะใจ เปนผู

เกื้อกูล อำนวยประโยชนให และมีอุปนิสัยเขากันไดดีทั้งผูเปนศิษยและอาจารย ดังตัวอยางตอไปน้ี  

พระจูฬปนถก ในสมัยที่พระภิกษุพี่ชายคือพระมหาปนถกไลออกจากวัด ก็คิดนอยใจวาพี่ชาย คง

หมดเย่ือใยในตัวทานแลวอยางไมตองสงสัย วันรุงข้ึนแตเชาตรู จึงเดินออกจากวัดไปต้ังใจจะสึก 

ขณะเวลาใกลรุงน้ันพระศาสดาทรงตรวจดูโลก (คือหมูสัตว) ทรงเห็นเหตุน้ีแลว จึงเสด็จลวงหนาไป

กอน ไดทรงหยุดจงกรมอยูที่ซุมประตูใกลทางที่พระจูฬปนถกไป พระจูฬปนถกเมื่อเดินไปพบพระ

ศาสดา จึงเขาไปเฝาถวายบังคม พระพุทธองคทรงลูบศีรษะดวยความเมตตา กรุณา ทรงจับแขน พา

เขาไปสูสังฆาราม ใหน่ังที่หนามุขพระคันธกุฎี แลวสอนดวยวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถในการ

เรียนรูของพระจูฬปนถก โดยพระศาสดาไดประทานผาสำหรบัเช็ดเทาใหพระจฬูปนถก แลวทรงตรัส

วา เธอจงอธิษฐานผาสะอาดน้ี เมื่อพระจูฬปนถก ลูบไลผาผืนน้ันและ ยกผาข้ึนอธิษฐาน หันหนาไป

ทางทิศตะวันออกแลวบริกรรมวา “รโชหรณํ รโชหรณํ” จากผาที่ขาวสะอาด เมื่อถูกลูบไลนานเขา

จึงเปอนเหงื่อจากมือของจูฬปนถก ผาผืนน้ันกลายเปนผาหมองคลา จิตเริ่มเห็นความไมเที่ยงของ

สังขาร พระศาสดาทรงทราบวา จิตของพระจูฬปนถกข้ึนสูวิปสสนาแลว จึงสงกระแสจิตถึงจูฬปนถก 

วาเธออยาทำความหมายเฉพาะทอนผาน้ันวา เศราหมองแลว ติดธุลี, ก็ธุลีทั้งหลายมีธุลีคือราคะเปน

ตน มีอยูในภายในของเธอ, เธอจงนำ (คือกำจัด) มันออกเสีย แลว ทรงเปลงพระรัศมี เปนผูมีพระรูป

ปรากฏดุจประทับน่ังตรงหนาจูฬปนถก พรอมทั้งไดทรงภาษิตคาถาเหลาน้ีวา 

ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือวาธุลี แตเรณู (ละออง) ทานหาเรียกวา (ธุลี) ไม คำ

วา ธุลีน่ันเปนช่ือของราคะ โทสะ  และโมหะเมื่อภิกษุทั้งหลายละธุลีเหลาน้ันได
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ขาดแลวยอมอยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลีได (ขุ.เถร. (ไทย) 

26/557-566/437) 

 

เมื่อทรงจบคาถา พระจูฬปนถก ซึ่งเคยสะสมบารมีมาแตปางกอน ไดบรรลุพระอรหัต 

พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย 

(5) โภชนสัปปายะ (Suitable Food) ไดแกอาหารที่บริโภค ควรเปนอาหารที่สบาย

ตอความเปนอยูในอัตตภาพแหงตน เมื่อบริโภคเขาไปแลว ไมทำใหเกิดทุกขเวทนา เชน ทองอืด 

ทองรวง ทองเดิน เปนอาหารที่จะเปนคุณประโยชนแกรางกายโดยประมาณ โดยไมตองคำนึงถึงรส

ของอาหารแมรสจะดีแตเมื่อทำใหรางกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย อาหารที่เหมาะกับรางกาย 

อาหารน้ันถูกยอยไปเลี้ยงรางกายไดงาย เกื้อกูลตอสุขภาพ และฉันไมยาก ดังมีเรื่องที่ พระศาสดา

ตรัสเลา เมื่อประทับอยูที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถี วามีบานอยูหมูบานหน่ึง ช่ือมาติกคาม ใกลเชิง

เขาแหงแควนโกศล วันหน่ึงภิกษุประมาณ 60 รูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแลวไปสูมาติก

คามน้ัน ไดมารดาของผูใหญบานเปนผูอุปถัมภใหบำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวก ครั้งหน่ึงอุบาสิกา

หรือมาติกมาตา ไดถามพระทั้งหลายวา สมณธรรมน้ันคืออะไร พระตอบวา พวกอาตมาทำการ

สาธยายอาการ 32 มีผม ขน เล็บ ฟน หนังเปนตนวา โดยความเปนของปฏิกูลคือไมสะอาด และ 

พิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู นางจึงขอใหภิกษุไดบอกอาการ 32 น้ันแกนางเพื่อ

ปฏิบัติบาง 

เมื่อภิกษุบอกแลวนางก็จากไป สาธยายอยู ไมนานนักก็ไดบรรลุอนาคามิมรรค 

อนาคามิผล กอนภิกษุเหลาน้ันเสียอีก นอกจากน้ี นางยังไดปฏิสัมภิทา 4 และโลกียอภิญญา 5 อีก

ดวย (เวนอาสวักขยญาณ นอกน้ันเปนโลกียอภิญญามีอิทธิวิธี แสดงฤทธ์ิไดและทิพจักษุตาทิพย เปน

ตน) นางไดออกจากสุขอันเกิดแตมรรคและผลแลว ตรวจดูดวยทิพจักษุ ใครครวญอยูวา “เมื่อไร

หนอพระคุณเจาทั้งหลาย จักบรรลุธรรมน้ี” จึงรูวา “พระคุณเจาทั้งหมดยังมี ราคะ โทสะและโมหะ 

ยังไมไดแมแตฌานและวิปสสนา” จึงตรวจดูดวยทิพยจักษุวา “อุปนิสัยแหงอรหัตตมรรค-ผล ของ

พระคุณเจามีอยูหรือไมหนอ” ไดเห็นวามีอยู จึงรำพึงตอไปวา “พระคุณเจาทั้งหลายยังขาดอะไรอยู 

ที่อยูหรือเสนาสนสัปปายะ เพียงพอสบายดี บุคคลสัปปายะ ก็มิไดขาด อาหารสัปปายะ อาหารอัน

เปนที่สบาย มีอยูหรือไมหนอ นางไดเห็นวา พระคุณเจาทั้งหลายยังขาดอาหารอันเปนที่สบาย หรือ

อาหารอันสมควรแกการทำความเพียร” 

นับแตน้ัน นางสั่งใหจัดอาหารอันประณีตหลายอยางไปถวายแลวแตจะเลือกฉันให

เหมาะกับความตองการของรางกายและจิตใจ เมื่อภิกษุไดอาหารอันเปนที่สบาย สรีระก็
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กระปรี้กระเปรา จิตก็ด่ิงลงสูอารมณเดียว เจริญวิปสสนาไมนานนักไดบรรลุอรหัตตผล พรอมดวย

ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เธอเหลาน้ันระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาวา การแทงตลอดมรรคครั้งน้ี เปน

เพราะไดอาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกา 

เมื่อออกพรรษา ปวารณาแลว ภิกษุเหลาน้ันไดลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝาพระผูมีพระภาค ที่

พระเชตวันมหาวิหาร อุบาสิกาไดตามมาสงในสถานที่ควร กลาวคำอันเปนเหตุใหระลึกถึงและขอรอง

ใหภิกษุเหลาน้ันมาเย่ียมอีก แลวกลับสูเรือนของตน ฝายภิกษุเหลาน้ันเขาเฝาพระศาสดา เมื่อพระ

พุทธองคทรงตรัสถามถึงเรื่องตางๆ มีเรื่องอาหารบิณฑบาต เปนตน ภิกษุเหลาน้ันทูลเลาถึงอุปการะ

ของอุบาสิกา ผูเปนมารดาของนายมาติกะและสรรเสริญอุบาสิกาน้ันเปนอเนกประการ 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 ดุจกำแพงลอมพระนครเพราะคอยปองกันรักษาไมใหอาพาธที่จะบั่นทอนชีวิต ได

ชองเกิดข้ึนและเปนสัมภาระของชีวิต คือคอยประคับประคองชีวิตใหดำรงอยูนาน (2) เปนเครื่อง

ปองกันโรค บำบัดโรคที่ใหเกิดทุกขเวทนา เน่ืองจากธาตุกำเริบใหหายไป 

(6) อุ ตุสัปปายะ (Suitable Climate) อากาศเปนที่ สบาย คือ ดินฟาอากาศ 

ธรรมชาติที่แวดลอมที่เหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกินไป เปนตน ดังตัวอยางภูมิประเทศ

ของแควนกุรุซึ่งอยูในบริเวณที่มีอากาศดี อากาศเหมาะสมทุกฤดูกาล กอใหเกิดความสบาย ดังน้ัน

ประชาชนชาวกุรุจึงมีสุขภาพแข็งแรง กำลังกายดี และสุขภาพจิตของชาวกุรุก็สมบูรณ ดี 

พระพุทธเจาทรงทราบขอน้ีดี พระพุทธองคทรงพิจารณาแลวเห็นวา ชาวแควนกุรุมีความเหมาะสม 

สามารถรับเทศนาที่ลึกซึ้งของพระองคได ดังน้ันพระพุทธองค จึงทรงตรัสสอนมหาสติปฏฐานสูตร 

ซึ่งมีเน้ือหาลึกซึ้งอยางย่ิง แลวทรงตรัสสอนคัมภีรอื่นที่มีความลึกซึ้งอีก คือ มหานิทานสูตรในคัมภีร

ทีฆนิกาย สติปฎฐานสูตร มหาสาโรปมสูตร รุกโขปมสูตร รัฏฐปาลสูตร มาคัณฑิยสูตร อาเนญชสัป

ปายสูตร ซึ่งพระสูตรเหลาน้ีอยูในคัมภีรมัชฌิมนิกาย จากขอมูลในคัมภีร แสดงใหเห็นวาชาวกุรุเปน

ชาวเมืองที่สนใจในการปฏิบัติสติปฎฐาน อาจจะทำใหสุขภาพดีก็ได 

(7) อิริยาบถสัปปายะ (Suitable Posture)  ไดแกอิริยาบถอันเปนที่สบาย หมายถึง

อิริยาบถทั้ง 4 หรือ การเคลื่อนไหว  ยืน เดิน น่ัง นอน อิริยาบถใดทีทำใหจิตไมสงบระงับ ก็แสดงวา

อิริยาบถน้ันไมสบายไมเหมาะสม จึงเวนเสียจากการใชอิริยาบถน้ัน หากเมื่อจำเปนก็ใชแตนอย  
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อริยาบถท่ีเหมาะสมเอ้ือตอการสรางสุขภาวะทางกายใหเกิดขึ้นสำหรับผูสูงอายุโดยในทาง

พระพุทธศาสนา อาจหมายถึง การเดินจงกรม การน่ังสมาธิ หรือการเคลื่อนไหวตางๆ  สามารถ

เปนสื่อใหจิตเกิดความต้ังมั่นไดเชนกัน แนวทางในการปฏิบัติเบื้องตน คือ ความต้ังใจในการเดินไป

และกลับในจังหวะตางๆ ตามระยะทางที่กำหนดไว (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ), 

2532, หนา 314-315) โดยในการปฏิบัติผูปฏิบัติจะตองมีสติตามกำหนดรูใหทันกับอิริยาบถ อยาให

ชาหรือเร็วเกินไป ขณะที่เดินถามีสิ่งใดมากระทบ หรือเกิดเวทนาเกิดธรรมใดๆ ข้ึนมา ใหมีสติตาม

กำหนดรูใหทัน แลวจึงกำหนดเดินตอไป ผูปฏิบัติวิปสสนาจะตองเริ่มจากเดินจงกลมทุกครั้งๆ ละ

ประมาณ 15-30 นาที กอนที่จะน่ังสมาธิ ในการทำอิริยาบถที่เหมาะสมน้ัน แตละคนก็จะมีอัธยาศัย

แตกตางกัน เชน บางคนถูกกับการเดินจงกรม บางคนถูกกับน่ังสมาธิ เปนตน 

โดยสรุปหลักสัปปายะ 7 เปนแนวคิดที่ประยุกตเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงสถานที่ให

เอื้อตอการอำนวยความสะดวกใหผูสูงอายุ หรือบุคคลที่อยูอาศัยและบุคคลที่เขามาใชประโยชน 7 

ดาน คือ 1) อาวาสสัปปายะ เนนพัฒนา ออกแบบ วางระบบใหที่อยูอาศัยน้ันเปนที่สบายเหมาะแก

การดำเนินชีวิตอันวาดวยเรื่องสถานที่ 2) โคจรสัปปายะ (แหลงอาหารเปนที่สบาย) 3) ภัสสสัปปายะ 

(ถอยคำเปนที่สบาย) 4) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเปนที่สบาย) 5) โภชนสัปปายะ (อาหารเปนที่สบาย) 

6) อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเปนที่สบาย) และ 7) อิริยาบถสัปปายะ (การเคลื่อนไหวเปนที่สบาย)  

 

สุขภาวะทางจิตกับการพัฒนาจิต สงเสริมกำลังใจของผูสูงอายุ  

การดูแลสุขภาพจติใจผานทางผัสสะตางๆ เน่ืองจากผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก

ทั้งหมดสามารถตัดสินที่ความรูสึกทางใจทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมที่เกิดจากประสาทสัมผัส 

หรือสภาพแวดลอมที่เปนมนุษยก็ตาม ซึ่งคำวา “ผัสสะ” เปนศัพทที่สามารถอธิบายปรากฏการณที่

เกิดข้ึนไดเปนอยางดี เพราะประสบการณเชิงผัสสะน้ัน สามารถครอบคลุมมากกวา คำวา ประสาท

สัมผัสที่วิชาวิทยาศาสตรสมัยใหมไดจำกัดไว แคเพียง 5 ประการ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตในทาง

พระพุทธศาสนาน้ัน ผัสสะสัมพันธกับคำวา “อายตนะ” คือ อายตนะทั้ง 6 อันมี “ใจ” เปนสวนที่

เพิ่มเติมข้ึนจากวิทยาศาสตร (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) 
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ชิวหาสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ (5) กายสัมผัส หมายถึง 

ความกระทบทางกาย คือ กาย+โผฏฐพัพะ (เชน รอน เย็น ออน แข็ง)+กายวิญญาณ และ (6) มโน

สมัผัส หมายถึง ความกระทบทางใจ คือ ใจ+ธรรมารมณ(สิ่งที่ใจนึกคิด)+มโนวิญญาณ (โกศล จึง

เสถียรทรัพย, 2553, หนา 46) 

การที่มนุษยมีความรูสึกตอสิ่งตางๆ วาดีหรือไมดีน้ัน เปนเพราะเกิดกระบวนการ

เปรียบเทียบสิ่งที่รับรูกับชุดขอมูลเกาที่เคยมีอยู ในระบบความจำ เรียกวา “สัญญา” ซึ่งหมายถึง 

การจำไดหมายรู กอนที่ตาจะไปกระทบกับรูป คนเราโดยทั่วไปจะมีขอมูลชุดหน่ึงที่บันทึกเอาไวใน

จิตใจหรือในสมองของเราอยูกอนแลว เมื่อตากระทบรูป ก็สงสัญญาณไปเปรียบเทียบกับชุดขอมูล

เดิม แลวประมวลผลออกมาเปนความรูสึกที่ดี ไมดี หรือวาเฉยๆ ซึ่งก็จะมีชุดขอมูลในทุกๆ ชองทาง

ของการรับรูทั้ง 6 ชองทาง ผลที่ประมวลออกมาได เรียกวา “เวทนา” ซึ่งแบงเปนกลุมใหญๆ ได 3 

กลุมคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุขเวทนา หรือ ไมสุขไมทุกข พูดงายๆ คือ เฉยๆ  

 
 

ภาพที่ 3 วัดในหนวยวิจัย กับบาทบาทในการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเปนฐานในการ

พัฒนาผูสูงอายุ อาทิ  จังหวัดสมุทปราการ สมุทรสาคร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช เชียงราย เชียงใหม 

ขอนแกน และอุดรธานี เปนตน (ภาพ : คณะนักวิจัย)  
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ในพระพุทธศาสนา เปาหมายสูงสุดของของการฝกฝนจิตไดดีก็คือ ผัสสะจะตองไม

เกิดผลกระทบตออารมณของเราได คือฝกใหเกิดความรูสึกเฉยๆ ไมยินดียินรายกับ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ดังน้ัน เมื่อตากระทบรูปทีเ่หน็ก็เกิดการปรุงแตงในอารมณข้ึนมา เกิด

ความรูสึกที่ดีหรือไมดีกับสิง่ทีเ่หน็ และไมสามารถกาวขามไปสูการวางเฉยอยางรูเทาทันได ทำใหเกิด

เวทนา (เวทนา หมายถึง การเสวยอารมณ หรือเสพรับรูในรสชาติของทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

และธรรมารมณ อันลวนเกิดแตเหตุปจจัยดังขางตนที่มากระทบผัสสะกันน่ันเอง) ในรูปแบบตางๆ 

ตามที่กลาวมาแลว ซึ่งก็จะมีความเครียด ความหงุดหงิด และความกังวลเปนอารมณ สงผลตอระบบ

สุขภาพของรางกาย เพราะเมื่อเกิดผสัสะ ก็เกิดกระบวนการประมวลผลจากความรูหรือความทรงจำ

เกาๆในอดีต ที่เปนตัวกำหนด ทัศนคติ ความเช่ือ คุณคา และเจตนา ในการกระทำของมนุษยทั้งทาง

กาย วาจา และจิตใจ ทั้งหมดน้ี จัดเปนสภาพแวดลอมภายในจิตใจของมนุษย ดังน้ันจึงตองจัด

สิ่งแวดลอมเพื่อใหเอื้อตอจิตใจของผูอยูอาศัยดวย สภาพแวดลอมที่สัมผัสไดดวยจิตใจน้ันสงผลตอ

บุคคลแตกตางกัน บุคคลที่มีจิตใจที่ดี ผานการฝกฝนพอสมควรก็อาจรับรูสภาพแวดลอมไดอยาง

รูเทาทัน จากคำที่กลาววา จิตที่ฝกแลวยอมนำสุขมาให (ขุ.ธ. (ไทย) 25/35/36) การสราง

สภาพแวดลอมในจิตใจใหเปนสภาพแวดลอมทีดี่หรอื สุขภาวะทางจิตใจน้ัน นอกจากจะตองผานการ

ยอมรับและฝกฝนดวยตนเองแลว แรงสนับสนุนทางดานสังคม (Social Support) ก็มีบทบาทมาก

ในการโนมนาวจิตใจของบุคคลที่อาจจะมีภาวะที่ไมมั่นคง ออนไหว ใหมั่นคงข้ึน เมื่อพิจารณาในแง

ของผัสสะ สามารถแบงออกเปน 6 ดานดวยกัน ดังน้ี 

 (1) รูป หมายถึง สิ่งที่เห็น คือ สิ่งที่สัมผัสสะดวยตา เชน รูปงาม รูปนาเกลียด รูปที่พึง

อารมณ รูปที่ไมพึงอารมณ เปนตน เชน การเห็นตนไม เห็นแมน้ำ หรือเห็นดอกไมธรรมชาติที่สบาย

ตานารื่นรมย ก็สงผลตอจิตใจดี เชน นางเขมาเห็นผูหญิงที่สวยกวาตนเองทำใหเกิดความสบายใจ

และเกิดปญญา สวนรูปที่นาเกลียดทำใหคนตกใจได  

 (2) เสียง หมายถึง สิ่งที่สัมผัสสะดวยหู เชน เสียงดัง เสียงคอย เสียงที่พึงอารมณ เสียง

ที่ไมพึงอารมณ เปนตน ดังน้ัน หากเสียงเปนเสียงที่ไมดังหรือ คอยจนเกินไป ก็นาจะเปนเสียงที่มี

ความเหมาะสม เชน เสียงน้ำไหล หรือเสียงสายลมที่พัดผานใบไม เสียงนกรองในยามเชา เสียงไกขัน 

ที่เปนเสียงที่มีตามธรรมชาติ เมื่อพระภิกษุฟงแลวก็เกิดความสบายใจ เกิดความรื่นรมยใจจึงเปน

เสียงที่เหมาะแกการฟง หรือกรณีเสียงน้ันไมไดดังแตเปนเสียงที่มีความนากลัวสยดสยองก็มีผลตอ

จิตใจ ดังน้ัน เสียงที่ดีจึงเปนเสียงที่นาฟง และไมดังไมคอยจนเกินไป 
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 (3) กลิ่น หมายถึง สิ่งที่สัมผัสสะดวยจมูก เชน กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นที่พึงอารมณ 

กลิ่นที่ไมพึงอารมณ เปนตน ดังน้ัน กลิ่นที่ดี กลิ่นสะอาดก็ทำใหพระจิตใจดี เชน การไดกลิ่นดอกไม 

เครื่องหอมที่ไดรับการปรุงอยางดี หรือการไดกลิ่นดินกลิ่นปาไมจากธรรมชาติ ก็สงผลตอจิตใจที่ดี  

 (4) รส หมายถึง สิ่งที่สัมผัสสะดวยลิ้น เชน รสหวาน รสขม รสเค็ม เปนตน ดังน้ัน การ

ที่พระภิกษุไดบริโภคอาหารที่มีรสชาติดี ก็ยอมเปนประโยชนเกื้อกูลตอสุขภาพรางกายและจิตใจ 

รวมทั้งเปนคุณูปการตอพระภิกษุผูเปนโยคาวจรผูบำเพ็ญธรรม 

(5) โผฏฐัพพะ หมายถึง สิ่งที่สัมผัสดวยกาย เชน ความเย็น ความรอน ออน แข็ง 

(ประเวศ วะสี,2550, หนา 81)  ดังน้ัน ที่น่ังที่อยู หากมีความนุม แตไมนุมจนเกินไป หรือมีความแข็ง 

แตก็ไมแข็งจนเกินไป หรือสถานที่น้ันไมรอนและไมเย็น จนเกินไป ก็เปนที่สบายของพระภิกษุ  

 (6) ธรรมารมณ หมายถึง สิ่งที่ถูกใจรับรู เชน ในบางขณะเราไมไดสัมผัสอะไรจาก

ภายนอกเลย ไมวาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แตใจเกิดรับรูข้ึนมา เชน นึกถึงภาพผูหญิงที่เคยเห็น 

เรียกวามีผัสสะระหวางใจกับภาพผูหญิงที่เคยเห็น (ขณะน้ันไมมีผูหญิงคนน้ัน หรือรูปของผูหญิง คน

น้ันใหสัมผัสดวยตา) แตเปนการสัมผัสดวยใจ ภาพของผูหญิงคนน้ันมาจากความทรงจำ สิ่งน้ีเรียกวา 

ธรรมารมณ (ประเวศ วะสี,2550, หนา 80) ดังน้ัน ในดานของการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกัน 

ไมวาเราจะแสดงเรื่องราวอะไร ก็จะสงผลตอจิตใจผูผูที่ไดรับฟงเสมอไมทางบวกก็ทางลบ เมื่อเลา

เรื่องหรือแสดงเรื่องราวที่ ดี เรื่องราวที่กอใหเกิดความคิดในดานกุศลก็สงผลตอจิตใจของผูฟง 

เรื่องราวที่ดีมีประโยชน เหมาะแกการเลาใหผูอื่นฟง เพื่อใหผูอื่นไดรับฟงเรื่องราวที่ดีๆ และมีความ

สบายใจ เชน เรื่องราวของการฟงขอธรรมะที่ดีมีประโยชน  

ดังน้ัน เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง ลิ้นกระทบรส กายไดสัมผัส และใจไดเกิดเปน

ธรรมารมณข้ึน เรียกวาเกิดผัสสะ เปนกระบวนการเริ่มตนการทำงานของจิต ดังน้ันเมื่อมีอะไรมา

กระทบหรือเกิดผัสสะ ก็เกิดความรูสึกสุข ชอบ ไมสุขหรือทุกข ไมชอบ หรือเฉยๆ เรียกวาเกิดเปน

เวทนาข้ึน ดังน้ัน การอนุรักษสิ่งแวดลอมน้ัน เปนประโยชนเกื้อกูลตอการปฏิบัติธรรมฝกจิตภาวนา 

โดยมีความสำคัญ 2 ดานคือ (1) ความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และ(2) 

ความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางจิตภาพ  

หลักภาวนา 4 (ประเวศ วะสี, หนา 81) เปนหลักการสำคัญเปน 2 ประการ คือ ประการ

ที่ 1 การจัดการภายนอก และหลักการที่ 2 การจัดการภายใน มีรายละเอียดดังน้ี 

ประการที่ 1 การจัดการภายนอก คือ การดูแลตนเองและสังคมหรือผูอื่นที่อาศัยอยู

รวมกัน แบงออกเปน 2 ประการ คือ การฝกอบรมตนทางกาย และการฝกอบรมตนเองทางศีล ดังน้ี 
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(1) กายภาวนา หรือ ภาวิตกาย (Physical Development) เปนการฝกอบรมกาย คือ 

มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูล และไดผลดี เปนคุณ ไมเกิดโทษ เริ่มแต

รูจักบริโภคปจจัย 4 รูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการเสพหรือใชสอยวัสดุอุปกรณ 

ตลอดจนเทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่จะเปนการสงเสริมสันติสุข (กินเปน ใชเปน บริโภคเปน ดูเปน 

ฟงเปน) โดยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งไมมีชีวิต ซึ่ง

รวมถึงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ำ อากาศ แรธาตุ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดสรางหรือ

ดัดแปลงข้ึน โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี หรือความสามารถทางศิลปะ เชน บานเรือน ถนน

หนทาง โรงงาน วัด โบสถ รูปปน เปนตน 

(2) สีลภาวนา หรือ ภาวิตศีล (Social Development) การฝกอบรมพฤติกรรม

ทางดานกาย วาจาไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอนแกผูอื่น มีวินัยในตนเอง และประกอบ

อาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข (เสวนา

คบหาเปน สังคมเปน พูดเปน สื่อสารเปน ทำเปน) คือ สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก บุคคลตางๆ ที่

อยูรอบตัวเรา  

สองขอธรรมน้ีจัดอยูในหลักการฝกอบรมพัฒนาตนในหลักไตรสิกขา กลาวคือ ศีล 

หมายถึง การดูแลรางกายของตนเอง (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549, หนา 17)  อัน

หมายถึง การดูแลรางกายใหสามารถดำรงอยูไดดวยอาหาร ซึ่งตองใชปญญาไตรตรองวาอาหารชนิด

ใดมีโทษตอรางกาย และไมมีโทษตอรางกาย รางกายจะทำงานไดเปนปกติไมเกิดความบกพรอง

เสียหายก็ดวยอาหารที่ไมมีโทษ (อาหาร) การดูแลตนเองดวยการใสเสื้อผา ไมใหเกิดความรอนหรือ

หนาว และเพื่อไมใหอุจจาดตาตอผูพบเห็นดวยการสวมใสเสื้อผาอาภรณที่เหมาะสมแกฤดูกาล และ

ไมสั้นหรือบางจนเกินไป (จีวร) การดูแลรางกายใหอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย ดวยการอยูในอาคาร

สถานที่ ปลอดภัยจากความรอน ฝน แดด และสัตวราย (ที่อยูอาศัย) การดูแลรางกายใหมีสขุภาพทีดี่ 

ดวยยารักษาโรคตางๆ (ยารักษาโรค) นอกจากดูแลเรื่องของยารักษาโรคในยามปวยไขแลว ยังตอง

ดูแลเรื่องของสุขอนามัยตางๆ ดวยดังน้ี การอาบน้ำชำระรางกายทุกวัน การใชไมสีฟน เพื่อชำระฟน 

การตัดเล็บเสมอเน้ือ การไมไวเล็บยาว ไมไวผมยาวจะไวไดเพียง 2 เดือน หรือ 2 น้ิว ไมไวหนวด

เครา ไมไวขนจมูก มีการซักจีวรใหมีความสะอาดเสมอ ลางบาตรหลังฉันอาหารเสร็จแลว คว่ำกลาง

แดด การเดินจงกรม ควรฉันน้ำที่มีการกรองดวยผากรองน้ำ เปนตน (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส, 2543, หนา 3-30) 

การทำความสะอาดที่อยูอาศัย ดังปรากฏในกัณฑที่ 14 ไดแก การปดกวาดเสนาสนะที่

อยูอาศัยใหมีความสะอาดอยูเสมอ ต้ังน้ำฉันน้ำใช การปูลาดอาสนะไวใหพรอม เหลาน้ีเปนกิจที่ทำ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3168

รวมกัน มารยาทในการฉัน การอยูการไปเปนตน สอนใหมีความเกรงใจผูอื่น ลางเทากอนเขามา

เสนาสนะที่พักอาศัย ใหมีความใสใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดดานอนามัยเชน ไมถมเสมหะ

ลงพื้น จะข้ึนที่พักใหถอดรองเทา ถาเทาเปอนหรือเปยกก็หามเขาใหเช็ดใหสะอาดเรียบรอย ใหทำ

การกวาดหยากไยอยูเสมอ หากมีการใชกระโถน ก็ตองรักษาความสะอาดดวย จัดใหมีหองสวมที่

เหมาะสมและเพียงพอและดูแลรักษาความสะอาดเสมอ 

สรุปความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เรียกวาศีล ดังน้ัน เมื่อมีความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพในลักษณะที่ดี จะชวยใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดี เชน การรับประทานอาหารที่ดี

มีประโยชน ไมเกิดโทษหรือเปนพิษตอรางกาย เสื้อผาที่ใสใหมีความพอเหมาะพอดีไมคับหรือหลวม

จนเกินไป ถาเสื้อผาคับจนเกินไป ก็เกิดการหายใจไมออก อึดอัด หรืออาจเกิดการกดทับตรงบริเวณ

ซิบ หรือตะเข็บทำใหเกิดแผล หรือถูกกดเปนเวลานานๆ ก็อาจทำใหเกิดเปนซีสได อยูในสถานที่

อาศัยที่มีความปลอดภัย ดูแลสุขอนามัยของรางกาย และสุขอนามัยแวดลอม 

หลักการที่ 2 การจัดการภายในตนเอง คือ การฝกอบรมพัฒนาสมาธิและปญญาของ

ตนเองใหเกิดความรูแจงชัดในสจัธรรม แบงออกเปน 2 ประการ คือ การฝกอบรมตนทางสมาธิ และ

การฝกอบรมตนเองทางปญญา ดังน้ี 

(3) ภาวิตจิต หรือจิตตภาวนา (Emotional Development) เปนการฝกอบรมดาน

จิตใจ ใหสมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี (ต้ังจิตเปน วางใจเปน ทำใจ

เปน) ไดแก การมีจิตใจที่มีคุณธรรม เมตตา เอื้ออารี มีความเคารพ ความออนนอม มีความกตัญู

รูคุณ ดานสมรรถภาพจิตได แก การมีจิตใจที่ เขมแข็ง มั่นคง เพียรพยายาม อุตสาหะ มีความ

รับผิดชอบ มีสติและสมาธิ สวนดานสุขภาพจิตที่ดี ไดแก การมีจิตใจราเรงิแจมใส เบิกบานสดช่ืน อิ่ม

เอิบ ผองใส และสวบสุข 

2) สมาธิ คือ การดูแลพัฒนาภาวะจิต หรือสมาธิน้ี เปนเรื่องที่พระพุทธเจาทรงเนนใน

การเสริมสรางจติใหมีสขุภาวะตองมีการสรางเสรมิใหเกดิจิต 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 เปนดังน้ี (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

2539, หนา 16) (1) หลักการดูแลใจใหมีประสิทธิสมรรถภาพ ไดแก การฝกใจใหมีสมาธิเปนอันดับ

แรก นอกจากน้ี ตองฝกสติ และวิริยะใหเกิดกับจิตตลอดเวลา จิตจึงจะมีสมรรถภาพตามที่ตองการ 

(2) หลักการดูแลใจใหมีคุณภาพ ไดแก หมั่นฝกใชคุณธรรมหรือปลูกธรรมในใจเสมอ โดยเริ่มต้ังแต

คุณธรรมที่ทำใหจิตใจมีความประณีตงดงาม เชนความมีเมตตา มีศรัทธา มีความกตัญูกตเวที และ 
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(3) หลักการดูแลใจใหมีสุขภาพ ไดแก การทำใจใหมีความสุข มีความบาย มีความเบิกบาน มีปติ มี

ความปราโมทย ซึ่งวิธีการทำใหในเกิดสภาวะที่เรียกวา “สุขภาพ” มีหลายวิธีดวยกัน เชน การไดทำ

ในสิ่งที่ใจรัก และสิ่งที่ใจรักเปนประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม หรือการน่ังสมาธิเพือ่ใหใจ

สงบเย็น ก็เปนวิธีหน่ึง แตวิธีที่พระพุทธเจาทรงแนะนำใหพระภิกษุใชมากที่สุด คือ “อานาปานสติ” 

(ขุ.ปา. (ไทย) 31/152/233) 

การดูแลตนในดานจิตใจ ก็เพื่อใหบุคคลมีความสบายใจไมคิดมาก ไมมีความกังวลใจ 

โดยในทางพระพุทธศาสนามีวิธีที่ทำใหจิตใจสงบ เชน การฝกสมาธิ การฟงธรรม การสวดมนต การ

เดินจงกรม การทำบุญ 10 วิธีหรือบุญกิริยาวัตถุ 10 เปนวิธีการแหงความสุขที่ทำใหจิตใจสงบและมี

ความสุข ดังน้ันในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงอยูของชีวิต ก็ตองมีการจัดในมิติดาน

จิตใจของบุคคล กลาวคือเมื่อบุคคลอยูในสภาพแวดลอมที่มีผลตอจิตใจไมหดหู การฝกใจใหมี

ความสุข มีความสบายอิ่มเอิบ แตวิธีที่พระพุทธเจาทรงแนะนำใหพระภิกษุใชมากที่สุดวิธีหน่ึงคือ อา

นาปานสติ การภาวนาหรือกรรมฐานโดยใชสติกำหนดลมหายใจเขาออก โดยไดทรงกลาวถึง

สิ่งแวดลอมที่เหมาะแกการกำหนดอารมณกรรมฐานดวยกายหายใจขาออกวามีลักษณะดังน้ี “ภิกษุ

ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี น่ังคูบัลลังกต้ังกายตรง 

ดำรงสติไวเฉพาะหนา มีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา” (วิ.ม. (ไทย) 1/165/139) 

 (4) ภาวิตปญญา หรือปญญาภาวนา (Wisdom Development) การฝกอบรม

ดานปญญา ไดแก รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทำดำเนินการตางๆ 

ดวยปญญาที่บริสุทธ์ิ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมมีอคติเคลือบ

แฝง เปนอิสระจากการครอบงาของกิเลส เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต (คิด

เปน แกปญหาเปน ดับทุกขเปน) การดูแลสุขภาพทางปญญาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การ

เสริมสรางใหปญญามีความเจริญกาวหนา โดยการพัฒนาปญญาทางพระพุทธศาสนามี 3 ประการ

คือ (1) สุตมยปญญา ปญญาที่เกิดจากการฟง (2) จินตามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการคิด และ (3) 

ภาวนามยปญญา ปญญาที่เกิดจากการอบรม (ที.ปา. (ไทย) 11/305/271) 

การฝกอบรมตนในทางพระพุทธศาสนาก็ เพื่อใหบรรลุมรรคผลข้ันสูงสุดในทาง

พระพุทธศาสนา นอกจากน้ียังทำใหเห็นใหรูไตรลักษณ ยอมรับกับสิ่งที่เปนได คนที่ปวยแลวมาภาวะ

ของการกลัวตาย เกิดความเครียด หวาดหว่ัน วิตกกังวล เกิดความเครียดเหตุเพราะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไมได แตในทางพระพุทธศาสนาน้ันทำใหบุคคลสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึนได 

สรุปไดวา หลักการของแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมภายในตามหลักภาวนา 4 น้ัน 

พบวา มีการกลาวถึงสิ่งแวดลอมไว 2 ขอคือ กายภาวนา เปนเรื่องของความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
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ทางกายภาพซึ่งหมายถึง สิ่งไมมีชีวิต ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ำ อากาศ แร

ธาตุ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดสรางหรือดัดแปลงข้ึน โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี หรือ

ความสามารถทางศิลปะ เชน บานเรือน ถนนหนทาง วัด โรงพยาบาล เปนตน และสีลภาวนา เปน

เรื่องของสิ่งแวดลอมทางสังคม หรือบุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว ซึ่งหลักการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมตาม

หลักภาวนา 4  น้ี เปนการพัฒนากายกับจิตของบุคคลที่อยูอาศัยและบุคคลที่เขามาใชประโยชน 

โดยใชหลักภาวนา 4  แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ (1) นิเวศวิทยาวัฒนธรรมทางกาย ไดแก กาย

ภาวนา (Physical Development) เปนการฝกอบรมกายใหรูเทาทันกับธรรมชาติ เปนการฝกอบรม

กาย คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองสมดุลกันกับธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ำ อากาศ แรธาตุ 

และสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดสรางหรือดัดแปลงข้ึน โดยอาศัยความรูทางเทคโนโลยี หรือความสามารถ

ทางศิลปะ เชน บานเรือน ถนนหนทาง สระน้ำ โรงงาน วัด โบสถ เปนตน และสีลภาวนา (Social 

Development) การฝกอบรมพฤติกรรมทางดานกาย วาจาไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอน

แกผูอื่น มีวินัยในตนเอง และประกอบอาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล 

สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข (2) นิเวศวิทยาวัฒนธรรมทางจิต ไดแก จิตตภาวนา (Emotional 

Development) เปนการฝกอบรมดานจิตใจ ใหสมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และ

สุขภาพจิตที่ดี ไดแก การมีจิตใจที่มีคุณธรรม เมตตา เอื้ออารี มีความเคารพ ความออนนอม มีความ

กตัญูรูคุณ ดานสมรรถภาพจิตได แก การมีจิตใจที่เขมแข็ง มั่นคง เพียรพยายาม อุตสาหะ มีความ

รับผิดชอบ มีสติและสมาธิ สวนดานสุขภาพจิตที่ดี ไดแก การมีจิตใจราเรงิแจมใส เบิกบานสดช่ืน อิ่ม

เอิบ ผองใส และสงบสุข และปญญาภาวนา (Wisdom Development) การฝกอบรมดานปญญา 

ไดแก รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทำดำเนินการตางๆ ดวยปญญา

ที่บริสุทธ์ิ ซึ่งมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมมีอคติเคลือบแฝง เปน

อิสระจากการครอบงำของกิเลส เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต 

 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สนับสนุนดานจิตใจใหผูสูงอายุสามารถมีอายุยืนยาวได

น้ัน ปรากฏในหลักอิทธิบาท 4 (ที. ม. 10/1/112; ที.ปา. 11/231/233; อภิ.วิ. 35/505/292) ใน

มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค เรื่องมีวา ครั้งที่พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร ณ  ปา

วาลเจดีย พระพุทธเจาทรงแสดงนิมิตโอภาสแกพระอานนทเพื่อเปนนัยะบอกวา ผูใดเจริญอิทธิบาท 

4 ประการดีแลว ถาปรารถนาก็อาจมีอายุยืนอยูไดถึงกัปปหรือเกินกัปป (อรรถกถากลาววา กัปป

หน่ึงคือ มีอายุได 100 ป) แตพระอานนทไมไดนึกถึงดวยถูกมารดลใจ จึงไมไดอาราธนานิมนตพระ

พุทธองคไว หลักอิทธิบาท 4 จึงมีความเหมาะสมอยางย่ิงในการบูรณาการเขากับกิจกรรมของ
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ผูสูงอายุ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 482) ให

ความหมายไววา 

อิทธิบาท 4 เปนธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสำเร็จหรือทางแหงความสำเร็จ คือ หลัก

ความสำเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนำไปสูความสำเร็จแหงกิจการน้ันๆ อิทธิบาท มาจากคำวา 

อิทธิ หมายถึง การบรรลุผล ความสำเร็จ และคำวา บาท หมายถึง รากฐานที่นำไปสูความสำเร็จ  มี

อยู 5 ประการ คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจ เปนกระบวนการเร่ิมตนในการทำงานน้ัน บนฐานของความพึง

พอใจ เปนความชอบใจ ความยินดี ความตองการ ความรักใครตอสิ่งน้ันในการทำงานใหสำเร็จและ

บรรลุเปาหมาย จุดเริ่มตนของการทำงานข้ึนอยูกับใจ เมื่อใจรักก็อยากทำ เต็มใจทำงานน้ัน พระ

พรหมคุณาภรณ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 496) กลาววา บุคคลที่ทำการดวย

ฉันทะ จะเริ่มตนการกระทำจากความคิดหรือเขาใจเหตุผลและไดประจักษผลที่ตามมาของการ

กระทำที่เปนสาเหตุ จึงไมเกิดทุกข โดยสรุปก็คือ มีใจรัก พอใจจะทำสิ่งน้ัน และทำดวยใจรักตองการ

ทำใหเปนผลสำเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานที่ทำ มิใชสักวาทำพอใหเสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอยากได

รางวัลหรือผลกำไร (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 487) การปรับประยุกตใชก็คือ 

สรางความตองการใหผูสูงอายุ มีใจอยากใหงานที่ทำอยูสำเร็จผลอยางสมบูรณ ความมีใจรักในการ

ทำงานที่เหมาะสมกับวัย และพอใจใฝรักในจุดหมายของการทำงานน้ัน พูดงายๆ วา มีใจรักงานและ

รักความสำเร็จของงาน ความรักเอาใจใสปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซึ่งเปนจุดหมาย

ของสิ่งที่กระทำ เกิดมีสิ่งที่เปนความจริงข้ึน ความอยากที่เปนฉันทะน้ีไมใชความอยากที่เปนกิเลส 

เพราะเปนความอยากทำในสิ่งที่ดีงาม กอใหเกิดความสุขสงบทางใจ เกิดความช่ืนชม เมื่อเห็นสิ่งน้ัน 

ขณะที่เมื่อสิ่งน้ันหรืองานน้ันกำลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดความปติเปนความอิ่มเอิบใจ ความฟู

ใจ ครั้นเมื่อสิ่งน้ันหรืองานน้ันบรรลุสูจุดมุงหมายก็เกิดความโสมนัสยินดี  

2. วิริยะ คือ ความเพียร ไดแก ความบากบั่น ความพยายามทำหนาที่อยางไมทอถอยใน

การทำงาน แมวาจะถูกใจ หากบุคคลใดเกิดวิริยะแลว บุคคลน้ันจะมีความเพียรพยายาม มีความ

เขมแข็ง  ไมหว่ันกลัวหรือทอถอยตออุปสรรคและความยากลำบาก และกลับเห็นวาอุปสรรคหรือ

ความยากลำบากน้ันเปนสิ่งทาทายที่ตองเอาชนะหรือปฏิบัติใหบรรลุความสำเร็จ และผลสำเร็จของ

งานน้ันเกิดจากความพยายามของตนมิใชผลจากการดลบันดาลจากสิ่งใด โดยสรุปคือ พากเพียรทำ 

ขยันหมั่นเพียร หมั่นกระทำสิ่งน้ันดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง กาวไป

ขางหนาจนกวาจะสำเร็จ (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2538, หนา 488) การปรับประยุกตใชก็คือ 

การสรางความอาจหาญ แกลวกลา ใจสู ไมยอทอไมหว่ันกลัวตออุปสรรคและความยากลำบาก แม
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จะมีอายุมาก แตก็มีความมานะพยายามโดยใชกำลังสติปญญาและจิตใจเปนสำคัญ และรูวาตนมี

คุณคาควรแกการทำงานเพื่อบรรลุเปาหมาย ไมใชความคิดเกี่ยวกับอุปสรรคทางกายมาปดกั้นความ

เพียรพยายาม ถึงแมจะใชเวลานานตราบช่ัวชีวิต แตก็ไมทอถอยในการสรางแบบอยางที่ดีแกคนใน

รุนตอไป ดังกรณี พระพุทธเจาก็ทรงตรัสเทศนาสั่งสอนแกพระสาวกองคสุดทายจนบรรลุพระ

อรหันต ถึงแมขณะน้ันจะทรงชราภาพและทุพพลภาพจวนเจียนปรินิพพานแลวก็ตาม ก็ทรงไม

ทอถอยที่จะเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว จะเห็นไดวา ทรงเปนแบบอยางของพระสงฆและผูสูงอายุเปน

อยางดีย่ิง 

 3. จิตตะ คือ เอาใจใส เอาใจฝกใฝสิ่งน้ันไมวางธุระ มีความคิดจดจอไมฟุงซาน ในการ

ทำงานตองเอาใจใสกับงานที่ทำไมปลอยปละละเลย คอยตรวจตรางานอยูเสมอ จะสามารถปรับปรุง

แกไขงานที่ทำใหประสบผลสำเร็จได เปนการต้ังจิตรับรูในสิ่งที่ทำ หากบุคคลใดเกิดจิตตะแลว จะ

เปนบุคคลที่มีจิตจดจอกับงาน มองเห็นความสำคัญของงาน หากมีความเสียหายอยางใดอยางหน่ึง

เกิดข้ึนหรือมีขอบกพรองในการทำงาน บุคคลน้ันจะสามารถแกไขไดอยางทันทวงที ไมปลอยใหเกิด

ความเสียหายรุนแรง โดยสรุปคือ เอาจิตฝกใฝ ต้ังจิตรับรูในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งน้ันดวยความคิด ไม

ปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใชความคิดในเรื่องน้ันบอย ๆ เสมอ ๆ ทำกิจหรืองานน้ันอยางอุทิศ

ตัวอุทิศใจ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต),2538, หนา 488) การปรับประยุกตใชก็คือ การสราง

ความคิดจดจอในการงาน ความมีจิตผูกพันเฝาคิดเรื่องน้ันไมหาง ซึ่งไมใชการคิดหมกมุน แตเปนการ

คิดแบบมีสมาธิและสติสัมปชัญญะคอยกำกับตลอดเวลา ไมใชคิดเรื่องน้ันแลวลืมทุกสิ่งทุกอยางโดย

ขาดสติ ซึ่งน่ันไมใชความติดแบบจิตตะ  การมีใจจดจอฝกใฝยอมสรางพลังทางความคิดใหแนวแน

ซื่อตรงตอการงานจนประสบผลสำเร็จได 

 4. วิมังสา คือ ความสอบสวนไตรตรอง หมั่นตริตรองเหตุผลในสิ่งน้ันในการทำงานโดย

ใชปญญาพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน ๆ ริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ เพื่อชวยใหงานน้ันงายข้ึน การใชปญญา

จึงเปนกุญแจสำคัญที่นำไปสูความสำเร็จในการทำงาน หากบุคคลใดเกิดวิมังสาแลว จะใครครวญ 

ตรวจตรา คิดหาเหตุผลและทดลองแกไขหรือปรับปรุงงานใหประสบความสำเร็จหรือมีคุณภาพดี

ย่ิงข้ึน โดยสรุปคือ ใชปญญาสอบสวน หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และ

ตรวจสอบขอย่ิงหยอนเกินเลยบกพรองขัดของ เปนตน ในสิ่งที่ทำน้ัน โดยรูจักทดลอง วางแผน 

วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน เพื่อจัดการและดำเนินงานน้ันใหไดผลดีย่ิงข้ึนไป (พระธรรม

ปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2538, หนา 489) การปรับประยุกตใชก็คือ การสรางความคิดแบบวิเคราะห 

ใชปญญาพิเคราะหปญหาหรือการงานน้ันอยางมีระบบ ใครครวญหาเหตุผล ตรวจสอบขอบกพรอง

หรือกิจการงานที่ขัดของจากอุปสรรคปญหา รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง มีการ
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คาดการณผลสำเร็จและผลกระทบ แยกแยะองคประกอบ และปจจัยที่จะทำใหการงานประสบ

ผลสำเร็จ เพราะการงานทุกอยางน้ัน ถึงแมจะดำเนินการอยางรอบคอบ ก็อาจไมสำเร็จผลตาม

จุดมุงหมายก็ได ดังน้ัน การรูเทาทันวา ปจจัยใดบางที่จะทำใหประสบผลสำเร็จ และเหตุปจจัยใดที่

จะทำใหการงานลมเหลวหรอืสำเรจ็กิจเพียงครึ่งหน่ึง ก็จะทำใหผูทำการงานไมรูจักยอทอตอการงาน 

แตกลับสรางประสบการณการเรียนรูใหมที่จะสงผลตอการตัดสินใจทำการงานตอไป หรือบอกกลาว

แกผูอื่นได ซึ่งผูสูงอายุจะมีวิมังสามาก เน่ืองจากเปนผูผานประสบการณและทำงานมาตลอดช่ัวชีวิต 

จะเปนที่ปรึกษาของผูอื่นตอไปไดอยางดี 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพการจัดการผูสูงอายุโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

 

6.สรุป หลักธรรมกับการพัฒนาใหเปนกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวมในผูสูงอายุ  

 แนวคิดที่ยกมาตองการสื่อใหเห็นวาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะเปนฐานใน

การปฏิบัติ หรือมีกรอบคิดในการปฏิบัติในเชิงสังคม ดังกรณีความกตัญู จะเปนตองเปนสวนสำคัญ

ในการปฏิบัติคำสอนในทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดประโยชน กรณีที่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา

ทั้งในสวนพระภิกษุในอดีต และภาระงานของพระสงฆในปจจุบัน จะตองเปนกลไกของการเกิดข้ึน

และทำใหเกิดการเรยีนรูเพื่อพระพุทธศาสนาเปนสำคัญ จนกระทั่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชีวิต

และการดำเนินชีวิต ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

 ดังน้ันในกระบวนการของการทำใหหลักทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกรวมแบบองครวม

ในการพัฒนาผูสูงอายุตามแนวพุทธ คือการทำใหหลักเปนอุดมคติ หรือกลไกทางความคิด ดังกรณี
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หลักกตัญู หลักสัปปายะ ที่ออกแบบสำหรับผูสูงอายุ หลักอุตุนิยาม ที่จะตองเขาไปสรางกลไกให

เกิดการออกแบบและปฏิบัติสำหรับผูสูงอายุ  การสรางตัวแบบที่เคยเกิดข้ึนในครั้งพุทธกาล เพื่อ

สะทอนใหเห็นวาพระพุทธศาสนาแนวคิด หลักปฏิบัติอยางไร รวมทั้งแนวทางอันเปนกลไกการ

ปฏิบัติในปจจุบันสำหรับผูสูงอายุใหเกิดแนวทางรวมของการพัฒนาผูสูงอายุใหเกิดหรือใหเห็น

ความสำคัญที่ขับเคลื่อนคนเหลาน้ันใหเปนพลังหรือพลวัฒนในการพัฒนาตนเองไปสูกลไกของการ

ปฏิบัติในองครวมดวยเชนกัน แนวคิดที่สำคัญและกอใหเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาไปจะเปนพลัง

สำคัญในการพัฒนาคนเพื่อรองรับเปนสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ 

 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) ที่ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิตของผูสูงอายุตามหลักพุทธ

ธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบานลือคำหาญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี-The Lifestyle 

Aged People According to Buddhist Doctrines : Case Study Ban Luekhamhan 

Community, Warinchamrab District, Ubonratthani Province”  หรือในงานของพระมงคล

ธรรมวิธาน และประสิทธ์ิ สระทอง (Phramongkolthammavithan, Prasit Srathong, 2560) ใน

เรื่อง “ผูสู งอายุกับการปฏิบั ติตามหลักพุทธธรรม-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” โดยในงานเหลาน้ีไดกอให เกิดความแตกตาง ในวิธีการในการดูแล

ผูสูงอายุในแตละพื้นที่ แตในอีกความหมายหน่ึงกลับกลายเปนการจัดการอยางเปนระบบและ

กอใหเกิดการขับเคลื่อนในการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปเปนสวนสำคัญในการบริหาร

พระพุทธศาสนาในองครวม ดังปรากฏในงานวิจัย ดังน้ันแนวคิดที่สำคัญ ก็คือการนำหลักคำสอนทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกตใช และนำไปเปนแนวปฏิบัติที่จะเปนเงือ่นไข ทำใหเกิดการปฏิบัติและไม

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเปนสำคัญ   

 

กิตติกรรมประกาศ 
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 ขอขอบคุณคณะนักวิจัยจากพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในสวนนักวิจัยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 

และภาคอีสานอันเปนสวนหน่ึงของการวิจัยน้ี กลุมผูใหขอมูลใน  จำนวน 8 วัด คือ 1. วัดอินทาราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 2. วัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ 3. วัดโพธ์ิ จังหวัดขอนแกน 4. วัด

ประสาทดิน จังหวัดชัยภูมิ 5. วัดดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 6. วัดหัวฝาย 

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 7. วัดปาเขาหัวชาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8. วัดดอนศักด์ิ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี  ที่เปนสวนใหเกิดการศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการดูแลผูสูงอายุ  เน่ืองดวย

โครงการวิจัยเรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผูสูงอายุโดยบูรณาการ

หลักพุทธธรรม” โดยมี ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง เปนหัวหนาโครงการวิจัย โดยไดรับทุนมุงเปา

ประจำปงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ และไดนำองคความรู

บางสวนมาเผยแผเพื่อประโยชนตอการเรียนรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผูสูงอายุ

ตามแนวพุทธ 
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แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสูผูนำในการพัฒนาทองถ่ิน 

The Concept of Administration Innovation  

To The Leaders In Local Development 

 

เกรียงศักด์ิ โชควรกุล∗ 

 

บทคัดยอ 

การพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 มีจุดเนนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจที่มีความทาทาย ผูนำ

ทองถ่ินจึงมีบทบาทที่สำคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน การบริหารทีใ่ชนวัตกรรมและการสรางองคกรแหง

นวัตกรรม (Innovative Organization) จะสามารถพัฒนาองคกรใหมีลักษณะเปนองคกรแหง

นวัตกรรม (Innovative Organization) หากมีแนวทางในการบริหารงานเชิงนวัตกรรม มีการ

กำหนดทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธที่ชัดเจนที่สามารถพัฒนาองคกรใหมุงสูการเปน

องคกรแหงนวัตกรรม เพื่อนำนวัตกรรมไปพัฒนาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

คำสำคัญ : การบรหิารงานเชิงนวัตกรรม / 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. 
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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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บทนำ 

การอยูในชุมชนสังคมมีความแตกตางและหลากหลาย ทั้งในดานของความรูสึกนึกคิดความ

ตองการ ทำใหมนุษยมีปฏิสัมพันธระหวางกันและจะทำใหเกิดการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็เกิด

ปญหาระหวางกัน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ตอบสนองตอความตองการเพื่อบรรลุ

ประโยชนและความสำเร็จที่เปนจุดหมาย ตองอาศัยการรวมแรงรวมใจระหวางกันเปนสิ่งสำคัญ 

สื่อกลางที่สำคัญในการชวยประสานคนในชุมชนใหเกิดความรวมแรงรวมใจ คือ “ผูนำชุมชน” ซึ่ง

เปนบุคคลที่มาชวยประสานกำลังแรงใจและสมองในการทำงานรวมกันใหเปนไปในทางที่ดี งานดาน

การพัฒนาชุมชนในทองถ่ินผูนำชุมชนถือไดวาเปนบุคคลที่สำคัญ มีความรูความสามารถที่จะระดม

ทรัพยากรในดานตางๆ เพื่อใชในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อใหงานพัฒนาน้ันไปสูจุดหมาย สามารถจะ

นำพาทองถ่ินไปสูการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาในระดับประเทศเขาสู

อาเซียนซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายความมั่นคงของชาติ จากสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกในยุคโลกาภิวัตน การรักษาความมั่นคงของรัฐเปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญเปนอยางย่ิง โดย

ตองสนับสนุนการสรางความรวมมือดานตางประเทศและดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อ

ลดความหวาดระแวง สรางความไวเน้ือเช่ือใจ สรางสันติภาพและความสงบสุข รวมทั้งสนับสนุน

ภารกิจเพื่อสันติภาพ โดยเฉพาะตามแนวชายแดนผูนำชุมชนมีสวนรวมในการสรางความมั่นคงอยาง

ย่ิง และผูนำชุมชนตองอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัวโดยมีองคประกอบหลายประการ ไดแก ความรู 

ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทีม่ีอยูในชุมชนมีคุณธรรม เชน ความโอบออมอารี เปนที่ยอมรับ

ในชุมชน มีความมุงมั่นในการทำงาน มีความสามารถประสานงานเจรจาตอรองเรื่องตางๆ ไดดี 

ฐานะคอนขางมั่นคงและมีมนุษยสัมพันธที่ดี (เอมอร แสนภูวา, 2559) 

แนวความคิดเรื่องนวัตกรรม มีวิวัฒนาการมาอยางนอย 50 ปแลว ในชวงทศวรรษที่ 1950 

นักวิชาการมองวานวัตกรรมเปนการพัฒนาอยางหน่ึงที่แยกออกมาจากการศึกษาวิจัยตาง ๆ ซึ่ง 

แนวคิดด้ังเดิมของนักเศรษฐีอุตสาหกรรม เชน Schumpeter (1934) ใน The Theory of 

Economic Development โดยจะเนนที่การสรางสรรคการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอันจะนำไปสูการไดมาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อ

ประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลัก แตในยุคปจจุบันจะเห็นไดวา นวัตกรรมไมไดหมายความเฉพาะ

การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใชเทาน้ันในทางตรงกันขามนวัตกรรมเปนเรื่องของการ
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ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาขอสรุป หรือทางแกไขเชิงสรางสรรคภายในองคการมากกวาที่จะเปนเรื่อง

ของเทคโนโลยีเพียงประการเด่ียว ในบริบทดังกลาวน้ี เทคนิคในการจัดการนวัตกรรมจึงเปน

เครื่องมือและวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางเปนระบบและทันทวงท ีนวัตกรรมไมไดถูกมองวาเปนเพียงผลลัพธของ

การดำเนินงานของปจเจกบุคคลหากแต เปนผลของกระบวนการ (Process) ไมวาจะเปน

กระบวนการแกไขปญหา (Problem Solving Process) ที่ เกิดในองคการหรือกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางองคการกับผูมีบทบาทสำคัญ

อื่น ๆ มีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการผานเครือขายความรวมมือเชิงพาณิชยหรือ

กระบวนการเรียนรูแบบแปรผัน (Diversified Learning Process) ซึ่งเปนการเรียนรูที่เกิดจาก

ปจจัยแตกตางกัน เชน การเรียนรูโดยการใช (Learning by Using) การเรียนรูโดยการลงมือทำ 

(Learning by Doing) การเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยน (Learning by Sharing) ซึ่งมีไดทั้งองค

ความรูภายในและภายนอกองคการข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการดูดซับความรูขององคการ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูนำและภาวะผูนำ 

 ภาวะความเปนผูนำของบุคคลสามารถไดมาต้ังแตกำเนิดและพัฒนามาจากประสบการณ 

การเรียนรูการฝกอบรม ตลอดจนการฝกวิเคราะหสถานการณตาง ๆ (Hersey, Blanchard and 

Johnson, 1996) สำหรับคุณลักษณะที่สำคัญของผูนำคือตองเปนผูที่ไดรบัการยอมรบัในดานความรู

ความสามารถ ฉลาด ไหวพริบดีมีความสำเร็จในผลงานและการปฏิบัติงาน มีความรูรับผิดชอบ มี

สวนรวมในกิจกรรมกลุมและสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี (Bass and Stogdill, 1990) 

ตลอดจนมีสถานภาพเปนที่ยอมรับของกลุม นอกจากน้ีพฤติกรรมของความเปนผูนำจะเปนตัวบง

บอกการแสดงออกในบทบาทของผูนำวาจะมุงเนนคน มุงเนนงานเปนสำคัญ หรือมุงเนนทั้งสองอยาง 

(Anna and Brown, 1998) ซึ่งความเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่

เกี่ยวของ เชน ตัวผูนำเองลักษณะของผูรวมงานและสถานการณที่มากระทบทั้งจากภายในและ

ภายนอกองคการและไมมีผูนำคนใดที่จะประสบความสำเร็จไดดวยพฤติกรรมหรือรูปแบบความเปน

ผูนำแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเด่ียว ผูนำตองปรับพฤติกรรม และลักษณะของตนเองใหเหมาะสม

โดยคำนึงถึงลักษณะของผูรวมงาน สถานการณสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมกับ

การพัฒนาของหนวยงาน เชน สภาพความกดดันทางภาวะเศรษฐีกิจ การเปลี่ยนแปลงในยุคขอมูล

ขาวสารการพัฒนาดานเทคโนโลยีความตองการทางสังคม สภาพโลกไรพรมแดน การแขงขันทาง
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ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายทางการเมืองและทิศทางของกระแสสังคม จะเห็นวาพฤติกรรมผูนำของ

ผูบริหารจะสงผลตอประสิทธิผล (Effectiveness) ของการบริหารงาน 

ผูนำ คือ บุคคลที่มีสถานภาพและหนาที่เปนที่ยอมรับในฐานะที่เปนหัวหนาที่ทุกคนเขารวม

กิจกรรมเดียวกัน ผูที่สามารถชักจูงใหคนอื่นทำงานใหสำเร็จตามตองการ (House, RobertJ. :1971, 

P.227) เปนบุคคลที่มีความสามารถในการใชอิทธิพลใหคนอื่นทำงานในระดับตางๆ ที่ตองการให

บรรลุ เป าหมายและวัตถุประสงคที่ ต้ั งไว  กระบวนการใชอิท ธิพลที่หั วหนาพยายามให

ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการทำงานเพื่อใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายขององคการ บุคคลที่มี

อิทธิพลสูงสุดในกลุมและเปนผูที่ตองปฏิบัติหนาที่ของตำแหนงผูนำที่ไดรับมอบหมายบุคคลอื่นใน

กลุมที่เหลือก็คือ ผูตาม แมจะเปนหัวหนากลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ก็ตามบุคคล

ที่ทำใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุความสำเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูนำคือ บุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือบุคคล

ตางๆเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

 ภาวะผูนำ คือ ความสามารถในการนำ ภาวะผูนำเปนกิจกรรมที่มีอิทธิพลของบุคคลตอผูอื่น

ในการใหความรวมมือใหทำงานหรอืทำกิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจเพื่อเปาหมายความสำเร็จของ

กลุม (Stogdill, 1974) เปนกระบวนการที่บุคคลใชอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหบรรลุความตองการของ

กลุม หรือจุดมุงหมายขององคการ เปนเรื่องของศิลปะของการใชอิทธิพลหรอืกระบวนการใชอิทธิพล

ตอบุคคลอื่น เพื่อใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตาม

จุดมุงหมายของกลุม เปนความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุม เพื่อใหประสบความสำเร็จตาม

เปาหมายที่ต้ังไว (Robbins, 1990 : 302) ภาวะความเปนผูนำของบุคคลสามารถไดมาต้ังแตกำเนิด

และพัฒนามาจากประสบการณการเรียนรูการฝกอบรม ตลอดจนการฝกวิเคราะหสถานการณตางๆ 

(Hersey et al., 1996) สำหรับคุณลักษณะที่สำคัญของผูนำคือ ตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับในดาน

ความรู ความสามารถ ฉลาดไหวพริบดีมีความสำเร็จในผลงานและการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ 

มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมและสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี (Bass and Stogdill, 

1990) ซึ่งความเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของ เชน ตัวผูนำ

เองลักษณะของผูรวมงานและสถานการณที่มากระทบทั้งจากภายในและภายนอกองคการและไมมี

ผูนำคนใดที่จะประสบความสำเรจ็ไดดวยพฤติกรรมหรอืรูปแบบความเปนผูนำแบบใดแบบหน่ึงเพียง

แบบเดียว (อรอนงค โรจนวัฒนบูลย, 2554 : 7) 

ภาวะผูนำ (LEADERS) ดังน้ี 
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L = Listening & Learning ผูนำที่ดีไมใชผูที่ชอบสั่งการใหผูอื่นทำงานแทนเทาน้ัน

แตผูนำที่ดีตองมีทักษะในการฟงคือตองฟงอยางต้ังใจและเขาอกเขาใจ 

E = Ethic คุณธรรมที่วาน้ี เปนความงดงามในจิตใจ (Integrity) ชวยสงเสริม

ความกาวหนาของทาน 

A = Ability ผูนำที่ดีตองมีความสามารถ (Competence) และมีบุคลิกลักษณะ 

(Characters) เปนที่นาเช่ือถือมีความคิดสรางสรรคในการทำงาน 

D = Dominance ไมมีใครปฏิเสธไดวาผูนำที่มีคุณธรรมสามารถสรางบารมี  

(Charisma) ใหกับตนเองไดโดยบารมีในที่น้ีคือ การแสดงออกใหผูอื่นยอมรับและทำงานตามที่ไดรับ

มอบหมายอยางเต็มที่โดยไมรูสึกวาถูกบังคับ 

E = Employee-center การเปนผูนำที่ดีตองรูจักซื้อใจและประสานใจระหวาง

ผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาเพื่อเช่ือมความสัมพันธอันดีในการทำงานสรางบรรยากาศที่ดีในการ

ทำงาน ซึ่งจะเอื้อไปถึงการทำงานเปนทีมอยางมีความสุข 

R = Reinforcement การสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความมุ งมั่นสู

ความสำเร็จรวมกันซึ่งเปนหน่ึงในคุณสมบัติที่ทานสามารถสรางทีมของทานใหแข็งแกรง 

S = Stability (No bias) ค วาม ยุ ติ ธร รม  ห ากอ งค ก รใดมี ความล ำเอี ย ง

ผูใตบังคับบัญชาทำดีเทาไรกเ็หมือนไมทำเสยีดีกวาทานผูนำอาจปลอยคนทำงานมอืดีหลดุมือไปในไม

ชา 

 ผูนำที่ดีตองเปนบุคคลที่มีศีล สมาธิ และปญญา ที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูจุดหมาย 

(Khiawlie, 2017) คุณลักษณะอีกประการหน่ึงที่แสดงออกถึงการเปนผูนำที่มีวุฒิภาวะคือ ความ

ตระหนักในความรับผิดชอบ เชน ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับเลือกเขามาเปนผูนำ ความ

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมสวนรวม เปนตน โดยมีลักษณะของการเกิดผูนำ ไดแก 

1) ผูนำที่ เกิดจากการพัฒนาชุมชน ผูนำประเภทน้ีทำใหชาวชุมชนเช่ือมั่นและเขารวม

กิจกรรมตลอด ลักษณะผูนำประเภทน้ี เนนการประชาสัมพันธ การประชุม การประสานกับเพื่อน

ชุมชนอื่นๆ และถายทอดไดดี สมาชิกเขาใจงาย มีความโปรงใส เคารพกติกาที่วางรวมกัน 

2) ผูนำการตอสู เมื่อเกิดปญหาหรือมีสถานการณตองเผชิญหนากับทางราชการ หรือ

โรงงานอุตสาหกรรม จะมีผูนำที่เปนคนหนุม การที่จะตอรองและเรียกรองสิทธิแตจะไมคอยมี

คุณธรรม ผูนำประเภทน้ีระยะหลังหาผลประโยชนใสตัวเอง ทำใหไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกใน

ชุมชนในภาวะปกติ 
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ผูนำที่ดีตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคจงึจะสามารถผลกัดันใหองคการเจริญกาวหนาไปตาม

กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงไดนอกจากน้ันจะตองมีความจริงใจและซื่อสัตยมีมนุษยสัมพันธ ที่ดีมี

ความเปนมิตรตอเพื่อนรวมงาน เปนที่ปรึกษาและผูประสานงานที่ดียอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

สงเสริมการทำงานเปนทีมตลอดจนกระตุนและสนับสนุนใหสมาชิกสามารถคิดแกปญหาดวยตนเอง

ได 

 

การบริหารงานเชิงนวัตกรรม 

 นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งใหมที่จะแพรกระจายไปสูสังคมเกิดข้ึน นวัตกรรมที่จะ

แพรกระจายและเปนที่ยอมรับของคนในสังคมน้ัน โดยทั่วไปประกอบดวยสวนสำคัญ 2 สวน คือสวน

ที่เปนความคิดและสวนที่เปนวัตถุนวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรอืไมน้ัน นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผูรับ

ระบบสังคม และรับการสื่อสารแลว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความสำคัญนวัตกรรมที่ยอมรับไดงาย

ควรจะตองมีลักษณะ 5 ประการดังน้ี    

 1) ผลประโยชน ที่ไดรับจากนวัตกรรม (Relation Advantage) คือระดับของการรับรูหรือ

ความเช่ือวานวัตการมน้ันมีคุณสมบัติที่ดีกวาความคิด หรือสิ่งที่มีอยูเดิม ซึ่งถูกแทนที่ดวยสิ่งใหม ถา

หากนวัตกรรมน้ันมีขอดีและใหประโยชนตอผูใชนวัตกรรมน้ันมากเทาใด ก็มีโอกาสที่จะมีผลที่

ยอมรับมากข้ึน 

2) การเขากันไดดีกับสิ่งที่มีอยูเดิม (Compatibility) การเขากันไดคือระดับของนวัตกรรม

ซึ่งมีความสอดคลองกับคุณคา ประสบการณและความตองการที่มีอยูแลงในตัวผูรับนวัตกรรมน้ัน ๆ 

ถาหากนวัตกรรมน้ันสามารถเขากันไดดีกับสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาก็มีโอกาสไดรับการยอมรับไดงายข้ึน 

3) ความซับซอน (Complexity) ความซับซอนคือระดับของความเช่ือวานวัตกรรมน้ันมี

ความยากตอการเขาใจและการนำไปใช นวัตกรรมบางอยางสามารถทำความเขาใจและนำมาใชได

งาย ในขณะที่บางอยางมีความซับซอนและเขาใจยากกวา นวัตกรรมที่มีความซับซอนนอยกวามี

โอกาสที่จะไดรับการยอมรับมากกวา 

4) การทดลองได (Trial ability) การทดลองไดคือระดับของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็น

ผลจากการทดลองปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลไดจริง อยางนอยภายใตสภาพที่จำกัดความคิดเหลาน้ี

สามารถทดสอบหรือทดลองไดอยางเปนข้ันตอน หรือเปนชวง ๆ ไป ก็จะไดรับการยอมรับอยาง

รวดเร็ว นวัตกรรมไมสามารถทดลองไดกอนมีโอกาสที่จะไดรับการยอมรับนอยกวา 

5) การสังเกตได (Observability) การสังเกตไดคือระดับของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็น

กระบวนการในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สามารถสัมผัสและแตะตองไดจริง ๆ การเสนอขาย
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สินคาที่เปนแบบขายตรง ที่ไดรับผลสำเร็จสูงถึงแมวาราคาจะคอนขางแพงก็เน่ืองมาจากของ

นวัตกรรมในขอน้ี คือ สามารถนำมาใหลูกคาชมและสาธิตใหดูวาสินคาช้ินน้ีมีขอดีอยางไร เปนข้ัน ๆ 

เมื่อดูแลวลูกคามีความเห็นวาดีจริงซื้อสินคาน้ัน 

การบริหารเชิงนวัตกรรม (Innovation Management หรือ IM) จึงมีความสำคัญและ

จำเปนมากข้ึนทุกวัน โดยเฉพาะสำหรับองคกรตางๆในประเทศไทย ที่จะตองขยับปรับระบบการ

บริหารงานภายในไปสูการใชความคิดควบคูไปกับทักษะแรงงานที่หลากหลาย คำตอบของคำถามก็

คือ IMS ซึ่งมี 2 สวนดวยกันคือ Innovation Management System การพัฒนาระบบงานใหมใน

องคกรที่กอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบกาวกระโดด และ Innovation Management 

Standard มาตรฐานที่จะมากำหนดแนวทางและวิธีการ (guideline) เพื่อใหแนใจวาระบบการ

จัดการน้ันดำเนินการไดอยางครบถวนรอบดานมากพอ 

เครื่องมือและวิธีการที่สำคัญตามขอกำหนดหรอืมาตรฐานน้ี ประกอบดวย 5 ประเด็นสำคัญ 

คือ 

1) Strategy กำหนดหนทางและเปาหมายที่สอดรับกัน 

2) Culture วัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยใหคนเกิดความคิดใหมไดในทุกวัน 

3) Process กระบวนการที่สามารวัดผลทำซ้ำและกอใหเกิดผลสำเร็จ 

4) Tools & Techniques เครื่องมือและวิธีการที่ใชเพื่อสรางนวัตกรรม  

5) Metrics ตัวช้ีวัดผลงานที่เกิดข้ึนและสามารถสอบยอนกลับได 

การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพการณปจจุบันที่

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และมีผลกระทบอยางรุนแรงตอองคกรตางๆ ไมเวนแมกระทั่งองคกร

ที่เคยประสบความสำเร็จมาแลว ในขณะเดียวกันหากมองในมุมกลับการเปลี่ยนแปลงน้ีก็สรางโอกาส

ใหมๆทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ดังน้ันการ

สรางการเปลีย่นแปลงใหเกิดข้ึนในองคกรจงึเปนเรือ่งจำเปนอยางย่ิงที่ผูบรหิารจะตองใชทั้งเทคนิคใน

การบริหารจัดการ (Management) และความเปนผูนำ(Leadership) เพื่ อนำพาองคกรสู

ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงได ดังน้ันการพัฒนาภาวะผูนำเชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญและ

จำเปนอยางย่ิง 

การบริหารจัดการทองถ่ินในปจจุบัน จำเปนตองใช “นวัตกรรม” เขามาเปนเครื่องมือใน

จัดการเพื่อใหเกิดการบรหิารทรพัยากรที่ดีทองถ่ิน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือรวมใจของคนในทองถ่ิน 

สรางและพัฒนาคนในทองถ่ินใหสามารถหาวิธีการ แนวคิดใหมๆในการบริหารจัดการทรัพยากร

รวมกัน ทั้งในรูปของนวัตกรรมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ เชน การรวมกลุมของ
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ชาวบานในการต้ังกองทุนหมูบาน เพื่อชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ  กลุมแมบานชุมชนเพื่อประกอบ

อาชีพ รวมกลุมสำหรับจำหนายสินคา O-Top  กลุม อสม. เปนตน ผูนำทองถ่ินก็ตองเปนบุคคลที่มี

ความรูความสามารถที่จะเขาถึงขอมูล รูจักจัดการความรู เขาถึงและใชเทคโนโลยีในการพัฒนา ซึ่ง

จะชวยใหการพัฒนาในทองถ่ินใหมี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีข้ึน 
 

องคกรแหงนวัตกรรม 

 เปนองคการที่มีการจัดการดานการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

สงผลใหองคการตองมีการเคลื่อนไหว ผูนำองคการจะตองกระตุนใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการ

ทำงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ (พสุ เดชะรัตน , 2546) อีกทั้งการพัฒนา

ความสามารถของผูบริหารและความสามารถขององคการใหสูงข้ึนน้ันจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการ

สรางสรรคนวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององคการทำใหองคการสามารถแขงขันกับคูแขงใน

ตลาดได (กฤศกร จิรภานุเมศ และคณะ, 2554) เพราะเหตุน้ีเององคการนวัตกรรมจึงมีความสำคัญ

อยางมากในยุคปจจุบัน องคการที่ เปนผูนำทางธุรกิจสวนใหญพบวา เกิดจากความสำเร็จอัน

เน่ืองมาจากนวัตกรรมไมทางใดก็ทางหน่ึง ยกตัวอยางเชน นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ  นวัตกรรมดาน

บริการนวัตกรรมดานกระบวนการนวัตกรรมดานการจัดการและนวัตกรรมดานการตลาด   เปนตน 

ทั้งน้ีพบวา นวัตกรรมยังมีความสัมพันธกับความสามารถทางนวัตกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรง

ตอลูกคาหรือผูรับบริการเชนกัน เห็นไดจาก การสรางความพึงพอใจการสรางความแตกตาง การ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและการลดตนทุนในการบริหารจัดการ(สำนักงานนวัตกรรม

แหงชาติ, 2549) 

 “องคกรแหงนวัตกรรม” ในที่น้ีไมไดหมายถึงการมีหนวยงานทางดานการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) แตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตตองเกิดข้ึนจากความรวมมือของ

บุคลากรในทุกระดับองคกร ดังน้ัน องคกรที่จัดวามีลักษณะเปนองคกรแหงนวัตกรรมควร

ประกอบดวยองคประกอบที่สำคัญดังตอไปน้ี 

1) มีการกำหนดทิศทาง วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธที่ชัดเจนที่สามารถพัฒนา

องคกรใหมุงสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม รวมถึงความมุงมั่นและทุมเทของผูบริหาร และเมื่อ

ทิศทางและความมุงมั่นของผูบริหารมีความชัดเจนแลว ตองมีลักษณะโครงสรางองคกรที่สามารถ

กระตุน และก อใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีโครงสรางองคกรที่มีความ

ยืดหยุนในระดับที่เหมาะสมที่จะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมภายในองคกรได ตัวอยางเชน บริษัท3M 

ประเทศไทย จำกัด มีการดำเนินการบริหารตามวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงจากประเทศ
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สหรัฐอเมริกาที่ตองการให3M เปนผูนำทางดานนวัตกรรม และเมื่อใดที่ลูกคาตองการผลิตภัณฑใหม

อะไรก็ตาม จะตองนึกถึง3Mกอนเปนอันดับแรก 

2) ผูบริหารควรมุงเนนและผลักดันใหเกิดการสรางวัฒนธรรมภายในองคกรดวยการเล็งเห็น

คุณคาของนวัตกรรมเปนสำคัญ และตองมีบุคลากรสำคัญที่จะทำหนาที่ตามบทบาทตางๆภายใต

กระบวนการนวัตกรรม ไมวาจะเปนการกำหนดตำแหนงผูนำในการดำเนินโครงการนวัตกรรมและ

ผูสนับสนุน อีกทั้งบุคลากรภายในองคกรยังตองมุงเนนการทำงานรวมกันเปนทีมมากกวาการมุงเนน

สวนบุคคลทั้งน้ีเน่ืองจากนวัตกรรมจะมีโอกาสเกิดข้ึนไดจากการทำงานรวมกันของบุคคลที่มีพื้นฐาน

ที่หลากหลาย(Cross-functional) ในขณะเดียวกันก็ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

เน่ืองจากการที่บุคลากรจะเปนผูที่สามารถคิดคนสิ่งใหมๆ ไดบุคลากรเองจะตองมีความรูและทักษะ

ที่เหมาะสมตัวอยางเชน บริษัท ซัมซุง สามารถเขามาสูการเปนหน่ึงในผูนำตลาดของผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสระดับโลก และสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางทัดเทียมกับบริษัท

โซน่ีไดน้ันเปนเพราะสาเหตุมาจากการเปนองคกรที่มีความเช่ือมั่นตอการสรางนวัตกรรมและให

ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา“ทรัพยากรมนุษย” อยางตอเน่ือง ซึ่งการสรางนวัตกรรมใน

องคกรของ “ซัมซุง” น้ัน เริ่มตนจากการทำใหการสรางนวัตกรรม กลายเปนคานิยมของพนักงาน

และเปนวัฒนธรรมขององคกรในที่สุดนอกจากน้ันยังมีการจัดต้ังทีมพัฒนานวัตกรรมที่ประกอบไป

ดวยบุคลากรที่มีลักษณะและแนวความคิดที่แตกตางกันข้ึนมา 

3) การใหความสำคัญกับการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในที่ทำงานที่เอื้อตอ

กระบวนการแหงการสรางสรรคโดยที่การตกแตงและการวางแผนผังสำนักงาน(Layout) แบบเห็น

หนาเห็นตากันและพบปะกัน(Interactive)ถือเปนเครื่องมือสำคัญอยางหน่ึงที่ชวยใหบุคลากรมีการ

สื่อสารพูดคุย สรางความไววางใจและนำสูการแลกเปลี่ยนเพื่อการตอยอดแนวคิดใหมๆตัวอยางเชน 

บริษัท กูเกิล มีการสรางสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อสงเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทาง

แนวความคิดเพื่อการสรางนวัตกรรมโดยใน“กูเกิลเพล็กซ”ซึ่งเปนสำนักงานใหญของกูเกิลในมลรัฐ

แคลิฟอรเนียไดสรางที่ทำงานของบุคลากรแตละคนในลักษณะ “เต็นท” สวนตัวที่มีขอบเขตของแต

ละคนแตใชวัสดุโปรงใสทำใหบุคลากรแตละคนรูสึกถึงความเปนอิสระในการทำงานและใน

ขณะเดียวกันก็ชวยใหมีการพบปะพูดคุยหรือการสบสายตาในลักษณะ “Eye Contact” ที่ทำให

บุคลากรรูสึกเสมือนตนเองเปนสวนหน่ึงของทีมงานอยูตลอดเวลา นอกจากน้ันการดีไซนเครื่อง

ตกแตงในสำนักงานใหเปนลักษณะสตูดิโอที่มีผนังและประตูเปนอะคริลิกโปรงใส ซึ่งใหความรูสึกทั้ง

เปนสวนตัวและเปดรับตอไอเดียภายนอกพรอมๆ กัน ก็กำลังเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบันน้ี 
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4) ผูนำองคกรตองสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู(Learning Organization) 

อยางแทจริง และการจะเปนองคกรแหงนวัตกรรมไดน้ันความเช่ือมโยงกับปจจัยภายนอกองคกรก็

จัดวาเปนหน่ึงในปจจัยที่สำคัญ เน่ืองจากหลายครั้งที่นวัตกรรมที่สำคัญภายในองคกรไมไดเกิดข้ึน

จากภายในแตเปนการเช่ือมโยงแนวคิดตางๆ จากภายนอกเขามาสูองคกร ไมวาจะเปนจาก

นักวิชาการผู เช่ียวชาญ คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงจากความตองการของผูบริโภค

ตัวอยางเชน บริษัท พร็อกเตอรแอนดแกมเบลิ (P&G) ที่พัฒนากลไกในการสรางเครือขายทางสังคม 

(Social Network Mapping)ดวยการสรางเครือขายเสมือนจรงิผานทางอินเทอรเน็ตและการสื่อสาร

แบบไรสาย ซึ่งมักจะใชเว็บไซตของกิจการในการเช่ือมโยงการติดตอสื่อสารระหวางกัน โดยการ

เช่ือมโยงกลุมบุคลากรคุณภาพของตนเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาในหัวขอตางๆตามความตองการ

ของกิจการ ซึ่งเครือขายของพีแอนดจีน้ี ไมไดเพียงแตเช่ือมโยงระหวางบุคลากรภายในองคกรเทาน้ัน 

แตยังรวมไปถึงนักวิชาการและผูเช่ียวชาญจากภายนอกอกีดวย เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่นขอมูลและ

เรียนรูกันอยางกวางขวางมากข้ึนนอกจากน้ันจะเห็นไดจากกิจการโรงแรมสตารวูดในสหรัฐอเมริกา

ไดออกแบบโรงแรมในรูปแบบใหม ที่มีลักษณะแตกตางจากเดิมซึ่งไดมีการนำเทคนิคการจำลอง

สถานการณมาใช โดยลองออกแบบโรงแรมรูปแบบใหมน้ีในโลกจำลองบนระบบอนิเทอรเน็ตและให

ทั้งบุคลากรของตน รวมถึงผูเขาเย่ียมชมทั่วไป เขามาใหความเห็นและปรับเปลี่ยนไปตามขอแนะนำ

ตางๆ ไดจนกระทั่งไดรูปแบบใหมที่เปนที่พึงพอใจแกทั้งบคุลากร ลูกคาและผูเขาเย่ียมชมแลวจึงคอย

พัฒนาออกมาเปนสินคาตนแบบ (Prototype) ซึ่งเทคนิคดังกลาวเหลาน้ีจะชวยใหเกิดการพัฒนา

นวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑและการดำเนินงาน มีความเสี่ยงทางดานการยอมรับของตลาด

นอยลง รวมถึงยังลดตนทุนในการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดใหมๆ ใหกับทางบริษัทอีกดวย 

กลไกในการสรางองคกรแหงนวัตกรรมใหประสบความสำเร็จน้ันองคประกอบที่สำคัญคือ 

องคกรจะตองมีการเช่ือมโยงระหวางทีมงานและองคกรความรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร

เขาดายกัน พรอมทั้งตองมีการกำหนดเปาหมาย ทิศทาง รูปแบบองคกรและวิธีการปฏิบัติงานของ

องคกรใหชัดเจนและมีประสทิธิภาพ รวมถึงตองการกระตุนและจงูใจ บุคลากรใดและสวนงานใหเกิด

ความมุงมั่นที่จะทำงานในสวนของตนใหสอดคลองและเกิดการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางดานการสรางคุณคาแกองคกรรวมกัน รวมถึง

ตองอาศัยผูนำที่มีวิสัยทัศนที่คอยใหการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนกลยุทธที่

สอดคลองกับนวัตกรรมและสนับสนุนใหบุคลากรของตนมีความกลาคิด กลาทำ นอกจากน้ัน

ผูปฏิบัติงานเองก็ตองมกีารคิดนอกกรอบที่พรอมจะเรียนรูและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และพรอม

ที่จะรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นอยูเสมอ รวมถึงมีการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิด
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ประโยชนและมีคุณคาสูงสุด 

ดังน้ัน องคการนวัตกรรมจะเกิดข้ึนไดก็เมื่อในองคการน้ันมีการสนับสนุนใหปจเจกและทีมงานตางๆ 

ที่ตองการทำนวัตกรรมและสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสูการปรับปรุง ซึ่งมิใชเฉพาะการ

วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทาน้ัน โดยองคการจะตองเริ่มตนที่ผูนำขององคการ

ทำความเขาใจแกทุกคนอยางเขาใจ สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดความคิดใหม หรือเพื่อเปน

การกระตุนใหเกิดบรรยากาศสรางนวัตกรรมภายในองคการ และอีกประการหน่ึงบุคลากรใน

องคการจะตองเหน็เรื่องการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติชอบสิ่งที่ทาทาย ขอมูลภายในองคการตอง

สามารถเขาถึงไดงาย ชอบการทดลอง มีการยืดหยุนในการทำงาน หลังจากน้ันก็ตองมีการสงเสริมให

เกิดการเรียนรูสิง่ตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม อาจจะไมจำกัดขอบเขตของการเรียนรู

ระหวางน้ันก็ตองการจัดการความรู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการน าความรูมาใชในการสราง

นวัตกรรม เชน การแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นที่แตกตางกัน เก็บการเรียนรูที่เกิดข้ึนเปน

คลังขอมูล และนำเอาความรูที่มีมาถายทอดใหบคุลากรในองคการไดรับรูดังน้ัน นวัตกรรมจะสัมฤทธ์ิ

ผลไดจะตองมีการเรียนรูจัดการเรียนรูในองคการ และสำคัญสำหรับการสรางนวัตกรรมคือการ

พัฒนากลยุทธนวัตกรรมขององคการ โดยการทบทวนนโยบายทางดานบุคลากร สรางใหทุกคนมี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
 

ผูนำในการพัฒนาทองถ่ิน 

ทองถ่ิน ชุมชน หนวยงานหรือองคกรระดับตางๆ จำเปนตองมีผูนำที่จะเปนผูที่กำหนดทิศ

ทางการดำเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานหรือองคกรของตน ผูนำมีอยูในทุก

ระดับต้ังแตสังคมหรอืหนวยงานขนาดเลก็ไปจนถึงองคกรขนาดใหญ ดังน้ัน ประสิทธิภาพของผูนำจึง

มีความสำคัญและมีผลกระทบโดยตรงกับความสำเรจ็หรอืความลมเหลวขององคกร ซึ่งหากองคกรใด

มีผูนำที่มีประสิทธิภาพหนวยงานหรือองคกรน้ันก็จะสามารถแขงขันกับผูอื่นและประสบความสำเร็จ

ตามเปาหมายที่วางไวไดเปนอยางดี หลักการดำเนินงานพัฒนาทองถ่ินจากแนวคิดพื้นฐาน หลักการ

พัฒนาไดนำมาใชเปนหลักในการดำเนินงานพัฒนา ดังตอไปน้ี 

1) ยึดหลักความมีศักด์ิศรีและศักยภาพของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนใน

ทองถ่ินใชศักยภาพที่มีอยูใหมากที่สุด และตองเช่ือมั่นวาประชาชนน้ันมีศักยภาพที่จะใชความรู 

ความสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองได จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพื่อ

แกปญหาชุมชนดวยตัวของเขาเอง 
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2) ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน ยึดมั่นเปนหลักการสำคัญวาตองสนับสนุนให

ประชาชนพึ่งตนเองได โดยการสรางพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สวนรัฐบาลจะชวยเหลือสนับสนุน

อยูเบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน 

3) ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนรวมคิด 

ตัดสินใจวางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะทำใน

ชุมชนทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดำเนินงาน อันเปนการปลูกฝง

จิตสำนึกในเรื่องความเปนเจาของโครงการ หรือกิจกรรม 

4) ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทำงานพัฒนาชุมชน จะตองเริ่มดวยการพูดคุย ประชุม 

ปรึกษาหารือรวมกัน คิดรวมกัน ตัดสินใจและทำรวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใตความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย 

บทบาทการเปนสัญลักษณของทองถ่ิน การปกครองทองถ่ินเรามักนึกถึง อบต. เทศบาล 

อบจ. ไมก็นึกถึงนายกเทศบาล สมาชิก อบต. หรือปลัด เจาหนาที่ตางๆ ขององคกรสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือเปนหนวยงานราชการที่มีความใกลชิดและเขาถึงประชาชนไดงาย

ที่สุด ทำใหองคกรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินและดูแลความเปนอยูของประชาชนไดเปน

อยางดี ซึ่งภารกิจหลักขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน คือความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ

ระดับชุมชน และพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุขทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินความทา

ทายหรืออุปสรรคในการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การพัฒนาทองถ่ินใหมี

ความเจริญและประชาชนอยูดีมีสุขน้ัน ถือเปนภารกิจหลักของทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง

หนวยงาน แตละแหงก็จะมียุทธศาสตรการพัฒนาในดานตางๆ โดยมีเปาหมายหลักของยุทธศาสตร

ดังกลาวคือ การพัฒนาทองถ่ินใหเปนเมืองนาอยู ในดานความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย

ของสังคม การคมนาคม การใหบริการ และสวัสดิภาพของประชาชนเพื่อใหแผนยุทธศาสตรดังกลาว 

เดินหนาไปสูจุดหมายที่วางไว แนวทางการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง เกิด

จากความพรอมในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานพื้นที่ ผูบริหาร บุคลากร และองคกร ขณะเดียวกัน

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ไดเขามามีบทบาทในทุกภาคสวน เพราะการมีระบบสารสนเทศ

พื้นฐานที่ดีชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินการ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ

แนวนโยบายที่วางไวประสบความสำเร็จ ชวยใหการทำงานและบริหารงานภายในองคกรทำไดอยาง

ราบรื่น ทำใหประชาชนที่อาศัยอยูในทองถ่ินไดรับบริการที่ดี สงผลใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึนการ

ชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินนอกเหนือจากการพัฒนาทองถ่ินและการดูแลประชาชนในภาวะ

ปกติแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังเปนหนวยงานที่อยูใกลชิด และรับรูเรื่องความเปนอยู 
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รวมถึงชวยเหลือประชาชน ในยามที่เกิดสภาวะฉุกเฉิน เชน การเกิดอุทกภัยแผนดินไหว ภัย

ธรรมชาติ หรือ เหตุการณที่ไมคาดฝนตางๆ ไมวาจะเปน การใหบริการดานสุขภาพที่ตองทำไดอยาง

รวดเร็วและทันทวงที การสงถุงยังชีพหรือของบริจาคตางๆ ไปใหกับผูประสบภัย อีกทั้งยังตองตรง

กับความตองการของผูประสบภัยอีกดวย (พิชญณิฐา พรรณศิลป, บทความ) 

กระแสในปจจุบันไดมุงใหความสนใจกับภาวะผูนำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) และภาวะผูนำที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) ซึ่งแนวคิดเหลาน้ี

ไดพยายามอธิบายวา ผูนำประสบความสำเรจ็ในระดับสงูในการจูงใจสมาชิก ความผูกพันตอองคการ 

ความเคารพนับถือ ความไววางใจ ความช่ืนชมในตัวผูนำ การอุทิศตนในการทำงาน ความจงรักภักดี 

และการปฏิบัติงานของสมาชิกไดอยางไร และยังพยายามอธิบายอีกวา ผูนำบางคนสามารถนำ

องคการหรือหนวยงานของตนประสบความสำเร็จอยางยอดเย่ียมไดอยางไร เน่ืองจากการดำเนิน

ธุรกิจขององคการในยุคโลกาภิวัตน ที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจขามประเทศ ทำใหหลายๆ

องคการมุงสรางผูนำที่สามารถบริหารและจัดการคนในประเทศที่ไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ 

ประกอบกับแนวคิดที่มีอยูยังอาจไมเพียงพอตอการสรางรปูแบบภาวะผูนำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึง

นำไปสูการพัฒนาแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน (Hartog and Koopman, 2001) ผูนำ

ชุมชนจึงตองมีการเรียนรูในดานตางๆ เพื่อปรับตัวใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 
 

การบริหารงานเชิงนวัตกรรมกับผูนำในการพัฒนาทองถ่ิน 

เมื่อมีการจัดรูปแบบโครงสรางองคกร กำหนดแผนการดำเนินงานและไดเริ่มมีการเผยแพร

แนวคิดของทองถ่ินแหงนวัตกรรมแลว สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ตองปลูกฝงใหอยูในสายเลือดของ

บุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมด คือ ความคิดริเริ่มในการดำเนินกิจกรรม และแนวคิดที่วานวัตกรรมเปน

งานของทุกคนเพื่อใหทองถ่ิน มีความเขาใจตรงกันและมีเปาหมายเดียวกัน เมื่อทองถ่ิน ภายใน

องคกรมีความพรอม แนวคิดในการสรางก็จะถูกกระจายออกไปสูกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายจนใน

ที่สุดจะมีการชักจูงช้ีแจงถึงผลประโยชนที่จะไดรับรวมกันและพยายามใหเกิดการรวมกลุมกันของ

อุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่อยูในคลัสเตอรเดียวกันทั้งแนวต้ังและแนวนอน (Vertical & Horizontal 

Clusters) ต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ สุดทายก็จะมีการใหเห็นเปนรูปธรรมในพื้นที่บริเวณเดียวกัน

ของอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองต้ังแตการวิจัย การออกแบบ การผลิตวัตถุดิบ โรงงานผูผลิต ผูขนสง

จนถึงผูขาย บนปรัชญาพื้นฐานเริ่มตนที่ทุกธุรกิจสามารถใชองคความรูรวมกัน การรวมตัวกันเปน

กลุมธุรกิจหรือคลัสเตอรน้ันจะทำใหเกิดกระบวนการสรางการเรียนรู การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
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การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน และยังชวยลดตนทุน

ตางๆ ในหวงโซอุปทานอันจะนำไปสูศักยภาพในการสรางนวัตกรรมและการผลิตรวมกัน ทำใหมี

ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนและสามารถสรางความแตกตางที่ทำใหเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยมี

ทองถ่ินแหงนวัตกรรมเปนผูจุดประกายใหเกิดความสำเร็จดังกลาว 

นวัตกรรมเปนสิ่งสำคัญในการรักษาชีวิตขององคการและรักษาความไดเปรียบคูแขงขัน

องคการจึงตองมีการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรม การสนับสนุนการสราง

นวัตกรรมตองรูปญหาและโอกาส หาพันธมิตรดวยการแสดงวิสัยทัศนการยุติการตอตาน การมอบ

อำนาจ และการใหรางวัลกับความสำเร็จ (Kinichi & Williams, 2551, หนา 163-164) สวน 

Porter (อางถึงใน กีรติ ยศย่ิงยง, 2552, หนา 26-27) กลาววา องคการตองสงเสริมใหบุคลากรใช

พลังความคิดริเริ่มสรางสรรคจากพลังสมอง เปนกระบวนการสรางสรรคความสามารถและความ

ชำนาญของบุคลากร เปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองคการเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน

และความเจริญเติบโตอยางมั่นคงขององคการจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะจัดการความรูและดึง

ความสามารถในการปรับและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ของบุคลากรออกมาเปนรูปธรรม 

Osborne and Plastrik (2000) ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการและ Light (1998) 

ศึกษานวัตกรรมในองคการที่ไมแสวงหากำไร รวมทั้งองคการภาครัฐขนาดเล็ก พบวา การสราง

นวัตกรรมในองคการภาครัฐมีที่มาหลากหลาย เชน การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มุมมองจาก

ภายนอก ผูมีสวนไดเสียการมีสวนรวม การทดลอง มีทรัพยากรที่เหมาะสม การสงเสริม การสราง

ความมั่นใจ การเรียนรูที่จะยอมรับ การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผล เปนตน Bingham 

(as cited in Fimm, 2011, p. 15) กลาวถึง รูปแบบการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีในทองถ่ิน

ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของชุมชน  ลกัษณะขององคการ สภาพแวดลอมองคการและขอเรียกรอง 

ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมในทองถ่ิน (Model for the Adoption of 

Technological Innovation by Local Government) 

 ที่ 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 

การบริหารงานเชิงนวัตกรรมสูผูนำในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

ผูนำทองถ่ินจำเปนประยุกตใชความรูและทักษะในดานตางๆ และรวมกลุมบุคคลใหมุงมัน่สูเปาหมาย

เดียวกัน ดวยการเปนผูนำที่มีความมุงมั่นตอเปาหมายและเรยีนรูสิง่ตางๆ อยางไมหยุดย้ัง โดยพัฒนา

ความรู ทักษะ และประสบการณอยูเสมอ โดยคุณลักษณะที่สำคัญคือ 1.คำนึงถึงประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวนตน 2.มีความต้ังใจ เอาใจใส และรับผิดชอบ ตอหนาที่ 3.มีความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได 4.มีคุณธรรม จริยธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมขัดตอศีลธรรม ประเพณี กติกา 

ขอตกลง 5.ไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม 6.มีการเรียนรูและพัฒนางานดวยขอมูลที่เปนความ

จริง และมีการนำขอมูลไปใชในการพัฒนางาน 7.มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค หาทางออกใหกับ

ชุมชนทองถ่ิน โดยไมหยุดน่ิง 8. มีการสรางผูนำรุนใหม 9.สรางและประสาน เครือขายใน

หลากหลายลักษณะ 10.ทำงานรวมกับทุกฝาย ทุกภาคสวน 
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คุณภาพการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Internal Audit Quality and the Firm Performance of Listed 

Companies in the Stock Exchange of Thailand 

สุวรรณี  รุงจตุรงค∗ ฐิตาภรณ  สินจรูญศักด์ิ∗∗  

บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายใน

สงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

พบวา บริษัทที่มีระบบการควบคุมภายใน และมีการกำหนดวิธีปฏิบัติการตรวจสอบอยางหมาะสม

ครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ บริษัทชวยใหทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงาน การ

ควบคุมดูแลการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ความถูกตอง เช่ือถือไดของขอมูลทาง

บัญชีและการเงิน และคุณสมบัติของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ขนาดของการตรวจสอบ

ภายในและประสบการณของการตรวจสอบภายใน มีผลกระทบตอคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

โดยที่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคุณภาพการตรวจสอบภายใน ทำใหเกิดความเช่ือมั่นในผล

การดำเนินงานและสามารถสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการไดอยางสูงสุด 

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 

                                                             
∗นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
∗∗ผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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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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, 

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 

การดำเนินงานที่มีความหลากหลายแตกตางกันของแตละองคกร ทำใหจำเปนตองใชวิธี

ปฏิบัติการตรวจสอบใหเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวางานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ 

ในองคกร โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมให

มีสวนสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานและผลการดำเนินงาน

ของกิจการ ในการกำหนดวิธีการตรวจสอบและแยกประเภทของการตรวจสอบภายในของแตละ

องคกรโดยทั่วไป เชน การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงาน กาตรวจสอบการ

บริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบ

พิเศษ เพื่อแสดงความเช่ือมั่นตอนักลงทุนวาบริษัทมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ

รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่โปรงใส รวมถึงผูที่มีสวนไดเสีย เจาหน้ี และสวนราชการที่กำกับดูแลที่

ตองการทราบขอมูลทางการบัญชีที่มีความถูกตอง โปรงใส และเช่ือถือได ผูตรวจสอบภายในจึงเปน

ทรัพยากรสำคัญที่ตองตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่เย่ียงผูประกอบวิชาชีพอยูเสมอเชนเดียวกับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพอื่น ๆ ที่ถูกกำหนดใหตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดวยความรู 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ มีความเปนอิสระและปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพื่อใหการ

ตรวจสอบภายในเปนกลไกสำคัญของระบบการควบคุมการดำเนินงานของกิจการ (Charoen 

Chetsadawan. 2008: pp 24)  

 การตรวจสอบภายในพัฒนาข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The 

Institute of Internal Auditors: IIA) บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไป เปนการ

สรางความเช่ือมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพิ่มคุณคา และปรับปรุงการ

ดำเนินงานขององคกร ชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ และเปนระเบยีบ 

(IIA, 2013) ผูตรวจสอบภายในมีสวนรวมกับผูบริหารในระดับตาง ๆ เพื่อหาแนวทาง และกำหนด
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วิธีการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมภายใตภาวการณแขงขันที่เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งการตรวจสอบ

ภายในยังมีบทบาทสำคัญในการชวยใหองคกรมีการบริหารจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

คุณสมบัติที่เหมาะสมของทีมงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายในประกอบดวย คุณสมบัติของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ขนาดของการ

ตรวจสอบภายใน และประสบการณของการตรวจสอบภายใน สงผลใหงานตรวจสอบภายในมี

ประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยงมากข้ึนทำใหเกิดความเช่ือมั่นในผลการดำเนินงานของกิจการ 

และชวยใหองคกรมีความแข็งแกรงอยางย่ังยืน (Ramamoorti, 2003) 

 ผลการดำเนินของกิจการจากการวิเคราะหงบกำไรขาดทุนของบริษัท ทำใหนักลงทุนเห็น

ภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ และผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลที่จะ

ไดรับจากองคกร ซึ่งเปนหน่ึงในเหตุผลที่ชวยประกอบในการตัดสินใจลงทุนในกิจการน้ัน ๆ โดยผู

ลงทุนจะศึกษาผลการดำเนินงานจากอัตราสวนกำไรตอหุน อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

อัตรากำไรสุทธิ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรข้ันตนและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

โดยขอมูลดังกลาวน้ันจะเปนอัตราสวนที่แสดงใหนักลงทุนพึงพอใจหรือไม ดังน้ันอัตราสวนทางการ

เงินจึงเปนสวนหน่ึงในการวัดผลการดำเนินงานขององคกร ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวากิจการ

ดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายหรือไม ซึ่งการวัดผลการดำเนินงาน

ทางการบัญชีเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอเพราะตัวเลขทางบัญชีอาจมีการตกแตงตัวเลขโดย

ผูบริหาร และขอมูลทางบัญชีเปนการแสดงถึงสิ่งที่เกิดข้ึนมาแลวในอดีตอาจไมแสดงใหเห็นถึง

มูลคาเพิ่มในอนาคต นักลงทุนอาจตองพิจารณาถึงอัตราสวนทางการเงินที่มีการผสมผสานระหวาง 

การบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตรเขาไปดวยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่

มีผลการดำเนินงานที่ดีอยางแทจริง (Beaver, 1968) 

คุณภาพของการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการให

คำปรึกษาอยางเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน 

การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวดวยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอยางเปนระบบและ

เปนระเบียบ (ที่มา : The  Institute  of  Internal  Auditors : IIA, 2013) 

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยไดใหความหมายการตรวจสอบภายใน คือ การ

ใหความเช่ือมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ
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ดำเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอยางเปน

ระบบและเปนระเบียบ (Internal Auditor Association of Thailand, 2017) 

กรมบัญชีกลางไดใหความหมายการตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมใหความเช่ือมั่นและการ

ใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการให ดี ข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุ เปาหมายและ

วัตถุประสงคที่กำหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอยางเปนระบบ โดยจำแนกงานตรวจสอบภายในออกเปน 2 

ลักษณะ คือ (1) งานบริการใหความเช่ือมั่น (Assurance Service) คือการตรวจสอบหลกัฐานตาง ๆ 

ของสวนราชการอยางเที่ยงธรรม และการประเมินผลอยางเปนอิสระ เชน การตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เปนตน (2) งานบริการให

คำปรึกษา (Consulting Service) คือการใหคำแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยลักษณะงาน

และขอบเขตของงาน โดยการจัดทำขอตกลงรวมกับผูรับบริการ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับ

สวนราชการ และการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของสวนราชการใหดี

ย่ิงข้ึน เชน การใหคำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคลองตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน 

และการฝกอบรม เปนตน (The Comptroller General's Department, 2018) 

การตรวจสอบภายในเปนการใหบริการขอมูลแกฝายบรหิารและเปนหลักประกันขององคกร

ในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมใน

ดานการเงินและการบริหารงาน การตรวจสอบภายในมีความสำคัญ และประโยชน ดังน้ี 

1.สงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลทีดี่ (Good Governance) และความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

2.สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability 

and Responsibility) ทำใหองคกรไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนพื้นฐาน

ของหลักความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Auditability) 

3.สงเสริมให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 

Effectiveness of Performance) ขององคกร เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน 

วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลที่สำคัญที่ชวยปรับปรุงระบบงาน

ใหสะดวก รัดกุม ลดข้ันตอนที่ซ้ำซอนและใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลาชวยลดเวลาและ
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คาใชจาย เปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการประสานและลดปญหาความไมเขาใจ

ในนโยบาย 

4.มาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชน

สูงสุดตอองคกร 

5.สัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน

องคกรลดโอกาสความรายแรงและความเสีย่งที่อาจเกดิข้ึนรวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของงาน 

 วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง

ในการทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรดวยการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหประเมินใหคำปรึกษาใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน

ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติหนาที่และดำเนินงานเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  

ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของ

รายงานผลที่มีประโยชนตอการ ตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่

มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน  

ผูตรวจสอบภายในที่ดีจะตองเปนผูทีม่ีความรูในวิชาชีพ และความรูในสาขาวิชาอื่นซึ่งจำเปน

ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและตองมีคุณสมบัติสวนตัวที่จำเปน และเหมาะสม ดังน้ี 

1.มีความเช่ียวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จำเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เชน การ
บัญชี เศรษฐศาสตร กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.มีความรู ความชำนาญ ในการปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการ

ตรวจสอบตาง ๆ ที่จำเปนในการตรวจสอบภายใน 

3.มีความรอบรูเขาใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การวางแผนงาน 

การจัดทำและการบริหารงบประมาณ 

4.มีความสามารถในการสื่อสารการทำความเขาใจในเรื่องตาง ๆ การวิเคราะห การ

ประเมินผล การเขียนรายงาน 

5.มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคกรและเพื่อนรวมงาน 

6.มีมนุษยสัมพันธที่ดี วางตัวเปนกลาง รูจักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ หลักการที่

ถูกตอง กลาแสดงความเห็นในสิ่งที่ไดวิเคราะห และประเมินจากการตรวจสอบ 
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7.มีความอดทน หนักแนน รับฟงความคิดเห็นผูอื่น 

8.มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

เที่ยงธรรม 

9.เปนผูมีวิสัยทัศน มองการณไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค 

และมองปญหาดวยสายตาเย่ียงผูบริหาร (Office of the Board Civil servants: Office of the 

Civil Service Commission, MPO) 

ประเภทของการตรวจสอบ  

โดยทั่วไปแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใชกันโดยทั่วไปเปน 6 ประเภท ดังน้ี 

1.การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) คือการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือได

ของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการ

ดูแลปองกันทรัพยสิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตาง ๆ 

วามีเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาขอมูลที่บันทึกบัญชี รายงานทะเบียน และเอกสารตาง ๆ ถูกตอง และ

สามารถสอบทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพยสินตาง ๆ ได 

2.การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) คือการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการขององคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายหรือ

หลักการที่กำหนด การตรวจสอบเนนถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา โดยตองมี

ผลผลิตและผลลัพธที่เปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม ทั้งน้ี ตอง

คำนึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในขององคกรประกอบดวย 

2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหมั่นใจไดวาการใช

ทรัพยากรสำหรับแตละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนอันมีผลทำใหองคกรไดรับ

ผลประโยชนอยางคุมคา 

2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธีปฏิบัติงานซึ่งทำ

ใหผลที่เกิดจากการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

2.3 ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไมสุรุยสุราย

ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใชทรัพยากรต่ำกวาที่กำหนดไวโดยยัง

ไดรับผลผลิตตามเปาหมาย 

3.การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงาน

ดานตาง ๆ ขององคกรวามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการประเมินผล



205การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งเปนไปตามหลักประกันการ

บริหารงานและหลักการกำกับดูแลที่ ดี (Good Governance) ในเรื่องความนาเช่ือถือความ

รับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 

4.การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด (Compliance  Auditing) คือการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของที่กำหนดทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

5.การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) คือการพิสูจน
ความถูกตอง และเช่ือถือไดของระบบงาน ระบบขอมูลที่ ไดจากการประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอร รวมทั้งระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข และการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล การตรวจสอบประเภทน้ีเปนสวนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นำระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน เชน การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงาน 
หรือการตรวจสอบการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจำเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศน้ี 
เพื่อใหสามารถดำเนินการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) คือการตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมายจาก

ฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่สอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มี

เหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทำที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึนซึ่งผูตรวจสอบ

ภายในจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้ง

เสนอแนะมาตรการปองกัน 

คุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในตองสื่อสารหรือรายงานผล

การตรวจสอบตามที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด การสื่อสารและรายงานผลการ

ตรวจสอบ ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทายในการปฏิบัติภารกิจที่จะตองเอาใจใสเปนพิเศษ การตรวจสอบ

ภายใน ชวยกำหนดความนาเช่ือถือ ความเปนจริง และความสมบูรณของขอมูลทางการเงิน การ

ดำเนินงานจากหนวยงานที่แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่เหมาะสมในทุกระดับของการ

จัดการ ดังน้ัน กิจการที่ประสบความสำเร็จ ตองมีการดำเนินงานตรวจสอบภายในที่ตองเปนอิสระ 

ดวยเหตุน้ีรายงานการตรวจสอบภายในจึงเปนวิธีการสื่อสารระหวางการตรวจสอบ และการจัดการ

ภายใน และเปนแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการ (Ljubisavljević & Jovanovi, 2011)  

คุณภาพของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Quality) การตรวจสอบภายใน

เปนเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการ

ควบคุมภายในขององคกร ผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการ

ตรวจสอบภายในจึงตองมีความรู ความเขาใจในหลักการ วิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
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ภายใน รวมทั้งตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปตามหลักการ

สากล และที่กำหนดโดยหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ งานตรวจสอบภายในที่ประสบความสำเร็จน้ัน 

ผูบริหารตองสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ชวยใหกิจการสามารถประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค และเกิดมูลคาเพิ่ม

ไดอยางแทจริง จากการศึกษาในอดีต มีผูวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบภายใน

และผลการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปน้ันมีทั้งการศึกษาขอมูลจากในประเทศที่พัฒนาแลว 

และประเทศที่กำลังพัฒนา สรุปไดวา จากความหลากหลาย และความแตกตางกันของธุรกิจน้ัน การ

กำหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบอยางเหมาะสม (Lipton & Lorsch, 1992 และ Jensen, 

1993) แนะนำจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบควรเปน 7-8 ทาน องคกรที่มีสมาชิกของ

คณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 8 ทาน เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมการโตตอบ และการ

อภิปรายผล และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความเปนอิสระ ขนาดการตรวจสอบภายในมี

ความสำคัญตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท ขนาดของหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนอยูกับ

จำนวนหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีอยูกับคณะกรรมการตรวจสอบ พื้นที่ของการตรวจสอบขนาด

ใหญมักมีลักษณะการกระจายความรับผิดชอบ ซึ่งนำไปสูการไมแนนอน การปรับเปลี่ยนกลยุทธโดย

การแบงสัดสวนของกลุม ละลดความมุงมั่นของกลุม (DeAngelo, 1981 และ Goodwin & Yeo, 

2001) ความสัมพันธเกี่ยวกับความคาดหวังของผูบริหารในระดับสูง และผูตรวจสอบภายในของ

องคกร การทำงานสวนใหญของการตรวจสอบภายในมีบทบาทเพื่อสนับสนุนดานการบริหารจัดการ 

อาจทำใหขาดความเปนอิสระในการตรวจสอบ (Sarens & De Bedde, 2006) คุณสมบัติของ

หัวหนาผูตรวจสอบ และสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีประสบการณการตรวจสอบ มี

คุณสมบัติทางดานบัญชี มีความรูความเขาใจในระบบธุรกิจ และในเรื่องอื่น ๆ ทางธุรกิจ ชวยทำให

คุณภาพการตรวจสอบภายใน และผลการดำเนินงานของกิจการมีโอกาสเติบโตสูง (Hutchinson & 

Zain, 2009) การควบคุมภายในของหนวยงานถือเปนกลไกการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ 

(Barac & Steden, 2014) ปจจัยดานองคกรและสิง่แวดลอมที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของบริษัทโดยมี

ความสำคัญตอคุณภาพ และความซับซอนของบริษัท เปนการยืนยันวาบริษัทที่ซับซอนมีความ

ตองการการตรวจสอบ และการใหคำปรึกษา การควบคุมอยางเปนทางการจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่เขมแข็งสูงกวา (Like Jiang, Paul André, Chrystelle Richard, 2018) ภาคเอกชน 

จะมกีิจกรรมการตรวจสอบภายในมากกวาภาครัฐเล็กนอย มีความแตกตางระหวางสองภาคเกี่ยวกับ

ระดับของการประสานงานระหวางผูตรวจสอบภายใน และภายนอก (Madawaki, M., Ahmi, A., & 

Ahmad, H. N., 2018) จากเหตุผลดังกล าวการศึกษาในปจจุบันจึ งพยายามที่ จะทบทวน
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ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของการตรวจสอบภายในกับผลการดำเนินงานของบริษัทมากข้ึน 

โดยมีปจจัย 4 ประการคือ คุณสมบัติของหัวหนาผูตรวจสอบ ขนาด คุณวุฒิและประสบการณของ

ฝายตรวจสอบ การตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทมีความสัมพันธกันกับ

คุณสมบัติของผูบริหาร และผลการดำเนินงานของบริษัทในสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน มี

ความจำเปนที่ผูตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบ มีความรูความเขาใจใน

ระบบธุรกิจ และในเรื่องอื่น ๆ ทางธุรกิจ จะสามารถเขาถึงระบบและข้ันตอนของมาตรฐานรวมถึง

การกำหนดวาวิธีไหนไดผล และวิธีไหนที่ไมใชจุดแข็ง หรือจุดออน ดังน้ัน ความสัมพันธระหวาง

คุณสมบัติของหัวหนาผูตรวจสอบและการดำเนินงานของบริษัท ขนาดของการตรวจสอบภายใน 

และผลการดำเนินงานของกิจการ 

ผลการดำเนินงานของกิจการ 

 ผลการดำเนินงานของกิจการ องคกรที่สามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังใจไว เปนไปตามที่ผูมี

สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบรษัิทตองการ และตองมีการวัดในการประเมินที่ชัดเจนเพื่อใหมั่นใจในการ

ดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ และย่ังยืนในอนาคต (Behn, 2003) ไดระบุวัตถุประสงคของการช้ี

วัดการดำเนินงาน 8 ขอดังน้ี 1) เพื่อการประเมนิของหนวยงานกำกับดูแลของภาครัฐ 2) เพื่อควบคุม

การทำงานของผูบริหารและเพื่อตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาใหแนใจวามีการทำงานที่ถูกตอง 3) เพื่อ

กำหนดงบประมาณใหสอดคลองกับโครงการตาง ๆ กำลังคนหรือการจัดสรรจำนวนเงินสูสาธารณะ 

และสังคม 4) เพื่อการกระตุนผูบริหารพนักงานและผูมีสวนไดเสียใหมีความรวมมือในการปรับปรุง

กระบวนการการทำงาน 5) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารสามารถโนมนาวทางการเมือง นักขาวหรือ

ประชาชนใหเห็นดวยกับนโยบายของบริษัท 6) เพื่อเปนเปาหมายในความสำเร็จของบริษัท 7) เพื่อ

เรียนรูวาสิ่งที่ทำหรือสิ่งไมควรทำในอนาคต และสุดทาย 8) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให

ไดผลแตกตาง 

 การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจะเห็นวานักวิจัยไดใชมาตรการตาง ๆ เพื่อ วัด

ประสิทธิภาพ โดยจำแนกการวัดที่อิงตามการบัญชีและตามตลาด การวัดประสิทธิภาพมีความสำคัญ

อยางย่ิงในการจัดการที่มีประสิทธิภาพขององคกร และในการปรับปรุงกระบวนการ เน่ืองจากสิ่งที่

สามารถวัดไดน้ันสามารถจัดการได ดังน้ันการเพิ่มประสทิธิภาพขององคกรจึงจำเปนตองมีการวัด

เพื่อกำหนดผลกระทบของระดับประสิทธิผลขององคกรตามผลการดำเนินงานประสิทธิผล (Al-

Matari et al, 2014) ความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานภายใตสถานการณเดียวกัน และถือวาเปน

การนำเสนอขอมูลที่มีนัยยะทางสถิติที่จะชวยใหติดตามการบริหารงานของผูบริหารในบริษัทใหมี
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ประสิทธิภาพ (Koufopulos et. al., 2008) และตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของบริษัทแบงออกเปน 2 

กลุมคือ  

 1. ตัวชี้วัดดานการเงิน (Financial Key Performance Indicator ) เปนการนำตัวเลข

ในรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทผลการดำเนินงานของ

กิจการ หรือกระแสเงินสดซึ่งตัวเลขเหลาน้ีหมายถึง การใชทรัพยากรทางการเงินอยางคุมคา มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสามารถในการแขงขัน และการดำเนินงานที่ตอเน่ือง มี

ความสำคัญมากตอผูมีสวนไดเสีย เชนเจาของบริษัท ผูบริหาร นักลงทุนนักวิเคราะหทางการเงิน 

หรือหนวยงานราชการ ถือไดวาขอมูลในรายงานทางการเงินน้ีชวยสะทอนถึงการปฏิบัติงานทั้ง

ภายใน และภายนอกบริษัท จากการวิเคราะหรายงานทางการเงินน้ันออกมาเปนตัวเลขนำเสนอเปน

มูลคาทางการเงิน การวัดผลการดำเนินงานทางการเงินน้ีถือวาเปนตัวแทนภาษาทางธุรกิจที่มีความ

เที่ยงธรรมมีความเขาใจงายและเกี่ยวของกับการดำเนินงานทางธุรกิจ Al-Matari et al. (2014) 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานจำแนกไดเปน 3 มิติ คือ 1) มิติการวัดทางบัญชี (Accounting-Based 

Measurements) 2) มิติการวัดทางการตลาด (Market-Based Measurements) 3) มิติดานอื่น ๆ 

ที่ไมสามารถจัดเขาในมิติทั้ง 2 ได 

 1) มิติการวัดทางบัญชี (Accounting-Based Measurements) ซึ่งประกอบดวยการวัด

ความสามารถในการทำกำไรซึ่งมีตัวช้ีวัด อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (Return on 

Assets: ROA) อั ตราผลตอบแทนจากส วนของผู ถื อหุ น  (Return of Equity: ROE) อั ตร า

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) สรุปจากการสำรวจการวัด ปรากฏวา อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด มีคา ROA ไดรับความนิยม ของนักวิจยัมากที่สุดเปนจำนวนรอย

ละ 46 รองลงมาคือ การวัดดวย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ คา ROI รอยละ 26 

 2) มิติการวัดทางการตลาด (Market-Based Measurements) ซึ่งประกอบดวยการวัดโดย

Tobin’s Q Market  ผลการสำรวจปรากฏวา นักวิจัยสวนใหญใชการวัดแบบ Tobin’s Q รอยละ 

78 สวนวิธีอื่น ๆ นอยมาก 
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3) มิติดานอื่น ๆ ที่ไมสามารถจัดเขาอยูในมิติทั้ง 2 ขางตนได เชน ผลผลิตตอพนักงาน 

คาใชจายตอการใหบริการ ซึ่งจะเห็นจากงานวิจัยของ (Duke II & Kechi., 2013) 

 2. ตัวชี้วัดท่ีไมใชดานการเงิน (Non- Financial Key Performance Indicator) คือ

การใหขอมูลที่สำคัญที่ไมสามารถวัดหรือนำเสนอเปนมูลคาทางการเงินไดเชนขอมูลประเด็น

สิ่งแวดลอมอัตราการเขาออกของพนักงานช่ัวโมงการอบรมพนักงานความพึงพอใจของลูกคา

กิจกรรมการใหคำปรึกษา ลักษณะของตัวช้ีวัดที่ไมใชดานการเงินสวนใหญจะประกอบไปดวย 7 

ลักษณะคือ 1) ไมสามารถแสดงเปนจำนวนเงิน 2) มักจะวัดเปนความถ่ีวันสัปดาหเดือนไตรมาสป 3) 

การบังคับใชโดยผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหาร 4) การวัดความสามารถหรือความ

เขาใจไดและสามารถติดตามการกระทำไดโดยพนักงาน 5) ความรับผิดชอบในแผนการเปนกลุม 6) 

นัยยะสำคัญทางสถิติจะสะทอนถึงปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จ และ 7) สงผลกระทบเชิงบวกตอ

ตัวช้ีวัดการดำเนินงานอื่น ๆ (Santos & Brito, 2012)   

บทวิเคราะหและสรุปผล 

 การนำเสนอเรื่อง คุณภาพการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบวา 

ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในที่สงผลตอผลการดำเนินงานประกอบดวย 3 ดานที่

สำคัญไดแก (1) คุณสมบัติของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน (2) ดานขนาดของการ

ตรวจสอบภายใน และ (3) ดานประสบการณของการตรวจสอบภายใน สวนผลการดำเนินงาน

สามารถสรุปไดวา การวัดผลการดำเนินงานดวยตัวดัชนีช้ีวัดความสำเร็จดานการทำกำไร ดาน

ผลตอบแทนสวนผู ถือหุน และความสำเร็จดานการตลาดไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพย  

ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน ผลตอบแทนจากมูลคาบริษัท และผลตอบแทนจากสวนแบงทาง

การตลาด  

คุณสมบัติทางวิชาชีพของหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ขนาดของการตรวจสอบภายใน 

และประสบการณของการตรวจสอบ มีผลตอประสิทธิภาพของแผนกตรวจสอบภายใน แผนก

ตรวจสอบภายในมีความสำคัญตอบริษัท และถือวาเปนองคประกอบหลักในการใชระบบบัญชี และ

ยังชวยในการประเมินการทำงานของฝายบรหิาร และแผนกตาง ๆ  การตรวจสอบภายในถือเปนแกน

หลักของการบริหารเปนสวนที่ชวยติดตามการบริหารธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของ ประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในชวยในการพัฒนางานของบริษัท เน่ืองจากรายงานทางการเงินแสดงคุณภาพของ

แผนกตรวจสอบภายใน นอกจากน้ีการตรวจสอบภายในเปนสวนสำคัญของโครงสรางการกำกับดูแล
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กิจการ (CG) ขององคกร ครอบคลุมกิจกรรมการกำกับดูแลที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการ บริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรายงานทางการเงินที่นาเช่ือถือ การศึกษา

น้ีใหความสำคัญกับการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการตรวจสอบภายใน

และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งวรรณกรรมที่ผานมาของการศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจ

ความสัมพันธระหวางลักษณะการตรวจสอบภายใน (IAC) และผลการดำเนินงานของกิจการยังพบวา

มีนอยมาก ดังน้ันวัตถุประสงคหลักของการศึกษาน้ีคือการเติมเต็มชองวางในวรรณกรรม และให

โอกาสสำหรับการวิจัยในอนาคตเพื่อตรวจสอบความสัมพันธน้ีอยางลึกซึ้ง (Eighme & Cashell, 

2002) 

 การวัดผลการดำเนินงานจะเห็นไดวามีความหลากหลายในมุมมองของการศึกษา สำหรับ

บทความน้ีมุงเนนเฉพาะในสวนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไดจากการบูรนาการแนวคิดจาก

นักวิจัยที่ศึกษาและรวบรวมขางตน โดยเลือกตัวดัชนีช้ีวัด ความสำเร็จดานกำไรดานผลตอบแทน

สวนผูถือหุน และความสำเร็จดานการตลาดไดแก ผลตอบแทนจากสินทรัพย ผลตอบแทนจากมูลคา

บริษัท และผลตอบแทนจากสวนแบงทางการตลาด แนวคิดดานการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท

มีหลายมิติ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการวัด แตอยางไรก็ตามแนวคิดน้ีอาจมีสวนเกี่ยวของ และมี

ผลกระทบมาจากพฤติกรรมของผูบริหารตามทฤษฎีตัวแทน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Hidayat 

& Ultama, 2015 และ Chermian Eforis, 2018) ไดวัดประสิทธิภาพดำเนินงานของกิจการกับการ

กำกับดูแลกิจการ โดยใชการวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราผลตอบแทนจาก

การขาย (ROS) และมูลคากิจการ Tobin’s Q โดยพบวาประสิทธิภาพดำเนินงานของกิจการมีผลตอ

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (Sirada Nuanpradit, 2004) ซึ่ง

ศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจและความสามารถในการทำกำไร

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2543 - 2546 พบวา บริษัทที่มีคาความนิยมที่

เกิดจากการควบรวมธุรกิจมากจะทำใหมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่มากกวาอยางมีนัยสำคัญ
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ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

ชัยยุทธ ชิโนกุล∗ 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบนิในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย

การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปน

เรื่องการทำอุตสาหกรรมแบบใหมที่จะปรับปรงุระบบการทำงานในพื้นที่เดิม ดานการแขงขันและกล

ยุทธจะมีอุตสาหกรรมใหมเกิดข้ึนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและศูนยซอมบำรุงที่มีฐาน

อุตสาหกรรมเดิมในอูตะเภาสนับสนุน มีอุปสงคเดิมของศูนยซอมบำรุงและการบิน นอกจากน้ันใน

พื้นที่ยังตองการทรัพยากรมนุษย น้ำ และการจูงใจดานภาษี เพื่อตอบสนองการลงทุน การวิจัย

กลาวถึงผูประกอบการที่จะไดรับผลในแตละชวงของลูกโซแหงคุณคา ผูวิจัยเสนอแนะใหแกปญหา

สาธารณูปโภคอยางมียุทธศาสตรแกปญหาทรพัยากรบุคคลทกุระดับในอุตสาหกรรมการบินอยางมือ

อาชีพ ตองมองอุตสาหกรรมการบินที่โตเร็วโดยมีแผนสำรอง คาดการณศูนยซอมบำรงุโดยไมมอง

ผลบวกอยางเดียว และวางแผนใหผูประกอบการเขาถึงเทคโนโลยีที่มาใหมได 

 

บทนำ 

การพัฒนาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของไทยมีมาเมื่อ 40 ปกอน โดยใชนโยบาย

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board Development-ESB) 

ทำใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมน้ำมัน กาซธรรมชาติ ปโตรเคมี เหล็กและปุย แตการลงทุนลดลง

สวนทางกับประเทศคูแขงอื่นๆ เชน มาเลเซีย เวียตนาม และฟลิปปนส ต้ังแต พ.ศ. 2560 ที่ผานมา 

นโยบายการพัฒนา “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เปนนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกสนใจมากที่สุด 

รัฐบาลมีความมุงมั่นจะใชเขตพัฒนาเศรษฐกิจน้ียกระดับการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 3 

ประเภท คือ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมดิจิทลั และอุตสาหกรรมหุนยนตโดยมี

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 รองรับ 

                                                             
∗ คณะพัฒนาทรพัยากรมนุษย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

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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อุตสาหกรรมการบินเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมใหม (New S-curve) ที่รัฐบาลมีนโยบาย

สนับสนุนอุตสาหกรรมซอมบำรงุอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ของ

ไทยเจริญเติบโตคอนขางชาสวนทางกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมน้ีใชเทคโนโลยีและมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจสูง รัฐบาลจึงผลักดันสนามบินอูตะเภาใหเปนเขตสงเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เมือง 

(หรือนคร) การบินภาคตะวันออก พัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาใหสนับสนุนงานศูนยกลางทางการ

บินของภูมิภาคโดยเช่ือมเขากับสนามบินสวุรรณภูมิและดอนเมืองครอบคลุมพืน้ที่รอบทาอากาศยาน

อูตะเภาถึง 6,500 ไร สามารถเปนสนามบิน ศูนยซอมและศูนยการฝกอบรมไดครบทั้งระบบ (กอง

เศรษฐกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน, 2560) ในการวิจัยไดใชหลักปจจัยที่ทำใหเกิดขอไดเปรียบ

ในการแขงขันระดับชาติอันประกอบดวยเงื่อนไขแหงปจจัย เงื่อนไขแหงอุปสงค อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน รวมทั้ง กลยุทธ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน (Porter, 

1980) 

การวิจัยถึงปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก เปนสิ่งสำคัญมาก หากไดทำการวิจัยในเรื่องน้ีแลว จะทำใหเห็นภาพในอนาคตของ

ความเจริญที่เกิดข้ึน ทำใหประเทศเกิดขอไดเปรียบทางการแขงขันไดชัดเจน 

 

วัตถุประสงค  

1. ศึกษาการดำเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2. ศึกษาปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

 

ปญหาของการวิจัย 

1. การดำเนินงานของในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนอยางไร 

2. ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เปนอยางไร 

 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูบริหารและนักลงทุนสามารถนำความรูในอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกไปตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของ 
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2. นักวิชาการและผูที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใน

แงมุมของขอไดเปรียบในการแขงขันไดอยางกวางขวาง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานทฤษฎี ปจจัยที่ทำใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันระดับชาติอันประกอบดวย

เงื่อนไขแหงปจจัย เงื่อนไขแหงอุปสงค อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน รวมทั้ง กลยุทธอง

การ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน   

ขอบเขตดานเน้ือหา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน การ

โดยสารทางอากาศ ศูนยซอมอากาศยาน และศูนยฝกอบรม 

ขอบเขตดานพื้นที่วิจัย กรุงเทพมหานครและระยอง (อูตะเภา)  

ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัย 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2562 

นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันหมายถึงปจจัย 4 ดานที่ทำใหธุรกิจไดเปรียบในการแขงขัน

ระดับชาติ อันประกอบดวย เงื่อนไขแหงปจจัย เงื่อนไขแหงอุปสงค อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองและ

สนับสนุน และ กลยุทธองคการ โครงสรางองคการกับสภาพแวดลอมการแขงขัน  

เงื่อนไขแหงปจจัย หมายถึง ปจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สำคัญของแตละภูมิภาค ทำใหเกิด

การไดเปรียบในการแขงขันเชนทรัพยากร ทักษะ โครงสรางพื้นฐาน 

เงื่อนไขอุปสงค หมายถึง อุปสงคในประเทศที่มีตอสินคาหรือบริการน้ันที่มีลักษณะเฉพาะ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน หมายถึง การมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและ

อุตสาหกรรมอุปทานที่สามารถแขงขันระดับสากลได 

กลยุทธองคการ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน หมายถึง องคการที่

ดำเนินการภายใตกลยุทธโครงสรางองคการที่ดี และมีการแขงขันที่มีประสิทธิภาพในประเทศตน จะ

สามารถแขงขันไดดีตางในประเทศ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาขอมูลจากเอกสาร วารสาร หนังสือ และวิจัยที่

เกี่ยวของโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูเช่ียวชาญดานตางๆ ประกอบดวย ผูอำนวยการ

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผูอำนวยการฝายบริหาร

บุคลากรและฝกอบรม สำนักงานโครงการศูนยซอมบำรุงอากาศยานอูตะเภา บริษัท การบินไทย 
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จำกัด (มหาชน) ประธานกิตติมศักด์ิ หอการคาจังหวัดระยอง ประธานกิตติมศักด์ิ สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

การทบทวนวรรณกรรมและวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การไดเปรียบไดการแขงขันของชาติ (The Competitive Advantage of Nations) หรือที่

เรียกวาโมเดลเพชร (Diamond Model) มาจากงานของพอรตเตอร (Porter, 1986) และทอมสัน 

ปเตอรราฟ แกมเบล และสติคแลนดนำมาใช (Thompson, Peteraf, Gamble and Stickland, 

2018: 181) โดยกลาวถึงปจจัย 4 ดาน ที่ทำใหประเทศหรืออาจเปนภูมิภาคหรือเมืองที่สนใจ

ไดเปรียบในการแขงขัน อันประกอบดวย 

ดานกลยุทธองคการ โครงสรางองคการ และสภาพแวดลอมในการแขงขัน (Firm Strategy, 

Structure and Rivalry) ความสามารถในพื้นที่จะนำไปสูความสามารถในระดับตางประเทศ ดาน

เงื่อนไขแหงอุปสงค (Demand Conditions) ขนาดและความตองการของตลาดจะกระตุนใหเกิด

นวัตกรรม ทำใหเปนโอกาสในตลาดโลก ดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน (Related and 

Supporting Industries) อุตสาหกรรมในแตละชวงลูกโซแหงคุณคา (Value Chain) จะทำใหเกิด

นวัตกรรมทำให เกิดความเขมแข็ง และประการสุดท าย ดานเงื่อนไขแหงปจจัย (Factor 

Conditions) อาจเปนปจจยันำเขาในการผลติ ความรู  ทุน หรือทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง4 ประการมี

ความสำคัญตอการไดเปรียบของอุตสาหกรรม 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

1. เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

เขตพัฒนาพิเศษน้ีเปนการพัฒนาจากแผนงานพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

(Easternboard –ESB) ที่ เริ่มต้ังแตพ.ศ 2524 ใหจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราที่เปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรมหลักของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกและ

เปนประตูเช่ือมโยงการขนสงทางทะเล โดยรัฐบาลลงทุนในดานสาธารณูปโภคและเอกชนลงทุนใน

อุตสาหกรรม ในปพ.ศ. 2557 เกิดคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (กพอ.) 

รับผิดชอบกอนจะมีผลในทางปฏิบัติ ภาคน้ีมีความพรอมในตัวอยูแลว ในพ.ศ. 2558 ภาคตะวันออก

มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาตลาดถึง 2.4 ลานลานบาท คิด

เปนรอยละ 17.6 ของทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัด ระยอง มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูง
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ที่สุดของประเทศ (สำนักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560:1) 

เขตพัฒนาพิเศษน้ีจะเปนพื้นฐานที่ดีของประเทศทั้งการลงทุนและสถานที่ทองเที่ยว เปน

ฐานอุตสาหกรรมดานโครงสรางพื้นฐาน (โรงผลิตไฟฟา 20 โรงและนิคมอุตสาหกรรม 29 แหง) และ

ดานพลังงาน (โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ 5 โรง กลุมอุตสาหกรรมเปโตรเคมี 3 แหง) เช่ือมโยงกับโลก

ทางถนน(หางกรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร) ทางเรือ (ทาเรือพาณิชย แหลมฉบัง และมาบตาพุด) ทาง

อากาศ (สนามบินอูตะเภา) จึงสามารถพัฒนาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ดีและทันสมัยในอาเซียน 

(สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2561)  

2. โครงสรางพื้นฐานของพื้นที่ดานการขนสงทางอากาศ: สนามบินอูตะเภา  

สนามบินน้ีมีพื้นที่รวม 16,700 ไร ใชทั้งทางการพาณิชยและทางทหาร เดิมมีทางว่ิงขนาด 

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 ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร พัฒนาสนามบินเปน 2 ทางว่ิง (รันเวย) รับผูโดยสาร

สูงสุด 1,600 คนตอวัน (จากเดิม 400 คน) และรองรับเครื่องบินขนาดใหญอยางนอยครั้งละ 4 ลำ 

อนาคตจะมีการสรางรถไฟสรางรถไฟความเร็วสูงเช่ือมระหวางสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา 

(สำนักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2560: 18) 

ปจจุบันมีเที่ยวบินมาลงที่สนามบินน้ีเที่ยวระหวางประเทศ 5 สายการบิน 34 เที่ยวบินและ

ในประเทศ 3 สายการบิน 18 เที่ยวบิน ดังตารางตอไปน้ี  

ตารางท่ี 1 จำนวนเที่ยวบินที่ใหบริการ ณ สนามบินอูตะเภา 

สายการบิน ในประเทศ ระหวางประเทศ 

1. ไทยแอรเอเชีย 

2. นกแอร 

3. บางกอกแอรเวยส 

4. ไทยไลออนแอร 

5. ไหหนานแอรไลน 

6. กาตารแอรเวย 

12 

- 

4 

2 

- 

- 

10 

14 

- 

4 

4 

2 
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(ที่มา: มติชนสุดสัปดาห, 2561) 

กองทัพเรือใหที่ปรึกษาจากสหรฐัอเมรกิาทำแผนแมบทการพัฒนาสนามบินและนครการบิน

ใหที่ปรึกษาจากอังกฤษ แนวทางในการศึกษารวมทุน โดยแบงกลุมธุรกิจออกเปน 5 กลุมคือ กลุม

อาคารผูโดยสารและ (ศูนยธุรกิจ) การคา กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน กลุมธุรกิจขนสงสินคา

ทางอากาศและโลจิสติกส กลุมซอมบำรุงอากาศยานเครื่องบิน และศูนย ฝกอบรมบุคลากรดาน

อากาศยานและธุรกิจการบิน (สำนัก ยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 18)  

3. อุตสาหกรรมการบินและการซอมบำรุงอากาศยาน 

การเดินทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคเพิ่มข้ึน ทำใหเกิดความตองการการซอมบำรุง

อากาศยานเพิ่มข้ึนตามไปดวย ผลจากการติดตอทำธุรกิจและการที่การทองเที่ยวเพิ่มข้ึน สวนใหญ

จะใชเครื่องบินลำตัวแคบของสายการบินตนทุนต่ำ นอกน้ันการที่ไทยเปนศูนยกลางการคมนาคมทั้ง

ทางอากาศและทางบก ทำใหมีผูโดยสารขาเขาประเทศทางอากาศสูงข้ึน การพัฒนาพื้นที่ภาค

ตะวันออกจึงเปนโอกาสทางออกที่ดีในการสรางศูนยซอมบำรุงอากาศยานในเขตที่มีการคมนาคม

สะดวกน้ี  

ในระยะแรกจะไดรับความชวยเหลือจากพันธมิตรผูผลิตเครื่องบินแอรบัสใหบริษัทการบิน

ไทยรวมลงทุน สรางศูนยซอมอากาศยานที่อูตะเภาทั้งในดานการซอมบำรุงและการจัดต้ังศูนย

ฝกอบรมบุคลากรปจจุบันศูนยการซอมบำรุงขนาดใหญที่สุดเปนของสิงคโปร ช่ือบริษัทสิงคโปร

เทคโนโลยี แอรโรสเปช (Singapore Technology Aerospace) มีช่ัวโมงแรงงานในการซอมบำรุง

อากาศยานสูงสุด มีปญหาการขาดแคลนชางตองพึ่งชางจากจีนและฟลิปปนส 

การสรางนครการบินจะคลายกับที่ประเทศเนเทอรแลนด จีน และเกาหลีใต ภายใน

อุตสาหกรรมการบินยังมีหวงโซของคุณคาอื่นประกอบอีก 4 กลุม ซึ่ งจะเปนแนวทางให

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขามาทำธุรกิจไดแก กลุมผูผลิตเครื่องบิน

และช้ินสวนอากาศยาน (อะไหล) (เชน แอรบัส) กลุมผูใหบริการที่เกี่ยวของกับการบิน (เชน บริษัท

ทาอากาศยานไทย บริษัทบริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ ครัวการบินไทย และฝายชางหรือศูนย

ซอมบำรุงบริษัทการบินไทย) กลุมผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสาร (เชน บริษัทการบินไทยและ

นกแอร) และขนสงสินคา (เชน การบินไทย) กลุมผูใหบริการที่ตอเน่ืองอื่นๆ (เชน บริษัทตัวแทน

ทองเที่ยว และบริษัทรับสงพัสดุภัณฑ)  

ธุรกิจการซอมบำรุงเครื่องบินเปนกาวสำคัญของประเทศ ตองเตรียมพัฒนาชางใหมี

มาตรฐานและผานหลักสูตรไดรับการรับรองจากทั้งสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration-
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FAA) และสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency-EASA) ขยายการผลิตจากชาง 

(ระดับตน) มาเปน 3,000 คนตอป การผลิตช้ินสวนของไทยมีโอกาสที่จะไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีที่ไมสูงมาก และเปนการตอยอดจากการผลิตอุตสาหกรรมรถยนตโดยเฉพาะช้ินสวนรอง

เชน สกรู น็อต สายไฟ และช้ินสวนหลัก เชน ปกโครงสราง ปกเครื่องบิน และใบพัดอัดอากาศ 

(ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน), 2561: 20) ปจจุบันไทยผลิตและสงออกช้ินสวนอากาศยาน

ประมาณ 50,000 ลานบาท เปนช้ินสวนเครื่องบิน รอยละ 60 ชุดระบบสายไฟรอยละ 30 (สุปรีย 

ศรีดำรง, 2560)  

 

4. สภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในอาเซียน 

การแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในอาเซียนคอนขางสูง ประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และไทยตางสนใจธุรกิจการซอมบำรุงอากาศยาน 

Maintenance, Repair and Overhaul-MRO มีมูลคา 202,356 ลานบาท (หรือ 6,570 ลาน

เหรียญสหรัฐ) ธนาคารกรุงเทพ (2562) สรุปวา 

1. อินโดนีเซียจะใชจะใชฐานที่เมืองบาตัมหางสิงคโปร 31 กิโลเมตร สายการบินการคาจะ

พัฒนาศูนยซอมโดยการะดมทุนในตลาดหลักทรัพย 3,200 ลานบาท และมีสายการบินแอรฟรานซ

รวมลงทุน 6,600 ลานบาท รวมเปน 9,800 ลานบาท โดยอาศัยคาแรงราคาถูก 

2. มาเลเซียมีโครงการเมืองทาอากาศยาน เคแอลไอเอแอรโรโพลิส และศูนยซอมบำรุงโดย

มาเลเซียเซบงัแอรคราฟท เอ็นจิเนียริ่ง รวมกับบริษัทแอรบสั เพื่อซอมเครื่องบินชนิด A230 ของสาย

การบินตนทุนต่ำ 

3. สิงคโปรรวมกับฟลิปปนส โดยนสิงคโปรแอรไลน เอ็นจิเนียร กับสายการบินเซบู มีฐานที่

มะนิลาเน่ืองจากคาแรงถูกแตจะอยูไกลประเทศอื่นๆ 

สิงคโปรยังรวมมือกับจนี โดยสิงคโปรเทคโนโลยี เอ็นจิเนียร รวมกับ โรลสลอย โฮลด้ิง ซอม

เครื่องบินที่กวางโจว เพิ่มทุน 1,500 ลานบาท ปจจุบันสิงคโปร มี 3บริษัทศูนยซอมจัดเปนผูนำใน

อาเซยีน 

4. ไทยกำลังพัฒนาอูตะเภาเปนนครการบินและศูนยซอม ทามกลางสภาพการแขงขันเปน

ศูนยซอมของโลก 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กฤตพร พัตนสลิล และระพีพร ศรีจำปา (2561) ไดวิจัยเรื่อง "การศึกษาเตรียมความพรอม

ของผูประกอบการเอสเอ็มอี (SME)  ทองถ่ินในเขตพื้นที่นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
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ตะวันออก (จังหวัดระยอง)" วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาการรับรูถึงทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลง 

และนโยบายสงเสริมนวัตกรรมที่สงผลตอการเตรียมความพรอมของผูประกอบการทองถ่ินในเขต

พื้นที่นวัตกรรม ผลการวิจัยพบวาการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อปรับระดับประเทศใหพนจากกับดัก

ของรายไดปานกลางไปสูรายไดสูงโดยพฒันาสนิคาและบรกิารซึ่งเนนการใชวิทยาการหรือเทคโนโลยี

กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ซึ่งเปนของคนไทย) ใหมีความสามารถทางนวัตกรรมและ

ความแข็งแกรงในพื้นที่นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกน้ันมีความสำคัญ โดยเฉพาะ

ดานการรับรูถึงโอกาสที่เกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทั้งดานทัศนคติตอการ

เปลี่ยนแปลงและดานนโยบายสงเสริมนวัตกรรม จะมีผลตอการเตรียมความพรอมของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทองถ่ินในเขตพื้นที่นวัตกรรมน้ี ผู วิจัยมี

ขอเสนอแนะบางประการวาภาครัฐตองมีแผนเพื่อกำหนดชนิดของธุรกิจที่จะไดรับสิทธิประโยชนใน

การลงทุนจากโครงการเพื่อใหผูประกอบการตระหนักถึงประโยชนที่จะเขามาพัฒนาความสามารถ

ในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการสงเสริมการลงทุนในเขตน้ี สำหรับผูประกอบการเองตอง

ศึกษาเพื่อนำนวัตกรรมมาสรางสรรคเพื่อผูบริโภค 

 ชัยรัตน เงินทวม (2561) ไดวิจัย "เรื่องผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมตาม

นโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง" วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการจัดการ

ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐ ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยเคยขับเคลื่อนประเทศโดย

เกษตรกรรมจากความสมบรูณดานทรพัยากรมาเปนอุตสาหกรรมจนกระทั่งพบกับดักที่เปนอุปสรรค

ในการเจริญเติบโตดานรายไดปานกลาง ดานความไมเทาเทียมและไมสมดุลของการพัฒนา 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกำหนดจังหวัดระยองชลบุรีและ

ฉะเชิงเทราเปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเน่ืองจากปจจุบันเปนฐานของอุตสาหกรรมหลัก

สามารถใชดำเนินอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต (เสนโคงรูปเอสใหม) 

นอกจากน้ันยังพบวาพื้นที่อุตสาหกรรมน้ีมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับนโยบาย

การพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิการจัดการอุตสาหกรรมน้ีมาจากภาครัฐ

เอกชนและประชาชนทั้งในเรื่องทัศนคติของประชาชนการรับรูขาวสารและการเขารวมกิจกรรมตาม

นโยบายของรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งปรากฏวาการจัดการอุตสาหกรรม

ตามนโยบายรัฐบาลนำไปสูความย่ังยืนหากทำตามขอเสนอแนะผูวิจัยที่วาหนวยงานรัฐบาลตองให

ความสำคัญกับปญหาหรือผลกระทบตอประชาชนที่มีทัศนคติไมดีตอการจัดการอุตสาหกรรมทั้งให

ความสำคัญผลดานเศรษฐกิจ (การครองชีพ) สังคม (การเปลี่ยนวัฒนธรรม) และสิ่งแวดลอม (ความ

ย่ังยืนของ) จังหวัดระยอง 



223การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี (2561) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ

และปญหาการพัฒนาบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรและรปูแบบการพัฒนา

บุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวาพื้นที่สามจังหวัดน้ีเปน

แหลงลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสงู 10 ประเภท แตมีปญหาในดานบุคลากรโดยที่ผูสำเร็จ

การศึกษาทั้งอาชีวะ และอุดมศึกษายังมีความรูความสามารถและคุณลักษณะไมตรงตามความ

ตองการของอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษายังไมมีหลักสูตรที่สอดคลองกับทักษะและสมรรถนะ 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมจึงขาดแรงงานที่มีความรู งานวิจัยและเทคโนโลยียังมีนอยและไมตรง 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเรียงตามลำดับตอไปน้ี คือ ดานความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะ ดานความรูตองพัฒนาหลักสูตรการเรียน ดานทักษะตองพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี

นวัตกรรมสมัยใหม ดานคุณลักษณะควรพัฒนาในเรื่องภาวะผูนำ กฎหมายและภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ันผูวิจัยยังนำเสนอโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 4 ประการประกอบดวย การ

พัฒนาที่เนนความรู ทักษะ คุณลักษณะและเนนสมรรถนะที่พึงประสงคอีกดวย 

 มณเธียร โอทองคำ (2561) ทำวิจัยเรื่อง บทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอกับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ (และบทบาท) ของ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทั้งศึกษาสถานการณ และ

แนวโนมของอุตสาหกรรมสิ่งทอในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผลการศึกษาพบวา โครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (หรือระเบียงเศรษฐกิจ) น้ี เปนการพัฒนาตอความสำเร็จจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่เคยดำเนินการมาต้ังแต พ.ศ. 2524 รวม 38 ปแลว ทำ

ใหอุตสาหกรรมป โตรเคมี  ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเซีย เปนฐานการผลิตยานยนต และ

อิเล็กทรอนิกสของโลก มีทาเรือน้ำลึกและโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย  มาบตาพุต (ระยอง) เปน

อุตสาหกรรมที่ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ แหลมฉบัง (ชลบุรี) เปนอุตสาหกรรมเบาเพื่อการสงออก 

และอุตสาหกรรมที่ไมมีปญหาสิ่งแวดลอม เชน อิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม ยานยนต 

เกษตรแปรรูป และปโตรเคมี ปจจุบันพื้นที่ตะวันออกเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศมี

ผลิตภัณฑมวลรวม 1 ใน 5 ของประเทศ ทางรัฐบาลจึงกำหนดใหจังหวัด ชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา เปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร โดยมี

อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพหรือเสนโคงรูปเอสแรก (First S-Curve) ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต

สมัยใหม  อิ เล็กทรอนิกส   การทองเที่ ยว กลุ มรายได ดีและเชิงสุขภาพ การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเสนโคงรูปเอสใหม (New S-Curve) ไดแก 
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อุตสาหกรรมหุนยนต (เพื่ออุตสาหกรรม) การบินและโลจิสติกส เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

ดิจิทลั และการแพทย(ครบวงจร) รวม 10 อุตสาหกรรม โดยพื้นที่ฉะเชิงเทราจะมุงพัฒนาเปนเมือง

นาอยู ชลบุรีจะพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษา และการทองเที่ยว แหลมฉบังและศรีราชาจะเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรมช้ันสูง เช่ือมโยงทั้งทางบก อากาศ และทะเล พัทยาจะพัฒนาเปนทั้งการ

ทองเที่ยวในระดับผูนำและการแพทยเชิงทองเที่ยว อูตะเภาจะเปนทั้งการขนสง การซอมบำรุง

อากาศยาน และธุรกิจทาเรือและตอเรือ  สำหรับระยองจะเปนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และ

เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ดังน้ันรัฐบาลจึงวางแผนทำ

ใหเกิดเขตการสงเสริม ยกตัวอยาง 3 เขต คือ เขตนวัตกรรม (ระเบียง) เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) หรือ Innovation Park ประกอบดวย

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนตสมัยใหม ระบบอัตโนมัติ หุนยนต เครื่องมือแพทย การบิน

และอากาศยาน รวมทั้งชวยสงเสริมผูประกอบการรายใหมตอมา เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล  (Eastern Economic Corridor of digital : EECd หรือ Digital Park) เปน

ศูนยกลางนวัตกรรมดานดิจิทัลที่ใหญที่สุดในอาเซียน แบงเปนฮารดแวร ซอฟตแวร บริการดิจิทัล 

อุปกรณและบริการสื่อสาร เน้ือหาและขอมูลดิจิทัล รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล 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 ไดคิดคนนวัตกรรมที่

ทำใหเสนใยและผลิตภัณฑสิ่งทอมีสมรรถนะสูงข้ึน เปนที่ตองการของตลาด ใหผลตอบแทนสูงมี

ศักยภาพ เดิมสิ่งทอไมไดอยูในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 10 กลุม แตสิ่งทอพิเศษเหลาน้ีเปนตนทาง

ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ตองการเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มได เชน 

อุตสาหกรรมการแพทยนำไปผลิต ผาพันแผล ชุดแพทยพยาบาลผาตัด หรืออุตสาหกรรมยานยนต

สมัยใหมใชทำเบาะ ผาใบ และพรมในรถยนต ดังน้ัน ผูวิจัยคิดวาภาครัฐควรสนับสนุนทั้งการพัฒนา

บุคลากร เทคโนโลยี และใหสิทธิพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงน้ี เพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการจัดต้ังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 

ผลการวิจัย 

1. เรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนเรื่องการพัฒนาภายหลังจากการทำอุตสาหกรรม

มาระยะหน่ึงแลวแตไมไดสรางผลตอบแทนเพิ่มข้ึน ทำใหประเทศติดกับดักรายไดปานกลางจึง
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สรางเขตอุตสาหกรรมใหมข้ึน ซึ่งเปนเรื่องที่จำเปนตองทำและตองรูจักบูรณาการการทำงาน

มากกวาน้ี ปจจุบันมีกลไกรองรับในการทำงานทำใหเกิดความคลองตัวข้ึน 

2. ปจจัยขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2.1. กลยุทธองคการ โครงสรางองคการและสภาพแวดลอมการแขงขัน 

 ต้ังแตมีอีสเทิรนซีบอรดมาแลว 2 ระยะ โครงการน้ีถือไดวาเปนโครงการใหญที่จะมาสราง

รายได สามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียนที่อยูบนพื้นทวีป โดยเฉพาะ

ดานอุตสาหกรรมการบินและศูนยซอมบำรุงอากาศยานที่เนนเครื่องบินลำตัวใหญ โดยมีฐาน

อุตสาหกรรมเดิมสนับสนุน มีนวัตกรรมที่สรางผลดานบวกอันไดแก กลุมการบินและโลจิสติกส 

(ใหม) หรือ กลุมยานยนตในอนาคต (เดิม) กลุมการทองเที่ยวรายไดดีและเชิงสุขภาพ (เดิม) และ

กลุมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (เดิม) เปนตน ในขณะเดียวกันจะเกิดผลกระทบเชิงลบใน

อุตสาหกรรมรถยนตแบบเดิมตองวางงาน เกิดปญหากับจังหวัดตองทำโครงการระยองซื้อระยอง นำ

ความเจริญมาจังหวัด ผลกระทบทางลบยังเกิดกับผูประกอบการรายยอยที่ตองชวยกันพัฒนา 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมสนับสนุนการบินหรือศูนยซอมที่ตองการดูแล 

2.2. เงื่อนไขแหงอุปสงค (หรือความตองการ) 

2.2.1.สนามบินอูตะเภาเปนสนามบินนานาชาติที่มีลูกคาใชงานถึงปละ 1.99 ลานคน และ

ยังสามารถใชรองรับสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองไดโดยใชรถไฟความ

ไวสูง  

2.2.2.ศูนยซอมบำรุงอากาศยานเดิมมีช่ือเสียงของการบินไทยที่ดี หากลงทุนรวมกับบริษัท

แอรบัสจะไดลูกคาของพันธมิตรเพิ่มนอกจากน้ีจากการคาดการความเปนไปไดของ

การสรางศูนยซอมบำรุงเปนผลบวกมีมูลคาผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการดี

นาจะเกิดผลดี 

2.2.3.อุตสาหกรรมในเขตน้ีเปนอุตสาหกรรมใหญพึ่ งพาอุปสงคความตองการจาก

ตางประเทศเปนหลกั ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ยังตองใชเวลา

ในการยกระดับพัฒนาจะไดผลจากโครงการเหลาน้ี  

2.3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน 

2.3.1.การบินไทยมีศูนยซอมบำรุงอากาศยานอยูแลวมีประสบการณเฉพาะดานมานาน ใน

จังหวัดฉะเชิงเทรามีครัสเตอรของอุตสาหกรรมยานยนต ในกรุงเทพฯและชลบุรีมี

อุตสาหกรรมหนักหลายชนิดอยูไมไกล มีพันธมิตรเขามาสนับสนุนทำการซอมบำรุงได
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เปนระบบครบวงจรรวมทั้งอะไหลเปนเขตอุตสาหกรรมที่เกิดมาเพื่อสรางรายได

ประชาชาติควรมองถึงผูประกอบการที่จะเขาถึงประโยชนน้ีดวย  

2.3.2.ในดานการบินและการทองเที่ยวสนามบินอูตะเภาทำการบินไปตางประเทศอยูแลวมี

เที่ยวบินไปจีนทุกวัน รองรับการทองเที่ยวของพัทยา หากสามารถเช่ือมสนามบิน

สุวรรณภูมิและดอนเมืองทางรางไดโดยใชเวลาไมนานจะสามารถสนับสนุนการ

ขยายตัวหรือความเจรญิเติบโตของการบิน 

2.4. เงื่อนไขแหงปจจัย 

 สวนใหญยังเปนปจจัยที่ตองพัฒนาประกอบดวย 

2.4.1.ทรัพยากรมนุษย แรงงานทั่วไปหายากมีตนทุนสูงกวาพื้นที่อื่น แรงงานมีฝมือประเภท

ชางไมเพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมโดยทั่วไป เน่ืองจากมีอุตสาหกรรมใหญๆในพื้นที่

มาก สำหรับชางที่ตองการใชในศูนยซอมบำรุงตองวางแผนพัฒนาและสรรหาอยาง

เปนระบบตามลำดับช้ันของคุณสมบัติ สำหรับเจาหนาที่ของรัฐบาลดานอื่นที่

เกี่ยวของกับสนามบินยังไมเพียงพอในระยะสั้น หากจะพัฒนาสนามบินข้ึน สนับสนุน

สนามบินหลักเดิม และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรอือุตสาหกรรมการ

บิน 

2.4.2.แหลงน้ำเปนปญหาหลักของพื้นที่ ยังคงตองแกไขยังไมมีเพียงพอกับการอุปโภค

บริโภค 

2.4.3.มาตรการภาษีเพื่อจูงใจการลงทุนยังไมคำนึงถึงทองถ่ินระยะยาว รวมถึงธุรกิจรายเล็ก

ที่ตองมาสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและการทองเที่ยวกลุมรายไดดีกับเชิงสุขภาพ

ตองการมาตรฐานภาษีเพื่อจูงใจ  

2.4.4.การใชพื้นที่จะเปนผลดีหากสวนใหญเปนตามแผนคือ ธุรกิจนวัตกรรมที่ใชพื้นที่นอย

สามารถใชพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่วาง หรือเปนอุตสาหกรรมการบินที่มีพื้นที่เดิมอยู

ในสนามบินอูตะเภาถึง 6,500 ไร 

อภิปรายผล 

1. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนเรื่องสำคัญที่ตองดำเนินการหลังจากประเทศขาด

นวัตกรรม ทำใหผลิตไดมากแตผลตอบแทนไมมากการทำงานตองบูรณาอีกอยางมาก ทั้งปจจุบันมี

กลไกรองรับที่ความรับผิดชอบโดยตรงอยูแลว แตยังเกิดปญหาเงื่อนไขแหงปจจัยของอุตสาหกรรม

ขาดแคลนแรงงานน้ำ (สาธารณูปโภค) สำหรับการขาดแคลนแรงงานเปนดังที่ สํานักวิชาการ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2561) ไดกลาววา ไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุในขณะที่
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เวียดนามมีประชากรวัยทำงานมาก นอกจากน้ันยังมีในแงความรูของแรงงานที่ไมทันตอเทคโนโลยี 

สอดคลองกับที่ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี (2561) วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับเปาหมายในอนาคตความวา ตองพัฒนาโดยเนนความรู 

(พัฒนาหลักสูตรการเรียน) ทักษะ(พัฒนาเทคโนโลยี) คุณลักษณะ(ความเปนผูนำ) สำหรับปญหา

เรื่องความเหลื่อมล้ำในการใชเขตพัฒนาพิเศษกับผลกระทบในการพัฒนาที่มีตอชุมชนทองเที่ยวและ

การเกษตรกรรมเปนประเด็นสำคัญที่ชุมชนจังหวัดสะทอนปญหาในการพัฒนาที่ไมสมดุล นอกเหนือ

เรื่องการจูงใจดานสิทธิประโยชน 

2. ในอุตสาหกรรมการบินและการเดินทางอากาศน้ันหากวางตำแหนงนครการบินเปน

ศูนยกลางการคมนาคมของโลกน้ันเปนกลยุทธที่ชัดเจนมากมองการเช่ือม 3 สนามบินโดยรถไฟ

ความเร็วสูง ทำใหสามารถแขงขันเต็มศักยภาพเปนการสรางบริการมาตอบสนองอุปสงคที่เกิดข้ึน 

ตามวรรณกรรมปจจัยการได เปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมขางตน รวมทั้ งปจจัย

อุตสาหกรรมที่สนับสนุนการบินมีครบถวน เน่ืองจากทำการบินอยูแลวทั้งใน 3 สนามบินหลัก 

ในอุตสาหกรรมศูนยซอมสนับสนุนการบินน้ันรวมลงทุนเปนกลยุทธที่ดีที่จะพึ่งพาตนเอง

และสรางรายได หากมองในดานอุปสงคหลงัจากการเปดดำเนินการเปนอุปสงคจากตางประเทศเปน

การมองดานบวกคอนขางมาก มองผูรวมลงทุนรายเดียวเปนจุดแข็ง ตรงขามกับแนวคิดของธนาคาร

กรุงเทพ (2562) ซึ่งสรุปการแขงขันในอุตสาหกรรมการบินในอาเซียนจะสูง เน่ืองจากทั้งมาเลเซีย 

ไทย และอินโดนีเซียไดลงทุนศูนยซอมบำรุงเขาแบงสวนตลาดจากสิงคโปรเจาตลาดเดิม ในแง

อุตสาหกรรมสนับสนุนมีอุตสาหกรรมรถยนตทีม่ีมาตรฐานโลกสนับสนุน ซึ่งอาจเปนตนทางของศูนย

ซอมบำรุงในการทำอะไหลที่ตองแยกใหชัดเจนและสงเสริมทำนองเดียวกับความคิดของมณเธียร โอ

ทองคํา (2561) ซึ่งวิจัยบทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่วา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอถึงจะไมไดรับการสนับสนุนแตเปนตนน้ำของอุตสาหกรรมใหมที่ควรไดรับการ

สนับสนุนเชน การบิน (ทำเกาอี้เครื่องบิน, ผาที่ใชบนเครื่องบิน)  

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จะไดรับผลดีจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกตองเขาใจไปในทางเดียวกับที่ธนาคารไทยพาณิชย (2561) กลาววา ภายในอุตสาหกรรม

การบินยังมีหวงโซของคุณคาอื่นๆประกอบดวยอีก 4 กลุมเชน กลุมผูใหบริการที่เกี่ยวของกับการบิน 

(ครัวการบิน) กลุมผูใหบริการที่ตอเน่ืองอื่นๆ (บริษัทตัวแทนทองเที่ยว) เปนตน จึงสามารถทำธุรกิจ

ไดอีกมาก เมื่อมองสภาพแวดลอมในการแขงขันที่จะกระทบถึงผูประกอบการรายยอยในแงธุรกิจ

และทัศนคติน้ันจะสอดคลองกับที่ กฤตพร พัตนสลิล และระพีพร ศรีจำปา (2561) ศึกษาเรื่อง การ

เตรียมความพรอมของผูประกอบการเอสเอ็มอีทองถ่ินในพื้นที่นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
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ตะวันออก (ระยอง) ที่วา ภาครัฐตองมีแผนเพื่อกำหนดชนิดของธุรกิจที่จะไดรับประโยชน จากน้ัน

ผูประกอบการจึงจะเขามาดำเนินธุรกิจและสัมพันธกับที่ ชัยรัตน เงินทวม (2561) วิจัยเรื่อง 

ผลสัมฤทธ์ิการจัดการภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดระยองที่วา ตองให

ความสำคัญกับผลกระทบของประชาชนที่มีทัศนคติไมดีตอการจัดการอุตสาหกรรม 

 

ขอเสนอแนะ  

1. ทางแกปญหาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะมองควบคูไปกับเงื่อนไข

แหงปจจัยของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งทางการเดินอากาศและการซอมบำรุงเปนปญหาเดียวกัน

กลาวคือ มีปญหาเรื่องคน น้ำ(สาธารณูปโภค) การจูงใจดานภาษี และสิทธิประโยชนใหมาใชบริการ 

รวมทั้งความเหลื่อมล้ำและผลกระทบตางๆที่จังหวัดระยองไดรับทั้งทางสาธารณูปโภคและพัฒนา 

โดยที่ปญหาเรื่องคนตองมีผูรับผิดชอบอยางเปนระบบ มืออาชีพทั้งหลักสูตร ผูสอน และสถาบัน

เรียน และฝกปฏิบัติมีแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน 

นักบิน ชาง และเจาหนาที่สนับสนุนการบินภาครัฐเชน การทาอากาศยาน วิทยุการบิน ตรวจคนเขา

เมือง หรือศุลกากร ปญหาเรื่องน้ำและถนนเปนปญหาสาธารณูปโภคที่ตองใชแผนยุทธศาสตรและ

กลยุทธแกปญหา เพื่อใหเขาถึงสาธารณูปโภคทั้งจังหวัด เรื่องสิทธิประโยชนตองทบทวน สำหรับ

เรื่องผลกระทบพิษภัยตอจังหวัดและสิง่แวดลอม ชุมชนเปนเรื่องสำคัญทีต่องหาขอยุติอยางเปนธรรม 

เปนประชาธิปไตย โดยอุตสาหกรรมกับการทองเที่ยวและการเกษตร ทั้งกาวไปดวยกันได ไมทิ้งภาค

สวนใดไวหลัง เขตน้ีจะไดรับความรวมมือสูงสดุจากชุมชน เหมาะสมกับที่สรางรายไดและมีรายไดตอ

หัวของประชากรสูงสุด และไมใหผลประโยชนชาติตกแกตางชาติ 

2. อุตสาหกรรมการบินควรจะแกปญหา นอกเหนือจากภาพรวมที่เกิดในขอที่แลว โดยการ

เรงสรางทางรถไฟความเร็วสูงและทางถนนเช่ือม 3 สนามบินจะทำใหการเดินทางอากาศของ

ประเทศมีศักยภาพสูงเหมือนมีสนามบินขนาดใหญรวมแหงเดียวจะรองรับความเจริญไดนาน ใน

ขณะเดียวกันตองหาสนามบินสำรองไวสำหรับความเจริญที่อาจคาดไมถึง (ความตองการที่อาจเกิน

ศักยภาพ) ที่จังหวัดตราดและนครปฐม ดังวางแผนไว ดานความตองการใชบริการสนามบินตองอาจ

สามารถรักษาตลาดไว โดยใชคาใชจายในการใชสนามบินดึงดูดมาใชบริการ, นอกเหนือจากการ

บริหารศักยภาพตองมองภาพรวมทั้ง 3 สนามบินพรอมกัน มองประเทศเปนจุดเช่ือมที่ไดเปรียบใน

การเช่ือมตะวันตกกับตะวันออก และเอเชียกับแปซิฟค  

อุตสาหกรรมซอมบำรงุอากาศยานและอะไหล ซึ่งเกิดตอเน่ืองจากอุตสาหกรรมการบิน ตอง

ลงทุนอยางระมัดระวัง เน่ืองจากการที่มีพันธมิตรเขามารวมสรางศูนยซอมบำรุงและหาตลาดใหเปน
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สิ่งดีและมีขอจำกัด เน่ืองจากจะเปนการพึ่งพาตลาดเดียว อาจมีการแขงขันสูง อุตสาหกรรมน้ียังตอง

พึ่งพาเทคโนโลยีระดับสูงจากพันธมิตร 

สำหรับธุรกิจขนาดยอม ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการบิน และซอมบำรุงในแง

รัฐบาลตองมีนโยบายชัดเจนในการชวยรายยอยพรอมๆกับรายใหญ ตองศึกษาวาในทุกข้ันตอนของ

ลูกโซแหงคุณคาสามารถกระจายธุรกิจไปสูธุรกิจรายยอยไดอยางไรบาง รายยอยมีตนทุนหลักอยูที่

คาแรงสูง (ปจจุบันวันละประมาณ 330 บาท) ธุรกิจรายยอยปจจุบันปรับตัวมากแลวในจังหวัดน้ีแต

ตองปรับตัวอีก เพื่อเขาถึงการถายทอดเทคโนโลยีจากรายใหญที่เขามา โดยมีรัฐบาลเปนผูกำหนด

แนวทางการรับเทคโนโลยี มีสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทำหนาที่พี่เลี้ยง 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN BUDDHISM 

ณัฐกร ปงละออ∗  ปณณวิชญ  แสงหลา∗∗ 

 

บทคัดยอ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยแนวพุทธถือเปนสิ่งที่สรางคุณคาใหกับองคกรการคัดเลือกการ

พัฒนาคนกาบริหารทรัพยากรมนุษยในพุทธศาสนาเกิดข้ึนตลอดเวลานับแตพระสงฆรูปแรกเกิดข้ึน

ในพุทธศาสนา องคกรสงฆเกิดข้ึนภายหลังจากที่พระพุทธองคไดตัดสินพระทัยที่จะเผยแพระพุทธ

ศาสนาซึ่งเปนหน่ึงในรัตนตรัยทั้งสามภายหลังจากที่พราหมณโกณฑัญญะไดเขาใจคำสอนที่ไมเคยได

ยินไดฟงมาจากที่แหงใดและเขาถึงความเปนแกนแทของสัจธรรม ตัดสินใจบวชเปนพระสงฆ องคกร

สงฆจึงไดถือกำเนิดข้ึนมาในวันเพ็ญเดือน 8  นับเวลาได 45 ป กอนจะเกิดพุทธศักราช ซึ่งนับเปน

องคกรที่เกาแกมากที่สุดในโลกปจจุบันองคกรการบริหารแนวพุทธมีขอแตกตางที่สำคัญหลาย

ประการจากการบริหารโดยทั่วไป ที่สำคัญพุทธศาสนาไมเคยมีเงื่อนไขในการคัดแยกบุคคลดวยชาติ

กำเนิดหรือสมบัติที่ติดตัวมาแตเกิดและไมเคยตัดสินบุคคลที่คุณลักษณะภายนอก แตพุทธศาสนาได

จำแนกบุคคลตามที่เหตุแหงการปฏิบัติและเจตคติที่เขามีตอสวนรวม และที่สำคัญมากกวาน้ัน พุทธ

ศาสนาเนนการพัฒนาและบริหารทางจิตเพื่อใหเขาไปสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเห็นอกเห็นใจและ

มองทุกสิ่งอยางเปนองครวมที่แตละสิ่งตางก็มีความเกี่ยวเน่ืองกันหมดเพราะผลจากการกระทำของ

บุคคลหน่ึงอาจจะสงผลตออีกคนอื่นไดไมวาทางใดก็ทางหน่ึงพุทธศาสนาจึงใหความสำคัญกับ

ข้ันตอนกระบวนตาง ๆ ในการการบริหารทรัพยากรมนุษย” 

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

 

 

 

                                                             

 ∗ อาจารยประจำประจำวิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย จงัหวัดสุพรรณบรุี. 

 ∗∗ อาจารยประจำประจำวิทยาลัยสงฆสพุรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย จงัหวัดสุพรรณบรุี. 

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 

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 

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 มนุษยนับเปนทรัพยากรทีม่ีคุณคาและสำคัญย่ิง เพราะมนุษยมีสติปญญาที่สามารถใช

ทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทำงานใหไดผล

งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี มนุษยยังมีความคิดสรางสรรคและสามารถคิดคน

นวัตกรรมใหม ซึ่งปจจัยทางการบริหารอื่น ๆ ไมสามารถทำได ดังน้ัน การบริหารคนจำนวนมากที่มี

ความหลากหลายดานวิชาชีพ ดานทักษะและความสามารถ ใหสามารถบริการไดอยางมีคุณภาพและ

เปนไปอยางตอเน่ือง จึงมีความสำคัญอยางมาก ผูบริหารจึงควรเรียนรูความหมายและความสำคัญ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูวิธีการจัดการทรพัยากรมนุษย

ที่เหมาะสมที่ดี ตอมวลมนุษย ดังจะกลาวตอไปในบทความน้ี 
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ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการไดนิยามการบรหิารทรพัยากรมนุษยไวคอนขางกวาง โดยเช่ือมโยงกับผลลพัธ

ของการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยดังเชนArmstrong (2016: 7) กลาววา การบริหารทรัพยากร

มนุษย คือ กลยุทธและแนวทางที่เช่ือมโยงกันเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษยซึ่งถือเปนสินทรัพยที่มี

คุณคาใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ Lim, Mathis, & Jackson (2016: 4) นิยามไววา การ

บริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง ระบบที่ออกแบบมาเพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การใชความสามารถของพนักงานใหบรรลุเปาหมายองคการ    

Dessler (2017: 39) ไดนิยามวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการ

แสวงหาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การตอบแทนพนักงาน รวมทั้งแรงงานสมัพันธ

สุขภาพและความปลอดภัย และการใหความเปนธรรมกับพนักงาน ความหมายดังกลาวน้ีสะทอนให

เห็นหนาที่งานทางทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับนักวิชาการไทย ดังเชน บุญอนันต พินัยทรัพย 

(2560: 26) ไดสรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการที่มีข้ึนเพื่อใหทรัพยากรมนุษยมี

ความสามารถทำงานไดอยางสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคขององคการ กระบวนการดังกลาว ไดแก 

การสรรหา การคัดเลือก การจายคาตอบแทนและผลประโยชน แรงงานสัมพันธ สุขภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงาน 

กุลชลี พวงเพ็ชร (2558: 2) สรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการ

จัดการบุคคลในองคการเพือ่ใหไดบุคคลที่มีคุณภาพสูงเขาสูองคการ เพื่อใหบุคคลสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูกับองคการในระยะยาว ขณะที่ อนิวิช แกวจำนงค (2556: 2) ได

กลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับคนในองคการโดยเริ่ม

ต้ังแตการวางแผน สรรหาคัดเลือก จัดวางในตำแหนง การดูแล ธำรงรักษา และการออกจาก

ตำแหนงงานเพื่อใหองคการบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

การมองวาการบริหารทรัพยากรมนุษย มีลักษณะกระบวนการที่เกี่ยวของกับคนใน

องคการดังกลาวสอดคลองกับ พยอม วงศสารศรี (2545: 5) ที่ไดกลาวไววา การบริหารทรัพยากร

มนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดำเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุผู

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจในการพัฒนา ธำรงรักษาใหสมาชิกที่

ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูนความรูความสามารถมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในการทำงาน และ

ยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทำใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทำงานใหสามารถ

ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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ดังน้ันจึงสรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการของการไดมา  

การพัฒนาการประเมินผลงาน การตอบแทนพนักงาน แรงงานสัมพันธ สุขภาพและความปลอดภัย 

และการใหความเปนธรรมกับพนักงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการที่ไดกำหนดไว 

อีกนัยหน่ึง การบริหารทรัพยากรมนุษยคือหลักการที่ใหความสำคัญตอการไดมาและ

การใชทรัพยากรมนุษยใหไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยพยายามสรางความสุขและความพอใจให

เกิดข้ึนในหมูบุคลากรในองคกรโดยเนนการเสริมสรางและพัฒนาสรางความเปนธรรมความยุติธรรม

และความเทาเทียมกันของทรัพยากรมนุษยในองคการโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรน่ันก็คือการตอบสนอง

ความตองการของบุคลากรในองคกรผานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยไดแกกำหนดความ

ตองการ, ตอบสนองความตองการ, และการธำรงรักษาและพัฒนาซึ่งเมื่อนามาวิเคราะหรวมกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักพรหมวิหารธรรมประกอบดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, และ

อุเบกขาจะไดแนวทางที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยทีย่ั่งยืนดังปราชญทางศาสนาไดกลาวไว คือ 

พระพุทธศาสนามองวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติใน

ระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจยัและมนุษยก็เปนสวนหน่ึงในระบบความสมัพันธแหงเหตุปจจัยของ

ธรรมชาติน้ันเมื่อธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัยมนุษยซึ่งเปนธรรมชาติสวนหน่ึง

ดวยก็จึงเปนสวนหน่ึงอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปนองครวมอันน้ีการที่สิ่งทั้งหลาย

เปนไปตามเหตุปจจยัน้ีเราเรยีกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัยโลกทั้งโลกจักรวาลทั้ง

จักรวาลเปนระบบความสมัพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้น เมื่อมนุษยมาเปนพวกหน่ึงหรือประเภทหน่ึงอยู

ในระบบน้ีมันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยน้ีดวยจะเรียกวาเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ

หรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทาน้ี (พระพรหมคุณาภรณ,(ป.อ. ปยุตฺโต),2550) 

มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนทัมมะ คือเปนสัตวที่พัฒนาได ขอน้ี

ถือวาเปนความคิดรากฐานที่สำคัญที่สุดการเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือ

วามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝกหลักน้ีเปนแกนสำคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให

จริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษาและเพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวทีฝกฝนพัฒนาได จริยธรรม

จึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลืน เชนทำใหจริยธรรมกับความสุข เปนสภาพที่พัฒนาไป

ดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการน้ีถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝน

พัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสรฐิ และมนุษยน้ันเมื่อพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและ

ความสุขไดจริงอันน้ีเปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวามนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุด

เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 



235การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),(2549) ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลว

อยางหน่ึงคือการทำใหความแตกตางกลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกัน 

ทำใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา ทำใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยง 

หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความขัดแยงศักยภาพของการพัฒนาคือการทำให

คนสามารถทำใหความขัดแยงมีความหมายเปนความ ประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางน้ีจะตอง

มาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้ง หมดเครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริงคือ

การที่ความสามารถย่ิงข้ึนๆในการทำใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลาย

เกื้อกูล เอื้อประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทำใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะ

แกการอยูอาศัยมากย่ิงข้ึนพระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมายของชีวิตออกเปน 2 ระดับตอ 

1.จุดหมายระดับโลกียะในการจะเขาถึงจุดหมายระดับโลกียะน้ัน สามารถทำไดโดยการ

ดำเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปนจุดหมายของการมีชีวิตในปจจุบันและในเบื้องหนาซึ่งในทาง

พระพุทธศาสนาใชหลักทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบัน ที่สำคัญ

ประกอบดวยสิ่งเหลาน้ีคือ มีสุขภาพดีรางกายแข็งแรงไรโรค งามสงา อายุยืนยาว มีเงิน มีงาน มี

ทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนที่ยอมรับใน

สังคมและมีครอบครัวผาสุกทำวงศตระกูลใหเปนที่นับถือนอกจากน้ันยังใชหลักสัมปรายิกัตถะ

หมายถึงจุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบื้องหนา ที่เปนคุณคาของชีวิตซึ่งใหเกิดความสุขล้ำ

ลึกภายใน โดยเฉพาะ กลาวคือ ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ ความภูมิใจในชีวิตที่

สะอาด ที่ไดประพฤติแตความดีงามสุจริต ความแกลวกลามั่นใจ ดวยมีปญญาที่จะแกปญหานำพา

ชีวิตไป และความโปรงโลงมั่นใจ วาไดทำกรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม 

2.จุดหมายระดับโลกุตตระ น้ันจัดเปนจุดหมายสู งสุดหรือประโยชนอยาง ย่ิงใน

พระพุทธศาสนา คือ การมีปญญารูเทาทันความจริงเขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทำใหจิตใจ

เปนอิสระ โดยไมหว่ันไหวหรือถูกครอบงำดวยความผันผวนปรวนแปรตาง ๆไมผิดหวังโศกเศราบีบ

ค้ันจิตเพราะความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด ๆ ปลอดโปรงสงบ ผองใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลาและ

เปนอยูและกระทำการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัยจะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาต้ังจุดหมายสูงสุด

ไวที่การบรรลุนิพพานซึ่งจัดวาเปนจุดหมายที่มนุษยสามารถพัฒนาตนเองใหบรรลุถึงไดดวย"การ

พัฒนา"ซึ่งในพระพุทธศาสนาใชคำวา"ภาวนา"แปลวา การทำใหมี ทำใหเปน และการบรรลนิุพพาน

มีความสัมพันธกับบุคคลและเงื่อนไขตาง ๆ ในการบรรลุนิพพาน ซึ่งจะนำเสนอเปน 3 ประเด็น ดังน้ี

ประเด็นแรกนิพพานเปนภาวะที่ทุกคนอาจบรรลุไดในชาติน้ีคุณลักษณะอยางหน่ึงของนิพพานที่วา 
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"สนฺทิฏฐิก" หมายถึง เห็นชัดไดเอง, ประจักษไดในชีวิตน้ี และ "อกาลิก" หมายถึง ไมจำกัดกาล, ไม

ข้ึนตอเวลาเหลาน้ีเปนการแสดงถึงการบรรลุนิพพาน เปนสิ่งที่สามารถบรรลุไดในชาติน้ีดังมีพุทธ

พจนตรัสไวดังน้ีบุรุษเปนวิญู ไมโออวด ไมมีมารยา เปนคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอนเราจะแสดง

ธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนก็จักประจักษแจงดวยปญญาอันย่ิงข้ึนเองซึง่ประโยชนยอดเย่ียม ที่

กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวชเปนอนาคารกิโดยชอบ อันเปนจุดหมายของพราหมณเขาถึงอยู

ในปจจุบันน้ีทีเดียว ประเด็นตอมาคือนิพพานเปนจุดหมายที่ทุกคนเขาถึงได ไมจำกัดชาติ ช้ันหญิง 

ชาย เมื่อบุคคลใด มีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลวก็สามารถบรรลุได ไมมีขอจำกัดวา

จะตองเปนคนชาติช้ันวรรณะใดมีฐานะอยางไร 

 

จุดมุงหมายของกระบวนการพัฒนามนุษยเชิงพุทธ 

ความคิดพื้นฐานทางพระพทุธศาสนามี 4 อยางคือ  

1. พระพุทธศาสนามองวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนธรรมชาติที่มีอยูและเปนไปตามธรรมชาติ

ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยและมนุษยก็เปนสวนหน่ึงในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย

ของธรรมชาติน้ัน เมื่อธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัยมนุษยซึ่งเปนธรรมชาติสวน

หน่ึงดวยก็จึงเปนสวนหน่ึงอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยที่เปนองครวมอันน้ี การที่สิ่ง

ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยน้ีเราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกทั้งโลก

จักรวาลทั้งจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยทั้งสิ้นเมื่อมนุษยมาเปนพวกหน่ึงหรือ

ประเภทหน่ึงอยูในระบบน้ีมนัก็อยูในระบบความสัมพนัธแหงเหตุปจจัยน้ีดวยจะเรยีกวาเปนสวนหน่ึง

ของธรรมชาติหรือไมเปนก็เปนไปโดอัตโนมัติเทาน้ี 

2. ในเมื่อมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติชีวิตและการกระทำ

ของมนุษยก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยน้ัน เพราะฉะน้ันมนุษยทำอะไรข้ึนมา

ก็มีผลในระบบเหตุปจจยัน้ี กระทบตอสิ่งภายนอกบางกระทบตัวเองบาง และในทำนองเดียวกัน สิ่งที่

เกิดข้ึนภายนอกก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวยคือทั้งในมุมกิริยาและปฏิกิริยาตัวเองทำไปกกระทบ

สิ่งอื่นสิ่งอื่นเปนอยางไรก็มากระทบตัวเองขอสำคัญคือมองไปใหครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธน้ี

วาชีวิตและกิจกรรมการกระทำของตนเองทั้งเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทำใหเกิดผลตาม

ระบบเหตุปจจัยน้ันดวย 

3. มนุษยเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวาเปนธรรมะคือเปนสัตวที่พัฒนาไดขอ

น้ีถือวาเปนความคิดรากฐานที่สำคัญที่สุดการเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะ
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ถือวามนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝกหลักน้ีเปนแกนสำคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งทำ

ใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษาและเพราะเหตุที่มนุษยเปนสัตวที่ฝกฝนพัฒนาได

จริยธรรมจึงเปนระบบที่มีความประสานกลมกลนื เชนทำใหจริยธรรมกับความสุขเปนสภาพที่พัฒนา

ไปดวยกันไดหรือเปนจริยธรรมแหงความสุขหลักการน้ีถือวาความประเสริฐของมนุษยอยูที่การฝกฝน

พัฒนาถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐและมนุษยน้ันเมื่อพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและ

ความสุขไดจริงอันน้ีเปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวามนุษยเปนสัตวที่พัฒนาไดจนประเสริฐสุด

เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 

4.ความสามารถของมนุษยที่พัฒนาแลวอยางหน่ึงคือการทำใหความแตกตางกลายเปนความ

ประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซึ่งกันและกันทำใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เมื่อมนุษยยังไม

พัฒนาทำใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยงหรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความ

ขัดแยงศักยภาพของการพัฒนาคือการทำใหคนสามารถทำใหความขัดแยงมีความหมายเปนความ

ประสานเสริมการพฒันามนุษยอยางน้ีจะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมด

เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยที่แทจริงคือการที่ความสามารถย่ิงข้ึนๆในการทำใหความเปนอยู

รวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลเอื้อประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง

และทำใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอยูอาศัยมากย่ิงข้ึน)พระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมาย

ของชีวิตออกเปน 2ระดับคือจุดหมายระดับโลกียะและระดับโลกุตตระการจะเขาถึงแตละจุดหมาย

น้ันมีวิธีการที่แตกตางกันและคุณสมบัติของผูสำเร็จในแตละเปาหมายก็แตกตางกันเชนกัน  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตโต). พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลางในการ

พัฒนากลาวคือมนุษยตองเปนผูกระทำดวยการฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตนซึ่งไดแก

คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญาที่สงผลไปสูภายนอกตนเปนความสัมพันธกับ

มนุษยและวัตถุซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกายและวาจาดังน้ัน มนุษยจึงเปนผูกระทำหรือ

ผูสรางใหเกิดมคุีณสมบติัดังกลาวน้ีใหเกิดการพัฒนาในแงความเปนมนุษยและมนุษยก็ยังเปนผูที่ถาย

ถอดคุณสมบัติที่ตนทำใหมีข้ึนไปสูภายนอกซึ่งเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษยดวยเหตุน้ี

เมื่อ 

พระพุทธศาสนาเนนความสำคัญของมนุษยด วยการพัฒนาดังน้ันหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่มีตอมนุษยในแงบทบาทที่ควรพิจารณาตอไปหลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกตใชใน
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การพัฒนามนุษยซึ่งมีความจำเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อใหการดำรงอยู

ดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เมาในความมั่งมีเมาในสิ่งน้ันในสิ่งน้ี ซึ่งเปนสิ่งไมถาวรแต

ประการใดเลยนอกจากธรรมะที่เปนยารักษาในใหพนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก

ความเจ็บ ความตายเปนกฎธรรมดาของโลกแตถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดำเนินชีวิตที่ดีแลว

ยอมดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเองหลักธรรมที่นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน คือ 

ไตรสิกขา 3 ศีล 5สัปปุริสธรรม 7 พรหมวิหารธรรม 4 สังคหวัตถุ 4ซึ่งเปนหลักธรรมที่มี

จุดมุงหมายใหมนุษยมีชีวิตที่ประเสริฐและอยูรวมกันอยางมีความสุข และไมเบียดเบียนกันการ

พัฒนาตนของบุคคลตามแนวพุทธตองต้ังอยูบนหลักภาวนา 3 คือ กายภาวนาจิตภาวนา และปญญา

ภาวนา ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมน้ี เพื่อจะกอใหเกิดประโยชน 3 ประการคือทำให

บุคคลเปนคนดีของสังคม เปนผูมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายแตอยูในกรอบวัฒนธรรมประเพณีที่ดี

งามของสังคมพระพุทธเจาสอนใหบุคคลงดเวนกายทุจริตวจีทุจริตและประพฤติแตกายสุจริตวจีสริต 

อันเปนไปตามหลักของศีลเรยีกวากายภาวนากายภาวนาน้ีเปนวิธีการพัฒนาบุคคลดานพฤติกรรมที่

แสดงออกทางกายและวาจาเรื่องที่เกี่ยวของกับสังคมใหบุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในดานดี

เทาน้ันทำใหบุคคลมีจิตใจและอารมณมั่นคงเปนผูมีความเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนอื่นเปนคนที่เห็นแก

ประโยชนสวนรวมพระพุทธเจาสอนใหบุคคลงดเวนความโลภ ความพยาบาทแลวใหประพฤติแตมโน

สุจริตไมมีความโลภไมมีความพยาบาทหรือมีจิตใจเสียสละและยินดีใหอภัย ตามมโนสุจริตเปนการ

พัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกวาจิตภาวนาทำใหบุคคลไดรูและเขาใจในสิ่งตาง ๆอยาง

ถูกตองตามความเปนจริง เปนสัมมาทิฏฐิ ละมโนทุจริตปฏิบัติตามมโนสุจริตเปนการพัฒนาบุคคล 

ตามหลักของปญญาเรียกวาปญญาภาวนาการปฏิบัติขอน้ีเปนการพัฒนาบุคคลใหเขาใจชีวิตอยาง

แจมแจงจนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ(ความหลุดพนจากกิเลสไดอยางสิ้นเชิง)ซึ่งถือเปน

ปญญาภาวนาเชนกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนาน้ันตองพัฒนาตนใหเปน

คนดีกอนแลว สังคมก็จะดีไปดวย ซึ่งตรงกับขอความที่วา "หลักแหงความประพฤติ"หรือ แนวทาง

ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบของการดำเนินชีวิตของมนุษยเพราะหลักศีลธรรมเปนแนวทาง

ประพฤติปฏิบัติตนที่สรางสรรคชีวิตคนเปนคนดี ทั้งเปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเพื่อใหบรรลุถึง

จุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต (พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตโต), 2533) 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). คือการมีชีวิตที่ไมมีโทษภัยอยูในสังคมที่ปกติสุขจึง

สรางกฎระเบียบข้ึนในสังคมมนุษย คือศีล 5เปนเสมือนระเบียบปฏิบัติของสังคมไดแกการเวนจาก

การปลงชีวิตสัตวที่มีชีวิตชีวิตทั้งหลายมีคาเทาเทียมกันทั้งหมดซึ่งการที่ทำใหมนุษยอยูรวมกันโดย

ความเปนระเบียบเรียบรอยและเปนที่รองรับของธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล จากการเวนถือเอาของที่



239การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

เขามิไดใหการไมเบียดเบียนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตดานทรัพยสินของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาต

การเวนจากการประพฤติผิดในกามงดเวนจากความประพฤติในการที่จะลวงละเมิดคูครองหรือการที่

ไมลวงเกินในขอบเขตแหงความเปนสามีภรรยากันซึ่งดำเนินไปทางกายในการประพฤติเมถุนดวย

ประสงคในการเสพอสัทธรรม โดยมีเจตนาลวงเกินอคมนียฐาน(ฐานะมิควรถึง หมายถึง สตรีหรือ

บุรุษที่มีเจาของคุมครอง) การเวนจากการพูดเท็จงดเวนจากความประพฤติในการที่จะกลาวดวย

คำพูดที่บิดเบียนจากความเปนจริงโดยมีความจงใจเพื่อใหผูฟงเขาใจผิดคิดวาคำที่กลาวเท็จน้ันเปน

ความจริง  

พระพุทธองคตรัสสอนใหยึดหลักสำหรับใชในชีวิต คือหนทางการดำเนินชีวิตมนุษย มีความ

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตการปฏิบัติตามศีลธรรมซึ่งเปนเปนข้ัน

พื้นฐานของการพัฒนามนุษยที่สำคัญที่จะแกไขปญหาเรื่องความทุกขเพื่อใหการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีความสุขและหลุดพนจากความทุกขดับกิเลสไดสิ้นเชิงการประพฤติปฏิบัติจะตอง

สอดคลองกับจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตคือการบรรลุถึงนิพพาน อันเปนความสุขอยางย่ิงที่

ชีวิตมนุษยทุก ๆ ชีวิตตองการหลักสัปปุริสธรรม7 เปนอีกหลักธรรมหน่ึงที่มนุษยปฏิบัติตามแลว

สามารถทำใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจกลาวไดวาหลักธรรมที่เปนหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย

ใหอยางย่ิงประการหน่ึงซึ่งประกอบดวย 

1.ธัมมัญุตารูจักหลักการ รูจักเหตุผลรูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเขาใจ

สิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติ คือ รูวาตำแหนง หนาที่การงานฐานะ อาชีพ รูจักรับผิดชอบตลอดถึง

ผลสำเร็จข้ันสูงสุด คือตามธรรมชาติของความเปนจริง ไมตกเปนทาสของความโลภ ความโกรธ 

ความหลง กิเลสตัณหา อุปาทาน 

2.อัตถัญุตารูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความหมายที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุประสงคที่

ตนกระทำรูวาหลักการน้ันมุงหมายอะไร การดำเนินชีวิตอยางน้ัน ๆเพื่อประโยชนอะไรเปนผลดีหรือ

ผลเสียตลอดถึงข้ึนสูงสุดที่เปนประโยชนที่เปนสาระแกนสารของชีวิต 

3.อัตตัญุตารูจักตนตามความเปนจริง โดยฐานะภาวะ เพศ ความรูกำลังความสามารถ

คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติชอบไดอยางเหมาะสมและรูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองถูกตองตาม

จุดมุงหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4.มัตตัญุตาการรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสินคือ รูจักพอดีพอเหมาะ

รูจักคิด พูด กระทำกิจตาง ๆ แตพอดีแมการพักผอนสนุกสนาน กเ็ชนกัน 

5.กาลัญุตารูกาลเวลาอันควร รูเวลาไหน ควรทำอะไร ที่ไหนใชเวลาแตพอดีในการ

ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือประกอบกิจการหนาที่การงานตาง ๆ 
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6.ปริสัญุตาการรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถ่ินควรมีกริยาวาจาอยางไร มีระเบียบ

วัฒนธรรมประเพณีอยางไรควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมน้ัน ๆ 

7.ปุคคลัญุตาการรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของซึ่งกันและ

กันธรรมที่พัฒนามนุษยและทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา และเปนคุณสมบัติของคนดีซึ่งถือวาเปนการ

พัฒนาที่ถูกตองและย่ังยืนนอกจากหลักสัปปุริสธรรมดังกลาวน้ีแลวยังมีหลักธรรมซึ่งเปนหลักธรรม

ประจำใจที่ประเสริฐที่จะเปนตัวชวยในการพัฒนามนุษยทางดานจิตใจไดเปนอยางดี 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนาใหเกิดประสิทธิภาพและรูทันตอสิ่ง

ตาง ๆ เขามาในชีวิตมนุษย คือหลักธรรมที่สำคัญประการหน่ึงซึ่งเปนหลักธรรมที่กลาวถึงความจริง

อันประเสรฐิ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำใหปุถุชนเปนพระอริยะประกอบดวยองคธรรม 

4 ประการ หรืออริยสัจจ4มีดังน้ี 

1.ทุกขความทุกข สภาพที่ทนไดยาก สภาวะที่บีบค้ันสภาวะที่ขัดแยง บกพรอง ขาดแกน

สารและความเที่ยงแทไมใหความพึงพอใจแทจริงหรือเรียกกันในสำนวนชาวบานวา ความไมสบาย

กายไมสบายใจ ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การเกิด แก เจ็บ ตายการประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก การ

พลัดพรากจากสิ่งที่รักความปรารถนาที่ไมไดดังหวัง 

2. สมุทัยเหตุเกิดแหงทุกขสาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ความทะยานอยาก ความด้ินรน 

ความเสนหาในอารมณ จำแนกเปน 3 ประเภท คือ 

3. นิโรธความดับทุกข ความดับตัณหาไดอยางสิ้นเชิงภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เขาถึง

ไดเมื่อกำจัดอวิชชาสำรอกตัณหาสิ้นแลว ภาวะที่หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ หรือเรียกวา

ภาวะนิพพาน การบรรลุนิพพาน คือความดับเพลิงทุกขเพลิงกิเลสไดโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

4. มรรคขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข หรือเรียกวา อริยมรรคหมาถึงปญญาอันเห็นชอบวา 

สิ่งน้ีเปนทุกข สิ่งน้ีเปนเหตุใหเกิดทุกขสิ่งน้ีคือความดับทุกข สิ่งน้ีคือทางใหถึงความดับทุกข อริยสัจ

ทั้ง4 ประการน้ี เปนวิธีการแหงปญญาซึ่งดำเนินการแกปญหาตามเหตุผล ตามปจจัย เปนการ

แกปญหาตางๆของบุคคลดวยปญญาของตัวบุคคลเองไมตองอาศัยการดลบันดาลจากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลายเปนความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคน ไมวาจะอยูในสถานที่ใดอยูในเพศภาวะใด 

จะตองประสบดวยกันทั้งสิ้นเปนหลักความจริงที่เปนกลางที่ติดเน่ืองสัมพันธกับชีวิตของบุคคล

ตลอดเวลาไมวาบุคคลจะแสวงหาวิธีการแกปญหาชีวิตข้ึนมาใหมแลวสูญสลายไปอยางไรหลักน้ียังคง

อยูไมเปลี่ยนแปลง ฉะน้ัน อริยสัจ 4จึงเปนหลักความจริงอันประเสริฐ หลักความจริงอันมั่นคง



241การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

โดยเฉพาะในการแกปญหาชีวิตมนุษยในสังคม เราสามารถนำหลักอริยสัจ 4มาประยุกตใชในการ

แกปญหาชีวิตและทรัพยากรมนุษยไดตามลำดับข้ันตอนดังน้ี 

1.ข้ันที่ 1 ทุกขเรียกวาข้ันตัวปญหาหมายถึงสภาพปญหาหรือความไมพอใจ ความติดขัด

บกพรองที่บุคคลไดประสบหรือเกิดข้ึนในชีวิตของตน ในข้ันน้ีพระพุทธศาสนาสอนใหบุคคลกำหนดรู 

ยอมรับ ทำความเขาใจและกำหนดขอบเขตของมันใหแจมชัดวาเปนปญหาหรือไมเปนปญหาใหญ

หรือปญหารองจัดเปนข้ันแถลงปญหาที่จะตองทำความเขาใจและรูขอบเขต เรียกวาปริญญากิจ 

2. ข้ันที่ 2สมุทัยเรียกวาข้ันสาเหตุปญหาหมายถึงเหตุปจจัยตาง ๆ ที่เปนตัวกอใหเกิดปญหา

เกิดความติดขัดบกพรองในชีวิตบุคคลในข้ันน้ีพระพุทธศาสนาสอนใหบคุคลเฟนหาสาเหตุแหงปญหา

หรือความทุกขตาง ๆใหถูกตองชัดเจน และตองเปนสาเหตุตนตอจรงิ ๆ ที่เกิดจากตัวเองเปนสวนใหญ

มิใชไปโทษดินฟาอากาศหรือโชคชะตาซึ่งเปนเรื่องนอกตัวออกไปทาเดียวจัดเปนข้ันวิเคราะหและ

วินิจฉัยมูลเหตุของปญหาซึ่งจะตองแกไขกำจัดใหหมดสิ้นไป เรียกวาปหานกิจ 

3. ข้ันที่ 3นิโรธเรียกวาข้ันดับทุกขหมายถึงความหลุดพนจากปญหา เปนข้ันที่ตองทำให

ประจักษแจงแกใจหรือทำใหเปนจริงเปนจังข้ึนมาเปนข้ันกำหนดจุดหมายปลายทางที่แนนอนพรอม

ทั้งกำหนดจุดหมายและเปาหมายรองไวดวยวาแตละข้ันตอนน้ันมีจุดหมายและเปาหมายเพียงใด 

แคไหนจัดเปนข้ันช้ีบอกภาวะปราศจากปญหาซึ่งเปนจุดหมายที่ตองการใหเห็นวาการแกปญหา

เปนไปไดและจุดหมายน้ันควรเขาถึงซึ่งจะตองทำใหสำเร็จ เรียกวาสัจฉิกิริยากิจ พระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), (2538) 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

หลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งมีความจำเปนจะตอง

ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อใหดำรงอยูดวยความไมประมาทและธรรมะก็จะเปนยาใจ

ที่รักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมีการเกดิ ความแกความเจ็บ ความตายน้ีเปนกฎของธรรมของ

โลก เมื่อรูจักกฎของโลกแลวถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดำเนินชีวิตที่ดีแลวยอมจะพัฒนา

ตนเองอยางมีคุณภาพหลักธรรมที่นำมาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในที่น้ีผูศึกษาจะ

วิเคราะหหลักธรรมซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย คือสุจริตการประพฤติชอบ 

การประพฤติดีหรือความประพฤติดีใชคำวาการเปนเรื่องของกายและวาจา สวนที่ใชคำวา ความ 

เปนเรื่องของจิตใจมโนสุจริต การประพฤติที่เปนเหตุใหบุคคลเปนคนดี อันเปนที่พึงประสงคเปนที่

ปรารถนาของอารยชนโดยเหตุที่คนเราจะมีคุณคาหรือมีความดีพอที่คนอื่นจะเห็นความสำคัญและ
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ความสำคัญแลวยกยองนับถือหรือไวเน้ือเช่ือใจ ยอมคบหาสมาคมดวยก็เพราะมีดีอยูในตัว เชน การ

ประพฤติดี หรือความประพฤติดีดีประเภทน้ีเปนความดีข้ันพื้นฐานในตัวคนเพราะคนที่มีความ

ประพฤติดีเปนพื้นฐานแลว แมดีอยางอื่นจะบกพรองไปบางก็ยังจะเอาตัวรอดเปนที่ไวเน้ือเช่ือใจของ

คนอื่นไดหรือยังพอที่จะแสวงหาความเจริญกาวหนาใหแกตนเองไดพระพุทธศาสนาไดวางหลักสุจริต

ธรรมเปนเครื่องกำหนดวัดบุคคลวาเปนผูมีความประพฤติดี จำแนกตามทวารเปน 3 ทางหรือสุจริต 

3 อยางดังน้ี 

1. กายสุจริตการประพฤติดีทางกายการงดเวนคือไมใชกายทำความช่ัวเลวทรามตอผูอื่น

หรือสัตวอื่น จำแนกเปน 3 อยางคือเวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติ

ผิดในกาม 

2. วจีสุจริตการประพฤติดีทางวาจาการงดเวนคือไมใชคำพูดที่ช่ัวหยาบตอผูอื่น จำแนกเปน 

4 อยาง คือเวนการการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูดคำหยาบเวนจากการพูดเพอ

เจอ 

3. มโนสุจริตความประพฤติดีทางใจความรูจักย้ังคิดไมปลอยจิตใหคิดช่ัวรายปองราย

ทรัพยสินหรือชีวิตของผูอื่น แตใหคิดดีถูกตองตามหลักกุศลธรรม จำแนกเปน 3 อยาง คือความไม

โลภอยากไดของเขา ความไมพยาบาทปองรายเขา ความเห็นชอบตามคลองธรรม 

สุจริต 3อยางน้ีเปนสิ่งที่มนุษยควรทำควรประพฤติใหเกิดข้ึนในตนเองเมื่อมนุษยปฏิบัติตาม

หลักธรรมดังกลาวแลวจะทำใหมนุษยอยูอยางมีความประเสริฐสุขและหลักธรรมที่มนุษยควร

พยายามเขาถึงใหไดสม่ำเสมอหรือสุขอันชอบธรรมที่มนุษยพึงมี ซึ่งมนุษยจะสมบูรณไดก็เพราะสุข 4 

อยางน้ี คือ 

1.อัตถิสุขสุขเกิดแตความมีทรัพยความภูมิใจอิ่มเอิบใจวาตนมีโภคทรัพยที่ไดมาดวย

น้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรมบุคคลที่ขยันทำงานเก็บเงินทองไวไดเปน

จำนวนพอเพียงยอมมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน ถือวาเปนความสุขประการหน่ึง 

2.โภคสุขสุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภคความภูมิใจ อิ่มเอิบใจวาตนไดใชทรัพยที่ไดมาโดย

ชอบธรรมน้ันเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบำเพ็ญประโยชน 

3.อนณสุขสุขเกิดแตความไมเปนหน้ีความภูมิใจอิ่มเอิบใจวาตนเปนไท ไมมีหน้ีสินติดคางใคร

ความไมเปนหน้ีเปนสุขอยางไรน้ันคนที่ไมเปนหน้ีเทาน้ันรูสึกไดและความเปนหน้ีเปนทุกขคนจะมี

ความสุขแทตองพึ่งการงานที่ไมมีโทษ คือ ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรมไมเปนที่ครหาของปวงชน 

สุขขอที่ 
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4 .น้ีนับวามีคามากที่สุดกวาสุข 3ขอขางตน เมื่อมนุษยมีความสุขทางโภคทรัพยแลวมนุษย

ควรระลึกถึงคุณธรรมประจำตัวของอุบาสก อุบาสิกา หรือองคคุณของอุบาสิกา อุบาสกอยางยอด

เย่ียม ซึ่งเรียกวาอุปาสก อุปาสิกาธรรม คือ 

1. ประกอบดวยศรัทธาตองมีความเช่ือมั่นในพระรัตนตรัยอยางมั่นคงไมหว่ันไหว ไมแกวง

ไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุดมคีวามเช่ือประกอบดวยปญญาคือเช่ือในบุคคลและสิง่ที่ควรเช่ือตาม

หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่กำหนดไว4ประการ คือ เช่ือวาพระผูมีพระภาคเปนพระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจาจริงเช่ือวากรรมดีกรรมช่ัวมีอยูจริง เช่ือวาผลแหงกรรมดีกรรมช่ัวมีอยูจริงและเช่ือ

วาสรรพสัตวมีกรรมเปนของตน ทำดีไดดี ทำช่ัวไดช่ัว 

2. มีศีลบริสุทธ์ิตองมีศีล 5 อันเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา ที่ไมดาง ไมพรอย ไมขาด ไม

ทะลุ รวมถึงมีความประพฤติและเลี้ยงชีพเปนแบบอยางไดดวย 

3. ไมถือมงคลต่ืนขาว เช่ือกรรม ไมเช่ือมงคลตองเปนผูมุงหวังผลจากการกระทำดวย

เรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผลไมต่ืนขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลังมงคลไมหวังผลจากการขอ

อำนาจดลบันดาลเพราะพระพุทธศาสนาสอนไมใหถือเชนน้ันแตสอนใหเช่ือวาเรามีกรรมเปนของ

ของตน เราทำดีจักไดดี ทำช่ัวจักไดช่ัว 

4.ไมแสวงเขตบุญนอกพุทธศาสนาตองไมยอมเช่ือถือ ไมยินดีไมปฏิบัติกิจหรือพิธีตาง ๆ อัน

มิใชหลักทางพระพุทธศาสนาโดยแสวงหาแตทักขิไณยบุคคลคือพระภิกษุสุปฏิปนโนใน

พระพุทธศาสนาที่ควรแกทักษิณาและจัดเปนบุญเขตช้ันยอดของชาวโลก 

5.บำเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนาตองมีความริเริ่มกระทำการสงเสริมสนับสนุนกุศลกิจใน

พระพุทธศาสนาเปนเบื้องตนโดยเปนผูออกนำในการอุปถัมภบำรุงคุมครองพระพุทธศาสนาเมื่อจะ

ทำบุญกุศลมีทานเปนตน ก็ทำในภิกษุสงฆกอนแลวจึงควรทำบุญตามลัทธิศาสนาและประเพณีอื่น ๆ 

โดยไมผิดศีลธรรมหลักธรรมที่ไดนำมากลาวถึงเปนหลักธรรมที่มนุษยควรนำไปปฏิบัติเพื่อเปน

แนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความมั่นคงและเจริญตลอดไป 

 

บทสรุป 

การบริหารทรัพยากรมนุษยคือหลักการที่ใหความสำคัญตอการไดมาและการใชทรัพยากร

มนุษยใหไดรับผลประโยชนสูงสุดโดยพยายามสรางความสุขและความพอใจใหเกิดข้ึนในหมูบุคลากร

ในองคกรโดยเนนการเสริมสรางและพัฒนาสรางความเปนธรรมความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน

ของทรัพยากรมนุษยในองคการโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่ง

เปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในองคกรน่ันก็คือการตอบสนองความตองการของบุคลากรใน
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องคกรผานกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยไดแกกำหนดความตองการ, ตอบสนองความ

ตองการ, และการธำรงรักษาและพัฒนาซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะหรวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ก็คือหลักพรหมวิหารธรรมประกอบดวยเมตตา, กรุณา, มุทิตา, และอุเบกขาจะไดแนวทางที่ใชใน

การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ย่ังยืนถาวรเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม  

อยางไรก็ตามหากมนุษยมีหลักธรรม ในการพัฒนาตนเอง จะทำใหเกิดความสมบูรณและ

ดุลยภาพ เมื่อมนุษยยังไมพัฒนา ทำใหเกิดความแตกตางเปนความขัดแยง การพัฒนามนุษยอยางน้ี

จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมทั้งหมดเครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยที่

แทจริงคือการที่ความสามารถย่ิงข้ึนๆในการทำใหความเปนอยูรวมกันระหวางมนุษยและสรรพสิ่ง

ทั้งหลายเกื้อกูล เอื้อประโยชนแกกันมากข้ึนเบียดเบียนกันนอยลง และทำใหโลกอุดมสมบูรณงดงาม

เหมาะแกการอยูอาศัยมากย่ิงข้ึนจึงจำเปนตองมีคุณธรรม จริยธรรม ทางศาสนาน่ันเอง 
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การบริหารองคกรและการเงินในสมัยพุทธกาล 

Financial and Administration Administration in Buddhist Era 

 

ภัทรพล ใจเย็น , พลวัฒน ชุมสุข∗, ปยวรรณ หอมจนัทร∗∗ 

บทคัดยอ 

 วันอาสาฬหบูชาเปนจุดกำเนิดองคการ พระพุทธศาสนาข้ึนอยางสมบูรณ โดยมี

พระพุทธเจาเปนผูนำหรือผูบริหารองคการ และพระสงฆสาวกเปนสมาชิก ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกัน

ทำงานเพื่อขับเคลื่อนองคการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว 

 ในชวงแรกของการกอต้ังองคการพระพุทธศาสนา พระพุทธเจายังไมไดบัญญัติ พระ

วินัยทั้งที่เปนปาฎิโมกขและอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม

รูปแบบที่เปนธรรมเนียมของพระพทุธเจา มีทั้งธรรมและวินัย คำสั่งและคำสอนอยูดวยกัน ซึ่งจัดเปน

จารีตศีลเรียกวา โอวาทปาติโมกข  

 ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตข้ึนไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจำนวนมาก ทำให

สังคมสงฆมีความหลากหลาย เปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ

ของแตละทองถ่ิน ชนบทที่ตนอาศัยอยู การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไมเจตนา  จึงเกิดมีข้ึน อัน

เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครองและใหการศึกษา

แกพระภิกษุ และย่ิงไปกวาน้ันพระพุทธองคยังสงเสริมใหชาวพุทธในระดับสวนบุคคลไดรูจักการ

บริหารการเงินที่เรียกวาโภคาวิภาค อีกดวย 

คำสำคัญ : การบริหารองคกร , การบริหารการเงิน ,  สมัยพุทธกาล 
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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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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  

 

บทนำ  

 จุดกำเนิดองคกรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูเปนพระสัมมา 

สัมพุทธเจาแลว มีดำริที่จะเผยแผพระสัจธรรมแกเวไนยสัตว จึงทรงดำริถึงอาจารยคือ อาฬารดาบส

และอุทกดาบส เมื่อรูวาทานทั้งสอง ไดเสียชีวิตแลว พระพุทธองคจึงไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย มี

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามและพระอัสสชิ ทีอ่าศัยอยูปาอสิิปตน

มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมช่ือวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดทาน

เหลาน้ัน พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมวา “สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความ

เกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงน้ัน มีความดับไปเปนธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันข้ึน 

15 ค่ำ เดือน 8 เรียกวา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเปนวันที่พระรัตนไตรครบ 3 ประการ คือพระพทุธ พระ

ธรรมและพระสงฆ จึงนับไดวา พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระสงฆองคแรกที่ เกิดข้ึนใน
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พระพุทธศาสนา สวนอีก 4 คนที่เหลือ พระพุทธเจาทรงสั่งสอนอบรมจนไดดวงตาเห็นธรรมและ

บรรลุอรหันตผลในเวลาตอมา พระพุทธองคทรงประทานการบรรพชาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดย

ตรัสวา “เธอทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาว ดีแลว เธอทั้งหลายจงประพฤติ

พรหมจรรยเพื่อทำที่สุดทุกข   โดยชอบเถิด” ดวยพระดำรัสน้ี  ทำใหพระสงฆในพระพุทธศาสนา

เพิ่มข้ึนเปนจำนวนมาก 

 จากประเด็นที่กลาวมาน้ี จะเห็นไดวาวันอาสาฬหบูชาน้ันเปนจุดกำเนิดองคการ 

พระพุทธศาสนาข้ึนอยางสมบูรณ โดยมีพระพุทธเจาเปนผูนำหรือผูบริหารองคการ และพระสงฆ

สาวกเปนสมาชิก ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนองคการใหเปนไปตามนโยบายที่

กำหนดไวคือ การประกาศพระธรรมวินัย ตอมาพระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมแกยสะกุลบุตร และ

สหายของ ยสะอีก 4 คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเปนบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี

น้ันเอง เมื่อ 4 คนน้ีไดรับการบรรพชาแลว สหายอีก 50 คน ของพระยสะที่เปนชาวชนบททราบขาว

แลวมีความคิดวา ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุงหมผากาสายะออกจาก

เรือนไปบวชเปนบรรพชิตน้ัน คงจะไมต่ำทรามเปนแน จึงไดพากนัเดินทางมาหาพระยสะและไดเขา

เฝาพระพุทธเจา รับฟงธรรมเทศนาจนไดดวงตาเห็นธรรมและสำเร็จอรหันตผลในเวลาตอมาทำให

องคการพระพุทธ ศาสนามีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน รวมมีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก 61 รูป เมื่อพระสงฆ

สาวกมีจำนวนมากพอสมควรแลว จึงมีพระดำรัสที่จะสงพระสาวกออกไปปฏิบัติหนาที่คือ การ

ประกาศเผยแผพระพุทธ ศาสนาโดยไดตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย พวก

เธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนสุขแกชนจำนวนมาก  เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล

และความสุขแกทวยเทพและมนุษย จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง

และมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ

ครบถวน” พระดำรัสน้ีนับวาเปนนโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคการพระพุทธศาสนา

ในกาลตอมาเมื่อมีผูเลื่อมใสใครจะบวชพระพุทธองคก็จะทรงประทานการบวชใหดวยพระองคเอง

เรียกวา “เอหิภิกขุอุป สัมปทา” และไดทำการสั่งสอนพระสาวกในช้ันตนจนไดบรรลุคุณธรรมเปน

พระอริยบุคคลพรอมกับไดสงพระสาวกเหลาน้ันออกประกาศเผยแผพระศาสนายังที่ตาง ๆ 

 ซึ่งจะไดเห็นวาการบริหารองคการในขณะน้ันทุกอยางข้ึนตรงตอพระพุทธเจา ฉะน้ัน 

การประพฤติปฎิบัติหนาที่ของพระสาวกทั้ งหลายจึงยึดถือปฎิบัติตามพระพุทธองคเทาน้ัน   

เน่ืองจากในกาลน้ันพระพุทธองคยังไมไดบัญญัติพระวินัยเพื่อเปนเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ  

 ดังน้ัน โครงสรางองคการพระพุทธศาสนาในชวงระยะตนของพุทธกาลน้ันจึงมีลักษณะ

เรียบงาย ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
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แผนภาพท่ี 1   โครงสรางองคกรสงฆสมัยพทุธกาล 

 

การบัญญัติพระธรรมวินัย 

 พระธรรมวินัย เปนคำที่ใชเรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเปนคำประสมมา

จากคำวา ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนเรื่องธรรมดามีอยูแลวใน

ธรรมชาติ   ไมวาพระพุทธเจาจะเกิดหรือไมเกิด มันก็มีอยูอยางน้ันเปนธรรมดาเปนธรรมชาติ เมื่อ

พระพุทธเจาคนพบธรรมน้ันแลวก็ทรงนำมาเผยแผเพื่อเกิดประโยชนแกหมูมนุษย จากน้ันก็อาศัย

หลักความจริงที่มีอยูในธรรมชาติซึ่งเปนเรือ่งของกฎแหงเหตุปจจยัน้ันมาจดัต้ังวางเปนระบบระเบียบ

ในหมูมนุษยเรียกวา วินัย (Dhammapitaga, 1996 : 3) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา สิกขาบทหรือศีล 

ในคัมภีรสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก อธิบายความหมายของคำวา วินัยไววา “พระวินัย

อันบัณฑิตผูรูอรรถแหงวินัยทั้งหลาย กลาววา วินัย เพราะมีนัยตางๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝก

กายและวาจา” 

 ดังน้ันจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเปน 3 นัย คือ (Sawaeng Udom Si , 

2006:7) 

1) วินัย หมายถึง นัยตางๆ (วิวิธ + นย) เพราะมีปาติโมกข 2 คือ ภิกขุ

ปาติโมกขและภิกขุนีปาติโมกข มีวิภังค 2 คือ ภิกขุวิภังคและภิกขุนีวิภังคและมี อาบัติ 7 กอง 

อุบาสิกาบริษัท 

พระพุทธเจา 

พุทธบริษัท 

ฝายสงฆ ฝายคฤหัสถ 

ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท 
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2) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส + นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพิ่มเติมให

สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลวมีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน หรือผอนผันใหเหมาะสมแกการกระทำ

ความผิดหรือการลวงละเมิด 

3) วินัย หมายถึง กฎหรือขอบังคับสำหรับฝกอบรมกายและวาจา เพราะเปน

เครื่องปองกันการประพฤติไมเหมาะสมทางกายและวาจา 

 คำวา วินัย น้ันมีคำที่เปนไวพจนหรือคำที่เขียนตางกัน แตความหมายเหมือนกันหรือ

ใกลเคียงกันมาก มี 3 คำ คือ ศีล สิกขาบท และ พระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เปนขอที่

พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู

พระสงฆ 

 ในชวงแรกของการกอต้ังองคการพระพุทธศาสนา พระพุทธเจายังไมไดบัญญัติ พระ

วินัยทั้งที่เปนปาฎิโมกขและอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตาม

รูปแบบที่เปนธรรมเนียมของพระพทุธเจา มีทั้งธรรมและวินัย คำสั่งและคำสอนอยูดวยกัน ซึ่งจัดเปน

จารีตศีลเรียกวา โอวาทปาติโมกข มีใจความสำคัญ ดังน้ี“การไมทำบาปทั้งปวง การท ำกุ ศล ให ถึ ง

พรอม การทำจิตของตนใหผองแผว น้ีคือคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ความอดทน ความอด

กลั้นเปนตบะอยางย่ิง พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา นิพพานเปนบริมธรรม ผูทำรายผูอื่น ไมช่ือวา

เปนบรรพชิตผูเบียดเบียนผูอื่น ไมช่ือวาเปนสมณะ การไมกลาวรายผูอื่น การไมเบียดเบียนผูอื่น

ความสำรวมในพระปาติโมกข ความเปนผูรูจักประมาณในอาหาร การอยูในเสนาสนะที่สงัด การ

ประกอบความเพียรในอธิจิต น้ีคือคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย” 

 ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตข้ึนไดมีผูศรัทธาเขามาบวชเปนจำนวนมาก ทำให

สังคมสงฆมีความหลากหลาย เปนเหตุใหมีการประพฤติแตกตางกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ

ของแตละทองถ่ิน ชนบทที่ตนอาศัยอยู การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไมเจตนา  จึงเกิดมีข้ึน อัน

เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครองและใหการศึกษา

แกพระภิกษุโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝายบทบัญญัติ หรือขอ

ปฏิบัติอันเปนเบื้องตนของพรหมจรรยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติเปนพุทธอาณาเพื่อปองกันความ

ประพฤติเสียหายและวางโทษแกผูลวงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบาง เบาบางและมีการสวดทุกกึ่ง

เดือน เรียกวา พระปาติโมกข 
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2) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝายขนบธรรมเนียม

เกี่ยวกับมารยาทและความเปนอยูที่ดีงาม สำหรับชักนำความประพฤติ ความเปนอยูของพระสงฆให

ดีงาม มีคุณคา นาเลื่อมใสศรัทธามากย่ิงข้ึน 

 การบัญญัติพระวินัยน้ัน พระพุทธองคทรงคำนึงถึงเหตุปจจัยตางๆ ที่เปนองคประกอบ

หลัก ดังที่พระพุทธองค ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีไดทูลขอรอง ใหทรงบัญญัติวินัย

หรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกขแกพระสาวก อันจะเหตุใหพรหมจรรย  ดำรงอยูไดนาน ซึ่งพระ

พุทธองคทรงตรัสวา เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน จะตองประกอบไปดวยปจจัย 5 

ประการ คือ 

1) สังคมสงฆต้ังไดเปนเวลานานพอสมควร 

2) สังคมสงฆขยายตัวใหญข้ึน 

3) มีผลประโยชนเกิดมากข้ึน 

4) มีผูทรงความรูมากข้ึน 

5) มีผูประพฤติผิดใหเปนที่เสื่อมเสีย 

 จะเห็นไดวาการที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยน้ัน พระองคไมไดบัญญัติลวงหนา

เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององคการโดยทั่วไป แตทรงคำนึงถึงกาลเวลาและ

ความเหมาะสมของเหตุการณเปนหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทน้ันประกอบดวย 

1) เมื่อมีเรื่องไมดีไมงามเกิดข้ึน ทรงรับสั่งใหประชุมสงฆ 

2)  ตรัสถามภิกษุผูเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดข้ึน 

3)  ทรงตำหนิภิกษุที่กอเรื่อง 

4)  ช้ีโทษแหงการลวงละเมิด 

5)  แสดงอานิสงสแหงการสำรวมระวัง 

6)  บัญญัติสิกขาบทใหภิกษุถือปฎิบัติตาม 

 

ลักษณะการปกครององคกรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

 ในชวงระยะกาล 45 ป ที่พระพุทธเจาทรงพระชนมาชีพบำเพ็ญพุทธกิจอยูน้ัน ทำให

การปกครององคการพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญข้ึนตามลำดับกาล โดยเฉพาะองคกรคณะ

สงฆ เมื่อพระสาวก 60 รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฎวามีผูมีศรัทธาเลื่อมใสจะขอ

บวชดวยจำนวนมาก พระสงฆสาวกไดนำกุลบุตรเหลาน้ัน มาเฝาพระพุทธเจาเพื่อที่จะใหพระองค

ทรงบรรพชาให พระสาวกเหลาน้ันตางไดรับความลำบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม
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สะดวก ทำใหงานเผยแผเปนไปอยางลาชา พระพุทธองคทรงคำนึงถึงเหตุเหลาน้ี จึงทรงอนุญาตให

พระสาวกผูใหญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนพระอุปชฌาย ใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรที่มี

ศรัทธาดวยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน” และใหการปกครองดูแลกันเองในกลุม 

 การที่พระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระสาวกเปนพระอุปชฌายใหการบรรพชา แก

กุลบุตรผูมีศรัทธาทั่วไปน้ันเปนการมอบอำนาจบางประการใหพระสาวกไดปกครองกัน ในลักษณะ

ของอุปชฌายปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารยปกครองอันเตวาสิกของตน  โดยพระพุทธองคทรง

แสดงหลักการของพระศาสนาที่เรียกวา “โอวาทปาฎิโมกข” เพื่อเปนหลักการบริหารปกครองของ

พระพุทธศาสนาและการดำเนินชีวิตรวมกันของพระสาวก 

 ในกาลน้ี พระพุทธองคทรงดำเนินการปกครองและบริหารจัดการใหการศึกษาแกพระ

สาวกดวยตัวพระองคเองและมอบหนาที่ ใหพระอุปชฌาย ดูแลบางเพราะลักษณะของงาน

พระพุทธศาสนาน้ัน ไดมุงเนนไปในดานการประกาศเผยแผหลักคำสอนของพระพุทธองคเปน

สวนมาก พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเปนอนาคาริกที่เรรอนไปตามที่ตางๆ เพื่อประกาศ

หลักคำสอนของพระพุทธเจา ไมมีที่อยู เปนหลักแหลงอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จึงทำให

พระพุทธศาสนาเผยแผไปอยางรวดเร็วและเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง 

 ตอมาพระพุทธเจาทรงมีพระพุทธานุญาต ใหภิกษุทำการอุปสมบทแกสตรีที่ประสงคจะ

บวชเปนนางภิกษุณี อันสืบเน่ืองมาจากการรองขอของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมีพระอานนท

เปนผูทูลชวยเหลือใหไดรับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงไดเปนภิกษุณีรูปแรกใน

พระพุทธศาสนา เปนการบวชดวยการรับครุธรรม 8 ประการ  จากพระพุทธองคและตอมาก็บวช

ใหแกเหลาบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีทำใหมีพุทธบริษัทเปน 4 ฝาย ทำใหรูปลักษณการ

ปกครององคการในชวงระยะกาลน้ีเปนงานดานการปกครองเพื่อใหการศึกษาและการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเสียเปนสวนมาก 

 เมื่อทรงอนุญาตการบวชใหเปนกิจของสงฆหรือมอบหมายความเปนใหญใหสงฆอยาง

เต็มที่แลว พระองคก็ทรงงดการอุปสมบทใหแกใครๆ ทรงทำหนาที่สั่งสอนและดูแลภายในองคการ

พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมาถึงตอนน้ีจะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงมีพระพุทธประสงคที่จะใหสงฆ

ปกครองกันเองอยางแนนอน โดยใหยึดพระธรรมวินัยเปนหลักหรือเปนใหญ  ในการปกครองไมทรง

ปรารถนาใหพระเถระรูปหน่ึงรูปใดมีอำนาจหนาที่ในการปกครอง   ดังปจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับ

พระอานนทกอนที่จะพระปรินิพพานวา “อานนท พระธรรมวินัยใด ที่เราแสดงและบัญญัติไว เมื่อ

เราลวงลับไปแลว พระธรรมและวินัยน้ันแหละ จักเปนพระศาสดาของเธอทั้งหลาย” เปนตน

เพราะฉะน้ัน มาถึงชวงปลายๆ สมัยพุทธกาล พระพุทธองคจึงไดทรงมอบภาระการบริหารการ
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ปกครองใหแกคณะสงฆเปนผูปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนใหญในการปกครอง 

ดังน้ัน เมื่อแสดงรูปลักษณการปกครององคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเปน

แผนภูมิได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 โครงสรางการปกครององคกรสมัยพุทธกาล 

 

การบริหารองคกรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

 เมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวามีพระสงฆสาวกและพุทธสมาชิกเพิ่มข้ึนเปนจำนวนมาก 

งานของพระพุทธศาสนาเปนไปอยางกวางขวาง สังคมพุทธกลายเปนสังคมที่มีขนาดใหญ สมควรที่

จะมอบหมายภาระใหคณะสงฆชวยบริหาร เพื่อเปนการปูพื้นฐานการบริหารใหแก  คณะสงฆ พระ

พุทธองคจึงไดทรงยกเลิกการบวชดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมนแลวทรงอนุญาตให

พระภิกษุทำการบวชใหผูที่มีศรัทธาตองการบวชในพระพุทธศาสนาไดดวยวิธี “ญัตติจตุตถ

พระธรรมวินัย 

พระพุทธเจา 

พุทธบริษัท ๔ 

คณะสงฆ คณะคฤหัสถ 

ฝายภิกษุ ฝายภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

ภิกษุ ภิกษุณี 

สามเณร สามเณร ี

สิกขมานา 
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กรรมวาจา” และ ไดนำวิธีการบวชแบบไตรสรณคมนไปใชกับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธี

มอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 

การแบงงานกันทำ 

 การที่มนุษยเขามารวมกันทำงานในรูปขององคการ และตองการจะดำเนินการ ให

ประสบความสำเร็จบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวไดน้ันจะตองมีการแบงหนาที่และมอบหมายงานให

เหมาะสมกับบุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานใหทำตามความถนัดและความรูความสามารถ

ของแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล (Phongsansri Somsup and Chalida Sornmanee,1998:197) 

หากไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวน้ีแลว การปฏิบัติงานก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันเมื่อนำหลักการน้ี มาวิเคราะหลักษณะการแบงงานในองคกรคณะสงฆสมัย

พุทธกาลแลวจะเห็นไดวา พระพุทธองคก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบงงานในองค องคการสมัยพุทธกาล

ซึ่งมีลักษณะคลายๆ กันกับการจัดแบงงานขององคการในปจจุบนั โดยเฉพาะลักษณะงานที่พระพทุธ

องคทรงจัดแบงใหคณะสงฆสมัยพุทธกาลน้ันสามารถพิจารณาได 3 ลักษณะ คือ 

 1) ลักษณะที่เปนงานหลัก คือเปนงานที่มีการดำเนินการอยูเปนประจำในองคการ

พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกไดเปน 4 ประเภท คือ 

   (1) งานดานการปกครอง เปนงานที่จะตองดำเนินการเพื่อใหเกิด  ความเรียบรอย

ดีงามในองคการ อันประกอบไปดวยงานที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ การรับบุคคล เขาเปนสมาชิก

องคกรคณะสงฆ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ การ

สงเสริมความสามัคคีและการทำสังฆกรรมประเภทตางๆ 

   (2) งานดานการใหการศึกษา เปนการสงเสริมใหพุทธบริษัทไดรับประโยชนในสวน

ของตน ดวยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่ เปนไปตามกระบวนการหรือ ตามลำดับข้ันของ

การศึกษา มีการจัดสภาพการณที่เอื้ออำนวยตอการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถ  เชน     การแตงต้ัง

ผูใหการอบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การใหถืออุปชณายและอาจารยการใหถือนิสัยสัทธิวิหาริกวัตร

และอันเตวาสิกวัตรเปนตน 

   (3) งานดานการเผยแผศาสนา เปนการประกาศเผยแผหลักธรรม คำสอนของ

พระพุทธเจา ดวยการสงเสริมใหมีการศึกษาและการปฏิบัติ เชน การสงเสริมงานดานการเผยแผ 

การจัดสงบุคคลไปทำงานดานการเผยแผยังที่ตางๆ และการตรวจเย่ียมแนะนำวิธีการเผยแผ เปนตน 

   (4) งานดานสาธารณูปการ คือ การดูแลนวกรรม การกอสรางเสนาสนะที่อยูอาศัย

และการใชคนวัดใหทำงาน เปนตน 
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 2) ลักษณะงานที่จัดเปนแผนก (Department) ดวยการพิจารณาลักษณะงานที่เกิดข้ึน

ในองคกรคณะสงฆ เมื่อเห็นวามีกิจกรรมที่เหมือนกันก็จัดไวดวยกันเปนหมวดหมูของงาน ซึ่ง

ลักษณะงานเชนน้ีในองคกรคณะสงฆไดแก การสมมติแตงต้ังเจาหนาที่ทำการแทนสงฆใหเปนผูมี

หนาที่อยางใดอยางหน่ึงตามแตสงฆจะเห็นสมควรดวยกิจน้ันๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรคณะสงฆ เพราะ

การที่คนมาอยูรวมกันเปนคณะ ยอมมีกิจการอันเปนกลางที่เรียกวาเปนของคณะเกิดข้ึน คณะน้ัน

ตองจัดคนในคณะใหรับหนาที่ทำกิจการน้ันเปนแผนกๆ 

 การแตงต้ังสมมติผูทำการแทนสงฆคือ การมีมติรวมกันหรือการยอมรับรวมกัน  โดย

การที่ประชุมสงฆตกลงมอบหมายหรือแตงต้ังภิกษุใหทำกิจหรือเปนเจาหนาที่ในเรื่องอยางใดอยาง

หน่ึง เพื่อที่จะดำเนินการแทนคณะสงฆตามที่ไดรับมอบหมายหนาที่น้ันๆ เปนการแบงงานตามกิจที่

มีข้ึนในสงฆ หรือหมูคณะน้ัน ๆ โดยอาศัยความรูความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลเปน

ผูดำเนินการรวมกัน ดวยการมอบหมายงานแกบุคคลที่เห็นวา มีคุณสมบัติเหมาะสม พระภิกษุรูป

เดียวแตเปนผูมีความรูและความสามารถอาจไดรบัการแตงต้ังใหทำหนาทีห่ลายๆ อยางพรอมกันก็ได 

โดยประเภทของผูทำการแทนสงฆ ตามพระพุทธองคทรงมีพุทธานุญาตไวมี ดังน้ี 

 (1) เจาอธิการแหงจีวร ประกอบไปดวยผูทำหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ ผูรับจีวร 

เรียกวา จีวรปฏคคาหกะ ผูเก็บจีวร เรียกวา จีวรนิทหกะ ผูแจกจีวร เรียกวา  จีวรภาชกะ ภิกษุรูป

เดียวอาจทำหนาที่ทั้ง 3 ประการก็ได โดยการสมมติในคราวเดียวกัน 

 (2) เจาอธิการแหงอาหาร ประกอบไปดวยผูทำหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีคือ เปนผูแจก

ภัตร เรียกวา ภัตตุเทสกะ เปนผูแจกยาคู เรียกวา ยาคุภาชกะ เปนผูแจกผลไม เรียกวา ผลภาชกะ 

เปนผูแจกของขบเค้ียว เรียกวา ขัชชภาชกะ 

 (3) เจาอธิการแหงเสนาสนะ ประกอบไปดวยผูทำหนาที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ี คือ เปนผูมี

หนาที่แจกเสนาสนะ เรียกวา เสนาสนคาหาปกะ เปนผูแตงต้ังเสนาสนะ เรียกวาเสนาสนปญญาปกะ 

ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง 2 หนาที่ได  

 (4) เจาอธิการแหงอาราม ประกอบไปดวยผูทำหนาทีเ่กีย่วกับสิ่งตอไปน้ีคือ มีหนาที่เปน

ผูใชคนทำการวัดเรียกวาอารามิกเปสกะผูมหีนาที่ใชสมาเณรเรยีกวา สามเณรเปสกะ เปนผูมีหนาที่ดู  

นวถกรรม เรียกวา นวกัมมิกะ 

 การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อทำหนาที่แทนสงฆในสังฆกรรมตางๆ พระพุทธเจาทรง

วางหลักการกำหนดคุณสมบัติไวแตกตางกันตามแตละชนิด โดยหลักกวางๆ น้ัน จะตองเปนผูมี

คุณสมบัติ คือ เวนจากอคติ 4 และเปนผูฉลาดและรูจักกิจน้ันๆ เปนอยางดี จึงจะไดรับ  การแตงต้ัง

จากสงฆใหทำหนาตามกิจที่เกิดมีน้ันๆ 
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 3) ลักษณะงานที่ตองอาศัยความชำนาญเฉพาะดาน ซึ่งเปนการจัดแบงงานใหสมาชิกใน

องคการเพื่อปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถสวนบุคคลเปนหลัก   ซึ่งใน

องคการคณะสงฆตรงกับลักษณะงานในตำแหนง “เอตทัคคะ” ที่พระพุทธองคทรงแตงต้ังใหแกพระ

สาวกในฐานะที่เปนผูมีความรูความสามารถและมีคุณธรรมในดานน้ันๆ เปนการเฉพาะ  เชน พระสา

รีบุตรเปนผูมีปญญามากทรงแตงต้ังเปนเลิศกวาภิกษุทั้งปวง ในดานมีปญญาและยังไดช่ือวาเปนพระ

ธรรมเสนาบดี สวนพระโมคคัลลานะ เปนผูมีฤทธ์ิมาก  ก็ไดรับการแตงต้ังเปนผูเลศิกวาภิกษุทั้งหลาย

ในดานมีฤทธ์ิทำงานชวยในดานการปกครองสงฆ เปนตน ตำแหนงเหลาน้ีในระยะกาลแรกๆ มีไม

มากนัก แตเมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวามีความสำคัญตอพระสาวกและเหลาพุทธบริษัท จึงไดทรง

แตงต้ังใหทั้งพุทธบริษัท 4 ที่มีความรูความสามารถแตละดานที่แตกตางกัน เพื่อเปนการใหกำลังใจ

และสงเสริมการปฏิบัติใหเปนแบบอยางของพุทธบริษัทรุนหลังๆ 

การแบงงานในองคการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะงานที่แบง

ออกเปน 3 ประเภท คือ งานที่มีการปฏิบัติอยูเปนประจำ การจัดงานเปนแผนก และการแบงงาน

ตาม     ความชำนาญเฉพาะดาน ตามกิจการขององคการพระพุทธศาสนาในสมัยน้ัน ซึ่งมอบภาร

หนาที่หลักให คณะสงฆเปนผูดูแล โดยสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3  โครงสรางการมอบหนาที่ในองคกรในสมัยพทุธกาล 

 

ดานการเผยแผ 

สาธารณูปการ 

ดานการศึกษา 

พระพุทธเจา 

คณะสงฆ 

ดานการปกครอง ตำแหนงเอตทัคคะ 

พุทธบริษัท ๔ 

เจาหนาที่ทำการสงฆ 
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อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

อำนาจหนาที่ในทางพระพุทธศาสนาน้ัน พระพุทธเจาทรงปฏิเสธอำนาจที่ไมเกิดจาก

พระธรรมวินัย แตใหการยอมรับอำนาจที่มาจากหนาที่ มีศรัทธา เห็นคุณคาของหลักธรรม คำสอน

น้ัน และปฏิบัติตามดวยความเคารพ เชน กุลบุตรที่เขามาบวชเปนสมาชิกของคณะสงฆ ลวนเกิดจาก

ศรัทธาที่ประกอบดวยปญญา เมื่อปฏิบัติตนจนเห็นประโยชนในพระพุทธศาสนาแลว จึงนำไปสั่ง

สอนคนอื่นตอไป  

การมอบอำนาจหนาที่ในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลน้ัน เริ่มจากที่พระพุทธ

องคทรงสงพระสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏวามีกุลบุตรตองการบวชเปนจำนวนมาก

และเมื่อมีผูตองการจะบวชพระสาวกก็จะนำมาเฝาพระพุทธเจาเพื่อบวชให  ซึ่งเปนความลำบากแก

พระสาวกและผูที่ตองการจะบวช พระพุทธองคจึงทรงประทานอนุญาตใหพระสาวกเปนพระ

อุปชณายบวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในทองถ่ินและชนบทที่หางไกลน้ันๆ ได โดยไมตองนำมาเฝา

พระองค ดวยวิธีการบวชแบบ  “ติสรณคมนูปสัมปทา” เมื่อพระสาวกรูปใดไดรับมอบหมายหนาที่

แลว ก็จะไดสิทธิในการกระทำหรือในการตัดสินใจในสิ่งตางๆ ภายในขอบเขตหนาที่ที่ตนไดรับมอบ 

ซึ่งเปนบอเกิดของอำนาจตามมาคือ มีอำนาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถ

ทำการลงโทษผูใตบังคับบัญชาได 

 สวนความรับผิดชอบน้ัน จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงอนุญาติใหพระสาวก ผูที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเปนอุปชฌายใหการบวชแกกุลบตุรแลว เพื่อไมใหเปนปญหาในการปกครองจึง

ทรงใหพระสาวกหรือภิกษุน้ันถืออุปชฌายอันเปนขอปฏิบัติระหวางอุปชฌายและสัทธิวิหาริกจะพึง

ปฏิบัติตอกัน เรียกวา อุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  

 การที่พระพุทธองคทรงอนุญาต ใหมีการถืออุปชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตรดังกลาวน้ี 

ถาพิจารณาใหลึกซึ้งก็จะเห็นไดวา พระพุทธองคทรงมีพระประสงคจะมอบหนาที่ในการปกครอง

พระสงฆในเบื้องตนใหเปนภาระโดยตรงของพระอุปชฌายจะตองรบัผิดชอบ เพราะพระอุปชฌายแต

ละรูปน้ันเปรียบเสมือนเปนบิดาบังเกิดเกลาทีใหกำเนิดแกบุตรผูเปนสัทธิวิหาริก ดังน้ัน การอบรม  

พร่ำสอนใหบุตรไดประพฤติดี ปฏิบัติชอบจึงเปนภาระเบื้องตนของผูเปนบิดามารดาที่จะตอง

รับผิดชอบดวยสามัญสำนึกของผูใหกำเนิด จะเห็นไดวาหนาที่และความรับผิดชอบจะตองมี

ความสัมพันธกันจึงจะทำใหการปฏิบัติงานน้ันสำเร็จและเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

 หลักการมอบหมายหนาที่และความรบัผดิชอบในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพทุธกาล

น้ัน พระพุทธองคทรงประทานหลกัการที่เปนระเบียบการเพื่อใชในการสรรหา การคัดเลือกและการ

ดำเนินงานเปนไปดวยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย โดยพิจารณาแลวสามารถสรุปได         
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3 ประการ คือ 1) หลักพระวินัย คือ การแตงต้ังสมมติดวยการถือเอาอายุพรรษาเปนเครื่องมือ

กำหนด เพื่อใหพระภิกษุผูไดรับการแตงต้ังสมมติไดทำหนาที่อยางสมบูรณ เพราะผูที่ไดรับการ

แตงต้ังจะประกอบไปดวยภาวะที่สามารถปกครองตนเองและสมารถปกครองคนอื่น2) หลักพระ

ธรรม คือ การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อทำการแทนสงฆ โดยถือเอาความสามารถเปนหลักในการ

แตงต้ังมอบหมายหนาที่ใหดำเนินการในกิจน้ันๆ ทั้งน้ีเพราะเหตุที่วา พระภิกษุบางรูปถึงจะมีพรรษา

ตามที่กำหนดแลว แตอาจจะเปนผูมีอุปนิสัยในดานอื่นไมตรงกับหนาที่น้ันๆ หรืออาจเปนผูที่ไร

ความสามารถเปนผูโงเขลาไมฉลาดในกิจที่ไดรับการแตงต้ัง ดังน้ัน จึงตองอาศัยหลักความสามารถ

เปนเครื่องกำหนดคุณสมบัติเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่วางไว เชน การแตงต้ัง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเปนอัครสาวกซายขวา เปนตน  3) 

หลักพระธรรมวินัยรวมกัน คือ การแตงต้ังสมมติพระภิกษุเปนเจาหนาที่ทำการแทนสงฆโดยยึดหลัก

พระธรรมวินัยเปนการถือเอาอายุพรรษาและความสามารถเปนเครื่องในการกำหนดคุณสมบัติเพื่อ

แตงต้ังสมมติ ซึ่งผูที่รับการแตงต้ังอาจจะเปนผูที่มีพรรษามากหรือพรรษานอยก็ได 

 การจัดชวงการบังคับบัญชาในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะฝาย

ภิกษุบริษัทน้ัน พระพุทธองคไมไดกำหนดไวตายตัววาผูปกครองคนหน่ึงจะตองมีผูใตบังคับบัญชากี่

คน แตในกาลหน่ึงมีพระภิกษุไดถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวทำใหความน้ีทราบถึง

พระพุทธเจา    พระพุทธองคจึงไดทรงรับสั่งเปนอนุบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายวา  “ภิกษุทั้งหลาย เรา

อนุญาตใหภิกษุรูปเดียวซึ่งเปนผูฉลาดสามารถใชสามเณร 2 รูปใหอุปฏฐากไดหรืออนุญาตใหใช

สามเณรเทาที่สามารถจะตักเตือนพร่ำสอนใหอุปฏฐากได” ดังน้ัน ลักษณะการจัดสายการบังคับ

บัญชาในองคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ

สามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังน้ี 
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แผนภาพท่ี 4  สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆในองคกรสมัยพุทธกาล 

 สรุปความวา องคการพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลน้ันไดกอกำเนิดข้ึน โดย

พระพุทธเจา ตอมาเมื่อองคการมีความเจริญเติบโตข้ึน พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัย

เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารปกครอง และ ใหการศึกษาแกสมาชิกภายในองคการใหโอกาสใน

การพัฒนาตนเอง เพื่อใหไดบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  โดยมีพระธรรมวินัย

ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทุกอยาง เริ่มต้ังแตกำหนดคุณสมบัติ สิทธิหนาที่ และวิธีการรับสมาชิก

ใหมเขามาสูองคการและคณะสงฆ การดูแลสมาชิกใหม การแตงต้ังเจาหนาที่ทำการสงฆและรวมถึง

ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา การจัดทำ การเก็บรักษาและการแบงสรรปจจัย 4 เปนตน ทั้งหมดน้ี 

พระผูมีพระภาคเจาทรงใชพุทธวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ ช้ีแจงวิสัยทัศน  

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ เพื่อประสานงานสมาชิกภายในองคการใหดำเนินงานไป

ทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการพระพุทธศาสนาที่ไดวางไว 

      นอกจากน้ันองคกรขนาดใหญ เชนองคกรพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธองคทานไดทรงสอน

การบริหารสวนบุคคล น่ันก็คือ การบริหารการเงินซึ่งปรากฏในคัมภีรของพระพุทธศาสนาอยาง

ชัดเจน 

พระพุทธเจา 

คณะสงฆ 

ฝายพระภิกษุ ฝายภิกษุณี 

เจาอาวาส 

อุปชฌายและอาจารย  อุปชฌายและ

 
ภิกษุณี 

สามเณร ีพระภิกษุ 

สามเณร สิกขมานา 
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     พระพุทธเจาไดทรงสอนการบริหารการเงินไวที่เรียกวาโภควิภาค คือการแบงทรัพย รูจักใช

ทรัพยใหเปน หรือ “โภควิภาค 4” ซึ่งแบงเงินออกไดเปน 4 สวน ดังน้ี 

 หน่ึงสวน สำหรับการใชจายเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และทำประโยชนแกผูอื่น (25%) 

 อีกสองสวน ใชสำหรับการลงทุนประกอบการงาน (50%) 

 อีกหน่ึงสวน สำหรับเก็บออม (25%) 

“คำสอนน้ีเปนประโยชนมาก คือเมื่อเราหาทรัพยมาได ก็แบงออกเปน 3 สวน คือใชจาย ลงทุน และ

เก็บออม” 

 สวนการทำใหเงินเปนบาวที่ดีของมนุษย คือตองมีหลักการในการใชเงิน และหลักการ

บริหารเงิน ก็คือ “ตองรูจักจัดลำดับความสำคัญของเงิน” 
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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 Sangha organization. Organization administrators of 

                                                             

 ∗Department of Economics 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  
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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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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 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 
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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 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) 
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 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 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 
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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 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 
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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 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 
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  2.1) Organizing training programs within the organization 

  2.2) Consign personnel to train external institutions 

  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) self-

development, 2) training and development and 3) in-service development. Sangha 

administrators can apply 3 approaches in line with the mission as follows; 
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 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. 

 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 
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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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การจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัฒน 

Human Resource Management in globalization 

 

สิงหคำ มณีจันสุข0

*   พลวัฒน สีทา1

** 

 

บทคัดยอ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยสำคัญในการบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุตอ

องคการ ดังน้ัน องคการจึงจำเปนที่จะตองพัฒนากระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย 

นอกจากน้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

และประเทศชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษยพัฒนามาจาก การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร

มนุษย และจัดการทรัพยากรมนุษย แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย มองวาทรัพยากรมนุษยเปน

ทรัพยากรที่มีคาที่สามารถนำองคการใหไปสูความสำเร็จได  การจัดการทรัพยากรมนุษยมี

วัตถุประสงคเพื่อ 1. จัดหาบุคลากรใหเพียงพอตอการทำงาน 2. สรรหาบุคลากรที่ ดีและมี

ความสามารถตรงตามความตองการ 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย 4. จัดสรรการบริหารคาตอบแทน

และสวัสดิการอยางเหมาะสม 5. ปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร 6. เกิดการ

ประเมินผลงานของบุคลากร 7. สรางความสัมพันธอันดีระหวางทำงานและกับผูบริหาร 

คำสำคัญ: 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 

concept of Human Capital Management has been developed from Personal 
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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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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 

 

บทนำ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Capital Management) จำเปนอยางย่ิงที่

องคการตองทำการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร เพื่อจะใหไดเปาหมายเดียวกัน เพื่อทำประโยชนใหแก

สังคม และประเทศชาติ      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีวิธีการและหลักสูตรมากมายหลาย

หลักสูตร การใหรูจักการทำงานเปนทีม ใหรูจักการสรางทมี แตทั้งน้ีจำเปนที่จะตองพัฒนาตนเอง 

(Self Development) ใหพรอมเสียกอน เมื่อตนเองพรอมแลวทุกอยางก็จะเปนไปไดดี โดยเฉพาะ

ทีมหรือกลุมการบริหารทรัพยากรมนุษย เกี่ยวของกับการไดรับการวิเคราะหและการรายงานขอมูล

เพื่อนำสิ่งตางๆเหลาน้ีไปปรับทิศทางกลยุทธทางดานมูลคาเพิ่มใหกับองคการ การลงทุน และการ

ตัดสินใจ เพื่อบริหารการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับองคการ และระดับการใหบริการลูกคา 

โดยการจัดการทรัพยากรมนุษยน้ีมีการพัฒนาการมาจาก การบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากร

มนุษย แลวจึงมาสูกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งสามารถอธิบายความหมายไดดังน้ี การ

บริหารงานบุคลากร หมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบุคลากรในองคการ เนนภารกิจ

ในการไดคนเขามาทำงานในองคการ เปนการกำหนดตามหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ ทำใหเกิด

ขอจำกัดมากมายเชน ทำใหคนขาดความรูในงาน จึงเปนการตัดโอกาสความกาวหนาในหนาที่การ

งาน ไมสามารถตรวจทานดานการออกแบบหรือวิเคราะหงาน หรือแมแตการกำหนดนโยบายการ

บริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน บทบาทของฝายบริหารงานบุคคลจะมีหนาที่กำหนดนโยบาย ให

คำแนะนำ รวมทั้งควบคุมและสั่งการตามสายการบังคับบัญชา นอกจากน้ียังเปนหนาที่ที่เกี่ยวกับตัว

บุคคลดวยเชน การสรรหาและคัดเลือกคนเขามาทำงาน การโยกยายหรือเลื่อนข้ัน หรือแมแตการ

เกษียณอายุ เปนตน กิจกรรมและกระบวนการตางๆของการบริหารงานบุคคลไมคอยมีความสัมพันธ
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กัน และไมสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ มองเปนจุดๆและมองในระยะสั้น มีการมีสวนรวม

นอย เนนใหความเปนธรรมกับพนักงานทุกคนภายใตกฎระเบียบขอบังคับขององคการ 

 

ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง “ความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความ

ชำนาญ รวมถึงประสบการณของแตละคนที่สัง่สมอยูในตัวเองและสามารถจะนำสิง่เหลาน้ีมารวมเขา

ดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคกรหรือเปนทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณคาซึ่งจะทำใหองคกรน้ัน

มีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน”ดังน้ันการที่องคกรจะจัดการหรือหาวิธีการที่จะ

ทำใหคนแตละคนในองคกรใชศักยภาพหรือความรูความสามารถที่มีมากอใหเกิดประโยชนสูงสุดได

น้ันจึงตองมีความเขาใจในคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่มีความแตกตางจากทรัพยากรอื่นๆคือคน

เปน“สินทรัพย”ที่จับตองไมได(Intangible Asset)ไมมีคาเสื่อมเหมือนทรัพยสินอื่น   คนคือ “ทุน” 

(Human Capital) ที่สามารถสราง “มูลคาเพิ่ม” ไดเสมอ คนเปนปจจัยสำคัญอยางย่ิงที่จะผลักดัน

ใหองคกรไปถึงเปาหมายที่วางไวหรือไม ปญหาอยูที่วาคนในองคกรของคุณสักกี่คนที่จะเปนนักคิด 

หรือมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่กอใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา เพราะหลายองคกร

มักจะจำกัดคนที่จะเปนนักคิดสรางสรรค หรือมีหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาสินคาหรือบริการ

ใหม ๆ ไวเพียงบางฝาย โดยยึดติดรูปแบบการทำงานตามหนาที่ (Functions) ของงานที่แบงเปน

ฝาย สวน แผนกเปนหลัก 

 สำหรับความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย มีผูใหความหมายไวดังน้ี Mondy & 

Noe, (1996) ใหความหมายวา การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนการใชทรัพยากรมนุษยเพื่อให

องคการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดWilliam Werther & Kiath David (1985) กลาววา

ความหมายทางดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource) คือการจัดการบุคลากรในองคการ โดย

ใหความสำคัญในศักด์ิศรี ความเปนคน และตองทำใหบุคคลเหลาน้ันไดรับผลประโยชนอยาง

เหมาะสม Phensri  Yaiwanont (1994) ใหความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษยวา เปนงานการ

จัดการในสวนที่เกี่ยวของกับคนทำงาน เกี่ยวของกับการกำหนดและดำเนินนโยบายในดานการ

วางแผนกำลังคน การจัดหาและคัดเลือกคนเขาทำงาน การพัฒนา การจายคาตอบแทน การ

ประสานสัมพันธเพื่อการธำรงรักษากำลังคนและการพนสภาพการทำงานอยางเปนธรรม เพื่อมุง

หมายใหคนทำงานอยูดีและเปนสวนสำคัญในความสำเร็จขององคการ Wiroj Lkana-anusol 

(2009) มองวาการบริหารทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยสวนใหญยังลาหลังอยูซึ่งปญหาและ

อุปสรรค ที่ขัดขวางความกาวหนาของประเทศไทย คือ การขาดการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะสังเกตได
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วาประเทศไทย เปนประเทศที่ผลิต และสงออกขาว แตผลผลิตตอไรน้ันต่ำกวาประเทศอื่นๆ ในโลก 

หลายประเทศ เชน ญี่ปุน จีน แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพในการผลิตขาวของไทยตกต่ำลง เพราะ

ไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะปรับปรุงผลิตภาพใหดีย่ิงข้ึน ขณะที่ประเทศจีนกำลังพัฒนา

เทคโนโลยี Bio-Tech รวมทั้งการพัฒนาพันธุกรรมของขาวและพืชผักธัญญาหาร ซึ่งในที่สุดหาก

ประเทศไทยยังไมเริ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหเทาทันประเทศอื่น จะทำใหเกิดปญหา อยางรุนแรง

ตามมา ก็คือในเมื่อผลิตภัณฑของไทยมีคุณภาพ มีรูปแบบที่สูประเทศคูแขงไมได ก็ตองมีการลด

ราคาเพื่อใหสามารถขายได และการลดราคาที่ลดไปเรื่อยๆ สุดทายก็จะทำใหเกิดการขาดทุน และ

ทำลายวงจรธุรกิจทั้งระบบในที่สุด Wirach Niphawan (2009) ใหความหมายของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในองคการวาทรัพยากรหมาย คนหรือกลุมคน ซึ่งเปนคนที่มีคามากที่สุดใน

หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อนำคำ 2 คำมารวมกัน ก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย

กอนหนาน้ันก็มีการเรียกช่ือใหตางกันออกไปเรียกวาการใชประโยชนทรัพยากรมนุษยหรือการ

บริหารบุคลากร บางครั้งบอกวาการจัดการทรัพยากรมนุษยหมายถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานใน

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนกำลังคน การจัดคนใหเขากับตำแหนง การเลือกสรรหรือ การ

คัดเลือก การเลื่อน ลด ปลด ยาย หรือการปูนบำเหน็จรางวัล วินัย การลงโทษ การดำรงรักษาคน

เอาไวการพัฒนา Thongchai santiwong & Somchai Hirankitti (2005) ใหความหมายของ

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) หมายถึงบุคคลซึ่งมีความพรอม มีความจริงใจ และสามารถ

ที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ หรือเปนบุคคลในองคการที่สามารถสรางคุณคาของ

ระบบการบริหารงานและบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการได องคการมีหนาที่ในการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนการสงเสริมบุคคลในองคกรใหมีความพรอมในการ

แขงขันกับคูแขงมากนอยเพียงใด ดังน้ันจึงจำเปนที่จะตองสรางความพรอมและความสามารถใหกับ

ทุกคนในหนวยงานไมใชไปสรางไวกับหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงโดยเฉพาะและตองมีวิธีคิดใหมใน

เรื่องของการคนหาศักยภาพหรือความสามารถในองคกรของคนในองคกรใหพบ โดยไมไปใช

ขอจำกัดตามลักษณะงานหรือตามหนาที่หรือตามตำแหนงที่เขาทำอยูเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยใน

องคกรใหมีความพรอมที่จะแขงขันกับคูแขงไดตลอดเวลาและในทุกสถานการณกลาวคือองคกรตอง

หาความรวมมือรวมใจจากพนักงานทุกคนโดยไมเลือกหมูเหลาใครแนวคิดหรือวิธีการจะคิดหรือ

เสนอแนะอะไรทีน่าสนใจก็จะตองรับมาพิจารณาเพื่อตอยอดความคิดน้ัน ซึ่งจะทำใหองคกรอยูรอด

ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงน้ีไดในที่สุด องคกรกับคนในองคกรก็เหมือนกับการปลูกตนไม ถาเรา
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หมั่นรดน้ำ พรวนดิน ใสปุย เอาใจใส ก็จะทำใหตนไมออกดอกผลไดดีกวามีรากที่แข็งแรงกวาการ

ปลอยไปตามเรื่องตามราวอยางแนนอน  องคกร ตองมีการวางแผนในการสรางสมรรถนะหรือ

ความสามารถ (Competency) ในการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีความพรอมในการแขงขัน  

 ในการบริหารองคการน้ัน มนุษยนับเปนทรัพยากรสำคัญที่จำเปนและตองใชทรัพยากร

มนุษยจำนวนมากในหลากหลายหนาที่ เพราะทรัพยากรมนุษยจะเปนผูสรางสรรคงานบริการและ

เปนผูใหบริการดานสุขภาพ ที่เนนคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง

การที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยใหทำงาน

ใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการออกจากองคการไปดวยดีน้ันลวน

ตองอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี ซึ่งความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยมีดังตอไปน้ี 

คือ  

 1) ทำใหมีบุคลากรทำงานที่เพียงพอและตอเน่ืองเน่ืองจากการจัดการทรัพยากรมนุษยที่

ดีจะตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยโดยมีการทำนายความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตซึ่ง

ตองสัมพันธกับทิศทางและแผนงานขององคการ ตลอดจนกิจกรรมขององคการที่คาดวาจะมีใน

อนาคตนอกจากน้ี ยังตองคำนึงถึงตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษย เพื่อที่จะคาดการณไดวา

องคการมีความตองการทรัพยากรมนุษยประเภทใดจำนวนเทาใดเมื่อใด ทำใหสามารถวางแผนการ

รับคนเขาทำงาน การฝกอบรมและพัฒนาและการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถาจำเปน ซึ่งจะสงผล

ใหองคการมีบุคลากรทำงานอยางเพียงพอตามความจำเปนและมีบุคลากรที่ทำงานในหนาที่ตางๆ 

อยางตอเน่ืองสอดคลองกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององคการสงผลใหองคการสามารถ

ดำเนินงานไปไดตามทิศทางและบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

 2) ทำใหไดคนดีและมคีวามสามารถเขามาทำงานในองคการการจัดการทรัพยากรมนุษย

ที่ดีจะนำมาสูกระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุแตงต้ังบุคคลที่เปนคนดีและมีความสามารถ

สอดคลองกับความตองการขององคการ 

 3) ทำใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับเปน

บทบาทหน่ึงของการจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งการฝกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวของกับคนที่ทำงาน

ในองคการ ทั้งคนที่รับเขามาทำงานใหมและคนที่ทำงานอยูเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากร

มนุษยเหลาน้ีใหทำงานได ทำงานเปน ทำงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทำงานไดสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ในการบริหารองคการ 

 4) ทำใหมีการบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรอยางเหมาะสม การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยที่ดีจะทำใหเกิดการพิจารณาเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการ
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ดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนการดึงดูดและรักษาคนใหคงอยูกับองคการ มีขวัญและกำลังใจในการ

ทำงานใหกับองคการ 

 5) ทำใหเกิดการปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยจะมีการวางกฎระเบียบดานวินัยของบุคลากรหรือคนทำงานใหเปนไปตามสภาพ

ลักษณะงานและวัตถุประสงคขององคการ 

 6) ทำใหเกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนทำงานดี การ

จัดการทรัพยากรมนุษยที่มีการกำหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเปนธรรม

จะสงผลใหมีการใหรางวัล การเลือ่นตำแหนงแกผูที่ปฏิบัติงานดีและการลงโทษผูที่ปฏิบัติงานไมดี

และกอใหเกิดความเสียหายแกองคการ อันเปนการสรางแรงจูงใจบุคลากรใหทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 7) ทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางคนทำงานดวยกันและคนทำงานกับผูบริหาร 

เน่ืองจากการจัดการทรัพยากรมนุษยจะใหความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวาง

คนทำงานดวยกัน และระหวางคนทำงานกับผูบริหารหรือแรงงานสัมพันธ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดี

ในการทำงาน และเปนการลดความขัดแยงและกรณีพิพาทตางๆ ที่จะสงผลลบตอองคการ 

 

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยมีวัฒนาการแบง 3  ข้ันตอนดังน้ี   

 1)  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  ( Personnel Managementห รื อ  Personnel 

Administration ) เนนกระบวนการที่เปนงานปฏิบัติและงานประจำตามกฎหมาย ระเบียบ เชน 

บรรจุ แตงต้ัง เลื่อนเงินเดือน ฯลฯ  

 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management ) ยึดคนเปน

ทรัพยากรขององคกรและมีกระบวนการที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรองคกร เชน การวางแผนและ

พัฒนากำลังคน ฯลฯ 

 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย Human Capital Management เปนแนวคิดใหม ถือ

คนเปนสินทรัพย สามารถอธิบายความหมายได ดังน้ี  

 การบริหารงานบุคคล(Personel Administration หรือ Personel  Management )  

หมายถึงการดำเนินงานเกี่ยวกบับุคคลในการทำงานในหนวยงานหรอืองคการเพือ่ใหบุคคลมา

ปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคลไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่มีกระบวนการสำคัญ 

ดังน้ี 
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 การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เพื่อ

เปนกรอบในการบริหารนโยบายจะเริ่มต้ังแตแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินโยบายรัฐบาล

นโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวงมติคณะรัฐมนตรีสวนภาคธุรกิจเอกชนเนนที่นโยบายและ

ระเบียบที่จำเปนแกการดำเนินงาน 

 การวางแผนกำลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการวางแผนวาหนวยงานมี

กำลังคนกี่คน แตละคนปฏิบัติหนาที่อยางไร ความรูความสามารถดานใดบางเพื่อความเหมาะสมกับ

งานซึ่งเริ่มต้ังแตแผนความตองการแผนการใหไดมาของกำลังคนและแผนการใชกำลังคน 

 การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดำรงตำแหนง Placement&Recruitment  ซึ่ง

สามารถอธิบายไดดังน้ี การสรรหาบุคลาเปนกระบวนการที่จะประชาสัมพันธหนวยงานเพื่อใหได

บุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมสำหรับองคกรใหมาสมัครเพื่อคัดเลือกSelectionคนที่มี

ความรูความสามารถเหมาะสมที่สดุเขารวมปฏิบัติงานในองคกร การจัดบุคคลPlacementหมายถึง

การจัดบุคคลที่ผานการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงที่หนวยงานวางแผนไวแลว  เพื่อใหบุคคลปฏิบัติ

หน าที่ เกิดประโยชน ตอองคกรสู งสุด  การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Haman Resource 

Management) หมายถึง กระบวนการที่มีการใชกลยุทธ เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของ

องคการ มุงสนองตอบเปาหมายเปนสำคัญ เชน การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถมาให

เหมาะสมกับงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีจุดมุงหมายเพื่อใหพนักงานในองคการมีความรู

ความสามารถ รวมถึงการเสริมสรางประสบการณเพื่อความมีประสิทธิภาพของบุคลากร การ

พยายามหาแรงจูงใจเพื่อรักษาพนักงานใหอยูทำงานนานที่สุดเปนตนบทบาทของฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะมีหนาที่ ทิศทางขององคการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเขากับงาน

และเสริมสรางความสามารถเปนประสบการณการทำงานใหแกพนักงาน หลังจากน้ันก็ติดตามผล

วาเกิดประโยชนหรือไม มากนอยเพียงใดกิจกรรมและกระบวนการตางๆมีความสัมพันธและบูรณา

การเขาดวยกันอยางมากมองเปนภาพรวมทั้งหมดและมองในระยะยาวสามารถเขาถึงไดหลาย

ชองทางสำหรับการติดตอสื่อสารเนนใหความสำคัญกับการเขามามีสวนรวมของพนักงานทุกๆคน

เนนความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใหความสำคัญตอการรับผิดชอบของคนในองคการในการใหสิทธิ

การตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งสามารถแบงเปน 3 ระยะและอธิบายความหมายดังน้ี 

 ระยะการไดมา (Acquisition)ระยะการไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่จะเขามาทำงานใน 

จะประกอบดวยกิจกรรมสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การวางแผนทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Planning) เปนกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยข้ันตอนแรกกอนที่

จะมีการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุพนักงานเขาทำงาน ซึ่ง การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
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เปนการพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคต ทั้ งในดานจำนวนและทักษะ

ความสามารถ เพื่อใหแนใจวาจะมีทรัพยากรมนุษยใชตามความตองการขององคการ การวางแผน

เปนสิ่งจำเปนเน่ืองจากองคการมีการเปลี่ยนแปลงไมหยุดน่ิงจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

องคการ ดังน้ัน ความตองการทรัพยากรมนุษยขององคการจึงมกีารเปลี่ยนแปลงไมหยุดน่ิงเชนกัน 

ปจจัยที่สงผลตอความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตที่สำคัญขององคการ ไดแก การ

เจริญเติบโตขององคการ และการออกจากงานของคนงาน เชน ความตองการใชบริการของลูกคา

เพิ่มข้ึนมีการขยายบริการหรือเพิ่มคุณภาพและระดับความสามารถในการทำงานข้ึน รวมทั้งการ

ลาออก การใหออก และการเกษียณของคนงานเกา หากขาดการวางแผนที่ดีจะทำใหคนงานที่มีอยู

เกาและคนงานที่รับใหมมีไมเพียงพอ หรือบางครั้งเกินความตองการขององคการได ทำใหเปน

อุปสรรคตอคุณภาพการใหบรกิารขององคการ หรือสงผลตอคาใชจายขององคการในกรณีที่มีคนเกิน 

เปนตน 

 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยจำเปนตองมีการวิเคราะหอุปสงค (Demand) 

ดานทรัพยากรมนุษยจากแผนธุรกิจและแผนกิจกรรมที่จะมีในอนาคต เพื่อสามารถคาดการณความ

ตองการในอนาคตในขณะเดียวกันตองวิเคราะหอุปทาน (Supply) ดานทรัพยากรมนุษยประเภท

ตางๆ ที่องคการตองการในอนาคต ทั้งทรัพยากรที่มีอยูเดิมในองคการ เชน การเลื่อน การโอนยาย

ตำแหนงคนงานที่มีอยูเดิม และจากตลาดแรงงานภายนอกองคการ การวิเคราะหดังกลาวจะทำให

ผูบริหารคาดการณไดวาจะมีคนงานขาดหรือเกินในอนาคต ถาคาดวาจะขาดคนงาน จำเปนตอง

วางแผนการสรรหา การฝกอบรมพัฒนา การเพิ่มผลผลิตของคนงานเดิม หรือการใชทรัพยากร

ทางเลือกอื่นๆ ถาทำได สวนในกรณีที่คาดการณวาจะมีคนงานเกิน จำเปนตองวางแผนการลด

คนงานในรูปแบบตางๆ เชน การใหเกษียณกอนกำหนด หรือการขยายงานใหสอดคลองกับจำนวน

คนงานเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน เปนตน ซึ่งเมื่อวางแผนการเพิ่มหรือลดคนแลว จะตองมีการ

กำหนดงบประมาณที่จะใช และมาตรฐานทรัพยากรมนุษยที่ตองการ เชน จำนวนคนงาน ความรู 

ทักษะและความสามารถที่ตองการ รวมถึงการกำหนดวิธีการควบคุมใหเกิดการดำเนินงานตามแผน

ที่วางไวถึงแมวาการวางแผนจะถูกกำหนดใหเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการจัดการทรัพยากร

มนุษยในระยะของการไดมา แตการวางแผนทรัพยากรมนุษยจะตองมองภาพรวมของกระบวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษย คือ ทั้งการไดมา การดูแลรักษา และการออกจากงาน เพราะทั้ง 3 ระยะ

ตางเกี่ยวของสัมพันธกัน  

 การสรรหา (Recruitment) การสรรหาเปนกระบวนการคนหาและชักจูงใหบุคคลที่มี

คุณสมบัติตามตองการมาสมัครทำงาน เพื่อองคการจะไดทำการคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมที่สุด
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เขาทำงานตอไป การสรรหาสามารถทำไดทั้งจากแหลงภายในองคการเอง เชน การเลื่อนตำแหนง 

การโอนยาย หรือจากแหลงภายนอกองคการก็ได ซึ่งทั้งสองแหลงมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน 

อยางไรก็ตาม กอนที่จะใชวิธีการสรรหาวาจางคนใหมเขามาทำงาน ผูบริหารองคการควรพิจารณา

ทางเลือกอื่นๆ กอน เชน การใหคนงานที่มีอยูทำงานลวงเวลา หรือการจางคนงานช่ัวคราวหรือ

ทำงานบางเวลา เพื่อไมใหเปนภาระในการจัดการทรัพยากรมนุษยในระยะยาว แตถาพิจารณาแลว

ไมมีทางเลือกอื่น จำเปนตองสรรหาคนใหมเขามาทำงานในองคการ สามารถใชวิธีการสรรหาได

หลายวิธี คือ 

 1) การใหผูสมัครมาสมัครเอง (Walk In) ซึ่งเหมาะกับสถานที่ที่มีช่ือเสียงและต้ังอยูในที่

ผูสมัครสามารถเขาถึงไดงาย 

 2) การใหคนงานเดิมแนะนำเพื่อนหรือคนรูจักที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาสมัคร 

 3) การโฆษณาผานสื่อมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารวิชาชีพ วิทยุ หรือ

โทรทัศน เปนตน 

 4) การแจงผานสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในตำแหนงที่องคการตองการ 

 5) การแจงผานสมาคมวิชาชีพของงานที่ตองการ เชน แพทยสภา หรือสภาการพยาบาล 

สมาคมฯ เปนตน 

 6) การแจงผานศูนยจัดหางาน ทั้งของรัฐและเอกชน เชน ที่กรมการจัดหางาน หรือ

สำนักงานจัดหางานของเอกชน เปนตน 

 7) การทาบทามบุคคลที่เปนที่รูจักดีอยูแลวและทำงานที่องคการหรอืองคการอื่น ซึ่งเปน

ผูมีความสามารถและประสบการณตรงตามที่ตองการ วิธีน้ีเหมาะกับตำแหนงงานในระดับสูง 

 8) การใหบริษัทคนหาผูบริหาร (Executive Search Firms) เปนบริษัทที่ทำหนาที่

คนหาบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณสูงในตำแหนงที่ตองการรับ ซึ่งมักเปนตำแหนง

ผูบริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทเหลาน้ีจะคนหาและทาบทามบุคคลดังกลาว (Headhunters) ที่ทำงาน

อยูในองคการอื่นใหมาทำงานกับองคการที่ตองการ ซึ่งมักไดคนที่ความสามารถสูงและมาทำงานได

ทันที แตตองเสียคาบริการในอัตราสูง 

 การคัดเลือก (Selection) การคัดเลือก เปนการกลั่นกรองผูสมัครงาน เพื่อใหไดคนที่

เหมาะสมที่สุดสำหรบัตำแหนงงานวางที่เปดรับซึ่งเปนข้ันตอนที่ตอเน่ืองจากการสรรหาไดผูมาสมัคร

งานในจำนวนที่พึงพอใจแลวกระบวนการคัดเลือกที่ดีจะทำใหไดคนที่เหมาะสมกับงานที่ตองการ 

หรือ Put the Right Man on The Right Job น่ันเอง ข้ันตอนการคัดเลือกอาจแตกตางกันไปใน

แตละองคการและในแตละตำแหนง เชน บางองคการอาจไมมีการสัมภาษณข้ันตนแตใชวิธีการ
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ทดสอบขอเขียนกอนโดยเฉพาะตำแหนงที่มคีนสมัครจำนวนมากเพื่อคัดกรองคนที่เหมาะสมใหเหลือ

นอยลง หรือบางตำแหนงอาจใชวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ เชน ตำแหนงพนักงานธุรการ อาจให

ทดสอบการพิมพ หรือการใชคอมพิวเตอร บางตำแหนงที่มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพไวแนนอน

แลว เชน แพทย พยาบาล หรือเภสัชกร อาจพิจารณาจากใบประกอบวิชาชีพแทนการสอบสำหรับ

การสัมภาษณเพื่อจางงาน นับเปนข้ันตอนที่สำคัญข้ันตอนหน่ึง เพราะสามารถรวบรวมขอมูลของ

ผูสมัครในลักษณะการเผชิญหนา จึงมีโอกาสไดขอมูลที่ตรงตามเปนจรงิไดมาก เพราะสามารถสังเกต

ปฏิกิริยาประกอบการสัมภาษณไดดวย ซึ่งการสัมภาษณนอกจากจะไดขอมูลของผูสมัครเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ ทักษะ ไหวพริบ ความรู ความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวกับงานที่สมัครแลว ผู

สัมภาษณยังสามารถใหขอมูลที่เปนจริงบางประการเกี่ยวกับลักษณะงานในองคการเพื่อใหผูสมัคร

พิจารณาวาตรงตามที่คาดหวังหรือไม เมื่อจบการสัมภาษณควรใหผูสมัครประเมินตนเองวา 

เหมาะสมกับตำแหนงที่จะรับหรือไม  

 การปฐมนิเทศ (Orientation) ภายหลังการคัดเลือกแลวการแนะนำตัวและการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหมเปนข้ันตอนที่ตองดำเนินการตอไป วัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ คือ 

เพื่อใหพนักงานใหมเขาใจปรัชญาและวัตถุประสงคขององคการ มีการรับรูเกี่ยวกับองคการและ

บทบาทของตนเองอยางถูกตอง ไดเรียนรูวิธีการทำงานและวัฒนธรรมขององคการ ตลอดจนรูจัก

เพื่อนรวมงานใหมและสามารถทำงานรวมกันได โดยองคการควรใหขอมูลแกพนักงานใหมในเรื่อง

เกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงคขององคการสภาพทางกายภาพขององคการ โครงสรางการบริหาร 

แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและอัคคีภัย บริการดานสุขภาพและบริการชวยเหลืออื่นๆ นโยบาย

สำคัญและสิทธิประโยชนที่พนักงานจะไดรับ รวมถึงชวงเวลา วิธีการ และผูทำหนาที่ใหการดูแล

ฝกอบรมและทดลองงานของพนักงานงานใหม ซึ่งการปฐมนิเทศที่ดีจะเปนจุดเริ่มตนที่ชวยให

พนักงานใหมสามารถเรียนรูการทำงานและมีพฤติกรรมตามที่องคการคาดหวัง 

 ระยะการดูแลรักษา (Retention) ระยะการดูแลรักษาทรัพยากรมนุษยที่ทำงานใน

องคการ มีจุดประสงคเพื่อใหทรัพยากรมนุษยสามารถทำงานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

ประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ ไดแก การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝกอบรมและพัฒนา 

ระเบียบวินัย การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ การชวยเหลือใหคำปรึกษา การดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัย ซึ่งอธิบายความไดดังน้ี 

 การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) การประเมินผลงานเปนระบบการ

วัดผลงานของบุคคลที่ทำไดในระยะเวลาที่กำหนดไว แลวนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน

ที่กำหนด ซึ่งการประเมินผลงานของพนักงานเปนมาตรการหน่ึงที่ทำใหผูบริหารไดขอมูลเกี่ยวกับ
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ระดับผลงานของพนักงานแตละคนเมื่อเปรยีบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว และเปนขอมูลปอนกลบัสำหรบั

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การบริหารคาตอบแทน การพิจารณาเลื่อน

ตำแหนงหรือการโอนยายหนาที่ การฝกอบรมและพัฒนาและการวางแผนทรัพยากรมนุษย ซึ่งการ

ประเมินผลงานสามารถดำเนินการได 4 ลักษณะ คือ  

 (1) การประเมินผลงานเพื่อบรรจุหลังการทดลองงาน 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 

 (3) การประเมินผลในชวงการรักษาการในตำแหนงกอนแตงต้ังใหดำรงตำแหนงใหม  

  (4) การประเมินศักยภาพเพื่อการเลื่อนตำแหนง 

 การจัดวางคน (Employee Placement) ขอมูลจากการประเมินผลงานจะทำให

ผูบริหารนำมาใชประกอบการตัดสินใจจัดวางคนในตำแหนงตางๆใหเหมาะกับศักยภาพที่มีอยูเชน

การเลื่อนตำแหนง การลดตำแหนง หรือการโอนยาย เปนตน 

 การฝกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปนกระบวนการเพิ่มศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ โดยใชวิธีการฝกอบรม

และพัฒนาในรูปแบบตางๆ สำหรบัเหตุผลสำคัญทีจ่ะตองมีการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มี 5 ประการ ไดแก 

 เพื่อชวยปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานใหดีข้ึน ซึ่งพนักงานที่ขาดทักษะที่จำเปนใน

การทำงานนับเปนความสำคัญอันดับแรกที่จะตองไดรับการฝกอบรม นอกจากน้ีพนักงานบางรายที่

ไดรับการเลื่อนตำแหนงและยังขาดทักษะและความสามารถบางประการในการดำรงตำแหนงใหม ก็

จำเปนตองมีการฝกอบรมเชนกัน 

 เพื่อชวยใหพนักงานมีทักษะกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี องคการ และ

วิธีการบริหาร เชน เมื่อมีการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ จำเปนตองฝกอบรม

พนักงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในองคการตางๆ 

 เพื่อชวยใหปญหาขององคการไดรับการแกไข เชน ปญหาความขัดแยง คนงานลาออก 

การทำงานไมไดมาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งการฝกอบรมพนักงานเปนวิธีการหน่ึงที่สำคัญที่ชวยแกไขปญหา

เหลาน้ี  

 เพื่อเตรียมพรอมใหกับพนักงานที่จะไดรับการเลื่อนตำแหนงใหทำงานในระดับที่สูงข้ึน 

ซึ่งการจูงใจพนักงานดวยการเลื่อนตำแหนงใหจะตองทำควบคูกับการมีโปรแกรมการฝกอบรมและ

พัฒนาพนักงานอยางกวางขวาง และ 
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 เพื่อปฐมนิเทศพนักงานใหม ซึ่งไดกลาวรายละเอียดมาแลวขางตน การฝกอบรมและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสวนชวยใหการดำเนินงานขององคการแผนกและองคการประสบ

ความสำเร็จตามเปาประสงค และชวยใหเปาประสงคของแตละบุคคลบรรลุดวย นอกจากน้ี ยัง

สามารถชวยในการผลักดันและสรางวัฒนธรรมขององคการใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคดวยการ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 ระเบยีบวินัย (Discipline) เมื่อกลาวถึงระเบียบวินัย คนสวนใหญมักจะมองในดานลบวา

เกี่ยวของกับการลงโทษ แตถามองในดานบวกระเบียบวินัยชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

และทำใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอกัน และเกิดการยอมรับนโยบายและแนวปฏิบัติขององคการ ซึ่ง

เปนสวนสำคัญที่จะทำใหองคการประสบความสำเร็จ ทั้งน้ีนโยบายและกฎระเบียบตางๆ ที่กำหนด

ตองสมเหตุสมผล และพนักงานมีความเขาใจตอสิ่งที่องคการคาดหวังใหเขาปฏิบัติรวมทั้งพนักงาน

ตองยอมรับในอำนาจหนาที่ของผูบริหารที่จะออกระเบียบวินัยที่ชวยสงเสริมใหเกิดการทำงานที่ดี

ของพนักงานและใหการยอมรับการดำเนินการใดๆ ของผูบริหาร เมื่อมีพนักงานละเมิดระเบียบวินัย

ดังกลาว  

 ก า ร บ ริ ห า ร ค า ต อ บ แ ท น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร  (Compensation and Benefits 

Administration) สิ่งที่สำคัญอยางหน่ึงในการรักษาคนที่ทำงานใหทำงานตามที่มุงหวังและอยูกับ

องคการตอไป โดยไมยายงาน หรือลาออก คือ การบริหารคาตอบแทนใหแกพนักงานไดอยาง

เหมาะสม มีทั้งคาตอบแทนที่เปนตัวเงินโดยตรง เชน คาจาง เงินเดือน และโบนัส ฯลฯ พรอมทั้ง

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางออม เชน การประกันสังคม การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสะสม และเงินบำเหน็จบำนาญ และคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน เชน 

การใหวันหยุด การลากิจ การลาปวย การลาพักผอน การใหชุดทำงานแกคนงาน การใหเครื่องด่ืม

หรืออาหารขณะข้ึนเวรบายและเวรดึก เปนตน  

 การชวยเหลือ/ใหคำปรึกษา (Employee Assistance/Career Counseling) เน่ืองจาก

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาย่ิงขององคการในขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษยแตละคน

ตางมีปญหาสวนตัวและปญหาครอบครัวที่แตกตางกันไป บางคนสามารถเผชิญและแกไขปญหา

ตางๆ ไดดวยตนเอง ในขณะที่บางคนไมสามารถแกไขไดดวยตนเองและสงผลกระทบตอประสิทธิผล

ของการทำงาน เชน อาจเปนเหตุใหตองมาทำงานสาย หยุดงาน อารมณหงุดหงิดขณะทำงาน หรือ

เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ดังน้ัน แตละองคการควรใหความสำคัญในการจดัโปรแกรมการชวยเหลือ

หรือใหคำปรึกษาแกคนงานในรปูแบบตางๆ เชน การใหสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยต่ำการใหบริการ

คลินิกคลายเครียดการจัดคลินิกเลิกบุหรี่และเลิกสุราใหแกคนงานที่มีปญหาในเรื่องดังกลาวการให
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คำปรึกษาเรื่องอาชีพเพื่อใหคนงานมีการพัฒนาตนใหสอดคลองกับความตองการทรัพยากรมนุษยใน

อนาคตขององคกร  

 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) นอกจากกฎหมายแรงงานที่

กำหนดใหองคการตางๆตองดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานแลวพนักงานขององคการ

บางตำแหนงยังตองทำงานที่เสี่ยงภัยตอสุขภาพ  

 ระยะการออกจากงาน การที่พนักงานออกจากงานมีหลายสาเหตุ ไดแก ไดงานอื่นที่

ดีกวา การใหออก การเกษียณอายุการทำงาน หรือเน่ืองจากการเสียชีวิต โดยเฉพาะในปจจุบัน

องคการเอกชนตางๆ หลายแหงตองใหคนงานออกจากงานมากข้ึน เน่ืองจากไดมีการนำเทคโนโลยี

มาใชเพิ่ม ข้ึนทำใหความจำเปนตองใชคนทำงานในบางตำแหนงลดนอยลง หรือมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคการดวยการลดคน หรือการใชระบบจางบุคคลหรือองคการจากภายนอก

(Outsource) มาทำงานแทนการจางพนักงานประจำที่มีภาระเงินเดือนและสวัสดิการสงู อันเปนการ

ลดคาใชจายและเพิ่มความสามารถในการแขงขันไดน้ันย่ิงสงผลใหการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

ระยะการออกจากงานมีความสำคัญมากข้ึน  

 การจัดการทรัพยากรมนุษยในระยะการออกจากงานจะเกี่ยวของกับการชวยเหลือและ

กำกับการออกของคนงานจากองคการ นอกจากกิจกรรมปกติที่ฝายจัดการทรัพยากรมนุษยตองดูแล

เชนการเก็บคืนเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่องคการเคยมอบใหพนักงานไวใชงาน การเก็บกุญแจและ

รายงานตางๆ สรุปแฟมประวัติการจางงานการดำเนินการเรือ่งการจายเงินกอนออกจากงานและการ

สัมภาษณกอนออกเพื่อรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและสาเหตุของการลาออก ปจจุบันหลายองคการ

ยังใหความสำคัญกับกิจกรรมการวางแผนการเกษียณใหแกพนักงานเพื่อใหคนงานมีการเตรียมพรอม

และสามารถปรับตัวเขากับวัยเกษียณไดและกิจกรรมการหางานใหม (Outplacement) ใหแก

คนงานในกรณีที่องคการเดิมมีการยุบ เลิก หรือควบกับกิจการใหมดวย เชน มีการฝกอบรมคนงาน

ใหมีความพรอมที่จะออกไปทำงานกับองคการใหมที่ไดจัดเตรียมติดตอไวใหเมื่อองคการเดิมตองยุบ

เลิกหรือการโฆษณาหางานใหมใหในนามขององคการเดิมหรือการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ

ทางเลือกอื่นๆ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อชวยเหลือใหคนงานที่ตองออกจากงานไดมีงานทำตอไป  กรณีการ

จายเงินใหแกทายาทของคนงานที่เสียชีวิตการจายเงินชดเชยกรณีใหคนงานออกหรือปลดออกและ

การจายเงินทุนหรือคาครองชีพกรณีเกษียณใหปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ไดกำหนดไวสิ่งหน่ึงที่

ผูบริหารควรใหความสนใจคือในกรณีที่มีคนงานออกจากงานควรใหฝายจัดการทรัพยากรมนุษยทำ

การสัมภาษณกอนออก (Exit Interview)เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับงานหัวหนางานสิ่งอำนวยความ

สะดวกคาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งจะทำใหทราบจุดออนและจุดแข็งของการจัดการทรัพยากร
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มนุษยขององคการ และสามารถนำขอมูลมาใชในการมาปรับปรุงแกไข อยางไรก็ตาม กระบวนการ

เก็บขอมูลและรายงานขอมูลควรเช่ือถือไดและควรเปนความลับ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Capital Management) หมายถึง “ความรู 

ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความชำนาญ รวมถึงประสบการณของแตละคนที่สั่งสมอยูใน

ตัวเองและสามารถจะนำสิ่งเหลาน้ีมารวมเขาดวยกันจนเกิดเปนศักยภาพขององคกรหรือเปน

ทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณคาซึ่งจะทำใหองคกรน้ันมีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคู

แขงขัน”ดังน้ันการที่องคกรจะจดัการหรือหาวิธีการทีจ่ะทำใหคนแตละคนในองคกรใชศักยภาพหรือ

ความรูความสามารถที่มีมากอใหเกิดประโยชนสูงสุดไดน้ันจึงตองมีความเขาใจในคุณสมบัติของ

ทรัพยากรบุคคลที่มีความแตกตางจากทรัพยากรอื่นๆคือคนเปน“สินทรัพย”ที่จับตองไมได

(Intangible Asset)ไมมีคาเสื่อมเหมือนทรัพยสินอื่น   คนคือ “ทุน” (Human Capital) ที่สามารถ

สราง “มูลคาเพิ่ม” ไดเสมอ คนเปนปจจัยสำคัญอยางย่ิงที่จะผลักดันใหองคกรไปถึงเปาหมายที่วาง

ไวหรือไม ปญหาอยูที่วาคนในองคกรของคุณสักกี่คนที่จะเปนนักคิด หรือมีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรมใหม ๆ  ที่กอใหเกิดความพึงพอใจของลกูคา เพราะหลายองคกรมักจะจำกัดคนที่จะเปนนัก

คิดสรางสรรค หรือมีหนาที่รับผิดชอบดานการพัฒนาสนิคาหรือบริการใหม ๆ ไวเพียงบางฝาย โดย

ยึดติดรูปแบบการทำงานตามหนาที่ (Functions) ของงานที่แบงเปนฝาย สวน แผนกเปนหลัก 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยหลากหลายแงมุมดังน้ี 

 เปลี่ยนจากการมองคนเปนคาใชจายไปสูการมองคนเปนสนิทรัพย สมัยกอน องคกรจะ

มองบุคลากรเปนคาใชจาย (Cost) ที่ตองควบคุมมิฉะน้ันแลวผลงานที่ไดอาจไมคุมกับคาใชจายที่จาย

ไปในคาจางและสวัสดิการตางๆ การบริหารงานบุคคลในมุมมองแบบเกาจึงมีโครงสรางสูงเปน

แนวด่ิง การบริหารคนจะเนนที่กิจกรรมแยกเปนสวนๆโดยเนนประสิทธิภาพการทำงานของแตละ

สวนต้ังแต การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การฝกอบรม การวิเคราะหงาน การประเมินผลงาน 

การจายคาตอบแทน       ตามแนวคิดใหม องคกรจะมองบุคลากรเปนสินทรัพย (Asset) ที่เพิ่ม

มูลคาในตัวไดทั้งดานความรูความสามารถ ทักษะ หรือความชำนาญ ไมมีคาเสื่อมราคา เปน 

“ทรัพยากรมนุษย” ซึ่งเนนความสำคัญของความรูและการใชสติปญญาในการนำขอมูลสารสนเทศ

ทั้งหลายมาใชใหเปนประโยชนและเกิดขอไดเปรียบแกองคกรโดยมีการประสานการดำเนินการกับ

สวนงานอื่นๆ ในลักษณะของการบูรณาการความรูและทักษะ ไมใชตางคนตางทำ    นอกจากจะเปน

การเปลี่ยนมุมมองของคนจาก คาใชจายเปน สินทรัพย แลว Thomas Davenport (ศิระ โอภาส

พงษ, ผูแปลและเรียบเรียง. 2543) ยังมองลึกลงไปถึงข้ันที่วา แทจริงแลว พนักงานเปนเจาของทุน 
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เปนผูลงทุน เพราะพนักงานเปนผูตัดสินใจวาจะทำงานที่ไหน เมื่อใด และอยางไร จะเอาทุนของตน

ไปทำงานกับองคกรใดที่ใหผลตอบแทนการลงทุนของเขาอยางคุมคาที่สุด     แนวคิดดังกลาวมีผล

โดยตรงตอวิธีการทำงาน องคกรจำเปนตองสรางบรรยากาศในการทำงานที่ดีในลักษณะของการ

สรางแรงจูงใจใหคนอยากอยูทำงานที่น่ีแทนที่จะลาออกไปทำงานที่อื่น การสรางแรงจูงใจดังกลาว

ไมไดมีแตเฉพาะการใหคาตอบแทนตามความคิดแบบเกา แตจะตองใหโอกาสในการเรียนรู การ

พัฒนา และความมั่นใจในความกาวหนาในชีวิตการทำงานดวย 

 มองทรัพยากรมนุษยในลักษณะที่ เปนคุณสมบัติแยกออกตางหากจากตัวบุคคล 

“ทรัพยากรมนุษย” จัดเปนสินทรัพยทีไ่มมีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัด

เทียบเปนมูลคาทางธุรกิจได แตในที่สุดแลวสามารถที่จะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยที่สามารถ

วัดเทียบมูลคาออกมาไดและยังสามารถทำใหมีสภาพคลองไดอีกตางหาก (พิพัฒน กองกิจกุล อางถึง

ใน ปรัชญา ชุมนาเสียว, ม.ป.ป) ทรัพยากรมนุษยไมใชสิ่งที่องคกรเปนเจาของ ดังน้ัน แมวาองคกรจะ

อยูในฐานะนายจางโดยมีบุคคลผูเปนเจาของ “ทรัพยากรมนุษย” เปนลูกจาง แต “ทรัพยากร

มนุษย” ซึ่งเปนคุณสมบัติภายในของลูกจางก็ยังเปนของลูกจาง หาไดเปนของนายจางแตอยางใด 

แนวความคิดที่แยกทรัพยากรมนุษยออกตางหากจากตัวลูกจางจงึเปนสิง่ทาทายความสามารถในการ

จัดการความรูขององคกรที่จะทำอยางไรจึงจะสามารถดึง Tacit Knowledge น้ีออกมาจากตัว

ลูกจางไดโดยสมัครใจ 

 3) เกิดแนวคิดคูประสานระหวางการสรางความผูกพันและการพัฒนาทุนทางปญญา แต

เดิมความสัมพันธระหวางองคกรกับพนักงานเปนความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง 

ภาระหนาที่ในการพัฒนาลูกจางจึงตกเปนของนายจางแตเพียงฝายเดียว หากนายจางตองการผูมี

ความรูความสามารถก็ตองลงทุนพัฒนาคนเพราะเมื่อลูกจางมีความรู ความสามารถก็จะทำ

ประโยชนใหแกนายจางเปนการคืนทุนที่ลงไป แตจากการมองคนเปนเจาของทุน มอง “ทรัพยากร

มนุษย” เปนสินทรัพยที่จับตองไมไดที่มีพนักงานเปนเจาของ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปนการ

พัฒนา “ทรัพยากรมนุษย” ที่เจาของทุนคือตัวพนักงานก็ตองใหความสำคัญและใหความรวมมือ

อยางเต็มที่ เพราะตัวพนักงานเองก็คือผูไดรับประโยชนและมีเสรีที่จะเลือกทำงานอยูกับใครก็ได 

 การพัฒนาทุนทางปญญา (Intellectual Capital) เปนเรื่องที่แยกออกไดยากจากการ

พัฒ นาขีดความสามารถ (Competency) ซึ่ งมีอ ยู สองแนวทาง คือ แบบอั งกฤษ (British 

Approach) ที่เนนการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อใหไดมาตรฐานงาน กับแบบอเมริกัน (American 

Approach) ที่เนนการพัฒนาขีดความสามารถบนฐานของการพัฒนาและมุงสูความเปนเลิศ (จิร

ประภา อัครบวร , ม.ป.ป) ซึ่งไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม ก็ไม ไดหมายความวาบุคคลซึ่ งมีขีด
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ความสามารถหรือทุนทางปญญาที่สูงข้ึนน้ัน จะตองนำเอาความสามารถดังกลาวมาใชใหเกิด

ประโยชนกับองคกร    สิ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองสรางใหเกิดควบคูไปกับการพัฒนา 

“ทรัพยากรมนุษย” จึงเปนเรื่องของการสรางความผูกพัน (Commitment) กับองคกรดวยการ

รักษาความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิต กับ การพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อใหเกิดความผูกพันที่จะ

นำความรูความสามารถที่พัฒนาน้ันออกมาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรอยางเต็มที่  การออกแบบ

ผลตอบแทน ตองทำใหเขาใจงาย ทำงาย และทุกคนยอมรับ รวมทั้งตองเปนตัวกระตุนใหขยัน มุงไป

ขางหนาถึงจะบรรลุเปาหมายอยางที่เขาเรียกวา Win-Win (ชัยวัฒน ชยางกูร, 2548, หนา 64) 

 ใหความสำคัญกับคุณสมบัติดานเครือขายความสัมพันธทางสังคมและความฉลาดทาง

อารมณองคประกอบของ “ทรัพยากรมนุษย” ที่สำคัญและทำให เกิดแนวคิดที่ตางไปจาก 

“ทรัพยากรมนุษย”ก็คือ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือเครือขายความสัมพันธ และทุนทาง

อารมณ  (Emotional Capital) หรือความฉลาดทางอารมณ      ในการปฏิบั ติงานทั้ งหลาย 

นอกเหนือจากความรู ทักษะ และทัศนคติ แลว เครือขายความสัมพันธและความสามารถในการ

ควบคุมอารมณเปนปจจัยสำคัญมากที่จะทำใหบุคคลสามารถนำความรูที่เรียนมาไปใชใหประสบ

ความสำเร็จ เครือขายความสัมพันธเปนเครื่องชวยใหเกิดความหลากหลายในความคิดและเปน

กรณีศึกษาที่จะชวยใหการเรียนรูกวางขวางและลึกซึ้งข้ึน ในขณะที่การควบคุมอารมณจะชวยให

ผูเรียนสามารถรับรูเรื่องราวและเรื่องราวตางๆที่ตรงขามกับความคิดของเราไดมากข้ึน เสริมสราง

ความสัมพันธใหตอเน่ืองและขยายขอบเขตออกไปไดในลักษณะเสริมสงซึ่งกันและกัน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่ใหความสำคัญกับการบูรณาการความรูหลากหลายสาขาจึงสามารถดำเนินการได

อยางมีประสิทธิผลมากข้ึนเมื่อนำมุมมองของทรัพยากรมนุษยที่ใหความสำคัญกับเครือขาย

ความสัมพันธทางสังคมและการควบคุมอารมณเปนการเพิ่มเติมข้ึนไปจากความรูความสามารถซึ่ง

เปนทุนทางปญญา 

 เนนคุณคาของคนและวิธีการที่ใชในการบริหารคนมากกวาหนาที่เฉพาะบุคคล นิยามคำ

วา “ทรัพยากรมนุษย” ในลักษณะที่เปนนามธรรม ไมไดสงผลแตเฉพาะในสวนแนวคิดของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเทาน้ัน ยังสงผลตอแนวคิดของการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย

ดวย Andrew Mayo (นิสดารก เวชยานนท. (2551.) กลาววา Human Resource Management 

(HRM) และ Human Capital Management (HCM) มีความแตกตางกันในสองเรื่อง คือ 

 การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย” จะเนนคุณคาของคน (Value of People) และสิ่งที่คน

สราง มากกวาสนใจตัวกระบวนการหรือหนาที่ดานบุคคล (HR Function) 
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 การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย” จะใหความสำคัญกับการประเมินวิธีการที่ใชในการ

บริหารคนและผลลัพธที่เกิดข้ึน 

 เกิดแนวคิดการวัดคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตน เน่ืองจาก “ทรัพยากรมนุษย” เปนทรัพยสิน

ที่ไมมีตัวตน และการบริหาร “ทรัพยากรมนุษย” จะเนนที่คุณคาของคน ปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ แลว

จะวัดคาของ “ทรัพยากรมนุษย” ไดอยางไร ในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวความคิดแบบ

เกา จะใชจำนวนบุคลากรและจำนวนผูที่เขารับการอบรม หรือ อัตราการเขาออกจากงาน (Turn 

Over) หรือประสทิธิภาพที่เพิ่มข้ึนจากการทำงานเปนตัวช้ีวัดคุณคาของบุคคล แตตัวช้ีวัดดังกลาว ไม

สามารถนำมาใชไดกับการวัดคาของ “ทรัพยากรมนุษย” 

 จากวลียอดฮิตในวงการ Balance Scorecard ของ David P. Norton ที่วา “หากคุณ

ไมสามารถวัดมันได คุณก็จะไมสามารถจัดการกับมันได”  (Robert S. Kaplan, David P. Norton, 

Janice Koch and Cassandra A. Frangos, พิพัฒน กองกิจกุล, ผูแปล, 2548, หนา 29) สะทอน

ใหเห็นความสำคัญของการตองรูจักสิ่งที่เราจะเขาไปเกี่ยวของจัดการในลักษณะเดียวกับสุภาษิตจีน

ที่วา  “รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”  ที่ผานมา วงการธุรกิจทั้งหลายไดใชเครื่องมือที่เรียกวา 

Balance Scorecard ดวยการจัดทำแผนที่กลยุทธ (strategy map) และนำมาใชในการวัดกลยุทธ

ขององคกรซึ่งก็ไดรับการยอมรับกันทั่วไปในฐานะการเปนตัวแบบการจัดการในสามดาน คือ ดาน

การเงิน อิงพื้นฐาน ROI ของ DuPont ดานลูกคา อิงพื้นฐานขอเสนอดานคุณคาที่มอบใหกับลูกคา 

ดานกระบวนการภายใน อิงปจจัยที่แวดลอมอยูตามหวงโซทางคุณคา (value chains) แตมุมมอง

ดานความรูและการเติบโตซึ่งเปนคุณสมบัติของ “ทรัพยากรมนุษย” ที่แวดลอมไปดวยสินทรัพยที่ไม

มีตัวตนตัวอื่นๆ เชน เทคโนโลย่ีสารสนเทศ บรรยากาศการทำงานภายในองคกร ฯลฯ ยังไมมีกรอบ

การจัดการอันเปนที่ยอมรับ 

 จากการเชิญผูบริหารระดับสูงทางดานทรัพยากรมนุษยกวา 20 องคกรซึ่งจัดโดยสำนัก 

Balance Scorecard Collaborative มารวมกันคิดหาแนวทางการวัดคาของทรัพยากรมนุษย ที่

ประชุมไดเสนอแนวคิดวา “ทรัพยากรมนุษย” จะมีมูลคาข้ึนมาไดก็เฉพาะในแงมุมที่เกี่ยวเน่ืองกับกล

ยุทธขององคกรเทาน้ัน เชน แผนการอบรมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงทางดานคุณภาพจะใหผลกระทบ

แตกตางเปนอยางมากกับแผนการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเจรจาตอรอง เพราะฉะน้ันถาจะถามวา

แผนการอบรมใดใหมูลคาหรือมีคุณคามากกวากัน คำตอบก็ตองยอนถามไปกอนวา แลวแผนการ

อบรมไหนที่สอดรับกับกลยุทธขององคกรมากกวา สินทรัพยทั้งหลาย (ซึ่งก็รวมทรัพยากรมนุษย

ดวย) ที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธขององคกร จะมีมูลคามากกวาบรรดาสินทรัพยที่ไมสนับสนุนตอ

กลยุทธ (Robert S. Kaplan et al., พิพัฒน กองกิจกุล, ผูแปล, 2548, หนา 30-49) ทำใหการ
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บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องของทุกฝายในองคกร เน่ืองจากการบริหาร 

“ทรัพยากรมนุษย” มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคกร จึงไมใชการมองแคตัวคนหรือ

กระบวนการอยางใดอยางหน่ึง แตเปนการมองทั้งสองอยางๆเช่ือมโยงกันโดยมีกลยุทธขององคกร

เปนแกนในการดำเนินการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใตแนวคิดของ 

“ทรัพยากรมนุษย” จึงไมใชเรื่องของฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแตเพียงฝายเดียว แตเปนเรื่องของ

ทุกฝาย ทั้ งดานธุรกิจ ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ที่จะตองนำทุนทั้ งสามดาน คือ 

Intellectual Capital, Social Capital และ Emotional Capital มาประสานใหเกิดประโยชน

สูงสุดตามกลยุทธขององคกรปจจัยหลัก 4 ประการแหงความสำเร็จขององคกรอันประกอบดวย 

ความสามารถหลัก (Core Competency), ทักษะการใชทรัพยากรขององคกร , กลยุทธ และ

สภาพแวดลอม มีปจจัยดาน “ทรัพยากรมนุษย” เปนตัวเช่ือมโยงปจจัยทั้งสี่เขาดวยกัน จึงเปน

หนาที่ขององคกรที่จะตองเสริมความรูและทักษะใหกับพนักงานควบคูไปกับการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ตนเองของพนักงาน ใหอำนาจพนักงานในการตัดสินใจ มอบรางวัลเปนผลตอบแทนเมื่อเมื่อเขา

ทำงานช้ินสำคัญประสบความสำเร็จ ย่ิง “ทรัพยากรมนุษย” มีความสามารถในการสราง

คุณประโยชนมากข้ึนเทาใด ปจจัยหลักแหงความสำเร็จขององคกรก็ย่ิงมีประสิทธิภาพและโอกาสใน

การนำองคกรไปสูความสำเร็จไดมากข้ึนเทาน้ัน 

 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากแนวคิด “ทรัพยากรมนุษย” เปนสินทรัพยที่จับ

ตองไมไดแตพัฒนาได โดยมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคกรและเปนเรื่องของทุก

ฝายไมเฉพาะกับฝายทรัพยากรบุคคล ไดทำใหเกิดแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชิงกลยุทธเพื่อสราง “ทรัพยากรมนุษย” ในองคกรควบคูไปกับแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากร

บุคคลเชิงกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ เปนวิธีการที่จะทำใหองคกรสามารถ

ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองต้ังใจหรือมุงมั่น รวมทั้งแผนงานตางๆที่มีความสำคัญ ครอบคลุมเรื่อง

ของลูกจางสัมพนัธ การสรรหา การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัล 

รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องแรงงานสัมพันธ กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลให

ความสำคัญกับความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการบริหารกลยุทธ

ขององคกร (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, ผูแปล, 2549, หนา 70) 

 การพัฒนาทรัพยากรบคุคลเชิงกลยุทธ เปนการพัฒนาความรูใหมีความสมัพันธกับกลุมผู

เรียนรูซึ่งก็คือพนักงานทุกระดับในองคกร เปนการสรางความรูที่เนนการพัฒนาระบบความคิดต้ังแต

การรับรูไปจนถึงการสังเคราะหโดยมีกลยุทธขององคกรเปนตัวประกบใหการพัฒนาไปในทิศทาง

เดียวกัน “ทรัพยากรมนุษย” ที่สรางข้ึนมาตามกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ี แมจะถือเปน
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สมบัติสวนตัวของพนักงานแตละคน แตก็เปนหนาที่ขององคกรที่จะตองใชการจัดการความรู 

(Knowledge Management) มาคัดกรองและแปลง Tacit Knowledge ของพนักงานให เปน 

Explicit Knowledge ใหเร็วและมากที่สุด เพราะตามแนวคิดที่วาคนเปนเจาของทุนซึ่งสามารถที่จะ

เลือกทำงานที่ไหนก็ได ทำใหองคกรแมจะพยายามสรางบรรยากาศการทำงานที่ดี สรางความรูสึก

ผูกพันองคกร (Commitment) มากเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงอยูอยางมากที่พนักงานที่มี 

“ทรัพยากรมนุษย” ที่ไดรับการพัฒนาแลวน้ันจะลาออกและนำ “ทรัพยากรมนุษย” ดังกลาวไปใช

ใหเกิดประโยชนแกคูแขงของเราไดโดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อองคกรของเรามีขนาดที่เล็กกวาและไม

สามารถเสนอผลตอบแทนทีเ่พียงพอจะรกัษาความจงรกัภักดี (loyalty) ของพนักงานไวได เรื่องน้ีจึง

เปนภาระหนาที่ของทุกฝายต้ังแตผูบริหารสูงสุดลงมาจะตองรวมกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยมือ

อาชีพที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมทั้งกับองคกรเองและพนักงานที่เปนเจาของ “ทรัพยากรมนุษย” 

 

บทสรุป 

 หลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สำคัญที่สุดคือองคการตองหยุดคิดวา

พนักงานเปนตนทุนทางการบริหารและเปลี่ยนมุมมองใหเปนพนักงานเปนการลงทุนทางกลยุทธ   ที่

สำคัญทรัพยากรมนุษยเปนการเพิ่มและสรางคุณคาใหกับคนเปนทุนขององคการที่มีมูลคาสูงและ

สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวาสินทรัพยอื่นใดขององคการ  โดยการมองทั้งคนและกระบวนการ

อยางเช่ือมโยงดวยหลักความเกี่ยวพัน หลักการเช่ือมโยงและหลักพันธะผูกพันเปนผลใหคนมีความ

สมัครใจที่จะผลักดันและพัฒนาตนเองเพื่อมุงสูเปาหมายขององคการรวมกัน ซึ่งแนวทางในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรเปนความคิดเห็นในปจจัยการประเมินภาวะผูนำ ความผูกพันของ

พนักงาน การเขาถึงองคกร การสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน และความสามารถในการเรียนรู

ของพนักงาน เพื่อทราบถึงแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยจากปญหาที่เกิดข้ึนในองคกรเชน

ตองสูญเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถไปรวมทั้งตองเสียเวลาและงบประมาณอีกจำนวนมาก

เพื่อคัดเลือกหรือพัฒนาบุคลากรใหมเขามาทดแทน ปญหาการขาดแคลนกำลังคน การพัฒนา

บุคลากรไมทันตอการรองรับการเติบโตของภาคธุระกิจที่จะเกิดข้ึนอันจะทำใหเกิดผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององคกร โดยพนักงานบางสวนองคกรไมสามารถไมแนใจไดเลยวา

จะมีความผูกพันกับองคกรมากนอยเพียงใด จึงมีความจำเปนตองหาแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ  

เอกสารอางอิง 
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บทบาทภาวะผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัฒน 

The character Leadership in the Globalization 

 

พระสมุหบุญโชค กิตฺติสาโร 0

*  พลวัฒน สทีา1

** 

 

บทคัดยอ 

 บทบาทภาวะผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัฒน เปนการกลาวถึงภาวะผูนำตาม

แนวคิดและหลักการเปนผูนำที่ดีตามแนวคิดทฤษฎี ยอมประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ 

หลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมุงเนนใหผูนำเกิดการพัฒนาตน การพัฒนาคน และ

การพัฒนาระบบงาน และคุณธรรมสำคัญสำหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหสามารถดำเนิน

กิจการงานทุกอยางใหบรรลุผลสำเร็จที่วางไว และนำพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุขและ

มั่นคง บทความวิชาการน้ีมุงศึกษา แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนำ รูปแบบภาวะผูนำที่พึงประสงคในยุค

โลกาภิวัตน บทบาทและหนาที่ของผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน คุณลักษณะของผูนำที่พึง

ประสงคในยุคโลกาภิวัตน 

คำสำคัญ : ภาวะผูนำ, โลกาภิวัฒน 

 

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 

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 
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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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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 

 

บทนำ 

 จากกระแสโลกาภิวัตนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งโดยองคประกอบ

ภาวะ ฐานะ ทิศทางสถานการณในโลกที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู ความแปรปรวนของโอกาส และ

ขอจำกัดหลายประการ ในฐานะผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนยอมตองรูและเขาใจสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดข้ึน หรือสรางโอกาสใหเกิดข้ึนตามความ

เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชนของหมูคณะสังคม และประเทศชาติเปนหลักสำคัญ ไมมุงแตหา

ประโยชนสวนตนโดยมองขามซึ่งคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแหงสังคมและประเทศชาติผูนำที่พึง

ประสงคน้ีจะถูกยกยอง ยอมรับ ศรัทธา นับถือจากหมูชนทั้งภายในและภายนอกองคกร (สุเมธ แสง

น่ิมนวล, 2552:3)ทำใหองคกรสามารถเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนและมั่นคงตลอดไปในทุก

ภาวะการณของโลก ผูนำที่พึงประสงคยอมมคีวามสามารถใชประโยชนหรอืดำรงตนใหเกิดประโยชน

ไดเสมอแมในภาวะสงครามหรือในภาวะที่โลกเกิดหายนะ ซึ่งผูนำที่พึงประสงคที่จะไดรับประโยชน

จากโลกหรือสรางประโยชนใหแกโลกไดในทุกภาวะตองเปนผูนำที่สามารถเขาใจภาวะการณของโลก

อยางแทจริง เปนผูนำที่เปนอิสระเหนือโลก และมีกุศโลบายอันเหมาะสมที่จะสามารถบริหารจัดการ

โลกในแตละภาวะการณ เพื่อนำประโยชนสุขมาสูหมูคณะสังคม และประเทศชาติอยางแทจริงและ

ย่ังยืนตลอดไป 

 

แนวคิดและหลักการเปนผูนำท่ีดีตามแนวคิดทฤษฎี 

 คนบางคนเปนหวัหนา แตไมไดเปนผูนำ สวนบางคนเปนผูนำ แตไมไดเปนหัวหนา และ

คนบางคน เปนไดทั้งหัวหนา และเปนทั้งผูนำ”หรือ “ฝูงคนตองนำ ฝูงสัตวตองตอน”และ “หัวไม

สาย หางไมกระดิก”คำกลาวเหลาน้ีลวนสื่อความถึงความหมายของคำวา “ผูนำ” หรือ “หัวหนา”

ทั้งสิ้น ทั้งยังเกี่ยวพันกับคำวาผูบริหารและนักบริหารทีม่ีความหมายในทำนองเดียวกับคำวา ผูนำ อีก

ดวย(สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2552:3) นอกจากน้ีผูนำยังเปนผูซึ่งเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรม

ภายในกลุมเปรียบเสมือนแกนของกลุม เปนผูมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูอื่นมากกวาทุกคนในกลุม มี

อิทธิพลตอการ ตัดสินใจของกลุมสูง นำกลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือสูจุดหมายที่วางไว 
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แมแตเพียงช้ีแนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนำทั้งน้ีรวมถึงผูนำที่นำกลุมออกนอกลู

นอกทางดวย เปนบุคคลที่มีมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการ

อันกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงของกลุมไดมากทีสุ่ด (กวี วงศพุฒ, 2545:14-15) ผูนำไมเพียงแตยืนอยู

เบื้องหลังกลุมที่คอยแตวางแผน และผลักดัน แตผูนำจะตองยืนอยูขางหนากลุม และนำกลุม

ปฏิบัติงาน คอยชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตามความสามารถใหบรรลุเปาหมาย (บญุทัน 

ดอกไธสง, 2535:266) 

 บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทำใหองคการดำเนินไปอยางกาวหนา และบรรลุ

เปาหมาย โดยการใชอิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทำของผูอื่น (วิภาดา คุปตานนท, 2544:237) 

ผูนำอาจจะเปนบุคคลที่มีตำแหนงอยางเปนทางการหรอืไมเปนทางการกไ็ด ซึ่งเรามักจะรบัรูเกี่ยวกับ

ผูนำที่ไมเปนทางการอยูเสมอ เน่ืองจากบุคคลน้ันมีลักษณะเดนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม ทำ

ใหสมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ำหนักและเปนเอกภาพ โดยเขาจะใชภาวะผูนำในการปฏิบัติการ และ

อำนวยการโดยใชกระบวนการติดตอสัมพันธกันเพื่อมุงบรรลุเปาหมาย (มัลลิกา ตนสอน, 2544:47)  

 ภาวะผูนำที่คาดหวังและเปนที่ตองการวาประกอบดวย ผูนำผูยึดหลักการ ผูนำตองมี

ความรู และมีวิสัยทัศน ผูนำตองเปนนักปฏิบัติ และผูนำตองเปนผูสรางวัฒนธรรมใหมในการทำงาน

(สงวน นิตยารัมภพงศ และสุทธิลักษณ สมิตะศิริ, 2542:85-89) เปนบุคคลที่ทำใหองคการ

เจริญกาวหนา และบรรลุผลสำเร็จโดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปน

ผูใตบังคับบัญชา หรือเปนบุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคง และชวยเหลือผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของกลุม (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544:12) บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม และเปนผูที่ตองปฏิบัติ

ภาระหนาที่ของตำแหนงผูนำที่ไดรับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุมที่เหลือก็คือผูตามแมจะเปนหัวหนา  

 บุคคลที่มีความรูความสามารถ กลุมยอยหรือผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆก็ตาม 

และมีวิสัยทัศน เปนนักปฏิบัติ และไดรับการแตงต้ังหรือการเลือกต้ังหรือการยกยองจากกลุมใหทำ

หนาที่ของตำแหนงผูนำ เชน การวางแผน การช้ีแนะ สั่งการ สามารถปกครอง บังคับบัญชา บริหาร 

ผลักดัน และชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานไดสำเรจ็ตามจดุประสงคที่ต้ังไว ผูนำอาจเปนบุคคล

ที่มีตำแหนงอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ตำแหนงของผูนำแตกตางกันไปตามลักษณะ

งาน และองคการที่อยู เชน ผูบริหาร ผูจัดการ ประธานกรรมการผูอำนวยการ อธิการบดี ผู

บัญชาการเหลาทัพ ผูวาราชการ นายอำเภอ กำนัน เจาคณะจังหวัดเจาอาวาส ปลัดกระทรวง 

คณบดี เปนตน (Yukl, Gary A, 1989:3-4)  

 ผูนำ และที่มาของผูนำมี 3 ลักษณะ คือ 1 มีความสามารถชักจูงผูอื่นใหคลอยตามได 

กลาวคือผูนำตองสามารถจงูใจใหคนทำหรือไมทำอะไรตามที่ตองการดวยความเต็มอกเต็มใจไดเชน ผูนำ
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ดานลัทธิความเช่ือ หรือ ผูนำกลุมคนที่รวมตัวกันข้ึนจากการชักจูงใหกระทำการอยางใดอยางหน่ึง ทั้ง

ทางการเมืองหรือเพื่อทำประโยชนตอสังคม 2 มีสถานการณเปนตัวกำหนด สถานการณจะเปน

ตัวกำหนดวา ใครจะเปนผูนำในสถานการณน้ันๆ เชน บนรถเมลที่เราน่ัง จะถือวาคนขับเปนผูนำ สวน

ผูโดยสารเปนผูตาม เขาขับใหเราน่ัง แสดงวาเราเต็มใจไปกับเขา เพราะถาไมเต็มใจ เราคงไมน่ังใหเขาขับ

พาเราไปในที่ตางๆ เชนเดียวกับไกดที่เรายินยอมใหเปนผูนำเที่ยวในสถานที่ที่เราไมเคยไป เปนตน 3 มี

การเลือกต้ัง ทำใหไดรับการยอมรับการเลือกต้ัง คือ ผานการเลือกของกลุมคนต้ังแต 2 คนข้ึนไปจนถึง

กลุมคนขนาดใหญ ซึ่งตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เราจะถือเอาจากบุคคลที่เสียงสวน

ใหญลงมติเลือกใหเขาเปนผูนำ (สเุมธ แสงน่ิมนวล, 2552:3-4) 

 ผูนำคือบุคคลที่กลุมไดมอบหมายหนาที่ใหควบคุม หรือประสานงานกิจกรรมตาง ๆที่

เกี่ยวของกับภารกิจของกลุม (Fiedler, 1976:431-432) เปนบุคคลที่ถูกเลือกหรือไดรับการแตงต้ัง

ใหนำกลุมและมีอิทธิพลตอกระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม เพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุม 

และเพื่อทำหนาที่หัวหนาของกลุม (Dejnozka, 1983:110-125) นอกจากน้ียังเปนบุคคลที่ทำให

องคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสำเร็จ โดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวาง

บุคคล บุคคลที่เปนผูบังคับบัญชา หรือผูนำคือบุคคลที่กอใหเกิดความมั่นคงและชวยเหลือบุคคลตาง ๆ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม ( DuBrin J.A., 1998:140-147) ผูนำยังเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 

ซึ่งอาจโดยการเลือกต้ัง หรือแตงต้ัง และเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม 

สามารถที่จะจูงใจ ชักนำหรือช้ีนำใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจตางๆของกลุมให

สำเร็จ(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ,2536:233-294)  

 ภาวะผูนำมีความหมายแตกตางกัน ในยุคกอนน้ันมีคำที่แสดงความเปนผูนำ เชน 

หัวหนา ประมุข ราชา พญา เปนตน Oxford English Dictionary ไดช้ีใหเห็นวาคำวา Leader มีใน

ภาษาอังกฤษประมาณ ค.ศ. 1300 แตคำวา Leadership เพิ่งจะมีประมาณ ปค.ศ.1800 อยางไรก็

ตามการศึกษาการเปนผูนำน้ันมีมานานแลว เชน ในหนังสือ Republic ซึ่ง Plato ไดพยายามอธิบาย

คุณลักษณะของบุคคลที่เปนPhilosopher-king ซึ่งก็ทำหนาที่เปนผูนำน่ันเอง(เสริมศักด์ิ วิศาลา

ภรณ, 2538:3) ทั้งผูนำ และภาวะผูนำมีความสัมพันธใกลเคียงกันมากจนบางครัง้เปนคำเดียวกัน แต

ลักษณะสำคัญของคำ 2 คำ บอกถึงความแตกตางกันได โดยใชหลักของกระบวนการกลุมเปน

ตัวกำหนด เชน ภาวะผูนำ จะหมายถึงกระบวนการแต ผูนำ เปนตำแหนงของโครงสรางภายในกลุม

หรือการดำรงตำแหนงของบุคคล(Nath Bhanthumnavin, 1985:27) คุณสมบัติ เชน สติปญญา 

ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำใหคนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู

จุดหมายที่ดีงาม โดยประกอบดวยตัวผูนำ ผูตาม จุดหมาย หลักการ และวิธีการสิ่งที่จะทำและ
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สถานการณ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), 2550:4-5) ภาวะผูนำที่ดีตามหลักพุทธธรรม ซึ่ง

ผูนำที่ดีจะตองยึดหลัก “ธรรม” เชน พรหมวิหาร 4 พละ 5 และสัปปุริสธรรม 7 เปนตน เปน

คุณธรรมสำคัญสำหรับการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหสามารถดำเนินกิจการงานทุกอยางให

บรรลุผลสำเร็จที่วางไว และนำพาหมูคณะและสังคมไปสูความสงบสุข และมั่นคงตลอดไป 

 รูปแบบภาวะผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัฒนที่เกิดจากการประยุกตของภาวะผูนำ

ตามหลักพุทธธรรม ประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคน และครองงาน 

โดยมุงเนนใหผูนำเกิดการพัฒนาตนการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบงาน ใหมีคุณภาพที่สมบูรณ

แบบทั้ง 2 ดาน คือ  

 1 คุณภาพดานความสามารถ เพื่อทำใหผูนำเกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนา

องคการ  

 2 คุณภาพดานจิตใจ เพื่อทำใหเกิดการยกระดับจิตใจของผูนำใหมีคุณธรรมจริยธรรม

เห็นแกประโยชนสุขสวนรวมเปนหลักเพื่อใหสามารถนำพาหมูคณะ องคกร และสังคมไปสูความ

เจริญกาวหนาที่ย่ังยืน และมั่นคงตลอดไป (นันทวรรณ อิสรานุวัฒนชัย,2550:115) ภาวะผูนำเปน

กระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงาน

บรรลุจุดหมายขององคการ(วิโรจน สารรัตนะ, 2542:106) กระบวนการในการแนะแนว และนำทาง

พฤติกรรมของคนในสภาพของการทำงาน (Nelson, 1997:346)  

 ในเชิงปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม มีผูนำเปนตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง 

เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอบคุคลอื่น ๆ ในกลุม ภาวะผูนำจึงเกี่ยวของกับการใชอิทธิพล และปฏิสมัพันธ

ระหวางบุคคล เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของ

สมาชิกคนอื่นในกลุม ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงน้ันตองมุงไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมดวย 

(Gibson, 1997:272)  

 สภาพของความเปนผูนำเปนศิลปะในการทำใหผูอื่นทำในสิ่งที่ตองการ ใหสำเร็จลุลวง

ไดดวยความเต็มใจของพวกเขาเอง สวนวิธีการสรางภาวะผูนำหรือสรางศิลปะในการทำใหผูอื่นทำใน

สิ่งที่ผูนำตองการใหสำเร็จลุลวงไดดวยความเต็มใจของพวกผูปฏิบัติน้ันมีสูตรสำเร็จ 5 ประการ ที่

เรียกวา สูตร 1 2 3 4 5 คือ เขมแข็ง หมายถึง ความเขมแข็ง คือ ตองเปนคนเขมแข็งทั้งทางรางกาย 

และจิตใจไมหว่ันไหว ไมวาจะตกอยูในสถานการณอยางใดก็ตาม แกรงกลา หมายถึง ความแกรงกลา 

2 ประการ คือ แกรงกลารับผิด แกรงกลารับชอบ คือ ตองแกรงกลารับทัง้ผดิ รับทั้งชอบ จะรับอยาง

ใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียวไมได ซึ่งเปนที่มาของคำวา ความรับผิดชอบ ศรัทธา หมายถึง ความ

ศรัทธา 3 ประการ ไดแก ศรัทธาตัวเอง โดยเริ่มตนที่ ตัวเอง กอน วาเราเปนคนมีความรู มี
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ความสามารถ สิ่งใดที่ผูอื่นทำได เราก็ตองทำได และพยายามทำใหดีกวานอกจากศรัทธาในตัวเอง

แลว ศรัทธาเพื่อนรวมงาน ตองรูจักใหเกียรติผูอื่นเห็นความสำคัญและความสามารถของผูอื่น 

ตลอดจนเขาใจถึงวิธีการทำงานเปนทีม ศรัทธาหนวยงาน หรือองคกรที่เราสังกัดอยูผูนำคือตัวแทน

ของหนวยงานถาเราตองการสรางภาวะผูนำ โดยขาดสำนึกแหงศรัทธาตอหนวยงานของตนเอง ยอม

ไมสามารถจูงใจใหผูตามฮึกเหิมที่จะทำงานใหประสบความสำเร็จได คุณคา หมายถึง ความมีคุณคา 

4 ประการ คือ คุณคาแหงการคิด คือตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศนไมหยุดน่ิง คิดในสิ่งที่

เปนประโยชนตอสวนรวมและอยูในกรอบของคุณธรรม คุณคาแหงการพูด คือ รูจักพูด เพื่อถายทอด

ความคิดใหผูอื่นไดรับทราบและปฏิบัติตามไดถูกตอง พูดเพื่อใหเกิดผลในทางบวก เกิดความศรัทธา

ในองคกรเกิดความสามัคคีระหวางเพื่อนรวมงาน เกิดความเห็นอกเห็นใจผูที่มีตำแหนงดอยกวา และ

เกิดแรงจูงใจที่จะทำงานใหสำเร็จ คุณคาแหงการตัดสินใจ การสรางคุณคาดวยการตัดสินใจ การ

ตัดสินใจที่เด็ด ขาด มั่นคง โดยผานการไตรตรองดวยเหตุผลมาอยางดีแลว ถือเปนคุณสมบัติพิเศษ

ของผูนำ และเมื่อตัดสินใจแลว ผลจะออกมาถูกหรือผิด ผูนำจะตองรับผิดชอบแตโดยดี ไมปด

ความผิดไปใหผูอื่น คุณคาแหงการกระทำ การสรางคุณคาดวยการกระทำ เมื่อมีความคิด มีการ

ถายทอดใหเขาใจดวยการพูด มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมั่นคงแลว ก็ถึงข้ันของการกระทำ ผูนำตอง

กระทำการใด ๆอยางหาวหาญ เปนตัวอยาง มีความขยันหมั่นเพียรมากกวาผูอื่น มีความอดทน

มากกวาผูอื่น ตลอดจนยึดหลักความถูกตอง และคุณธรรมมากกวาผูอื่น เหลาน้ีจึงจะเรียกไดวามี

ภาวะผูนำ ดังน้ันคนเปนผูนำตองสรางคุณคาใหคนเหน็ เช่ือถือ เคารพรกั และศรัทธาการคิด การพูด 

การตัดสินใจ ตลอดจนการกระทำจึงตองผานการกลั่นกรองมากอนเสมอ สามารถ หมายถึง 

ความสามารถ 5 ประการ คือ ความสามารถในการ วางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงาน 

ประสานงาน พัฒนาคนพัฒนางาน ซึ่งทั้ง 5 สามารถน้ี ถือเปนบทบาทหนาที่ของผูนำ โดยเฉพาะ

ผูนำนักบริหารเพราะผูนำนักบริหารน้ัน ตองรูจักการวางแผนงาน จะทำสิ่งใด ตองคิดไวลวงหนาวา

จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร โดยใคร ข้ันตอไปคือมอบหมายใหผูที่ถูกระบุน้ันไปดำเนินการ 

เรียกวา การมอบหมายงาน โดยคำนึงอยูเสมอวา ผูบริหาร คือ “ผูที่ทำงานใหเสร็จ โดยไมลงมือทำ

ดวยตนเอง แตใชวิธีจูงใจ ใหคนอื่นมาทำงานแทนตนจนสำเร็จ”เมื่อมอบหมายงานแลว ก็ตองรูจัก

ติดตามงาน ตรวจงาน วางานที่มอบใหผูอื่นไปทำน้ันไดผลประการใด มีปญหาอุปสรรคหรือไม 

วิธีการน้ีเรียกวา การควบคุมงาน และถึงแมวาจะมีการควบคุมงานอยางดีแลวก็ตาม การทำงานใน

ปจจุบัน ไมไดกระทำรวมกบัคน ๆ เดียวหรือหนวยงานเดียว การประสานงาน จึงเปนเรื่องสำคัญ แต

ที่สำคัญมากไปกวาน้ันคือ ตองมีการพัฒนาคน พัฒนางาน อยูตลอดเวลา (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 
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2552:10-14) ภาวะผูนำเปนกระบวนการซึ่งบุคคลหน่ึงสามารถชักนำใหผูใตบังคับบัญชาประพฤติ

ปฏิบัติตามแนวทางที่เขาประสงค (Bennis, W., and Nanus, 1985:114)  

 การที่ผูนำน้ันมีอิทธิพลหรือใชอิทธิพลใหผูอื่นหรือใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามที่ตองการ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการทีต้ั่งไว (เย็นใจ ศรีวรรณบูรณ, 2541:61-62) และกระบวนการ

ทางสังคมที่ผูตามเมื่อไดรับอิทธิพลจากผูนำจะเขาไปผูกพันดวยความเต็มใจในการกระทำหรือใน

พฤติกรรมที่ผูตามมีความรูสึกวามีความชอบธรรมสำหรับผูนำที่จะใชอิทธิพล หรือหมายถึง

ความสามารถที่จะชักจูง หวานลอมใหผูอื่นแสวงหาเปาหมาย และเทคนิคที่จะทำใหบุคคลเหลาน้ัน

ไปถึงเปาหมาย การสรางโอกาสใหพนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ไดทำประโยชนอยางสำคัญเปน

รายบุคคลหรือเปนทีมตอภารกิจขององคการ ภาวะผูนำเปนตัวแทนของความต้ังใจและความ

พยายามของผูนำในการมองหาแนวทางเพื่อขยายสมรรถนะของพนักงานใหทำคุณประโยชนแก

เปาหมาย และจุดมุงหมายของหนวยงาน (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2543:9)  

 ภาวะผูนำจึงเปนศิลปะที่จำเปนและสำคัญย่ิงตอนักบริหารที่จะนำองคการไปสู

ความสำเร็จ ผูนำเปนผูตัดสินใจ กำหนดเปาหมายวางแผนและรับผิดชอบตอความอยูรอดหรือการ

พัฒนาขององคการหรือหมายถึงความสามารถของบุคคลในการใชอำนาจ และจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติ

ตามจนบรรลุเปาหมายขององคการ หรือหมายถึงศิลปะหรือกระบวนการในการใชอิทธิพลใหผูอื่นทำ

ตามจนประสบความสำเร็จตามเปาหมายของกลุม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2539:43) ภาวะที่

กอใหเกิดศรัทธา เปนที่ยอมรับและเกิดจุดมุงหมายรวมกันในสังคมน้ัน ๆ ภาวะผูนำ อาจมีในบิดา

มารดา ครู ผูนำชุมชน ผูนำทางศาสนา ผูนำทางวิชาการ ผูนำทางการเมืองหรือบุคคลอื่น ๆ และ

ภาวะผูนำอาจจะมีในบุคคลที่ดำรงตำแหนงหัวหนาหรือไมใชก็ได (ประเวศ วะสี, 2544:5) คุณสมบัติ 

เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคลที่ชักนำใหคนทั้งหลายมาประสานกัน

และพาไปสูจุดมุงหมายที่ดีงาม (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544:2) นอกจากน้ี ภาวะผูนำยังมีคุณสมบัติ 

เชน  

 1) เปนความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอื่นในดานการกระทำตามที่ผูนำตองการ 

และสามารถจูงใจบุคคลอื่นใหกระทำกิจกรรมที่ชวยใหบรรลเุปาหมายขององคการได  

 2) เปนกระบวนการความเปนผูนำจากการใชอิท ธิพลที่ จะควบคุมดูแล และ

ประสานงานกิจกรรมของสมาชิกกลุมใหบรรลุเปาหมาย  

 3) เปนลักษณะความสัมพันธทางอำนาจอยางหน่ึงของผูนำจนไดรับการยอมรับนับถือ

ในพฤติกรรมของเขาจากสมาชิกกลุม และกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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 4) อิท ธิพลในตัวของผูนำที่นำมาใชให เขากับสถานการณ โดยการช้ีแนะผาน

กระบวนการสื่อสารเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

 5) การกระทำรวมกันระหวางบุคคลคนหน่ึงทำหนาที่ใหการช้ีนำการกระทำดังกลาว ทำ

ใหบุคคลอื่น ๆเช่ือมั่นในผลงานของเขาซึ่งสามารถพิสูจนได จากลักษณะทางการแสดงออกในการ

ช้ีแนะตามที่เขาไดแนะนำไว 

 6) ความคิดริเริ่ม และการรักษาสภาพของความเช่ือถือในการปฏิบัติการรวมกัน 

 7) การที่บุคคลมีอิทธิพลมาก และทำใหเกิดการยอมรับเกี่ยวกับการบริหารงานประจำ

ในองคการ 

 8) เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลที่มีตอการดำเนินงานของกลุมใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ และมีการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในการทำงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ตลอดจนใชอิทธิพลใหกลุมธำรงไวซึ่งวัฒนธรรมของตน (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544:11-12) 

 ภาวะผูนำเปนทั้งศาสตร และศิลปะในการบริหารที่สำคัญย่ิงเกิดจากปจจัยหลายอยาง 

เชน การเปนผูมีสติปญญาดี มีความรูความสามารถเหนือผูอื่น มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีคุณธรรม 

และคุณลักษณะบางประการที่แตกตางจากบุคคลธรรมดาภาวะผูนำเปนความสามารถของบุคคล

หรือกลุมที่มีอิทธิพลที่จะโนมนาว ชักจูงบุคคลอื่นใหปฏิบัติตามเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคการ 

และยังสอดคลองกับคำกลาวที่วา ภาวะผูนำเปนศิลปะอยางหน่ึงในการบริหารงานเปนความสามารถ

ของบุคคลในการโนมนาวใจสมาชิกใหยอมรบั และทำตามได ภาวะผูนำมีองคประกอบหลัก 3 ปจจัย 

คือ ผูนำ ผูตาม และ สถานการณ(พันธศักด์ิ พลสารัมย, 2548) ภาวะผูนำคือกระบวนการ และ

สถานการณที่บุคคลหน่ึงไดเปนทีย่อมรบัใหเปนผูนำในกลุมและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิก

ในกลุมบุคคลน้ี (สุรชัย คุมสิน, 2546) 

 นอกจากน้ีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยที่ฝายหน่ึงเปนผูใหสารสนเทศ เพื่อใหอีกฝาย

หน่ึงเช่ือมั่นวาหากทำตามแลวจะบรรลุผลตามที่ตองการ (Jacob,1970:112) และสัมพันธภาพของ

การทำงานระหวางกลุมสมาชิกโดยผูนำเขารวมดำเนินงานและใชความสามารถใหเกิดความรวมมือ

ในการปฏิบัติงานจนสำเร็จลุลวงโดยสมบูรณ (Stogdill,1974:100) การที่บุคคลมีความคิดริเริ่มที่จะ

ชวยใหกลุมไดกาวหนาไปสูจุดประสงคซึ่งเปนที่ยอมรับกัน ชวยทำใหกลุมคงอยูได และชวยใหสมาชิก

ของกลุมสมความปรารถนาในสิ่งที่ตองการ โดยสิ่งที่ตองการน้ันเปนตัวกระตุนใหเขารวมเปนสมาชิก

ของกลุม(Boles, 1975:115) กระบวนการของความสัมพันธระหวางบุคคล โดยที่ผูนำพยายามใช

อิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่น เพื่อนำพฤติกรรมองคการให เปนไปตามทิศทางที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว(Trewatha, 1982:97) กระบวนการเกลี้ยกลอมจูงใจของผูนำใหผูตาม
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ประพฤติปฏิบัติซึ่งสงเสริมจุดประสงค หรือจุดประสงครวมกันของผูนำกับผูตาม (Sergiovanni, T.J. 

and Moore, J.H.,1989:225)  

 ความสามารถในการที่จะกระตุนและใชอิทธิพลตอบุคคลอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคการ กระบวนการภาวะผูนำประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  

 1) ข้ันการใชอำนาจเพื่อใหกลุมทำงานหรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ  

 2) กระตุนสมาชิกขององคการใหทำงานจนบรรลุเปาหมาย และ  

 3) ข้ันสงอิทธิพลตอพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุมและตอวัฒนธรรมองคการ 

(Bovee, 1993:4) 

 กระบวนการใชอิทธิพลโนมนาวที่มีผลตอการตัดสินใจของกลุม หรือวัตถุประสงคของ

องคการ หรือกระบวนการใชอิทธิพล กระบวนการกระตุนพฤติกรรมการทำงานเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค(Yukl, G.,1998:45-54) เปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนำ และผูตามซึ่งทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน ( Daff, R.L.,1999:110-125) 

 กระบวนการของกลุมที่มีคนเขามาเกี่ยวของอยางนอย 2 คน ซึ่งผูนำจะตองแสดง

พฤติกรรมในการพยายามที่จะสรางอิทธิพลเหนือคนอื่น ๆ(Owens, R.G.,2004:4) กระบวนการใน

การใชอิทธิพลของผูนำตอการทำกิจกรรมของแตละบุคคล และของกลุม ในความพยายามที่จะให

สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย(ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2532:6) การใชอิทธิพลของบุคคล หรือของตำแหนง

ใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตามเพื่อที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมตามที่ไดกำหนดไว หรือหมายถึง

รูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2536:111) ซึ่งคุณสมบัติอันพึงมีของผูนำ 

ไดแก สติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคลที่ชักนำคนทั้งหลายมาประสานกัน 

และพากันไปสูจุดมุงหมายที่ดีงามอยางถูกตองชอบธรรม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต),2540:22-

26) 

 

คุณลักษณะของผูนำท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน 

 มนุษยแตละคนเกิดมายอมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่แตกตางกันไป ผูบริหารก็เชนกัน

องคการใดมีผูบริหารที่มีคุณลักษณะที่ดีพรอม ยอมจะนำพาองคการไปสูความสำเร็จได คุณลักษณะ

ของผูบริหารจะเปนสวนสนับสนุนใหหนวยงานประสบความสำเร็จ และมีผลโดยตรงตอคุณภาพ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาง ๆ(ประคอง รัศมีแกว,2551:14) ลักษณะที่ผูนำจะตองมีคือ 1) 

ความฉลาดรอบรู สามารถเห็นเหตุการณไดเร็วกวา และสามารถตีความประเด็นของสถานการณได 2) 
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มีความกระตือรือรน 3) สนใจสิ่งภายนอกและอยากเรียนรูตลอดเวลา 4) สามารถนำขอมูลมาใช

ประโยชนได 5) มีความอยากรูอยากเห็นวาอะไรจะเกิดข้ึนอยูเสมอ 6) มีความจำดี 7) มีความโอบ 

ออมอารี เอาใจเขามาใสใจเรา 8) ไวเน้ือเช่ือใจได 9) มีความสามารถจูงใจใหเห็นตามดวย 10) ทำตัว

เปนตัวอยาง 11) มีความสามารถในการสื่อสาร และ 12) มีความยุติธรรม (วิรัญญ บิดรวัฒนา และ

คณะ, 2543:25-26) 

 ลักษณะของผูนำ คือ เปนผูมีลักษณะนิสัยในการรวมกิจกรรมกับผูอื่น รวมทำงานและ

เขาใจธรรมชาติของมนุษย มีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ เปนบุคคลที่มีน้ำเสียงการพูดนาฟง เขาใจงาย มี

อารมณมั่นคง มีความเขมแข็งแตถอมตน มีกิริยามารยาทเปนที่ยอมรับของสังคม มีการแตงกาย

สอดคลองกับกาละเทศะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง ยึดระบบ

คุณธรรมเปนที่ต้ัง ซื่อสัตย อดทน อดกลั้น รับทั้งผิด และชอบ เสียสละ เปนคนดีของสังคม(ธีระ รุญ

เจริญ,2545:13-18) คุณสมบัติของผูนำที่ดีตองมี 8 ประการ คือ 1) ไววางใจ ไมหวงอำนาจ 2) หย่ังรู

แลวเตรียมพรอม 3) รูจักตัวเอง 4) มีจิตนาการและการจูงใจ 5) ประพฤติสิ่งที่นานับถือ 6) เช่ือมั่น 

และรับฟง 7) รูจักปรับตัว และยืดหยุน 8) ยอมรับทั้งความผิดพลาด และความถูกตอง คุณสมบัติทั้ง 

8 ประการน้ีถือเปนสิ่งสำคัญที่ผูนำตองประจำอยูในตน จึงจะถือไดวาเปนผูนำที่ดีได(สุเมธ  แสงน่ิม

นวล,2552:16-18) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) คุณลักษณะ

พื้นฐาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ความรูความสามารถดานสารสนเทศ และความรูทางวิชาชีพ 2) 

คุณลักษณะเฉพาะ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว คือ ภาวะผูนำ ความรูเทาทันสถานการณ ทักษะ

ทางสังคม ทักษะการวิเคราะห ปญหาการควบคุมอารมณ พฤติกรรมกลาเสี่ยง การเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการมีวิสัยทัศน 3) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูสึกไว

ตอบุคคลอื่น และความใฝรู (สุรศักด์ิ ปาเฮ,2543:27-33) 

 ผูนำ หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงต้ังข้ึนมาหรือไดรับการยกยองข้ึนใหเปนหัวหนาผู

ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา ไป

ในทางดีหรือช่ัวได โดยใชระบบกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันในอันที่จะใหบรรลุเปาหมาย และ

ความสามารถที่จะชักจูงผูอื่นใหความรวมมือรวมใจกับตน ดำเนินการไปสูจุดมุงหมายของตนได ดังน้ัน 

การเปนผูนำจึงเปนศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือคน และนำคนแตละคนไปโดยที่คนเหลาน้ันมี

ความเช่ืออยางเต็มใจ มีความมั่นใจในตัวผูนำ มีความเคารพนับถือ และใหความรวมมือกับผูนำดวย

ความจริงใจ เพื่อจะไดปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปดวยดี ในปจจุบันเรามักจะมุงที่ตัวผูนำที่สามารถชักจูง

ใหผูปฏิบัติงานดำเนินงานไปพรอม ๆ กันอยางมีประสิทธิภาพ งานขององคการจะกาวหนาอยางไรอยูที่

ตัวผูนำเปนสำคัญ ผูนำจะตองเรียนรูสิ่งตางๆ มากกวาคนอื่น แกปญหาตาง ๆ ได สามารถทำให



301การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ผูใตบังคับบัญชารวมกันแกปญหาตาง ๆ ไดอยางสอดคลองตามสถานการณ ดังน้ัน องคการใดที่

ตองการประสบความสำเร็จ ตองมีผูบริหาร หรือผูจัดการที่มีลักษณะเปนผูนำ ดังน้ี  

 1) ตองมีความฉลาด ผูนำจะตองมีระดับความรูและสติปญญาโดยเฉลี่ย สูงกวาบุคคลที่ให

เขาเปนผูนำ เพราะผูนำจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหปญหา บุคคลที่ฉลาดเทาน้ันที่จะ

สามารถจัดการกับปญหาหรือเรื่องราวตาง ๆ ได 

 2) ตองมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกวาง คือ จะตองมีความสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยาง

กวางขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ ตองยอมรับสภาพตางๆ ไมวาแพหรือชนะ ไมวาผิดหวังหรือสำเร็จ 

ผูนำจะตองมีความอดทนตอความคับของใจตางๆ พยายามขจัดความรูสึกตอตานสังคม หรือตอตานคน

อื่นใหเหลือนอยที่สุด เปนคนมีเหตุผล เปนคนเช่ือมั่นในตนเอง และนับถือตนเอง 

 3) ตองมีแรงจูงใจภายใน ผูนำจะตองมีแรงขับที่จะทำอะไรใหเดน ใหสำเร็จอยูเรื่อย ๆ 

เมื่อทำสิ่งหน่ึงสำเร็จก็ตองการที่จะทำสิ่งอื่นตอไป เมื่อทำสิ่งใดสำเร็จก็จะกลายเปนแรงจูงใจทาทายให

ทำสิ่งอื่นใหสำเร็จตอไป ผูนำจะตองมีความรับผิดชอบอยางสูงเพราะความรับผิดชอบจะเปนบันไดที่ทำ

ใหเขามีโอกาสประสบความสำเร็จ  

 4) ตองมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ผูนำที่ประสบความสำเร็จน้ัน เขายอมรับอยู

เสมอวา งานที่สำเร็จน้ันมีคนอื่นชวยทำ ไมใชเขาทำเอง ดังน้ันเขาจะตองพัฒนาความเขาใจ และทักษะ

ทางสังคมที่จะทำงานรวมกับผูอื่น ผูนำจะตองใหความนับถือผูอื่นและจำตองระลึกอยูเสมอวา 

ความสำเร็จในการเปนผูนำน้ัน ข้ึนอยูกับความรวมมือกับผูอื่น และการติดตอกับบุคคลอื่นในฐานะที่เขา

เปนบุคคล ไมใชในฐานะที่เขาเปนสวนหน่ึงของการทำงานเทาน้ัน ผูนำจะตองยอมรับศักด์ิศรีความเปน

มนุษยของคนอื่น และมีความสนใจรวมกับผูอื่น 

 

บทบาทและหนาท่ีของผูนำท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน 

 ผูนำมีบทบาทที่แบงอยางกวาง ๆ ออกเปน 4 ประการ ไดแก  

 1. กำหนดแนวทางหลัก ผูนำควรเริ่มตนดวยการกำหนดเปาหมาย และแนวความคิดที่

ชัดเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนำสรางแผนงาน ที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการกอนจะลงมือ

ปฏิบัติตามแผน นอกจากน้ัน ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกำหนดทิศทาง และเปาหมายเทาน้ัน แตผูนำ

ตองไดรับการสนับสนุน และความมุงมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนำตองมี

ความสามารถนำใหผูอื่นมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ วิสัยทัศน และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความ

แตกตาง และผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับจากความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทำให

พนักงานมีแรงจูงใจ และรูสึกต่ืนเตนกับทิศทางใหมน้ีดวย  
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 2. สรางระบบการทำงานที่มปีระสิทธิผล การสรางระบบการทำงานที่มีประสิทธิผลหรือ

การทำใหองคการดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักที่กำหนดข้ึนในข้ันตอนที่หน่ึง 

ทุกระดับช้ันขององคการควรมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ใน

ฐานะผูนำตองเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ข้ันตอนการทำงาน และโครงสรางองคการใหสอดคลอง

กับจุดมุงหมายขององคการที่ไดวางไวแลว 

 3. มอบอำนาจ หากผูนำมีการมอบอำนาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทำใหบรรยากาศ

ในการทำงานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคล และระหวางกลุมเกิดประสิทธิผล 

และเกิดผลลัพธใหม ๆที่สรางสรรค ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุมหรือพนักงานสามารถแสดงความ

คิดเห็น และศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดยผูนำตองสรางสภาวะที่จะกระตุนการสรางเสริม และ

ปลดปลอยความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู

ในบุคคลทุกคน วิธีการน้ีจะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีย่ิงข้ึนในองคการ  

 4. สรางตัวแบบ หัวใจของการเปนผูนำคือตองสรางความนาเช่ือถือ เพราะไมเพียงแตรูวา

จะตองปฏิบัติหนาที่อยางไรเทาน้ัน แตผูนำยังตองมีคุณสมบัติของผูนำที่ดีดวย กลาวคือ ตองเขาใจถึง

ความสำคัญของดุลยภาพระหวางคุณลักษณะ กับความรูความสามารถ เพราะไมวาบุคคลจะมี

ความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถจะเปนผูนำที่แทจริงได หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสมผูนำ

เปนสวนหน่ึงของการบริหารหรือการจัดการ ผูจัดการหรือผูบริหารมีหนาที่วางแผน และจัดระเบียบให

งานดำเนินไปไดดวยความเรียบรอย แตผูนำมีหนาที่ทำใหผูอื่นตาม และการที่คนอื่นตามผูนำ ก็ไมมีใคร

รับรองวา ผูนำจะนำไปในทิศทางที่ถูกตองเสมอ  

 ดังน้ัน คนที่เปนผูนำที่เขมแข็ง ก็อาจจะไมใชผูจัดการ หรือบริหารที่ดีได หรือผูบริหาร 

ผูจัดการที่ดี ก็อาจไมใชผูนำที่ดีก็ได(พรทิพย อัยยิมาพันธ,2547:65-68) นอกจากน้ีหนาที่ของผูนำยัง

มีประเด็นอื่นอีก ดังตอไปน้ีผูนำในฐานะผูบริหาร ผูนำในฐานะนักวางแผน ผูนำในฐานะผูกำหนด

นโยบาย ผูนำในฐานะผูเช่ียวชาญ ผูนำในฐานะตัวแทนติดตอกับบุคคลภายนอก ผูนำในฐานะผู

ควบคุมความสัมพันธของสมาชิกกลุม ผูนำในฐานะผูใหคุณใหโทษ ผูนำในฐานะคนกลางหรือผูตัดสิน 

ผูนำในฐานะเปนบุคคลตัวอยาง ผูนำในฐานะสัญลักษณของกลุม ผูนำในฐานะผูแทนรับผิดชอบ ผูนำ

ในฐานะผูมีอุดมคติ ผูนำในฐานะบิดา ผูนำในฐานะรับผิดชอบแทน (สุพรรณี มาตรโพธ์ิ, 2549:12) 

 (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544:16-17) กลาววาผูนำเปนตัวแทนในทุกสถานการณ เปน

นักพูดที่ดี เปนนักเจรจาตอรอง การสอนงาน เปนผูสามารถสรางทีมงานได แสดงบทบาททำงานเปน

ทีมสามารถแกปญหาดานเทคนิคไดการประกอบการ สวนบทบาทและหนาที่ของผูนำ(สมชาติ กิจ

บรรยง, 2544:24-27) ไดจำแนกออกเปน 11 ประการ คือ สรางความเขาใจในองคการใหเกิดกับ
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ผูใตบังคับบัญชา การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จ การวางแผนและกำหนดงาน การพัฒนา

คนทำงาน หาวิธีจะไดรับความรวมมือจากทีมงาน การปรับปรุงตนเอง การจัดการองคการ การจัด

คนเขาทำงาน การสั่งและมอบหมายงาน การควบคุมงาน มนุษยสัมพันธที่ดีประสานประโยชน  

 ผูนำมีบทบาทและหนาที่หลายประการ ผูนำเปนทั้งหัวหนา เพื่อนรวมงานผูใหกำลังใจ 

ตลอดจนเปนผูวินิจฉัยตัดสินใจกลุมของตน บทบาท และหนาที่ของผูนำที่สำคัญ มี 3 ลักษณะดังน้ี 

ดังน้ี  

 1. ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกกลุมอยูรวมกัน หมายถึง จะตองอยูใกลชิดกับกลุม มี

ความสัมพันธคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของคนในกลุมทำใหมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  

 2. ผูปฏิบัติภาระกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค หมายถึง เขาจะตองรับผิดชอบใน

กระบวนการวิธีการทำงานดวยความมั่นคงและเขาใจได และเขาจะตองทำงานใหบรรลุเปาหมาย  

 3. ผูอำนวยใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม หมายถึงเขาจะตองปฏิบัติงานในทางที่

อำนวยความสะดวกให เกิดการติดตอสัมพันธ และปฏิบั ติกันดวยดีของสมาชิกในกลุม การ

ติดตอสื่อสารที่ดีเปนสิ่งสำคัญ และเปนการชวยใหหนาที่น้ีบรรลุเปาหมาย 

 

บทสรุป 

 บทบาทผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน ยอมเปนผูนำที่มีมุมมองที่กวางไกลระดับ

โลก (Global perspective) มีความสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Manage change) อยางมี

ประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติของผูนำตามแนวคิดทฤษฎีผูนำเชิงปฏิรูป 

(Transformation Leadership Theory) และในขณะเดียวกันก็เปนผูนำที่มีความพอเหมาะพอดีใน

การดำเนินกิจการงานทุกดานอยางเหมาะสมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งยอมมีความเหมาะสมกับ

ยุคเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันในการที่จะนำพาองคกรหมูคณะ สังคม และประเทศชาติใหอยูอยาง

เปนสุขถาวรและย่ังยืนตลอดไปแนวโนมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงมากข้ึนทุกวันน้ีทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติการกอการราย เปนตน ยอมมีผลกระทบตอองคกรและการ

เปนผูนำที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงกระบวนทัศนใหมๆ ที่ตองเผชิญตอภาวะแนวโนมที่เกิดข้ึน

ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผลย่ิงข้ึนแลว ผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนที่นำเสนอน้ีก็จะตองมี

การปรับเปลี่ยนคุณภาพขององคความรู ความสามารถใหเหมาะสมตามไปดวยที่เขียนนำเสนอ

คุณสมบัติและบทบาทของผูนำที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองตน ครองคนครองงาน 

โดยพยายามเนนใหเห็นถึงคุณภาพของการเปนผูนำทั้ งคุณภาพดานจิตใจและคุณภาพดาน

ความสามารถ เพื่อใหสามารถนำมาประยุกตใชในสังคมยุคโลกาภิวัตนน้ีได หากแตรูปแบบผูนำที่พึง
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ประสงคในยุคโลกาภิวัตนตามหลักครองคน ครองตน ครองงาน ที่ไดนำเสนอน้ีเมื่อมีการนำไป

ประยุกต ใชในหนวยงานใดก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูนำให

เหมาะสมกับองคกรน้ัน ๆ 
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ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 

ศึกษากรณีสัญญาเชาที่อยูอาศัย 

Unfair Contract Term : A Case Study of Residential Rentals 

 

ประเสริฐ  ลิ่มประเสริฐ∗  พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส∗∗  

 

บทคัดยอ 

 บทความ น้ีมุ ง ศึกษาขอสัญญาที่ ไม เป นธรรมในการประกอบธุรกิจให เช า

อสังหาริมทรัพยศึกษากรณีสัญญาเชาที่อยูอาศัย ซึ่งชีวิตประจำวันของมนุษยเรา ไมวาจะใน

อยูสถานะบุคคลธรรมดาหรือเปนบุคคลที่มีสภาพตามกฎหมายอยางนิติบุคคล  ยอมมี

ความสัมพันธและเกี่ยวของกับนิติกรรมสัญญาอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งในดานสัญญาจาง

ทำงาน สัญญาซื้อขาย สญัญาจางทำของ สัญญากูยืม สัญญาให สญัญาค้ำประกัน สัญญาเชา  

เปนตน ซึ่งในการเขาทำนิติกรรมสัญญาใดๆน้ัน ลวนแลวแตอยูภายใตความยอมรับวาบุคคล

ยอมมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน  ไมวาบุคคลผู

น้ันจะมีถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ สีผิว ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมือง  ทุกๆคนยอมไดรับความคุมครองเชนเดียวกันภายใตบทบัญญัติ

ของกฎหมาย ซึ่งบุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการทำนิติกรรม โดยอาศัยหลักเสรีภาพในการ

แสดงเจตนาและหลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนาเปนสำคัญ  โดยไมเปนการบังคับ ขู

เข็ญ หลอกลวง บังคับ ฉอฉล และกระทำดวยความสมัครใจ อันเปนองคประกอบที่ถือวาทำ

สัญญากันได ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของกลุมสังคมทุกกลุม 

 สัญญาที่เกิดข้ึนเปรียบเสมือนเปนกฎหมายที่คูสัญญาจะตองถูกบังคับและปฏิบัติให

เปนไปตามน้ัน ซึ่งถือเปนหลักสากลกฎหมายของทุกประเทศในการทำสัญญา  

                                                        

 ∗ อาจารยประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ∗∗ อาจารยประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 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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 สวนสัญญาน้ีผูประกอบการธุรกจิ ทำกับผูบริโภคมักจะจดัทำเปนสญัญาสำเรจ็รูป ใน

บางกรณีน้ันเปนการเอาเปรียบตอผูบริโภค และมีความไมเปนธรรมตอคูสัญญาอีกฝาย 

ซึ่งจะพบวามีการเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญามีลักษณะเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

โดยเฉพาะสัญญาเชาอสังหาริมทรพัยเพือ่การอยูอาศัย  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยน้ันหลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนา อยูในหมวดเรื่องการเชา

อสังหาริมทรัพย ที่เปนเรื่องระหวางคูสัญญาที่เปนเอกชน  รัฐจะคุมครองเฉพาะที่เกี่ยวกับ

ผลประโยชนของสวนรวมเทาน้ัน อันไดแก การอันใดที่วัตถุประสงคน้ันเปนการตองหามโดย

ชัดแจงโดยขอกฎหมาย เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เปนการพนวิสัย  การน้ันยอมเปนโมฆะ ดังน้ันการที่ผูใดลงนามในสัญญาแลวจะมากลาวอาง

หรือโตแยงในภายหลัง จึงเปนฝายเสียเปรียบและแพคดีในที่สุด 

 สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกรณีที่อยูอาศัยน้ัน เปนสัญญาชนิดหน่ึงแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดมีการกำหนดสาระสำคัญถึงสิทธิ หนาที่ ความรับผิด และการ

สิ้นสุดระงับลงของสญัญา  ในการทำสัญญาเชาอสังหาริมทรพัยในอดีตน้ัน ผูประกอบธุรกจิให

เชาอสังหาริมทรัพยมักจะจัดทำสัญญามาในรูปแบบสัญญาสำเร็จรูปและกอใหเกิดความไม

เปนธรรมและความเสียหายแกคูกรณีที่เปนผูบริโภค  

 นอกจากกรณีที่รัฐตองกำหนดแนวทางและมาตรการที่ชวยปองกันและกำกับดูแล

ปญหาดานขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อคุมครอง

ผูบริโภคแลวควรจะตองคำนึงถึงความเปนธรรมที่ผูใหเชาไดรับดวย ทั้งสองฝายจึงจะสามารถ

อยูรวมกันไดอยางมีความสุข จึงมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 1) เสนอแบบตัวอยางขอสัญญา

อสังหาริมทรัพยที่เปนธรรมและไมเปนธรรม  2) กำหนดอัตราหรือขอจำกัดในการกำหนดคา

สวนกลางของผูใหเชาที่เรียกเก็บจากผูเชาอยางเปนธรรมและเหมาะสม 3) กำหนดมาตรการ

หรือวิธีการกำกับดูแลผูใหเชา  ในกรณีที่ผูเชาไมชำระคาเชาหรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับ

การเชาอาคาร 

คำสำคัญ : สญัญา , ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม , รัฐ , การใหเชาที่อยูอาศัย 

 

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 
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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. 

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. 
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บทนำ   

 การศึกษากรณีนิติกรรมสัญญาในการเชาอสังหาริมทรัพยน่ันคือขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรมในการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย : ศึกษากรณีสัญญาเชาที่อยูอาศัย ซึ่งมีความ

เกี่ยวของกับบุคคลจำนวนมากและมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดถึงรายละเอียดและ

ขอบังคับหลายฉบับ ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 

2558 พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. 2540 และกฎหมาย ที่มีการบัญญัติและ

ประกาศใชเมื่อไมนานมาน้ี โดยประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2561   คือ ประกาศ

คณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่องใหธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุม

สัญญาพ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดใหธุรกิจที่อยูในการควบคุมภายใตประกาศน้ีคือ “การประกอบ

ธุรกิจที่  ผูประกอบธุรกิจตกลงใหผูเชาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาไดใชอาคารเพื่ออยูอาศัย และผูเชา

ตกลงจะใหคาเชาเพื่อการน้ันโดยมีสถานที่ที่จัดแบงใหเชาต้ังแต ๕ หนวยข้ึนไป ไมวาจะอยูใน

อาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน “ ตามขอ 2 ของประกาศฉบับน้ี  

 ถึงแมวาวิวัฒนาการและการออกบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนากฎหมายใหมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

อยางเปนธรรมในรูปแบบและลักษณะตางๆแลวน้ัน แตยังคงมีจุดบกพรองและเกิดปญหาหลาย

ประการทั้งมาจากบทบัญญัติของกฎหมายเอง  การตีความ การนำไปปรับใชและความไมสุจริต

ระหวางคูสัญญาที่เจตนาจะเอารัดเอาเปรียบหรือหาประโยชนอันไมควรไดจากคูสัญญาอีกฝาย

โดยทุจริต 

 สวนตามหลักกฎหมายของประเทศไทยบทบัญญั ติที่ เปนพื้นฐานและกลาวถึง

องคประกอบของการทำนิติกรรมและสัญญาคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 149  

บัญญัติวา นิติกรรม หมายความวา การใด ๆ อันทำลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร 

มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ

ระงับซึ่งสิทธิ” อธิบายตามหลักกฎหมายมาตราน้ีคือการทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆที่ถูกตอง

และบังคับใชไดตามกฎหมายน้ันจำตองมีองคประกอบทั้ง 4 ขอน้ีครบทุกประการ คือ 

 1) การใดๆที่กระทำโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 2) กระทำดวยความสมัครใจ 
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 3) มุงที่จะใหเกิดผลทางกฎหมายหรือนิติสัมพันธ 

 4) เปนนิติกรรมหรือสัญญาที่ทำข้ึนมาเพื่อจะกอ เปลีย่นแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่ง

สิทธิ   

 หากนิติกรรมหรือสัญญาใดๆไมมีองคประกอบครบทุกขอดังที่กลาวมาขางตนน้ันยอม

ไมมีความสมบูรณตามหลักของกฎหมาย การนำไปบังคับฟองรองดำเนินคดียอมมีความ

บกพรองและเปนเหตุใหไมสามารถกระทำไดหรือกระทำแลวกอใหเกิดความเสียหายในภายหลัง

น่ันเอง หรือที่เรียกในทางกฎหมายวาโมฆะกรรม และ โมฆียะกรรม 

 ดังน้ันดวยปญหาที่กลาวมาทั้งหมดน้ีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความต้ังใจเปน

อยางย่ิงที่จะศึกษาวิจัยเพื่อทราบและหาแนวทางขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอันจะ

กอใหเกิดประโยชนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ประชาชนโดยรวม สังคมและประเทศชาติสืบตอไป 

 

แนวคิด ทฤษฎี ความเปนมา วิวัฒนาการในการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยและ

หลักการใหความคุมครองผูเชาอสังหาริมทรัพย 

 การทำนิติกรรมสัญญาน้ัน มีความเปนมาต้ังแตโบราณกาล เริ่มจากการทำขอตกลง

ขอมนุษยทั้งในรูปแบบฝายเดียว หรือต้ังแตสองฝายข้ึนไปอันมีแนวคิดมาจากทฤษฎีวาดวย

เสรีภาพในการแสดงเจตนา (The Doctrine of Freedom of Contract)  ซึ่งเปนทฤษฎีที่

ยอมรับกันมากตามหลักสากลจวบจนมาถึงในปจจุบัน ในศตวรรษที่ 18 อดัม สมิธ ( Adam 

Smith) (2266-2333) นักปรัชญาศีลธรรม และ นักเศรษฐศาสตรการเมืองชาวสกอตแลนดได

กลาวไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการทำสัญญาอยางไรก็ไดซึ่งตนเห็นวาเปนประโยชนตอตน

มากที่สุด” จากน้ันก็ไดมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและรายละเอียดของนิติ

กรรมสัญญาใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึนทั้งในการตราเปนบทบัญญัติทางกฎหมาย  การจัดทำ

และแบงประเภทของสัญญา  การทำสัญญามาปรับใชในการดำรงชีวิตทั้งในดานการประกอบ

อาชีพ การดำเนินธุรกิจการคาการลงทุน การแลกเปลี่ยนซื้อขาย การเชา การกูยืม การบันทึก

ขอตกลงตาง ตลอดจนสัญญาที่เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษยเราในทุกๆอยางที่จะตองเปน

คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งจะตองปฏิบัติตามและมีผลบังคับใชตาม

กฎหมายของแตละรัฐและทองถ่ิน  ทั้งโดยหลักทั่วไปและเปนการเฉพาะเรื่อง 

 นอกจากทฤษฎีวาดวยเสรีภาพในการแสดงเจตนา (The Doctrine of Freedom of 

Contract)  แลวน้ัน ยังมีหลักการที่สำคัญที่มีความเกี่ยวของการนิติกรรมสัญญา ซึ่งเปนหลัก
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กฎหมายพื้นฐานสำหรับระบบซีวิลลอว (civil law system) และเปนตนแบบสำหรับวงการ

กฎหมายระหวางประเทศทั่วโลกน่ันคือหลักสัญญาตองเปนสัญญา (pecta sunt servanda) 

หลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) และหลักสุจริต (good faith)  

หลักความสงบเรียบรอย (publicpolicy หรือ public order)และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(good moral) ซึ่ งหลักการตีความสัญญาทางแพ ง (interpretation of contract under 

private law) ซึ่งตามหลักการและทฤษฎีที่กลาวมาน้ัน มีสาระสำคัญวาคูสัญญาตองกระทำการ

โดยสุจริตซึ่งกันและกัน กระทำดวยความสมัครใจไมมีการบังคับขูเข็ญ มีเสรภีาพและความเทา

เทียมกันในการทำสัญญาไมวาจะมีความแตกตางกันทางดานถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ สีผิว ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง   และเมื่อทำ

สัญญาแลวน้ัน คูสัญญาทั้งสองฝายตองปฏิบัติตามและบังคับใชใหผลเปนไปตามที่ตกลงกันใน

สัญญาน้ันๆ  มีการตีความในทางกฎหมายแพงและมีความเขาใจถึงความตองการตามที่ตกลงกัน 

และเมื่อบังคับใชและมีผลในทางกฎหมายแลว จะนำมาซึ่งความเรียบรอยทางการ เมืองการ

ปกครอง  เพื่อคุมครองสถาบันตางๆ ในสังคม อันไดแก รัฐ ครอบครัว และเอกชน รวมทั้งความ 

เรียบรอยทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาประโยชนของสังคมและเอกชน ทุกๆฝายสามารถ อยูรวมกัน

ไดอยางสงบสุข และมีความขัดแยงหรือเกิดปญหานอยที่สุด 

 

หลักกฎหมายในการใหความคุมครองผู เชาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยและ

ตางประเทศ 

ในปจจุบันฝายนิติบัญญัติ รัฐ สวนราชการ ผูบริหารประเทศและผูมีความเกี่ยวของทุก

ภาคสวนจะมีการกำหนดหลักเกณฑ ขอบังคับ ขอปฏิบัติ บัญญัติออกมาเปนกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศหรือช่ือเรียกอื่นใดอันมีสถานะทางกฎหมายมาคอยกำกับ ควบคุม ดูแล การประกอบ

ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในการประกอบ

ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย สำหรับกรณีสัญญาเชาที่อยูอาศัย ซึ่งเปนสิ่งที่ดีและมีเจตนารมณ

ใหเกิดนิติกรรมสัญญาที่เปนธรรมกับทุกฝาย ลดความขัดแยงและปญหาขอพิพาทที่อาจเกิดข้ึน

ในดานตางๆ  แตถึงอยางไรก็ดีในสภาพความเปนจริงน้ันยังคงมีปญหาและขอพิพาทเกิดข้ึนอยู

เสมอในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 

           ปญหาดังกลาวเกิดจากปจจัยที่เกี่ยวของทั้งในดานตัวบุคคล และ ดานบทบัญญัติของ

กฎหมายโดยในเรื่องปจจัยดานตัวบุคคลน้ันก็มาจากปญหาทางดานจิตใจ แนวคิด ทัศนคติใน
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การดำรงชีวิตของแตละคน ซึ่งตองยอมรับวาในสังคมปจจุบันเปนยุคที่คุณธรรมและศีลธรรมใน

จิตใจมนุษยเราหลายคนมีความเห็นแกตัว คิดเห็นประโยชนสวนตัวมากกวาความเดือดรอนของ

ผูอื่นจนเกิดการ 

 แตยังมีมีแนวทางในการปลูกหรือเสริมสรางจิตสำนึกและทัศนคติในการเปนคนที่ดี 

อันมีแนวทางสำหรับการปฏิบัติ ดังน้ี 

       1. สอดแทรกการปลูกจิตสำนึกที่ดีใหกับคนทุกเพศ ทุกวัน ใหตระหนักและเห็นคุณคาของ

คุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี และผลกระทบจากการกระทำของตนที่สงผลตอผูอื่นหรือ

สังคม 

       2. รวมสรางความรูสึกรับผิดชอบ ตอชีวิตตนเองโดยไมไปละเมิดหรือเบียดเบียนผูอื่นหรือ

สิ่งมีชีวิตอื่นใดทั้งสิ้น 

       3. ใหความรู ความเขาใจในดานธรรมะ กฎแหงกรรม ความดีความช่ัว ผลแหงบาปหรือ

กรรม โดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาอธิบายและนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

       4. เสริมสรางความรู ความเขาใจในดานกฎหมาย ตระหนักถึงโทษจากการกระทำความผิด 

       5. จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนในดานคุณธรรมและจริยธรรมของคน

ในสังคมในรูปแบบที่นาสนใจและเขาถึงไดงาย 

 

ปญหาการคุมครองผูเชาอสังหาริมทรัพยจากการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยใน

รูปแบบหองพักอาศัยท่ัวไป 

 การแกปญหาดานปจจัยของตัวบุคคลแลวน้ันเห็นวากฎหมายที่เกี่ยวของกับขอสัญญา

ที่ไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย สำหรับกรณีสัญญาเชาที่อยูอาศัย ที่

บังคับใชอยูในปจจุบันยังคงมีชองวางและอาจกอใหเกิดปญหาในลักษณะตางๆ ได โดยประเด็น

ที่นำมาสรุปผลในครั้งน้ีไดแก 

 พระราชบัญญัติ วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา 

“ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพ หรือในสัญญา

สำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำใหผูประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพหรือผูกำหนดสัญญา

สำเร็จรูป หรือผูซื้อฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกินสมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

และใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน 

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปน 

ผูกำหนดสัญญาสำเร็จรูปน้ัน 
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ขอตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาที่

วิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติ เปนขอตกลงที่อาจถือไดวาทำใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝาย

หน่ึงเชน 

 

 (1) ขอตกลงยกเวนหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 

 (2) ขอตกลงใหตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกำหนด 

 (3) ขอตกลงใหสัญญาสิ้นสุดลงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือใหสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ไดโดยอีกฝายหน่ึงมิไดผิดสัญญาในขอสาระสำคัญ 

 (4) ขอตกลงใหสิทธิที่จะไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน 

ระยะเวลาที่ลาชาไดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 (5) ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหน่ึงเรียกรองหรือกำหนดใหอีกฝายหน่ึงตองรับภาระ

เพิ่มข้ึนมากกวาภาระที่เปนอยูในเวลาทำสัญญา 

 (6) ขอตกลงในสัญญาขายฝากที่ผูซื้อฝากกำหนดราคาสินไถสูงกวาราคาขายบวกอัตรา

ดอกเบี้ยเกินกวารอยละสิบหาตอป 

 (7) ขอตกลงในสัญญาเชาซื้อที่กำหนดราคาคาเชาซื้อ หรือกำหนดใหผูเชาซื้อตอง

รับภาระสูงเกินกวาที่ควร 

 (8) ขอตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดใหผูบริโภคตองชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ

คาใชจายหรือประโยชนอื่นใดสูงเกินกวาที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเน่ืองกับการผิดนัด

ชำระหน้ี 

 (9) ขอตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบตนที่ทำใหผูบริโภคตองรับภาระสูงเกินกวาที่

ควร” 

 จากบทบัญญัติในมาตรา 4 ขางตน สามารถสรุปไดวาขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ตองมี

องคประกอบ 2 ประการ คือ เปนขอตกลงที่ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพหรือผูกำหนด

สัญญาสำเร็จรูปไดเปรียบคูสัญญาอีกฝาย และอีกประการหน่ึงคือการไดเปรียบน้ันจะตอง

ไดเปรียบที่เกินแกสมควร   จากที่กลาวมาสัญญาสำเร็จรูป ตามความในมาตราน้ีไดมีบัญญัติใน

มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ความวา “สัญญาสำเร็จรูป” หมายความวา สัญญาที่ทำ

เปนลายลักษณอักษรโดยมีการกำหนดขอสัญญาที่เปนสาระสำคัญไวลวงหนา ไมวาจะทำใน

รูปแบบใด ซึ่งคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดนำมาใชในการประกอบกิจการของตน” 

ประเด็นปญหาในการพิจารณาวาความไดเปรียบและความเกินสมควรดังเชนวาน้ัน มี

ขอบเขตที่กำหนดแนวทางมากหรือนอยเพียงไร   และประเด็นที่กลาวถึงคำวา สัญญาที่ไมเปน
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ธรรม น้ัน ควรจะมีหลักเกณฑ คำนิยาม หรือขอกำหนดที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพื่อใหเปนที่เขาใจ

ไดตรงกันวา มีความไมเปนธรรมในลักษณะใด รูปแบบใด ประการใดไดบาง  ทำใหผูมีความรู

และผูที่มีความรูทางกฎหมายไมมากนัก มีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ไมเกิดปญหาขอ

พิพาทในการตีความวาสัญญาตางๆที่เกิดข้ึนน้ัน  มีความเปนธรรมหรือไม และไดเปรียบ 

เสยีเปรียบ คูสัญญาอีกฝายเกินสมควรหรือไม และมากนอยเพียงใด 

 

5. แนวทางในการใหความคุมครองผูเชาอสังหาริมทรัพยจากผูประกอบธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย 

 บทบัญญัติของกฎหมายที่ปรับปรุงแกไขเพื่อความเปนธรรมของคูสัญญาและ

ผูบริโภคที่สำคัญอีกฉบับหน่ึงคือ ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่อง ใหธุรกิจการให

เชาอาคารเพื่ออยูอาศัยเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 

 ประกาศฉบับดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อใหมีการควบคุมสัญญาอันเกี่ยวของกับธุรกิจ

การใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัย ใหผูบริโภคหรือผูเชาไดรับความเปนธรรมไมถูกเอารัดเอา

เปรียบจากผูใหเชา แตยังมีชองวางหรือความไมชัดเจนซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาอันไดแก 

 ขอ 4 บัญญัติวา”ขอสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทำกับผูเชาตองไมใชขอสัญญาที่มี

ลักษณะหรือความหมายในลักษณะทำนองเดียวกัน ดังตอไปน้ี… 

(7) ขอสัญญาที่กำหนดใหผูประกอบธุรกิจกำหนดอัตราคาบริการกระแสไฟฟาและน้ำประปา 

เกินกวาอัตราที่ผูใหบริการกระแสไฟฟาและน้ำประปาเรียกเก็บจากผูประกอบธุรกิจ 

(8) ขอสัญญาที่กำหนดใหผูประกอบธุรกิจมีสิทธิกระทำการปดกั้นไมใหผูเชาเขาใชประโยชน

อาคารหรือมีสิทธิเขาไปในอาคารเพื่อยึดทรัพยสิน หรือขนยายทรัพยสินของผูเชา ในกรณีที่ผู

เชาไมชำระคาเชาหรือคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเชาอาคาร...” 

 จากขอ 4  (7) ที่ไดมีการกำหนดมิใหผูประกอบธุรกิจกำหนดอัตราคาบริการ

กระแสไฟฟาและน้ำประปาเกินกวาอัตราที่ผูใหบริการกระแสไฟฟาและน้ำประปาเรียกเก็บ

จากผูประกอบธุรกิจน้ัน  จะมีผลทำใหผูเชาไดชำระคาน้ำและคาไฟฟาในอัตราที่ตรงตาม

มิเตอรหนวยวัด ซึ่งเปนผลดีแกผูเชาเปนอยางมาก 

 แตในสภาพความเปนจริงน้ัน ผูประกอบธุรกิจ ไดมีการเรียกเก็บคาสวนกลางเพิ่มข้ึน 

หรือบางแหงจากเดิมที่ไมเคยมีการเก็บคาสวนกลางเลย  ก็มีการเรียกเก็บข้ึนมา  ดวยเหตุผล

ในการชดเชยรายไดที่เสียไปและเปนคาใชจายสำหรับผูประกอบธุรกิจในการดำเนินการดาน

สาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งในบางแหงเมื่อมีการคำนวนโดยเฉลี่ยแลวจะเปนการผลักภาระการ
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ชำระเงินใหแกผูเชาอยูดี ซึ่งในบางกรณีหากใชไฟฟาหรือน้ำประปาไมมาก  จะทำใหมี

รายจายมากข้ึนกวาเดิมเสียอีก    จึงมีความเห็นใหมีการกำหนดอัตราหรือขอจำกัดในการ

กำหนดคาสวนกลางของผูใหเชาที่เรียกเก็บจากผูเชาอยางเปนธรรมและเหมาะสม   มิใหมาก

จนเกินไป 

 อีกประเด็นหน่ึงจาก ขอ 4  ที่ไดมีการบัญญัติไววา (8) “ที่มีการกำหนดหามมิใหผู

ประกอบธุรกิจมีสิทธิกระทำการปดกั้นไมใหผูเชาเขาใชประโยชนอาคารหรือมีสิทธิเขาไปใน

อาคารเพื่อยึดทรัพยสิน หรือขนยายทรัพยสินของผูเชา  ในกรณีที่ผูเชาไมชำระคาเชาหรือ

คาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับอาคาร”แลวน้ัน  มีความเห็นวาเปนมาตรการที่อาจนำไปสูปญหา

การไมชำระคาเชาหรือคาใชจายอื่นๆที่ตามมาได  เน่ืองจากมาตรการตามกฎหมายที่มีเพื่อ

ดำเนินการในเรื่องการขับไลหรือใหผูเชาอาศัยออกจากทรัพยสินที่ใหเชาน้ัน  มีระยะเวลาใน

การดำเนินการที่ลาชา และกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบธุรกจิได   จึงเห็นสมควรใหมี

กำหนดมาตรการหรือวิธีการกำกับดูแลผูใหเชา  ในกรณีที่ผูเชาไมชำระคาเชาหรือคาใชจาย

อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเชาอาคาร  เพื่อลดปญหาความขัดแยงอันนำมาซึ่งขอพิพาทหรือการ

กระทบกระทั่งกันได   อีกทั้งการที่ผูเชาไมชำระคาเชาน้ัน ในทางนิติกรรมสัญญาน้ันถือเปน

การผิดสัญญา ผูใหเชาควรไดรับความเปนธรรมจากการที่ผูเชาผิดสัญญาตามที่ตกลงกันไว

เรื่องการชำระ  คาเชาน้ี   เปนการใหความเปนธรรมกับคูสัญญาทั้งสองฝาย 

 

บทสรุป 

 การตราบัญญัติและประกาศ บังคับใชกฎหมาย  ที่เกี่ยวของกับสัญญาอันเกี่ยวของ

กับธุรกิจการใหเชาอาคารเพื่ออยูอาศัยในปจจุบันน้ันถือวามีเจตนารมณที่ดีและเปนการนำ

หลักการและแนวคิด ทฤษฎี อันไดแกทฤษฎีวาดวยเสรีภาพในการแสดงเจตนา (The 

Doctrine of Freedom of Contract)  , หลั กสัญ ญ าต อ งเป น สัญ ญ า (pecta sunt 

servanda) , หลักความศักด์ิสิทธ์ิในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will)    , หลักสุจริต 

(good faith)  หลักความสงบเรยีบรอย (publicpolicy หรือ public order)และศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน (good moral) หลักการตีความสัญญาทางแพง (interpretation of 

contract under private law)  นำมาเปนพื้นฐานแมแบบปรับใชใหเขากับบริบทสภาพ

สังคมของประเทศไทยในปจจุบันอยางสมดุล  แมจะมีชองวางหรือรายละเอียดที่ไมชัดเจน

หรือมีจุดบกพรองอยูบาง  แตทุกอยางน้ันเมื่อกาลเวลาผานไป ผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะ
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ฝายนิติบัญญัติก็มีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม และพัฒนากฎหมายอยูเสมอ นอกจากการ

แกไขกฎหมายแลวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแกไขที่ตัวบุคคล ซึ่งเกิดบอเกิดของขอตกลงใหมีนิติ

กรรมหรือสัญญา  

 มีความเห็นวา ปญหาที่อยางลวนแกไขไดเมื่อผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกภาคสวนและ

ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน  ไมกระทำการละเมิด

หรือเบียดเบียนผูอื่นหไดรับความเสียหาย  มีความสามัคคีรวมใจเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใน

การ   ปฏิบัติตามคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และปฏิบัติยึดถือตาม

บทบัญญัติของกฎหมายโดยเครงครัด  จะสามารถทำใหทุกคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบ

สุขทั้งปจจุบันและ ในอนาคตสืบตอไป 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษยและระบบการทำงานในภาครัฐ 

เพ่ือมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในยุค 4.0 

ADMINISTRATION OF HUMAN RESOURCE AND WORKING SYSTEM IN PUBLIC 

SECTOR FOR FOCUSING ON ACHIEVEMENT 4.0 

 

ยุภดี  แหยมสุขสวัสด์ิ∗ 
 

บทคัดยอ 
        การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหการติดตอสื่อสารของประเทศตางๆในโลก

เช่ือมถึงกันไดสะดวกข้ึนและทำใหการแขงขันของประเทศตางๆรุนแรงมากข้ึนดวย การบริหาร

องคการภาครัฐในยุคปจจุบันจึงมิอาจใชวิธีการแบบด้ังเดิมที่เคยใชมาในอดีต องคการภาครัฐจะตอง

พรอมปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ทันตอความกาวหนาของ

ภาคเอกชนและเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไดพัฒนาไปอยางกาวไกล ในขณะที่ประชาชน

ซึ่งเปนผูรับบริการก็มีความคาดหวังที่สูงข้ึนตอการบริการของภาครัฐ สงผลใหภาครัฐตองปรับตัว

และมีนวัตกรรมในการทำงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งบทความน้ีขอนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมตัว

ขององคการภาครัฐในดานระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและจริยธรรม, ระบบการ

ทำงานที่มีประสิทธิภาพและมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ, การสรางวัฒนธรรมองคการเพื่อการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ, และการเสนอแนะใหนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการบริหาร เพื่อ

พัฒนาใหเกิดองคการภาครัฐที่พึงประสงคและสามารถแขงขันในยุค 4.0 ได   

คำสำคัญ: ทรัพยากรมนุษย, ระบบการทำงาน, วัฒนธรรมองคกร 

 

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 

                                                             
∗ นักวิชาการอิสระดานรัฐประศาสนศาสตร, 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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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 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 
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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. 

        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 
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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 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. 
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        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 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.        
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        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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

        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 
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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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การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางครอบครัวสันติสุข 

REINFORCEMENT SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY TO PEACEFUL 

FAMILY 
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บทคัดยอ 

   การสงเสริมหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่สรางครอบครัวสันติสุข คือการดำเนินชีวิต

ความเปนอยูภายใตกรอบนโยบายสงเสริม ชีวิตพอเพียง และมีความสุขในครอบครัว ตามหลักการ 3 

หวง 2 เงื่อนไข โดยรัฐมีการสงเสริมดานการบริหารคน คือ “ประชาชน” บริหารงาน รวมถึงการ

บริหารเงิน คืองบประมาณ ประสานเช่ือมโยงดวยศาสตรแหงพระราชา มาจัดกระบวนการจัดการ

ภาครัฐ สูการสงเสริมบูรณาการเชิงพุทธดวยหลัก หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” และนำพาสันติสุขสู

ครัวเรือน ในปจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตมีอุปสรรค ความขัดแยงเริ่มทวีความรุนแรง ทำใหแนวทางให

การชวยเหลือประชาชนจากทางภาครัฐยอมตองเรงปรับกระบวนการชวยเหลือ พัฒนาสังคมใหมี

หลัก และทิศทางในการดำรงชีวิตแบบเรียบงาย แตในขณะเดียวกันยังตองยึดโยงความสุขไวได ซึ่ง

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสมัยรัชกาลที่ 9 ใหรูจักความพอดี มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่

ดี มีความรู และคุณธรรม โดยผานการสงเสริมการเขาถึงหลักนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบ

แนวคิด (FIT Model) ภายใตกิจกรรม “พออิ่มสุข” “พอเพียง พอคำ นำสุข” “พอเก็บสุข”  

คำสำคัญ : การสงเสริม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครวัสันติสุข 

 

Abstract 

                                                             
∗∗ ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย. 
∗∗∗ อาจารยพิเศษพุทธศาสน ศาสนศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ศาลายา. 
∗∗∗ อาจารยประจำภาควิชารัฐสาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย สวนกลาง วังนอย 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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           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 

 

บทนำ 

    ปจจุบันประชากรสวนใหญประสบกับปญหามากมายในแตละครอบครัว การสื่อสาร 

การศึกษาความอบอุนในครัวเรือน การเลี้ยงดูบุตรทางรางกายสุขภาวะ และจิตใจ แมกระทั่งดาน

เศรษฐกิจการโดยเฉพาะเรื่องรายไดครัวเรือน เน่ืองจากคาครองชีพขยับตัวสูงมาก รายไดที่ต่ำเกินไป 

ไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ ทำใหประชาชนดำรงชีวิตที่ลำบากข้ึน จึงมีความขัดแยงที่เกิดข้ึนกับ

สมาชิกภายในครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางสามีภรรยาผูเปนหัวหนาหรือผูนำครอบครัว มี

ปฏิสัมพันธที่ขัดกัน อาทิ ความคิดเห็นแตกตางกัน ไมรับรู หรือไมเขาใจความรูสึกของอีกฝายหน่ึง 

การสื่อสารที่ไมเขาใจกัน ไมสอดคลองกัน เปนตน ซึ่งความขัดแยงน้ีอาจนำไปสูการจบความสัมพันธ
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ลงได หากวาคูสมรสไมพยายามเขาใจซึ่งกันและกัน หรือไมรวมมือกันหาทางออกในปญหาที่เกิดข้ึน 

มีภาวะความเครียดสะสม สงผลใหเกิดเปนความขัดแยง ขาดความสามัคคี ขาดความเขาใจอันดีตอ

กัน จนเปนผลกระทบสงตอสังคมโดยปริยาย แนวคิดทฤษฎีวาดวยความขัดแยง ที่ เกิดข้ึนใน

ครอบครัวสวนใหญมักมีสาเหตุมาจาก 1. นิสัยและความเคยชินสวนตัวของแตละฝาย 2.ขาดความ

ตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตัวเอง 3. การไมมีเวลาใหกันและกัน 4. การใชความรุนแรงตัดสิน

ปญหาในครอบครัว และ5. การนอกใจกันของคูครอง ซึ่งเปนความขัดแยงใหเกิดปญหาอื่นตามมา 

   อีกทั้งปญหาเหลาน้ี กระทบตอความสุขภายในครอบครัว ที่นำพาไปถึงปญหาที่ใหญกวา

อีก 3 ดาน มีปญหาเศรษฐกิจ ปญหาระหวางบุคคลในครอบครัว และปญหาเกิดจากบุคคลภายนอก 

ทางภาครัฐไดตระหนักถึงสภาพครัวเรือนตองมีความเขมแข็ง จึงแสดงบทบาทหนาที่อันพึงมีตอ

ประชาชนในดานการจัดการบริหารจัดการใหชุมชนมีการพัฒนาความเปนอยูที่ดี มีความสุข ตาม

แนวทางการบริหารรัฐกิจ หมายถึงรัฐมีหนาที่บริหารนโยบายที่ดี เอื้อประโยชนแกประชาชนมาเปน

ตัวสรางชีวิตที่พัฒนาแกประชาชน โดยขับเคลื่อนผานวิธีการ ข้ันตอน การดำเนินการจัดการที่

เหมาะสม แกพื้นที่ ประชากร ทรัพยากรที่มีอยูใหพัฒนาเต็มที่ ในที่น้ีการนำหลักการบริหารภาครัฐ 

หรือการบริหารรัฐกิจ มาสรางกระบวนการตามแนวพระราชดำริในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อชุมชนสันติสุข และเขมแข็งย่ังยืนดวยการสรางรายไดในครัวเรือนอยางมีนโยบายสนับสนุน โดย

รัฐกำหนดเปาหมายที่ชัดเจนภายใตนโยบายเพื่อประชาชน นำสูกระบวนการลงมือปฏิบัติโดยคนของ

รัฐ เพื่อประชาชนมีชีวิตที่ดี และเกิดสุข 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงช้ีแนวทางการดำเนินชีวิตใหแกปวงชนชาวไทยมาเปน

ระยะเวลานาน ในชวงต้ังแตกอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุงใหพสกนิกรไดดำรงชีวิตอยูไดอยาง

ย่ังยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใตความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนตามกระแสโลกาภิวัฒน  อีกทั้ง

พระองคยังไดทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไวเปนภาษาอังกฤษวา 

Sufficiency Economy ดังพระราชดำรัสที่ไดทรงตรัสไวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เปนแนวทางการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยยึด

แนวทางการพัฒนาที่มีคน หรือประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเองจะเปนตัวการที่นำไปสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน หรือในภาษาอังกฤษ คือ Sustainable Development หลักการบริหารงานของรัฐ

ในการนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน อันดับแรกสิ่งที่ตองคำนึงถึงเลย 
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คือ “ประชาชน” ฉะน้ันนโยบายที่ออกมาโดยรัฐ ก็เปนไปเพื่อประโยชนตกแกประชาชนเปนที่สุด 

การสงเสริมใหครอบครัวมีสันติสุขดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทางเลือกที่ภาครัฐมีนโยบายแก

ประชาชน มาเปนแนวทางใหประชาชนของพระองคมีความเปนอยูที่พอเพียงแตละครัวเรือน บน

พื้นฐานความสุข ปราศจากความขัดแยงอันมาจากเศรษฐกิจครัวเรือนที่ตกต่ำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยหลักการประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข  ดังน้ี 

   หลัก 3 หวง ไดแก พอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุมกนัในตัวที่ดี และมี 2 เงื่อนไข ไดแก 

ความรู คือ รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขที่  แหงคุณธรรม คือ ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน โดยใสในกระบวนการบริหารภาครัฐ เพื่อการประยุกต 3 ดานในหลักรัฐกิจเพื่อ

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

 

การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารรัฐกิจ 3 ดานมาขับเคลื่อน

นโยบายสรางรายไดพอเพียงใหครัวเรือนเพื่อเกิดความสุข คือ เงิน งาน คน โดยมีการบริหารเงิน 

(งบประมาณ) การบริหารงาน (ข้ันตอน กระบวนการจัดการ) และการบริหารคน (การจัดหนาที่ให

เหมาะกับงานที่ไดรับมอบหมาย) ซึ่งความเขาใจหลักบริหารรัฐกิจทั้งหมดน้ีคือการเช่ือมโยงศาสตรที่

มากกวาหน่ึงเขาดวยกัน จึงสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชได ดังน้ี 

  ตองมีความรูดานบริหารธุรกิจมาประยุกตใชในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อใหเขาใจ

เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของมนุษยภายในองคการ เทคนิคการบริหาร การวางแผนการปฏิบัติงาน 

การจัดระเบียบภายในองคการ หรือ การควบคุมงบการเงิน ในรัฐกิจที่วาดวยเรื่องของ “งาน” 

  ตองมีความรูดานสังคมวิทยา ซึ่งเปนการศึกษาถึงสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปนการทำความ

เขาใจและทำการศึกษาเกี่ ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่มีอยู ในสังคม เพราะ

ขนบธรรมเนียมประเพณีมีอิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชน การปฏิบัติการโดยมุงเนนที่

ประชาชน “คน” 

  ตองมีความรูดานเศรษฐศาสตรการเงินในภาคครัวเรือน  นำความรูมาชวยในสวนของการ

วางแผนพัฒนาประเทศ ทำใหเกิดการวางแผนที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจข้ันพื้นฐาน

ของประเทศ ซึ่งตรงกับหลักรัฐกิจดานการจัดสรรงบประมาณแหงรัฐมาเขาสูความเปนไปได วาดวย

เรื่องของ “เงิน” 

  เมื่อรัฐนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใสกระบวนการบริหารรัฐกิจเพื่อไปสูองคกร

สมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อมาสงเสริมใหเปนไปไดแตละชุมชนครอบครัว ที่มีความตาง
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ดานพื้นที่ วัฒนธรรม ทรัพยากรที่แตกตางกัน จึงอาศัยความเช่ือมโยงวิเคราะหดานรัฐประศาสน

ศาสตร 3 ดานเขามาประสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข  ย่ิงจะเปนการ

ขยายผลและไดรับผลที่ดี  

การสงเสริมดานบริหารงาน การนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางครอบครัวสันติ

สุข พระราชดำรัสที่วา “เมื่อป 2517 วันน้ันทรงตรัสวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็

แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได ย่ิงถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ย่ิงดี 

และประเทศไทยเวลาน้ันก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...”( พระราช

ดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ 4 ธันวาคม 2541) 

ภาครัฐ ไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกระบวนการและฉากทัศน ใหไปสูชุมชน

ได โดยการจัดการวางแผน วางโครงสรางข้ันตอนการทำงาน วางบุคคล งบประมาณ ระยะเวลา 

รวมถึงพื้นที่ใหเหมาะสมแกหลักเศรษฐกิจชุมชนน้ันๆ โดยยึดหลักรูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาล 

รูบุคคล รูชุมชน เปนหลักสัปปุริสธรรม 7  หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำใหเปนสัตบุรุษ 

คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี ทำใหนโยบายภาครัฐจะเปนไปไดดวยดีและพัฒนา  

   ซึ่งการบริหารภาครัฐไดกระทำดวยความสอดคลองกับแนว 3 หวงที่วา “พอเพียง มี

เหตุผล และมีภูมิคุมกันที่ ดี” ดวยนโยบายการวางแผนของรัฐกอนลงมือปฏิบัติสูชุมชน ใหเกิด

ครอบครัวสันติสุขในการสรางรายได ลดภาระหน้ีครัวเรือน นำความสุขคืนสูครอบครัวดวยความ

พอเพียง 

การสงเสริมดานบริหารคน เปนการเช่ือมโยงศาสตรกับศิลปะเขาดวยกัน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงศาสตรๆหน่ึงของพระราชา แตรัฐพึงนำศาสตรที่วา มาสรางองคความรู

แนวทางความเขาใจอยางถองแทในแตละบริบทของพื้นที่ ทรัพยากรตางๆ ดวยความเขาใจในสภาพ

ปจจัยความเปนไปได เรียกวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน ศาสตรพระราชา แตคนของรัฐมา

สรางกระบวนการสงเสริมใหศาสตรน้ันเขาถึงชุมชนได เรียกวา ศิลป หรือ ศิลปะ น่ันเอง การนำ

ศาสตรคือองคความรูไปสูประชาชน เราตองแปลงสาร คือสาระใหเขาใจ เขาถึง เขาเปาประสงคของ

ศาสตรน้ัน จึงนำพาใหเกิดผลลัพธที่ดีได เพราะ “คน” คือสวนหน่ึงของงาน โดยเฉพาะ 2 เงื่อนไขใน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวา คนตองมี “ความรู” และมี “คุณธรรม” นำพา   ซึ่งหมายความ

วา คนของรัฐตองมีความรู  รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง และคนมีคุณธรรม ซื่อสัตย สุจริต ขยัน 

สติปญญา แบงปน และถายทอดความรู และคุณธรรม ไปสูครวัเรือนใหเขาถึงความสุข ที่มีรายได

จากอาชีพดวยความพอเพียงแกอัตภาพ 
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การสงเสริมดานบริหารเงิน หรืองบประมาณแหงรัฐ คือการจัดสรรเงินงบประมาณ

ชวยเหลือ ภาคเอกชนครัวเรือนในฐานะที่ตนพึงจะกระทำ เพื่อประโยชนตกแกประชาชน อยางรู

คุณคาในงบประมาณ เน่ืองจากที่ทราบแลววา หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดการกระทำดวย

ความพอเพียง ไมเกินพอดี นำทรัพยากรที่มีมาสรางอาชีพ รายไดแกครัวเรือน โดยรัฐมีหนาที่

ใหบริการทางทักษะความรู อาชีพ ตลอดจนจัดหาแหลงทุนเพื่อบริหารการลงทุนในการสรางรายได

คืนมา อยางรัดกุมที่สุด อีกทั้งบริการความรูทางดานเศรษฐกิจ รายรับรายจาย งบดุล การแนะ

วิธีการออมเงิน การแบงสัดสวนของที่มา ที่ไป ของรายไดตอครัวเรือน ทั้งน้ีก็เพื่อเขาใจหัวใจของการ

ใชเงิน พอใหเปนแนวทางได  

   ซึ่งหลักการทำความเขาใจในเรื่องงบประมาณของรัฐ และความเขาใจในการใชจายของ

ภาคเอกชนครัวเรือนน้ัน มีความสัมพันธกันทั้งสองฝาย รัฐเองอาศัยความรูดานเศรษฐศาสตรเขามา

บริหารศาสตรพระราชา สวนประชาชนมีความตระหนักในวิถีการเปนอยูที่สมฐานะ พอเหมาะแก

อัตภาพตน ตามที่ไดรับความรูที่ไดถายทอดจากรัฐ ทำใหประสานประโยชนสูงสุดในการสรางรายได 

การออม การเปนอยูที่พอเพียงเต็มไปดวยความสุขในครัวเรือนที่เกิดข้ึนชัดเจน ย่ังยืน โดยสวน

สุดทายเขาหลักการทีอ่งคพระสัมมาสมัพุทธเจา วางแนวทางเพื่อฆราวาสของพระองคไวแลว ในหลัก

แหง “หัวใจเศรษฐี” คือ “อุ อา กะ สะ” ซึ่งหากรัฐวางแนวทางนโยบายตามข้ันตอนอยางรัดกุม 

ผนวกกับความเขาใจอันดีของครัวเรือน ทำใหสภาพเศรษฐกิจขยายตัวดีข้ึนอยางพอเพียง พอดี สม

เหตุผล การขับเคลื่อนนโยบายใดๆก็ตาม หากเพิ่มกระบวนการสงเสริมใหข้ันตอนน้ันสำเร็จและ

ย่ังยืนย่ิงข้ึน จะเปนทางเลือกใหข้ันตอนน้ันไปสูเปาหมายอยางชัดเจน และรวดเร็ว ในที่น้ี การนำ

แนวทาง “อุ อา กะ สะ” มาสงเสริมใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแรงจูงใจอีกทาง รัฐและ

ครัวเรือนจะไดรับคำตอบคือ “ความสุข” ตามดัชนีช้ีวัดความสุขอีกดวย ความสุขมีดวยกันหลายดาน 

โดยเฉพาะความสุขที่ไดจาก ความพอเพียง ความสุขจากการคิดเชิงบวก ความสุขจากภายใน (นิรา

มิสสุข) คือความสุขที่เกิดข้ึนจากระดับจิตใจ ความสุขจากภายนอก (สามิสสุข) ความสุขจากการ

ดำรงชีวิตภายนอก 

 

ครอบครัวสันติสุขจากความพอเพียง 

   ครอบครัวสันติสุข คือความสุขจากความพอเพียง จากผลสำรวจในหลายประเทศพบวา

คนที่มีความสุข คือคนที่ทำงานเพื่อครอบครัว และชวยเหลือสังคม ซึ่งจะกอสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

ครัวเรือน แลวยังลดความขัดแยงในสังคมไดอีกดวย สวนระดับความสุขน้ันก็ข้ึนกับปจจัยหลายดาน 

การศึกษา อายุ รายได ฯลฯ เพราะฉะน้ัน คนที่มีความสุขที่แทจริงน้ันก็คือคนที่ มองชีวิต ใชชีวิตที่
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พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู ความภูมิใจตัวเอง การมองโลกในแงดี และการเคารพตนเองที่มีงานทำ  

“เมื่อ ป 2517 วันน้ันไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติให พอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็แปลวา เศรษฐกิจ

พอเพียงน่ันเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ย่ิงถาทั้งประเทศพอมีพอกนิก็ย่ิงดี และประเทศไทย

เวลาน้ันก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย “พอเพียง” มีความหมาย

กวางขวางย่ิงกวาน้ีอีก คือคำวา “พอ” ก็พอเพียงน้ีก็พอแคน้ันเอง คนเราถาพอในความตองการก็มี

ความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันน้ี มีความคิด

วาทำอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก “คนเราก็อยูเปนสุข”

พอเพียงน้ีอาจจะมี มมีากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น”   

  การแกปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตครอบครัว สามารถยับย้ังการเกิดปญหาตางๆ และยังนำพา

ความสุขมาสูครอบครัว โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมีการสงเสริม

สนับสนุนจนถึงหนทางความสุขไดจริง โดยอาศัยแรงเสริมจากหลักพุทธธรรม “หัวใจเศรษฐี” ที่วา 

   1. อุ คือ อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่

การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชำนาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี 

สามารถจัดดำเนินการใหไดผลดี  วาดวยการใสใจสภาพของการดำรงชีวิตของบุคคล เกี่ยวกับรายได 

รายจายที่ตองขยันหมั่นเพียร หาเลี้ยงดวยสุจริต และฉลาดในการสรางอาชีพ ใหไดมาตรฐานที่สังคม

วางไว ดังน้ัน ความยากจนก็คือความขาดแคลนปจจัยทางเศรษฐกิจที่จำเปนข้ันพื้นฐาน ที่ภาครัฐได

สงเสริมกิจกรรมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ตามพื้นที่ และนำออกจากครัวเรือน สูชุมชน จังหวัด และ

ประเทศ จากทรัพยากรของและพื้นที่อาศัย เปนการใชโอกาสที่ภาครัฐมานำรอง 

   2. อา คือ อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย

และผลงานอันตนไดทำไวดวยความขยัน หมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกำลังงานของตน ไมใหเปน

อันตรายหรือเสื่อมเสยี  ประหยัดทรัพยที่ไดมา คือ (1) จายมากกวาเงินที่หามาได (2) ซื้อแตของที่ไม

จำเปน (3) ซื้อของไมคำนึงถึงมูลคากับคุณคา (4) ไมลงทุนเพื่อคุณภาพ (5) ไมคำนึงถึงความจำเปน

จริง ๆ ของตนเอง (6) การยึดติดกับย่ีหอสินคา (7) ซื้อของดวยความใจรอน (8) ไมตรวจสอบใจวา

อยากซื้อหรือไม เหลาน้ีเปนเครื่องขัดขวางการออมในปจจุบันทั้งสิ้น 

  3. กะ คือ กัลยาณมิตตตา  คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกำหนดบุคคลในถ่ินที่อาศัย เลือก

เสวนาสำเหนียกศึกษาเย่ียงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  ในทางพระพุทธศาสนา

ใชหลักธรรมในการคบมิตรตามหลักจักรธรรม 4 คือ (1) ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การอยูในถ่ินที่ดีที่

เหมาะสม (2) สัปปุริสูปสสยะ คือ การคบกับสัตบุรุษ คบคนดีและเวนคนช่ัว (3) อัตตสัมมาปณิธิ คือ 

การต้ังตนไวชอบทั้งทางโลกและทางธรรม (4) ปุพเพกตปุญญตา คือ ความเปนผูไดความดีไวแลว มี
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พื้นเดิมดี สวนสำคัญในการคบมิตรเปนไปดวยดีไมมีอุปสรรคปญหาใด ๆ การประพฤติปฏิบัติหนาที่

ตอกันระหวางมิตรน้ัน แตมิตรในที่น้ี คือครอบครัว สามี-ภรรยา ประกอบเขากับการใหความเคารพ

กันในครอบครัว คือ บูชาใน “ทิศ 6” เปนเครื่องแสดงถึงความกตัญู และหนาที่เปนที่ต้ังไวดวยดี 

ยอมนำพาชีวิตไปไดดวยความสันติสุขในครัวเรือน  

   4. สะ คือ สมชีวิตา  มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกำหนดรายไดและรายจายเลี้ยง

ชีวิตแตพอดี มิใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว  และดำเนินชีวิตให

สมควรแกธรรม เรียกสั้นๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  บางทานเอาคำนำหนา

มาเปนคาถาวา คาถาหัวใจเศรษฐี คือ  อุ อา กะ สะ หมายถึง ขยันหา  รักษาดี  มีกัลยาณมิตร  

ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง พระผูมีพระภาคเจาตรัสหลักประโยชนในปจจุบันไวใน “ทีฆชาณุสูตร” 

   การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อสรางครอบครัวสันติสุข สรุปโดยรวมจาก

ขางตน ปญหาครอบครัวจึงแบงเปน 2 หลักใหญคือ ปญหาที่มาจากภายในครอบครัวและปญหาจาก

สิ่งเราภายนอกเปนเหตุใหครอบครัวเกิดความขัดแยง การใชแนวทางชวยเหลือภาครัฐเขาไปมีสวน

เกี่ยวของ ในระดับการสงเสริม และพัฒนาในกระบวนการทางความคิด หลักธรรม กิจกรรมสัมพันธ 

รวมถึงสรางอาชีพ เพิ่มรายได เพื่อลดชองวางความขัดสนที่สรางความตึงเครียดในครอบครัว  

    จะเห็นไดวา รัฐเองพยายามเรงการสรางรายไดใหประชาชน ไดมีงานทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ 

จัดสรรใหงบประมาณ จัดบริการสงเสริมการงานอาชีพภาคครัวเรือนที่เขากับบริบทของพื้นที่น้ันๆ 

จัดต้ังโครงการข้ึนเพื่อชวยเหลือประชาชนที่มีความเดือดรอน เชน คาครองชีพที่สูงและคาใชจายใน

การดำรงชีวิตในแตละวันของประชาชน ทำใหประชาชนที่มีรายไดนอยตองใชจายแบบประหยัด เก็บ

ออมเงินเพื่อใชในอนาคตได ความตองการความหรูหรา ตองการมีความสะดวกสบาย แตถา

ประชาชนรูจักหันมาใชจายอยางพอเพียง รูจักประหยัดเก็บออมเงินมากข้ึน รูจักการทำมาหากินที่

สุจริตและดำรงชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 สามารถชวยจัดสรรการดำเนินชีวิตใหทุกวันไดอยางมีความสุข “ดูกรพยัคฆปชชะ ธรรม 

4 ประการน้ียอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร 4 ประการเปนไฉนคือ อุฏ

ฐานสัมปทา 1 อารักขสัมปทา 1 กัลยาณมิตตตา 1 สมชีวิตา 1  สรุปความวา ความถึงพรอมดวย

ความหมั่น ความถึงพรอมดวยการรักษา การคบคนดีเปนมิตร การมีความเปนอยูเหมาะสม (ตามนัย

แหงพระสูตร) 

    ฉะน้ัน กิจการงานที่รัฐเปนผูนำมาปฏิบัติทําเพื่อเกิดประโยชนแกสาธารณชน จึงมี

การศึกษาตัวช้ีวัดความสุขชุมชน เพื่อการสรางและการใช (Sustainable community happiness 

indicators) แบงเปน 6 กลุม คือ ระดับบุคคล ระดับองคกร เครือขาย ระดับชุมชนทองถ่ิน ระดับ
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จังหวัด ภาค สวนกลาง ระดับสังคม ประเทศ และระดับมวลชน ซึ่งไมเพียงแตครอบครัว ชุมชนเปน

สุข แตความสุขจะเปนไปโดยวงกวางตามที่กลาวมาขางตน การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเสริมสรางครอบครัวใหสันติสุขไดโดยสรุปเปนกรอบแนวคิด ( FIT Model ) ให

สอดคลองกัน ดังน้ี  

F  Family หมายถึง การที่รัฐใหความสำคัญตอครัวเรือน การคำนึงถึง “ประชาชน” 

ของรัฐโดยเสมอภาคกัน เสมือนเปนครอบครัวในการปกครองดูแล โดยยึดโยงดวยหลักการบริหาร

คน ในฐานะหนาที่เปนบุคคลของรัฐ นำพาครัวเรือนใหมีความพอเพียง ประมาณตน เพื่อเปน

ภูมิคุมกันที่ ดีแกครอบครัวอยางมีสุข ดวยความเขาใจในหลักการบริหารคน ใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายระหวางรัฐ กับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการสงเสริมภายใตความ

รัก สามัคคี “พออิ่มสุข” รูตระหนัก รักครอบครัว หวังสุข  

I  Interactive หมายถึง การสื่อสารอันดีตอกันในครอบครัว ตอชุมชน รัฐเองมีการ

สื่อสารที่ทำใหประชาชนเขาใจการเปลี่ยนแปลง ปญหา อุปสรรค การแกไขชีวิตอยางมีสติ รวมถึงจัด

อบรมกิจกรรมปฏิสัมพันธครัวเรือน การเขาไปมีสวนรวมภาคครัวเรือน ตามหลักบริหารงาน วาดวย

หารใหความสำคัญงานข้ันตอนวิธีการสงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการ

พัฒนาที่มีคุณคาที่สุด มาขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในแตละบทบาทหนาที่ รวมถึงเห็นความสำ

คัฐในกระบวนการสื่อสารในครอบครัว มคีวามเปนกัลยาณมิตร มีจิตปรารถนาที่จะใหความสุขแกกัน

ในครอบครัว ชุมชน และกระทำการใหตอเน่ืองย่ังยืน กิจกรรมการสงเสริมภายใต “พอเพียง พอคำ 

นำสุข”  

T Transformation หมายถึง ความคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ในทางที่ดีข้ึน โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณการเงิน รัฐวางแผนเศรษฐกิจการคลังอยาง

คุมคา หมั่นตรวจสอบเช็คการกระทำสม่ำเสมอ โดยใชหลักการบริหารเงิน คืองบประมาณภาครัฐที่

สนับสนุนครัวเรือน มีการวางแผน นำไปปฏิบัติ ติดตามตรวจเช็ค ดำเนินการ ประเมินผลเพื่อการ

พัฒนา สุดทายประชาชนครัวเรือน มีรายไดจากการเปลี่ยนแปลงที่รัฐสนับสนุน ตามลักษณะพื้นที่ 

แหลงทรัพยากรที่ตางกัน มาสรางความเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีรายไดพอยังชีพ ดวยหลัก ขยันหา 

รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใชชีวิตสมควร เปนความสุขในกิจกรรมภายใตการพัฒนา “พอเก็บ สรางสุข” 

 

บทสรุป 

   การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางครอบครัวสันติสุข ที่ใหประชาชนมี

ความสุข ปราศจากการขัดแยงในครัวเรือน ดวยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยางบูรณาการเชิง
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พุทธในแนวทางประโยชนในปจจุบัน 4 อยาง มี “อุ อา กะ สะ” วา ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร 

ใชชีวิตพอเพียง เรียก ทิฏฐธัมิกัตถะสังวัตตนิกธรรม  รัฐมีสวนสนับสนุน สงเสริม สอดคลองนโยบาย

ใหมีสันติสุข โดยตัวช้ีวัดการสรางความสุขรวมกัน คือ 1. ดัชนีความสุขประชาชาติ 2. ดัชนีความสุข

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. ดัชนีโลกของความสุขตอตนเอง โดย“มาตรวัดความสุข” ในหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ที่พอประมาณ อยูในเหตุผล สรางภูมิคุมกันที่ดี บนเงื่อนไขคุณธรรมและความรู ที่

รัฐนำมาสรางกิจกรรมสงเสริมความรู เขาใจในเศรษฐกิจพอเพียง ผานกิจกรรมการเขาถึงตัวหลักการ 

3 ดาน คือกิจกรรมสงเสริมรักแท (พออิ่มสุข) กิจกรรมสื่อสารดีมีสุข (พอเพียง พอคำ นำสุข) 

กิจกรรมสรางสขุถาวร (พอเก็บสุข) ทุกกจิกรรมเปนทางเลอืกในการจะสงเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อสรางครอบครัวสันติสุขย่ังยืน ตรงเปา และนำสุขมาให 
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ธรรมาภิบาลออนแอ สงัคมไทยจึงออนแอ 

 POOR GOVERNANCE : THAI SOCIETY IS WEAK 

 

นพดล  ดีไทยสงค∗ 

  

บทคัดยอ 

 หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการ

ควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี 

ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ี มีความหมายอยางกวาง 

กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 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 ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ซึ่ง

หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรู

ที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยู

 
∗ ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

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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รวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหา

หรือขอขัดแยงโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมใหมีความย่ังยืน ประกอบดวยหลักสำคัญ 6 ประการคือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลัก

ความคุมคา ซึ่งในสังคมไทยปจจุบันยอมรับกันวาธรรมาภิบาลน้ี เปนการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองคประกอบทั้ง 3 สวนของ

สังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยาง

สรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคม

ดำรงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอำนาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคง

ย่ังยืน และมีเสถียรภาพ 

 

แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

แนวคิดเรื่อง “Governance” ไดปรากฏมาต้ังแตอารยธรรมการปกครอง ของกรีกสมัย

โบราณมาจากศัพทของคำวา “Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญที่ช่ือ Plato ซึ่งก็คือระบบการ

ปกครอง (System of Governing) คำวา Gubernare ซึ่งหมายถึง “Rule making or Steering” 

การกำหนดหรือถือหางเสือในการปกครองแต เดิมในภาษาอั งกฤษคำน้ีหมายถึง รัฐบาล 

(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) ซึ่งก็คือ การ

จัดการปกครอง (Agere,Sam, 2000) แนวคิดทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตาม

ภาษาไทยเปนแนวคิดที่ไดมีการกลาวถึงกวางขวาง หลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจใน

ประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกโดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครอง และการจัดการปกครองที่

ดีน้ัน ไดรับการรณรงคอยางมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก (พฤทธิสาณ ชุมพล, 

2546) และดังที่ทราบแลววาแนวคิดน้ีไดมีการคนพบมาต้ังแตป พ.ศ. 2532 แตถึงกระน้ันก็มิไดมีการ

นำคำวา Good Governance มาใชอยางเปนรูปธรรมซึ่งที่กลาวไดวาคำวา Good Governance 

พึ่งมีการนำมาใชอยางเปนทางการเมื่อไมนานน้ีเอง 

คำวา Good Governance ได เริ่มนำมาใชเมื่อตนทศวรรษที่ 1990 โดยปรากฏใน

รายงานของธนาคารโลก และเอกสารของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งองคการระหวาง

ประเทศทั้งสองน้ีถือวา Good Governance เปนพื้นฐานสำคัญในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศที่รับความชวยเหลือทางการเงิน และเน่ืองจากองคการทั้งสองน้ีตองรับผิดชอบตอเจาของ

เงินทุน จึงกำหนดเปนเงื่อนไขใหประเทศที่ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจะตองสรางใหเกิดธรร

มาภิบาลข้ึน และ มีการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะทีไ่ดตกลงไวในสัญญารับการสนับสนุนทาง
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การเงิน อยางเครงครัดปจจยัทั้งสองน้ีจะชวยใหประเทศที่ประสบปญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ ให

กลับ สูเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว และในระยะยาวสังคมที่มีธรรมาภิบาลจะเปนสังคมที่มีความ

เขมแข็งมั่นคง มีความสมดุลในการบริหารบานเมือง และมีภูมิคุมกันวิกฤตที่จะเกิดข้ึนภายหลงั (ทิพา

วดี เมฆสวรรค, 2543) 

แนวความคิด “Governance” ไดมีการศึกษากวางขวางข้ึนและคำน้ีก็ถูกนำมาใชกัน

อยางแพรหลายในวงการและองคการเครือขายของธนาคารโลกโดยในระยะแรก ๆ ธนาคารโลก

กำหนดความหมายตามกรอบความคิด ของการดำเนินงานที่เกี่ยวกับขอบเขต ของธนาคารโลกวา

ดวย Governance and Development ดังน้ันคำวา Governance จึงเปนที่เขาใจกันวา “การ

กำหนดกลไกอำนาจของภาครัฐในการบริหารทรัพยากรทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

เพื่อใหเกิดการพัฒนา” ในระยะเริ่มแรกน้ันธนาคารโลกไดพยายามอธิบายความหมายของ 

Governance วาครอบคลุมถึงความหมาย 3 ลักษณะคือ (เอเจอร, แซม, 2545) 

1. โครงสรางและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) 

2. กระบวนการและข้ันตอนที่ผูมีอำนาจในการเมือง ใชในการบริหารทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ 

3. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบาย

อยางมีประสิทธิผล 

 

ความหมายของธรรมาภิบาล 

 ความหมายของคำวาธรรมาภิบาลน้ันมีผูใหคำนิยามไวหลายบรบิท ดังน้ี โครงการพัฒนา

แห งสหป ระชาชาติ  (United Nation Development Program: UNDP,1997) ได ให นิ ยาม

ความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาล วาคือการใชอำนาจทางการเมือง การ

บริหาร และเศรษฐกิจในการดำเนินภารกิจ กิจกรรมตาง ๆ ของประเทศในทุกระดับ โดยมีกลไก

กระบวนการสถาบันซึ่งประชาชนและกลุมตาง ๆ สามารถแสดงออกถึงความตองการผลประโยชน 

การใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย การประสานประนีประนอมความแตกตางโดยผานกลไก 

กระบวนการ และสถาบันเหลาน้ัน 

 ธนาคารโลก (World Bank) (2544) ไดใหความหมายของ Good Governance วา 

หมายถึงการกำหนดกลไกอำนาจของภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งดานเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนา การดำเนินงานการกำหนดนโยบาย ที่ประชาชนสามารถ
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รับทราบและเขาใจได มีลักษณะที่เปดเผยและเปนนโยบายที่มีประโยชน เจาหนาที่ของรัฐมี

จริยธรรมปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนแหงสาธารณชน 

 ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) (อมรา พงศาพิชญ และ

นิตยา ภัทรลีรตะพันธ, 2541) ไดใหคำนิยามไววา Good Governance คือ การมุงความสนใจไปที่

องคประกอบที่ทำใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแนใจวานโยบายที่กำหนดไวไดผล 

หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพื่อใหมีความแนใจวารัฐบาลมีความสามารถ 

 ชัยอนันต สมุทรวานิช (2541) ไดกลาวถึงธรรมาภิบาลวา เปนกลไกของรัฐทั้งทาง

การเมืองและการบริหารมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ สะอาดโปรงใส และรับผิดชอบ เปนการ

ใหความสำคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 

 สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

และสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีการเช่ือมโยงองคประกอบ 3 สวนของสังคมเขาดวยกัน คือ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 

กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซึ่งจะสงผลใหสังคมดำรง

อยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอำนาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความแข็งแกรง มี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการ

พัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางมั่นคง ย่ังยืน และมีเสถียรภาพ 

 

ธรรมาภิบาลสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานในองคกรรัฐอยางไร 

 องคกรของรัฐและทุกๆ สวนนำหลักธรรมาภิบาลมาใชใหกวางขวางและย่ังยืน

จำเปนตองมีปจจัยสำคัญหลายๆ ปจจัย ที่นอกเหนือจากความตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน

และผูบริหารแลว คือ ความตอเน่ืองหรือความย่ังยืนของการเปนประชาธิปไตยและความมั่นคงของ

ประเทศ (sustainability of democracy and national security) เพราะประชาธิปไตยคอนขาง

เปนพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังมี

การอภิปรายกันถึงความหมายที่แทจริงอยูอยางกวางขวาง แตมิติที่สำคัญของประชาธิปไตยก็คือการ

แขงขัน การมีสวนรวม และเสรีภาพในทางการเมือง การเปนประชาธิปไตยและความย่ังยืนของ

ประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่จะชวงทำใหการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลคงอยูได เน่ืองจาก

ตราบใดที่ไมเปนเผด็จการ ประชาชนยอมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการกำหนด

นโยบาย มีการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐ ทำใหเกิดความโปรงใส ผูบริหารและเจาหนาที่ของ

รัฐและเอกชนตลอดหนวยงานตางๆ มีสำนึกรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจึงมีขอดี คือเปนวิธีสงเสริม
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การมีสวนรวมของบุคคลกลุมตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขความขัดแยงแทนการใชความรุนแรง 

กระบวนการเปนประชาธิปไตยนำมาสูการสงเสริมสันติวิธีในชาติ และระหวางชาติได (Boutros-

Ghali, Boutros, 2000) ประชาธิปไตยเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผล มีการ

ลงคะแนนเสียงโดยเทาเทียมกัน มีการสรางความเขาใจรวมกัน มีการควบคุมทางนโยบาย 

ประชาธิปไตยนำมาสูการหลีกเลี่ยงทรราช การมีสิทธิเสรีภาพ มีการแสดงความคิดของตนเอง มี

ความอิสระทางความคิด มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปกปองความสนใจสวนบุคคล มีความเทา

เทียมกันทางการเมอืงและประชาธิปไตยแนวใหมนำมาสูการแสวงหาเสรภีาพและความเจริญ (Dahl, 

Robert A, 2000) และที่สำคัญกระบวนการประชาธิปไตยนำมาสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน

การสรางการเจริญเติบโตในดานการสรางความรับผิดชอบและสรางปญญา ขณะเดียวกันก็นำมาซึ่ง

แนวทางที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนในการปกปองและนำเสนอความสนใจของพวกเขา  

 การใชกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การ

บริหารและทางสังคม ตลอดจนการมีความเปนธรรมมากข้ึนจัดเปนเรื่องยาก แตก็เปนที่เขาใจกันวา 

การเมืองแบบประชาธิปไตยทำใหเกิดนิติธรรม เปนสงเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพของ

ประชาชน เกิดการเลือกต้ังไดผูจะทำหนาที่ในกระบวนการนิติบัญญัติไดอยางเสรีและเปนธรรม 

 ประชาธิปไตยเปนปจจัยสำคัญที่สุดประการหน่ึงของการมีธรรมาภิบาล อันที่จริงแลว

ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเปนสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู ประเทศใดที่มิไดเปนประชาธิปไตย การมี

ธรรมาภิบาลคงเกิดข้ึนไดยากย่ิง เพราะไมมีปจจัยสำคัญของการเปนธรรมาภิบาล หรือไมสามารถที่

จะเกิดข้ึนหรือทำใหเกิดข้ึนได อาทิเชน หลักของนิติธรรม นิติรัฐ ผูมีอำนาจจะใชกฎหมายเพื่อ

ประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเพื่อประชาชนโดยรวม ทั้งน้ีเพื่อใหคงความมีอำนาจของ

ตนและพวกตอไป กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ จึงเปนไปเพื่อกำจัดฝายตรงขามเสียมากกวา 

 หลักการมีสวนรวมของประชาชน จะเกิดข้ึนยากมากเพราะตราบใดที่ประชาชนสามารถ

แสดงความคิดเห็นตอการทำงานของภาครัฐได ตราบน้ันผูมีอำนาจสามารถทำงานไดยากย่ิง เพราะ

ตองคอยตอบคำถาม ตองใหขอมูล ใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกลุมตางๆ มารวมรับรู 

ตัดสินใจ และที่สำคัญหากใชหลกัการน้ีมากๆ การมีสวนรวมในการเลอืกต้ัง หรือถอดถอน อาจนำมา

สูการหลดุจากอำนาจได 

 อน่ึง ธรรมาภิบาลจะย่ังยืนตองมีประชาธิปไตยที่ย่ังยืนและความย่ังยืนของประชาธิปไตย

จะเกิดไดตองมีประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการเปนประชาธิปไตย มีความเช่ือมั่นสถาบัน

ประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีสวนรวมทางการ
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เมืองสูง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม ผูนำเปนผูแทนประชาชนอยางแทจริง มาจากการ

เลือกต้ังของประชาชน 

 

“ธรรมาภิบาล” ปจจัยสูไทยแลนด 4.0  

 จากการประชุมวิชาการเรื่อง "หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย"  มีการสรุป

สาระสำคัญไววาวา การประชุมวิชาการเรื่องหลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทยน้ัน มีความสำคัญ

อยางย่ิงกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการเปลี่ยนผานประเทศเขาสูประเทศที่มีระดับการพัฒนา

สูง แทบทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในการกาวสูประเทศที่พัฒนาแลว ลวนมีจุดต้ังตนที่

คลายกัน คือการเอาจริงเอาจังกับเรื่องธรรมาภิบาล เชน การปลูกฝงคานิยม no tolerance for 

corruption ของทานนายกรัฐมนตรี ลีกวนยู ซึ่งไดถูกนำไปใชอยางกวางขวางในประเทศตางๆ ทั่ว

โลกดวย ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษในชวง 20 ปที่ผานมาเปนสิ่งพิสูจนชัดเจนวา ธรรมาภิบาลมีความ

เช่ือมโยงกับเปาหมายการพัฒนาในหลายดาน ทั้งขนาดเศรษฐกิจของประเทศ รายไดของประชากร 

ความเหลื่อมล้ำทางสงัคม ความสนใจลงทุนจากตางชาติ เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ใน

กรณีของประเทศไทยน้ัน หลักธรรมาภิบาลยังเปนหลักคิดหรือ mindset สำคัญ ที่จะสงผลตอการ

ขับเคลื่อนประเทศเขาสูเปาหมายไทยแลนด 4.0 อีกทั้งในดานการพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที ่21 การ

ปรับปรุงกลไกภาครัฐ การยกระดับ นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งหลักคิดดังกลาวยังมคีวามเช่ือมโยงกบั

ทุกองคประกอบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย 

 โครงการไทยแลนด 4.0 น้ัน เปนนโยบายสาธารณะที่ตองใชการขับเคลื่อนในระยะยาว 

และตองทำเปนยุทธศาสตรชาติตอเน่ืองหลายป อาจจะตองใชการเปลี่ยนผานหลายรัฐบาล ทั้งน้ี

ปจจัยที่สำคัญลำดับแรกคือ “หลักนิติธรรม” เพียงขอแรกของหลักธรรมาภิบาลก็เปนปจจัยที่

สะทอนภาพใหเห็นถึงความเที่ยงธรรมของธรรมาภิบาลในสังคมไทย เชน ขาว ปปช สรุปผลการแจง

ทรัพยสินของรัฐมนตรีเรื่องนาิกา และขาวการสรางบานพักผูพิพากษาที่จังหวัดเชียงใหม เปนตน 

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความ “เที่ยงธรรม” ขององคการภาครัฐที่ทำใหหนาที่ในการ

ขับเคลื่อน “หลักนิติธรรม” เมื่อเกิดภาวะการณดังกลาวข้ึน จึงทำใหเกิดภาพที่สั่นคลอนตอการ

บริหารภาครัฐเปนอยางย่ิง 

 

ในพระพุทธศาสนาอธิบายถึงหลักธรรมาภิบาลไวอยางไร 

 มีนักวิชาการ อธิบายไววา “พระพุทธเจาเปนผูบริหาร” การบริหารของพระพุทธเจาเปนการ

บริหารที่มปีระสิทธิภาพสูงสุดระบบหน่ึงในโลก จึงทรงทำใหบรรลุเปาหมายและพระศาสนาย่ังยืน มาถึง 
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5,000 ป ตัวธรรมน้ัน คือ มรดกหลักที่ทรงมอบใหแกศาสนิกชนทั้งหมดทั้งเปนเทพดา และมนุษย 

ธรรมะตามหลักของ นักปกครองที่ควรมี ก็เปนหลักธรรมสำคัญที่จะทำใหหมูมวลมนุษยชาติเกิด

ความสงบสุขได ก็ตองเริ่มจากมีนักปกครองที่ดี มีหลักการปกครองที่ดี หลักการดังตอไปน้ีจะเปน

หลักการที่จำเปนสำหรับ นักปกครองทั้งหลาย ไมวาจะเปนผูปกครองแผนดิน หรือผูปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือระดับผูบริหาร  ในองคกรตางๆ โดยยึดหลักปกครองตามแบบฉบับที่พระพุทธเจาได

ทรงแสดงวา หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา หลักพุทธธรรมาภิบาล  (ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ, 2554) ซึ่ง

หลักธรรมที่สำคัญ ประกอบดวย หลักธรรมาธิปไตย หลักทศพิธราชธรรม หลักราชสังคหวัตถุ 4 หลัก

จักรวรรดิวัตร หลักอปริหานิยธรรม 7 หลักสิทธิ เสรภีาพความเสมอภาค กุฎทันตสูตร และทิศ 6  

โดยที่หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการปกครองที่ดีที่นักปกครองพึงควรมีเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ซึ่งในอดีตองคสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงใชหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง

คณะสงฆ และใชในการเผยแผหลกัคำสอน ซึ่งในปจจุบันไดเรียกหลกัธรรมน้ีวา หลักพุทธธรรมาภิบาล 

ซึ่งหลักพุทธธรรมาภิบาลก็คือหลักธรรมตาง ๆ ที่ไดถูกบัญญัติไวในพระไตรปฎก มีประโยชนหรือ

คุณคามากนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับการที่นักปกครองจะพึงนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน ซึ่ง

ตองพึงสังวรไววานักปกครองที่ดีจะเปนผูนำความสงบสุขมาสูสังคมโลกตอไปในอนาคต (พระครู

ภาวนาโสภิต วิ., 2556) แตในขณะเดียวกันมีนักวิชาไดอธิบายเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไวในอีกแงมุมที่

นาสนใจวา จุดออนสำคัญของแนวคิดธรรมาภิบาลแบบตะวันตกก็คือเปนแนวคิดแบบวัตถุนิยมหรือ

ประโยชนนิยม นอกจากน้ีกระบวนการธรรมาภิบาลในปจจุบันยังใหความสำคัญกับผูนำผูบริหาร

มากกวาพนักงาน หรือประชาชน รวมถึงระดับโครงสรางมีการใชกฎหมาย กฎบัตรหรือกติการวม

เปนเครื่องมือมากกวาที่จะเริ่มตนที่ภายในจิตใจ ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งและเปนรากเหงาแหง

ปญหาที่แทจริง นอกจากน้ีธรรมาภิบาลดังกลาวยังมีลักษณะหยุดน่ิง น่ันคือมุงเพียงสันติภาพ

ภายนอก สุขภายนอกเทาน้ัน ไมเอื้อตอการเขาถึงธรรมหรืออุดมคติที่สูงข้ึนไปอีก ในขณะที่พุทธ

ศาสนามีอุดมการณและเปาหมายที่สูงสงและแกปญหาไดอยางย่ังยืนอยางแทจริง น่ันคือพื้นที่สีดำที่

ทุกฝายจะไดผลประโยชนรวมกันทั้งทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางธรรมะโดยไมมีความขัดแยง 

 

ธรรมาภิบาลออนแอ สังคมไทยจึงออนแอ 

 เมื่อเกิดภาวะการณธรรมาภิบาลออนแอจึงเกิดผลกระทบขางเคียงอยางเลี่ยงไมไดของ

สังคมไทย 5 ประการ ไดแก 

 1. ศีลธรรมออนแอ นำไปสูสภาวะวิกฤตทุกเรื่อง ทั้งรัฐ 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

ผูอื่น ไมพึ่งตนเอง จึงเกิดความสัมพันธทางด่ิงมากกวาทางราบ 

 ความออนแอทั้ง 5 ประการน้ัน เปนผลมาจากการที่ธรรมาภิบาลออนแอ ซึ่งในบรรดา

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 น้ัน ถาหลักนิติธรรมออนแอ คือ เกิดความเหลื่อมล้ำจากการบังคับใช

กฎหมายที่มาตรฐานไมเทากันในสังคมทุกชนช้ันในการใหคุณใหโทษ หรือผูรักษากฎหมายทำผิด

กฎหมายเสียเอง จึงเปนเหตุใหสังคมออนแอและเจ็บไขไดปวยลมไปในที่สุด จากการขาด 

“ภูมิคุมกัน” ของการบริหารจัดการที่ดี 

 

นิติธรรมเขมแข็ง สังคมไทยแข็งแรง 

 หลักนิติธรรมเปนเสาหลักที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตย  แมวาหลักนิติธรรมจะมี

ความหมายคือหลักพื้นฐานแหงกฎหมาย  โดยที่กฎหมายหรือกระบวนการทางยุติธรรมจะขัดแยงตอ

หลักนิติธรรมไมได แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาหลักนิติธรรมจะจำกัดอยูแตในแงการออกหรือแกไข

กฎหมาย  การบังคับใชกฎหมายหรือกระบวนยุติธรรมเทาน้ัน  แตหลักนิติธรรมยังเกี่ยวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในมิติอื่นๆ อีกหลายดาน  นักการเมืองและฝายนิติบัญญัติอาจใช

เสียงขางมากในการออกหรือแกไขฎหมายซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของหลักนิติธรรมได แตก็อาจ

ไมเปนไปดวยความชอบธรรมและเปนธรรม  การมีกฎหมายที่ดีแตการบังคับใชหรือกระบวนการ

ยุติธรรมไมเขมแข็งก็สามารถทำใหเกิดการทุจริตคอรรัปช่ัน สรางความเสียหายจำนวนมากแก

ประเทศชาติได  กรณีกฎหมายที่มุงเสริมเฉพาะดานเชนเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจสงเสริม

ใหมีผูไดเปรียบและมีความไมเสมอภาค ซึ่งอาจสรางปญหาที่ไมต้ังใจใหสังคม เชน  ความเหลื่อมล้ำ

ในสังคมระหวางคนรวยกับคนจน เพราะกฎหมายซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนน้ันตองมีหลักไวใหยึด มี

หลักไวใหพัน หากกฎหมายออกนอกหลักที่ปกไว ก็ไมเปนกฎหมาย ดังน้ัน การออกกฎหมาย การใช

บังคับกฎหมาย การตีความกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ตองอยูภายใตหลักยึดน้ี ซึ่งก็คือ 

หลักนิติธรรม หากออกนอกหลักก็ไมมีผลใชบังคับ ซึ่งในการสรางนิติธรรมให เขมแขงน้ัน 

ศาสตราจารย ดร. กำชัย จงจักรพันธ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวาดวยหลักนิติธรรม
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แหงชาติ ไดอธิบายไววาตองประกอบดวย  1) หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ไมถูกแทรกแซง

ทั้งจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือแมแตฝายตุลาการดวยกันเอง 2) กฎหมายไมมีผลยอนหลัง

เปนโทษ กฎหมายจะบัญญัติใหการกระทำใดเปนความผิดอาญาและลงโทษยอนหลังไมได 3) 

กฎหมายตองมีการประกาศใชใหประชาชนทราบ 4) กฎหมายตองใชบังคับเปนการทั่วไป บังคับใช

กับบุคคลทุกคนโดยทั่วไปเสมอภาคกัน 5) เจาหนาที่รัฐจะใชอำนาจไดภายใตการใหอำนาจโดย

กฎหมาย จะใชอำนาจเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไมได 6) หามยกเวนความรับผิดใหแกการ

กระทำในอนาคต ไมควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดไวลวงหนา (กำชัย จงจักรพันธ, 2561) 

 

บทสรุป 

 หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารที่เริ่มจากการกำหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง 

ๆ ขององคกร อันเปนที่ยอมรับของบุคลากร ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สรางความไววางใจซึ่งกัน

และกัน ปรับปรุงกลไกการทำงานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

อยางตรงไปตรงมา และมีการตรวจสอบไดถูกตองชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรและสังคมมีสวนรวม

รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสำคัญตาง ๆ ตระหนักในสิทธิหนาที่มีจิตสำนึกใน

ความรับผิดชอบ การใสใจในปญหา และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน

ความคิดเห็นที่แตกตางกัน และความกลาที่จะยอมรับผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เปนการ

บริหารที่วาดวยการสรางระบบการบริหารกจิการบานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อสงเสริมและผลักดันให

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ ในการบริหารกิจการ

บานเมือง และสังคมใหมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มี

สวนรับผิดชอบในระบบการบริหารจัดการบานเมืองและสังคม โดยอาศัยหลักสำคัญ 6 ประการ คือ 

หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา 
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การบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก ตาม

ทฤษฎีโครงสรางและหนาที ่

Mahachulongkornrajavidhayalaya Administration for Being The Center 

of The World Buddhism According To The Structural And Functional 

Theory 

 

สมาน  งามสนิท∗ 

 

บทคัดยอ 

 ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่มองวาสังคมมีโครงสรางที่ประกอบดวยสวนตางๆที่ออกแบบมา

เพื่อตอบสนองความตองการของของเอกัคตบุคคลและสงัคม พัฒนามาจากความคิดของ เฮอรเบิรต 

สเปนเซอร Herbert (Spencer1820-1903) นักปรัชญาและชีววิทยาชาวอังกฤษ ผูที่มองสังคมเปน

เสมือนองคาพยบของรางกายมนุษยที่ประกอบไปดวยอวัยวะนอยใหญที่ทำงานรวมกันเพื่อให

รางกายทำงานไดตามหนาที่ สังคมก็เชนเดียวกัน ประกอบไปดวยสวนตางๆแตทำงานรวมกันเพื่อให

สังคมทำหนาที่ได สวนตางๆที่ สเปนเซอรพูดถึงหมายถึงสถาบันทางสงัคม หรือรูปแบบของความเช่ือ

และพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม เชนสถาบันครอบครัว 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 

society that Spencer referred to were the social institutions or patterns of beliefs 

                                                             
 

∗ 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) 
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and behaviors  to meet social needs, such as family, government, education, 

religion and economy.    

 

บทนำ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสถาปนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้ึน โดยใหยายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรม

ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปต้ังที่วัดมหาธาตุ เพื่อเปนที่เลาเรียนของพระสงฆฝายมหานิกาย

และคฤหัสถ เมื่อ พ.ศ.2430 และโปรดใหเรียกวา มหาธาตุวิทยาลัยไดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนเดิมในนามมหาธาตุวิทยาลัยตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2490 พระมหา

เถรานุเถระ ฝายมหานิกายจำนวน 57 รูป มีพระพิมลธรรม (ชอย ฐานทัตตเถร) เปนประธานได

ประชุมกัน ณ ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุฯ ประกาศใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการ

จัดการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันที่ 18 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2490 เปนตนมา 

 

โครงสราง หนาที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนสถาบันทางการศาสนาและ

การศึกษาระดับสูงของสังคมไทยและสังคมโลก มีพระราชบัญญัติรองรับ มีโครงสราง มีหนาที่ตาม

ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ Structural Functional theory) ตามทฤษฎี ของ Talcot Parson 

and Herbert Spencer ทุกประการ  

ดานโครงสรางการบริหารประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดี มีรองอธิการบดี มี

สภาวิชาการ มีสำนัก มีสถาบัน มีศูนย มีคณะ มีวิทยาเขต มีวิทยาลัยสงฆ มีสถาบันสมทบทั้งใน

ประเทศและตางประเทศหลายแหง 

ดานหนาท่ี น้ัน เปนไปตามพันธกิจ  เริ่มดวย สุภาษิตวา ปฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 

แปลวา ปญญาเปนแสงสวางในโลก มีปรัชญา วา จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ

ศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม มีปณิธานวา  ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง  

สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ มีวิสัยทัศนวา  ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ ที่สรางคนดีและเกง อยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการ

วิชาการดีอยางมีสุขภาพ บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ และมีพันธกิจ คือ   



355การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

1. ผลิตบัณฑิต ผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 9 ประการ คือ 
M = Morality มีปฏิปทานาเลื่อมใส 

A = Awareness  เทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

H = Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

A = Ability  มีความสามารถในการแกปญหา 

C = Curiosity มีความใฝรูใฝคิด 

H = Hospitality รูจักเสียสละเพื่อสวนรว 

U = Universality มีโลกทัศน กวางไกล 

L = Leadership เปนผูนำาดานจิตใจและปญญา 

A = Aspiration ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจรยิธรรม 

 2. วิจัยและพัฒนา  การวิจัยและคนควาเพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียน

การสอน เนนการพัฒนาองคความรูในพระไตรปฎก โดยวิธีสหวิทยาการแลวนำองคความรูที่คนพบ

มาประยุกตใชแกปญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการดาน

พระพุทธศาสนา  

 3. สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม สงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการวิชาการแกสังคม ตามปณิธานการจัดต้ังมหาวิทยาลัย ดวยการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ให

ประสานสอดคลอง เอื้อตอการสงเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ สรางความรู ความเขาใจหลักคำ

สอนทางพระพุทธศาสนา สรางจิตสำนึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน จัดประชุม สัมมนา 

และฝกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆและบุคลากรทางศาสนา ใหมีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ

หลักคำสอน และเปนแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกวาง และ 

 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เสริมสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดานการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมใหเอื้อตอการศึกษา เพื่อสรางจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

สนับสนุนใหมีการนำภูมิปญญาทองถ่ิน มาเปนรากฐานของการพัฒนาอยางมีดุลยภาพ  

จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติรองรับ มีคณะ

ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จึงทำใหมหาวิทยาลัยเจริญรุงเรืองมาถึงยุคที่ 4.0 ความรุงเรืองของ

มหาวิทยาลัยสามารถประเมินไดจากการเติบโตและเพิ่มข้ึนข้ึนของงบประมาณ หลักสูตร จำนวน

นิสิต จำนวนผูจบการศึกษา จำนวนของสวนงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา จำนวนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งคัมภีร ตำรา หนังสือ และงานเขียนตางๆ จำนวนมาก มีการนำ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนการสรางเครือขายของ
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ชาวพุทธทั้งในระดับประเทศและตางประเทศจนทำใหเกิดการยอมรับและรวมมือกันสรางนวัตกรรม

ทางการศึกษา และจัดงานนานาชาติรวมกัน ดังจะเห็นไดจากการจดังานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 

และการจัดสัมมนานานาชาติอยางตอเน่ือง  

แตเพียงแคน้ียังไมพอ มหาวิทยาลัยไมควรพอใจเพียงรักษาสถานภาพ (status quo) เดิมน้ี

ไวใหได ตองกาวสูความเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลกอยางสมบูรณใหได 

 

โครงสรางและหนาที่ที่จะทำใหมหาจุฬาฯกาวสูการเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลก

อยางสมบูรณ 

 เน่ืองจากเทคโนโลยีลมลางของเดิม (Destructive technology) มาแลว สังคมโลก

กลายเปนสังคม digital ตอไปเทคโนโลยีเปนผูกำหนด ไมใชสังคมเปนผูกำหนดอีกตอไปแลว เราเห็น

ชัดเจนวา เมื่อ 4G มา มี E book เกิดข้ึนอยางมากมาย  ทำใหธุรกิจสิ่งพิมพลมละลายไปตามๆกัน E 

commerce มา ทำใหหางสรรพสินคาสั่นสะเทือน  คนตกงานมากข้ึน เพราะผูบริโภคนิยมซื้อของ

ทางอินเทอรเนต แมแตธุรกิจถายรปูแบบใชฟลมและกลองถายรูปจะหมดความสำคัญไปเรื่อยๆแพ

กลองในโทรศัพทมือถือ 

ในป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563  เทคโนโลยี 5 G มาแนนอน มาพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆ

เชน fintech, Blockchain, Digital Business and Robotic สามารถทำธุรกรรมบนมอืถือ 

E Learning  มีผลกระทบมหาวิทยาลัยอยางแนนอน ผูเรียนตามระบบเดิมจะลดลงจนถึงหมดไป 

มหาวิทยาลัยที่มีคณะตางๆ มีอาคารหรูๆสวยงามมากมายตองเตรียมตัวรูเทาทันเทคโนโลยี digitalน้ี 

ใชใหเปน เพราะเราตองอยูกับมันอยางหลีกเลี่ยงมิได ตองรูภาที่ใชกับเทคโนโลยีน้ี เชนภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน  

 โครงสรางที่ตองเพิ่มจากโครงสรางเดิม คือ เพิ่มรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รองคณะบดีฝายวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝายหาทุน  และหนวยคลังสมองและตอบโจทย 

(Think tank and clearing house) มีรายละเอียดดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนหน่ึงในโครงสราง (structure) การ 

บรหิารของมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีเปนหัวหนาทีม มีหนวยงานรองรับในสายการบังคับบัญชา

คือ สำนักเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีหนาที่ (function) 

ดังตอไปน้ี 

1.1 เกงและนำเทคโนโลยีล้ำยุคมาใชในการบริหารจัดการทั้งการบริหาร การเรียนการสอน 

และการสรางเครือขาย 
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1.2  ดานนวัตกรรม สรางโรงภาพยนตร 6 มิติขนาด 300-500 ที่น่ังในมหาจุฬาฯเทคโนโลยี 

น้ีมีแลวในประเทศจีน สรางภาพยนตร 6 มิติ เกี่ยวกับ พุทธประวัติ สังเวชนียสถานและประวัติมหา

จุฬาฯ ผูที่มามหาจุฬาฯตองเขาดูภาพยนตรในโรงภาพยนตรแหงน้ี เพื่อทำใหโรงภาพยนตรน้ีเลี้ยง

ตนเองได 

1.3  ขยายพื้นที่มหาจุฬาฯ โดยการสรางศรัทธาจากรัฐบาลและเศรษฐี เพื่อสรางสังชนีย 

สถาน 4 ตำบลจำลอง ยกสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และ

ปรินิพพาน มาไวที่มหาจุฬาฯ ที่ชาวพุทธไทยและชาวพุทธโลก เมื่อมามหาจุฬาฯ หลังจากดู

ภาพยนตรในโรง 6 มิติแลว จะไดไปไหวสังเวชนียสถานเหลาน้ันอยางครบถวน เปนบริการจุดเดียว

จบครบครัน (one stop service)  

 1.4  สำนักเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม E Learning อยางเปนรูปธรรม เพื่อรองรับการ

เรียนการสอนทางไกลไรพรมแดน ทั้งระดับปริญญา ตรี โท เอก และประกาศณียบัตร 

2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา เปนอีกหน่ึงโครงสราง (structure) ของการบริหาร 

โดยใหมหีนวยงานในสายการบังคับบัญชา ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิจัยและพัฒนา ใหมี

หนาที่ (function) ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอนทั้งในระบบปกติและระบบ E Learning และการพัฒนาประเทศ 

3. รองอธิการบดีฝายหาทุนเปนอีกโครงสรางหน่ึงที่จำเปนในยุคที่งบประมาณจากรัฐบาล 

มีจำกัด มีหนวยงานในสายการบังคับบัญชา คือ สำนักการศึกษาตอเน่ืองและฝกอบรม สำนัก

กิจกรรม สถาบันวิปสสนา โรงภาพยนตรและวงดนตรี พุทธยุวแบนด  มีหนาที่ในการจัดการให

การศึกษาอยางตอเน่ืองระยะสั้น จัดการฝกอบรมทั้งทางใกลและทางไกล (E Learning) รณรงคให

คนมาชมภาพยนตร และใชวงดนตรีพุทธยุวแบนด ในงานวันเกิด วันแตงงาน วันฉลองสมณศักด์ิ 

และกิจกรรมสรางเครืองขายกับชาวพุทธทั่วโลกเพื่อบริจาคเงินสนับสนุนกจิกรรมของมหาจุฬาฯ 

4. หนวย คลังสมองและตอบโจทย ( think tank and clearing house) อยางนอย 

จัดเปนกลุม (cluster) 3 กลุม คือกลุมพระพุทธศาสนา กลุม ภาษาอังกฤษ บาลี สันสกฤต และกลุม

เทคโนโลยี แตละกลุมรวบรวมคนเกงดานน้ันๆเขาเปนกลุมไวดวยดวย เชนกลุมพระพุทธศาสนา มี

โครงสราง ประกอบดวย ประธานกลุม ไดแกศาสตราจารย สมาชิกประกอบดวย รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย อาจารย นักวิขาการดานพระพุทธศาสนา มีหนาที่ในการศึกษา สืบคนใหเขาใจ

พระพุทธศาสนาที่ถูกตอง เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กลุมน้ีจะทำหนาที่ clearing house 

กลุมน้ี จะทำหนาที่ในการใหคำอธิบายทุกอยางเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ถูกตอง กอนที่จะใหนักเผยแผ
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นำไปเผยแผตอไป สวนโครงสรางและหนาที่ของกลุมภาษา และกลุมเทคโนโลยี คลายกับกลุม

พระพุทธศาสนา 

 

บทสรุป 

 แมวามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันทางสังคม จะมีโครงสรางและหนาที่ดีอยางไรก็ตาม ถา

ขาดคนเกงและคนดีเปนผูบริหารแลว สถาบันน้ันๆก็จะไมประสบความสำเร็จ  

        เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตองเพิ่มปรัชญาอีกอันอน่ึงวา คนเกง 

คนดี ไมวาจะอยูที่ไหน เปนของมหาจุฬาฯ 

เมื่อไดคนเกงคนดีมาแลวมหาวิทยาลัยตองรักษาคนเกงและคนดีไวกับองคกร ตามทฤษฎี 3 

M’s ของ ศาสตราจารย Canter แหง Harvard Business  School. โดยใชหลัก  3M’s ไดแก 

M: Mastery มอบหมายงานที่ทาทายใหทำ 

M: Membership ยอมรับเขาและครอบครัว วาเปนสมาชิกขององคกร 

M: Meaning เห็นคุณคา ความเกง และความสำคัญของเขา  

 เพราะคนเกงและดีคือสินทรัพยที่สำคัญที่ประเมินคามิได  
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แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอโพธิ์ทอง 

จังหวัดอางทอง 

Work Motivation Among Employees of Pho Thong Subdistrict 

Administrative Centre In Ang Thong 

 

อภิญญา ฉัตรชอฟา∗ 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของพนักงานองคการบริหารสวน

ตำบลในอำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง โดยผูศึกษาไดเรียบเรียงข้ึนโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี 

ตลอดจนศึกษาขอมูลเชิงประจักษ เพื่อเปนแนวทางสำหรับการศึกษาและนำไปปฎิบัติกับองคการ

ตางๆ ในบริบทอื่นๆ โดยมีประเด็นสำคัญตางๆ ไดแก ความสำคัญของการจูงใจในการทำงาน, 

ประเภทของแรงจูงใจในการทำงานตามแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ, รูปแบบในการจูงใจ ตลอดจน

แนวทางในการสรางแรงจูงใจสูความสำเร็จในการบริหารองคการตางๆ และเพื่อใหเกิดการพัฒนา

อยางย่ังยืนตอไปในอนาคต ดังน้ัน แรงจูงใจจึงเปนสิ่งที่สำคัญอยางย่ิงตอการนำพาองคการสู

เปาหมายแหงความสำเร็จและย่ังยืนได ดังจะเห็นไดวา เมื่อองคการใดๆ ใหความสำคัญกับเรื่อง

แรงจูงใจเปนสำคัญ ยอมสงผลใหองคการน้ันๆ ประสบความสำเร็จทั้งในดานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อยางไรก็ตามหากมีการนำความรูที่ไดรับในเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

องคการบริหารสวนตำบลในอำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทองน้ีไปปรับใชกับองคการตางๆ จะตองมี

การศึกษาถึงบริบทของแตละองคการน้ันใหชัดเจนและประยุกตใชอยางเหมาะสมตอไป 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ, การพัฒนาอยางย่ังยืน, ประสิทธิภาพ, ผลสำเร็จ 

 

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 

                                                             
∗∗∗ อาจารยประจำภาควิชารัฐสาสตร คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย สวนกลาง วังนอย 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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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 

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 

 

 

บทนำ 

 การดำเนินงานตางๆ ทั้งองคการของรัฐและองคการเอกชนตางๆ ยอมมีเปาหมายเพื่อสราง

ความสำเร็จ โดยลักษณะขององคการตางๆ ทั้งที่พัฒนาแลว กำลังพัฒนา หรือรอการพัฒนากต็าม

ลวนตองมีเปาหมายสำคัญ คือ ความสำเร็จและการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainability) ซึ่งปจจัยที่

สงผลใหองคการเกิดความสำเร็จน้ันประกอบดวยหลายปจจัยดวยกัน สำหรับปจจัยที่สำคัญและเปน

สิ่งที่จำเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาองคการ (Sustainable Development) คือ แรงจูงใจในการ

ทำงานของพนักงาน เน่ืองจากองคการจะดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสราง

ความย่ังยืนไดคือ พนักงงานและผูบรหิารองคการ สำหรับในสวนที่จะขับเคลื่อนสำคัญย่ิงคือตัวพนักง

งาน ทั้งน้ีหากพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานยอมนำมาซึ่งประโยชนสูงสุดตอองคการน้ันๆ ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

 การสรางแรงจูงในการทำงานของพนักงานในองคการถือวาเปนสิ่งสำคัญอยางมากและมี

ความยากอยางมากเชนเดียวกัน แตหากองคการใดทำไดก็จะสงผลกระทบในเชิงบวกอยางย่ังยืนทั้ง

ในระยะสั้นและระยาวตอไป สำหรับการศึกษาน้ีผูศึกษาไดทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงาน

ของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงแรงจูงใจของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทองและใช

เปนแนวทางสำหรับการศึกษาและนำไปปฎิบัติกับองคการตางๆ ในบริบทอื่นๆ ตอไป  
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แรงจูงใจ (motive) มาจากคำวา movere ภาษาละติน หมายถึง “เคลื่อนไหว (move)” 

ซึ่งไดมีการใหความหมายของคำน้ีไวหลากหลาย เชน แรงจูงใจเปนกระบวนการทางจิตใจที่เกิดจาก

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสภาพแวดลอม (Pinder, 1998) เปนกระบวนการชักนำโนมนาว

ใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสำเร็จ 

(Lovell, 1980) และคือบางสิ่งที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลตอบุคคลน้ัน เพื่อกระทำ เคลื่อนไหว 

หรือแสดงพฤติกรรม ในลักษณะที่มีเปาหมาย น่ันคือ แรงจูงใจเปนเหตุของการกระทำ (Walters, 

1978) นอกจากน้ี แรงจูงใจเปนสภาวะที่อยูภายในตัว ซึ่งเปนพลังที่ทำใหรางกายเคลื่อนไหวไปใน

ทิศทางที่มีเปาหมายตามทีไ่ดเลือกไว ซึ่งเปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทำและ

เปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทำอยางมีทิศทาง (Loundon and Bitta, 1988) 

ดังน้ัน แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม โดยกำหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรม

น้ันดวย ซึ่งแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันของพฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราในแตละ

สถานการณ  

การจูงใจ (motivation) หมายถึง แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมี

การกระทำ (Schiffman and Kanuk, 1991) เปนภาวะภายในของบุคคลที่ถูกกระตุนใหกระทำ

พฤติกรรมอยางมีทิศทางและตอเน่ือง (Woolfolk, 1995) คือ ภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การ

กระทำหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ กระทำพฤติกรรมน้ันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ 

ตองการ (Domjan, 1996) และเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทำ

หรือด้ินรนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยาง ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจมีความพิเศษกวาการ

ตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา หรือการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของ

บุคคลโดยบุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมน้ันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ (Domjan, 1996) ดังน้ัน

การจูงใจ จึงเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจเพื่อใหกระทำการใดๆ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคบางอยาง โดยตองเปนพฤติกรรมทีม่คีวามพิเศษกวาพฤติกรรมที่ปราศจากการจูงใจ ซึ่ง

มีทิศทางและเปาหมายชัดเจน และมีความเขมขนของพฤติกรรม โดยเปนผลมาจากแรงจูงใจให

กระทำ 

 

ความสำคัญของการจูงใจในการทำงาน 

แรงจูงใจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลิตผลของงาน และยังชวยใหเขาใจพฤติกรรมในการ

ทำงานของคนดวย เน่ืองจากมนุษยมีความเปนปจเจกบุคคล ดังน้ันแตละบุคคลจึงมีความแตกตาง
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กันของพฤติกรรมการตอบสนองตองานและตอการจูงใจขององคการ ในการน้ี สามารถสรุป

ความสำคัญของการจูงใจในการทำงานได ดังน้ี 

แรงจูงใจ เปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ทำใหบุคคลมีพลัง มีความพยายาม กระตือรือรน 

มานะ อดทนตอการทำงาน โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ ดวยความเต็มใจ และไมยอมแพ

ตออุปสรรคตางๆ จนสามารถทำงานสำเร็จได โดยมีการพัฒนางานในดานตางใหดีข้ึน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตองาน ซึ่งแรงจูงใจในการทำงานน้ี ยอมสงผลใหบุคคลมุงมั่นทำงานใหเกิดความ

เจริญกาวหนาย่ิงข้ึนน่ันเอง  

แรงจูงใจ ชวยใหสามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมที่บุคคลกระทำได เน่ืองจาก

แรงจูงใจเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ดังน้ัน จึงทำใหสามารถพยากรณพฤติกรรมของ

บุคคลตามแรงจูงใจได ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการบริหารจัดการทรัพยากรมบุคคลใหมี

พฤติกรรมตามที่ตองการได อยางไรก็ตาม มนุษยมีความเปนปจเจกบุคคล ดังน้ัน แรงจูงใจประเภท

เดียวกันอาจสงผลตอพฤติกรรมของแตละบุคคลไดแตกตางกัน และบุคคลแตละคนอาจมีพฤติกรรม

เดียวกันดวยเหตุผลที่แตกตางกันได ในกรณีน้ีเราจึงสามารถใชแรงจูงใจในการอธิบายความแตกตาง

ระหวางบุคคลได เชน สำหรับบุคลากรบางกลุมเราสามารถใชคาตอบแทนที่เปนตัวเงินในการจูงใจ 

ในขณะที่ตองใชการจูงใจดวยตำแหนงที่สูงข้ึนหรือการไดรับการยกยองสำหรับบุคลากรอีกกลุม 

ดังน้ัน แรงจูงใจ เปนปจจัยสำคัญปจจยัหน่ึงในการบริหารจัดการใหบุคคลกระทำพฤติกรรม

ตามที่ประสงคได โดยตองเลือกใชการจูงใจใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ทั้งน้ี สามารถใชการจูงใจ

ประเภทตางๆ ประกอบกันไดตามความเหมาะสม ตามสถานการณและโอกาส เพื่อกระตุนใหบุคคล

มีพฤติกรรมที่พึงประสงคน้ัน ดวยความเต็มใจ โดยมีการกำหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน และเปน

เปาหมายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได 

 

ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน 

สามารถจำแนกประเภทของแรงจงูใจในการทำงานไดจากทฤษฎีแรงจูงใจ ในการน้ี สามารถ

จำแนกได 2 ประเภท ไดแก 1) กลุมทฤษฎีเน้ือหา (Content Theories) และ 2) กลุมทฤษฎี

กระบวนการ (Process Theories) สรปุได ดังน้ี 

1) กลุมทฤษฎีเน้ือหา: เปนประเด็นเกี่ยวกับเน้ือหาสาระของแรงจูงใจ โดยความตองการ

เฉพาะอยางหรือความตองการภายในจะเปนสิ่งจูงใจและกำหนดแนวทางการแสดงออกของ

พฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจในกลุมน้ีมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีลำดับข้ันความตองการ และทฤษฎี

แรงจูงใจภายในและภายนอก 
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1.1) ทฤษฎีลำดับข้ันความตองการ (Needs Hierarchy Theory) โดย อับบราฮัม มาส

โลว (Abraham Maslow) อธิบายลำดับข้ันความสำคัญของความตองการของมนุษย ซึ่งมนุษยยอม

มีความตองการตอสิ่งที่ยังไมไดรับอยูตลอดเวลา จนกระทั้งเมื่อความตองการน้ันไดรับการตอบสนอง

แลว สิ่งน้ันก็จะไมเปนสิ่งจูงใจสำหรับพฤติกรรมของบุคคลน้ันอีกตอไป หากแตความตองการใหมที่

ยังไมไดรับการตอบสนองจะเปนสิง่จงูใจตอไปน่ันเอง ทั้งน้ี ความตองการของมนุษยเริ่มจากระดับข้ัน

ต่ำสุดไปถึงระดับข้ันสูงสุด เมื่อความตองการระดับต่ำไดรับการตอบสนองแลวก็จะมีความตองการใน

ระดับสูงข้ึนอีก โดยทฤษฎีลำดับข้ันความตองการ มี 5 ระดับ ดังน้ี  

(1) ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการข้ัน

พื้นฐานของมนุษย เชน ความตองการปจจัยสี่ 

(2) ความตองการความปลอดภัย (Security Needs) เปนความตองการทาง

สภาพแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัยเปนอิสระจากภัยคุกคามตอรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนความตองการ

ที่เกิดข้ึนหลังจากไดรับการตอบสนองความตองการทางกายภาพเรียบรอยแลว  

(3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการเปนมิตรและมี

ความสัมพันธอันดีกับผูอื่น ตองการเปนที่รักและการยอมรับจากผูอื่น ซึ่งเปนความตองการที่เกิดข้ึน

หลังจากไดรับการตอบสนองดานความตองการความปลอดภัยแลว 

(4) ความตองการความมีคุณคา (Esteem Needs) เปนความตองการใหเห็นวา

ตนเองมีคุณคาหรือนับถือตนเอง ประสบความสำเร็จ ไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ ช่ือเสียง และ

ไดรับการเคารพนับถือจากผูอื่น 

(5) ความตองการความสำเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความ

ตองการข้ันสูงสุดของมนุษย เปนความตองการพัฒนาตนเองใหประสบความสำเร็จไดเต็มศักยภาพ

สูงสุด ตามขีดความสามารถของตนเอง 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว แสดงใหเห็นวา การตอบสนองความตองการของมนุษยเปนสิ่ง

สำคัญ ดังน้ัน การเขาใจธรรมชาติของความตองการของบุคคล จึงมีความสำคัญตอการจูงใจใหมี

พฤติกรรมตามที่ตองการได อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผานมา พบวาการเรียงลำดับข้ันความ

ตองการไมเปนไปตามทฤษฎีลำดับข้ันความตองการของมาสโลว (Wahba & Bridwell, 1973) และ

มีนักวิชาการหลายทานระบุวามาสโลวไมไดตองการใหลำดับข้ันความตองการเปนสิ่งที่ไมยืดหยุน ซึ่ง

ความตองการบางอยางอาจมีความสำคัญมากกวาความตองการอยางอื่น นอกจากน้ี ความตองการ

ไมจำเปนตองไดรับการตอบสนองในลำดับข้ันที่เขมงวด (Barnes & Pressey, 2012) 
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1.2) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation 

Approaches)  

(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล เปน

ความตองการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ เปนความตองการมีความสามารถ สามารถการ

กำหนดสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ และการมองเห็นคุณคา 

โดยสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลคอนขางถาวรตอพฤติกรรม นอกจากน้ี อารมณและความสนใจมีบทบาท

เกี่ยวของโดยตรงที่สำคัญตอพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในจะใหความสนใจในสิ่งจูงใจ

ภายในงาน (Task Intrinsic Incentives) เชน ความทาทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหม 

โดยไมตองการแรงเสริมภายนอก 

(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา

กระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนรางวัล เกียรติยศ ช่ือเสียง เปนแรงเสริมหรือกฎขอบังคับที่มา

เปนเงื่อนไข กำหนดใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคออกมา ซึ่งอาจเปนสิ่งจูงใจทางบวกหรือ

ทางลบก็ได ทั้งน้ี สิ่งจูงใจภายนอกบางประเภทเปนตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายในและความคิด

สรางสรรค ในขณะที่สิ่งจูงใจภายนอกบางอยางสงผลทางบวกตอผลการทำงาน 

2) กลุมทฤษฎีกระบวนการ: เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการรูคิด ในการตัดสินใจและ

เลือกกระทำพฤติกรรม โดยอธิบายวาแรงจูงใจเกิดข้ึนไดอยางไร รวมทั้งรูปแบบของความสัมพันธกับ

ปจจัยตางๆ เชน ทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีความเปนธรรม 

(2.1) ทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย (Goal-Setting Theory) ไดพัฒนามาจากแนวคิด

ของ เอ็ดวิน ลอก (Edwin Locke) ความตองการที่จะบรรลุเปาหมายจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลแสดง

พฤติกรรม โดยมุงความสนใจ ความเพียรพยายามและหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายที่ตองการที่ได

กำหนดไวแลว ซึ่งเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงและทาทายจะสามารถจูงใจและเปนแนวทางในการ

แสดงพฤติกรรมไปในทางที่มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน ทั้งน้ี การกำหนดเปาหมายเพื่อจูงใจบุคคลใหมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคน้ัน ควรเปนเปาหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของบคุคล ลักษณะสำคัญ

ตามทฤษฎีการกำหนดเปาหมายคือ ความผูกพันกับเปาหมายของบุคคล (Individual Goal 

Commitment) เปนความเขมขนของความมุงมั่นเพื่อบรรลุเปาหมาย ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ

ผูกพันกับเปาหมาย ไดแก ปจจัยภายนอก ปจจัยปฏิสัมพันธและปจจัยภายใน 

(2.2) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) โดย วิคเตอร วูม (Victor Vroom) 

อธิบายวา บุคคลจะคาดหวังวาจะไดรับสิ่งที่ตองการจากการจูงใจใหทำงานหรือกิจกรรมน้ัน ซึ่ง

มนุษยมีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการทำพฤติกรรมเพื่อใหไดรับรางวัลจากการกระทำ โดยรางวัลมี
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ความหมายสำหรับบุคคลน้ันกอนที่บคุคลจะทำกิจกรรมดังกลาว ซึ่งแรงจูงใจตามทฤษฎีน้ี เปนผลมา

จากผลคูณขององคประกอบของความเช่ือที่บุคคลมีอยู ไดแก ความคาดหวัง (Expectancy) การ

กระทำกับผลลัพธ (Instrumentality) และการรับรูคุณคา (Valence) โดยเมื่อองคประกอบทั้งสาม

สวนมีคุณคาสูงจะทำใหบุคคลมีแรงจูงใจสูง แตถาองคประกอบใดมีคาเปนสูญยอมจะทำใหระดับ

แรงจูงใจรวมเปนสูญ สำหรับทฤษฎีน้ี แรงจูงใจเปนเพียงหน่ึงปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งใน

การทำงานน้ัน ตองมีการผสมผสานแรงจูงใจกับทักษะและความสามารถ การรับรูบทบาท และ

โอกาสในการทำงาน  

2.3 ทฤษฎีความเปนธรรม (Equity Theory) โดย เจ สเตซีย อดัมส (J. Stacy Adams) 

ไดอธิบายวาการจูงใจไดรับอิทธิพลจากการรับรูของบุคคลถึงความเปนธรรมหรือความเสมอภาคที่

ไดรับจากการปฏิบัติงาน เปนการเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นโดยคำนึงถึงปจจัยนำเขา (Inputs) และ

ผลลัพธ (Outcomes) ซึ่งปจจัยนำเขา เปนสิ่งที่บุคคลมีสวนในการทำงาน เชน เวลา ประสบการณ 

และปริมาณงาน สวนผลลัพธเปนสิ่งไดจากการทำงาน เชน ผลประโยชน และคาจาง โดยเมื่อ

เปรียบเทียบแลวตัดสินวามีความเปนธรรม บคุคลก็จะถูกจูงใจใหคงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไว 

แตถาเปนผลในทางตรงขามแลว บุคคลจะลดการปฏิบัติงานลง นอกจากน้ี การรับรูถึงความไมเปน

ธรรมจะสงผลตอผลลัพธการทำงานที่ไมพึงประสงคดวย โดยแสดงพฤติกรรมตอตาน มีความทอแท 

เบื่อหนาย ต้ังใจลาออกจากงาน และสงผลตออารมณทางลบ (Disley, Hatton & Dagnan, 2009; 

Roy, Bastounis & Minibas-Poussard, 2012) ทั้งน้ี จากทฤษฎีดังกลาว ไดมีการขยายขอบเขต

ศึกษาในหลายลักษณะ เชน ความเปนธรรมดานผลตอบแทน (Distributive Justice) ความเปน

ธรรมดานกระบวนการ (Procedural Justice) ความเปนธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ (Interactional 

Justice) ความเปนธรรมดานขอมูลขาวสาร (Informational Justice) และความเปนธรรมดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Justice)  

 

รูปแบบของแรงจูงใจ 

นักจิตวิทยาไดแบงรูปแบบของแรงจูงใจไดเปนหลายรูปแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่สำคัญ สรุปได 

ดังน้ี 

1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) เปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะ

ประกอบพฤติกรรม ทีจ่ะประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Excellence) 

ที่ตนต้ังไว ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะสำคัญ คือ มุงหาความสำเร็จและกลัวความลมเหลว มี

ความทะเยอทะยานสูง ต้ังเปาหมายสูง มีความรับผิดชอบในการงานดี มีความอดทนในการทำงาน รู
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ความสามารถที่แทจริงของตนเอง เปนผูที่ทำงานอยางมีการวางแผน และเปนผูที่ ต้ังระดับความ

คาดหวังไวสูง 

2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliative Motive) ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธ มักจะเปนผูที่โอบ

ออมอารี เปนที่รักของเพื่อน มีลักษณะเห็นใจผูอื่น ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ ในการทำสิ่งใดจะมี

เปาหมายเพื่อใหไดรับการยอมรับจากกลุม ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไมกลา

แสดงออก ต้ังเปาหมายต่ำ หลีกเลี่ยงการโตแยงมักจะคลอยตามผูอื่น 

3) แรงจูงใจใฝอำนาจ (Power Motive) ผูที่มีแรงจูงใจน้ี สวนมากมักจะพัฒนามาจาก

ความรูสึกวาตนเอง ขาดบางสิ่งบางอยางที่ตองการ ทำใหเกิดมีความรูสึกเปนปมดวย จึงพยายาม

สรางปมเดนข้ึนมาเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด ซึ่งมีลักษณะสำคัญ ไดแก ชอบมีอำนาจเหนือผูอื่น 

บางครั้งออกมาในลักษณะการกาวราว ตอตานสังคม แสวงหาช่ือเสียง ชอบเสี่ยง ทั้งในดานของการ

ทำงาน รางกายและอุปสรรคตางๆ และชอบเปนผูนำ 

4) แรงจูงใจใฝกาวราว (Aggression Motive) ผูที่มีแรงจูงใจแบบน้ีมักเปนผูที่ไดรับการ

เลี้ยงดูแบบเขมงวดมากเกินไป จึงหาทางระบายออกกับผูอื่น หรืออาจเน่ืองมาจากการเลียนแบบ

บุคคลหรือจากสื่อตางๆ ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ ไดแก ถือความคิดเห็นหรือใหความสำคัญตนเองเปน

ใหญ และชอบทำรายผูอื่นทั้งการทำรายดวยกายหรือวาจา 

5) แรงจู งใจใฝพึ่ งพ า (Dependency Motive) ส าเห ตุของการมี แรงจู งใจแบบ น้ี  

เน่ืองมาจากการเลีย้งดูของพอแมทีท่ะนุถนอมมากเกินไป ไมเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือตนเอง ผูที่

มีแรงจูงใจใฝพึ่งพาจะมีลักษณะสำคัญ ไดแก ไมมั่นใจในตนเอง ไมกลาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มักจะ

ลังเล ไมกลาเสี่ยง ตองการความชวยเหลือและกำลังใจจากผูอื่น 

 

แนวทางในการจูงใจ 

ผูบริหารสามารถประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานใหเหมาะสมกับบุคคลและบริบท

ของหนวยงาน เพื่อจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางสงเสริมแรงจูงใจใน

การทำงานน้ัน ตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานตางๆ เปนสำคัญ เน่ืองจาก เมื่อได

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแรงจูงใจของตนแลวจะทำใหบุคคลน้ันเต็มใจใชความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เชน การหมายงานที่ทาทายความสามารถใหกับพนักงานมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

สูง  นอกจากน้ี ควรสรางความนาดึงดูดใจและนาสนใจ ใหกับงานที่ทำ โดยใหสอดคลองกับแรงจูงใจ

และคานิยมของพนักงาน เชน พนักงานที่มีแรงจูงใจภายใน ควรเพิ่มคุณคาของงาน โดยทำใหงานมี

ความนาสนใจและทาทายความสามารถ โดยใหอิสระในการปฏิบัติงานดวย  
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การใชสิ่งจูงใจ ใหผลตอบแทนและรางวัลในการจูงใจใหคนปฏิบัติงานตามที่องคการ

ตองการ ควรใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสำคัญดวย เมื่อเห็นคุณคาในสิ่งที่ไดรับก็

จะทำใหมีความพึงพอใจตองานและทำงานอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการขององคการ ทั้งน้ี

พนักงานตองรับรูวาผลตอบแทนดังกลาวมีความยุติธรรม และคุมคากับการทุมเทให 

การจัดสภาพแวดลอมการทำงาน สรรทรัพยากรวัสดุอุปกรณในการทำงาน และเครื่อง

อำนวยความสะดวกตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม เพียงพอ เพื่อใหพนักงานสามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธภาพ นอกจากกน้ี ควรเปดโอกาสพนักงานมโีอกาสเลอืก

เวลาในการทำงานที่ตองการตามตารางเวลาที่จัดให เชน การจัดเวลาทำงานที่แปรเปลี่ยนได 

(Variable Work Schedules) หรือมีก ารยืดห ยุน เวลาในการป ฏิบั ติงาน  (Flextime Work 

Schedule) 

การมีสวนรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในการกำหนดเปาหมายการทำงานที่

ชัดเจนเฉพาะเจาะจง ทาทาย นาสนใจและสามารถบรรลุผลสำเร็จได เพื่อใหพนักงานมีความรูสึก

ภาคภูมิใจ รับผิดชอบงานและพยายามดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวดวยความเต็มใจ 

นอกจากน้ี การใหพนักงานมีสวนรวมในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งการวางแผนและการตัดสินใจ จะ

เปนการสรางความผูกพันกับงาน และเห็นคุณคาของตนวามีความสำคัญตอหนวยงาน 

 

บทสรุป 

แนวทางการจูงใจบุคลากรในการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ไดน้ัน เปนหนาที่หลักของผูบริหารในการสรางและพัฒนาใหเกิดข้ึนในองคการน้ันๆ เพื่อใหการ

ดำเนินงานเกิดความสำเร็จ ซึ่งผูบริหารองคการจำเปนอยางย่ิงที่จะตองอาศัยแนวคิด ทฤษฏีทั้งใน

สวนของกลุ มทฤษฎีเน้ือหา (Content Theories) และกลุ มทฤษฎีกระบวนการ (Process 

Theories) ดานแรงจูงใจประกอบกับการประยุกตใชในบริบทตางๆ ใหเกิดข้ึนและเห็นผลเปน

รูปธรรมอยางชัดเจน เพื่อใหการทำงานของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลในอำเภอโพธ์ิทอง 

จังหวัดอางทอง และองคการอื่นๆ เกิดการสรางการพัฒนา (Sustainable Development) ตอไป

ในอนาคตอยางตอเน่ืองอยางย่ังยืน ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี  

1. ผูบริหารตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงงานในทุกๆ ดานตลอดจนมี

การศึกษาภูมิหลังให ชัดเจนเชิงประจักษทั้ งในสวนของ แรงจูงใจ ความตองการ คานิยม 

ความสามารถ ความสนใจและการเรียนรู เพื่อสรางแรงจูงใจและคานิยมของพนักงานเหมาะสมกับ

งานที่ทำอยางแทจริง เชน พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงควรจัดสรรงานที่มีความทาทาย ดึง
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ความสามารถเฉพาะตัวของแตละคนออกมาใชอยางเต็มศักยภาพ และในทางตรงขามกัน หาก

พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิต่ำ ควรจัดสรรงานที่เหมาะสมและสรางแรงกระตุนใหเพิ่มแนวคิด

และสรางทัศนคติในเชิงสรางเสริมอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีเรื่องของรางวัลและผลตอบแทนควร

จัดสรรใหสอดคลองกับความตองการ 

2. การสรางคุณคาของงาน หรือเรียกวา Job Enrichment เพื่อสรางแรงจูงใจ 

โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในของพนักงาน ซึง่ทำใหเกิดความนาสนใจ นาคนหา และใหอิสระในการ

วิธีการทำงาน อยางไรก็ตาม หากพนักงานขาดความสามารถในดานทักษะหรือประสบการณควร

เพิ่มเติมโดยการสงเสริมใหพนักงานทำงานตามความถนัด เพื่อสรางแรงจูงใจที่เกิดข้ึนจากความถนัด

และทำงานไดสำเร็จแลวคอยปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทำงานอื่นๆ ในลักษณะที่คลายคลึงกันกับงาน

เดิม เพื่อใหพนักงานเกิดการปรับตัวและพัฒนาตอไป นอกจากน้ียังทำใหไมเกิดการเบื่อหนายในการ

ทำงานเดิมๆ  

3. สรางสรรคสิ่งจูงใจเชิงรุก ไดแก ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานเพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไปตามความตองการขององคการ เพื่อใหการทำงานเปนไปตามเปาหมายจำเปน

อยางย่ิงที่จะตองมีสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดกอนการทำงาน และเปนการกระตุนใหเกิดความรักในงานมาก

ย่ิงข้ึน นอกจากน้ีควรมีของรางวัลในประเภทตางๆ ไดแก ความมั่นคงในตำแหนง ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การยอมรับ ทั้งน้ีการกระทำดังกลาวจำเปนอยางย่ิงที่จะตองคำนึงถึงสิ่งที่

พนักงานตองรับรูวามีความยุติธรรมและคุมคากับการที่พนักงานทุมเททั้งแรงกาย แรงใจและความรู

ความสามารถในการทำใหประสพความสำเร็จและย่ังยืนอยางแทจริง  

4. การจัดสรรเรือ่งของเวลาในการปฎิบัติงานใหสอดคลองกบัการทำงานของพนักงาน

แตละคน ตลอดจนการสับเปลี่ยนเวลาเมื่อมีเหตุจำเปนอยางคลองตัว และไมเปนอุปสรรคตอการ

ทำงาน ซึ่งการจัดสรรเวลาถือวาเปนเรื่องสำคัญที่องคการจำเปนตองใหความสำคัญ เน่ืองจาก

พนักงานแตคนมีความจำเปนที่แตกตางกัน หากเปดโอกาสเรื่องเวลาและมีสวนในการเลือกเวลา

ตามที่ตนเองตองการ การกระทำดังกลาวจะชวยเพิ่มประสิทธิผลของงานและเกิดความยืดหยุนตอ

การทำงานไดอยางมาก  

5. องคการตางๆ ตองใหความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรบุคคล สภาพแวดลอมที่

เอื้อตอากรทำงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณในการทำงานเพื่อใหเกิดความสะดวกตางๆ แกพนักงาน 

เพื่อใหการปฎิบัติงานสามารถบรรลุเปาประสงคไดอยางรวดเร็วและเกิดการพัฒนาตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6. องคการควรจะตองเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการคิด เสนอความคิดเห็น 

วางแผนและรวมตัดสินใจในงานตางๆ ที่รับผิดชอบ ซึ่งผลดีตอการทำงานและชวยใหเกิดความผกูพนั

ในองคการและในงาน เน่ืองจากพนักงงานจะมคีวามคิดและความรูสกึวาตนเองเปนเจาของ เปนสิ่งที่

ตองทำใหดีที่สุด และสงผลใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในการความสำเร็จที่เกิดข้ึน  

7. องคการตองมีเปาหมาย (Target goad) ที่ชัดเจน ซึ่งการกำหนดเปาหมายควรเปน

เปาหมายที่รวมกันระหวางผูบรหิารและพนักงานรวมกันระดมความคิด และสรางสรรเพื่อใหเกิดการ

กระตุนการทำงาน และเกิดความภาคภูมิใจของพนักงาน หากพนักงานไดมีสวนรวมดังกลาวแลวจะ

สงผลตอความรับผิดชอบและพยายามทำงานใหสำเร็จ อยางไรก็ตามแมวาเปาหมายจะทาทาย

เพียงใดก็ตาม หากพนักงานไดรวมกันตัดสินใจกำหนดเปาหมายแลวจะเกิดผลดีมากกวาผลเสียที่มา

กระทบ และเมื่อเจออุปสรรคตางๆ จะรวมกันแกไขใหสำเร็จได นอกจากน้ียังทำใหเกิดความคิด

สรางสรรคใหมเพื่อนำมาพัฒนาองคการตอไปไดอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ 

วิศวกรโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย จัดเปนทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในโลกยุค ทำใหแรงงานฝมือของวิศวกรไทย ตอง

ปรับตัวอยางมาก ตองสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

และเปนแรงงานที่มีคุณภาพ  

ศักยภาพ ซึ่งหมายถึง แรงงานตองมีความรู ความสามารถ ความชำนาญ มีระเบียบวินัย 

และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ การสงเสริมใหวิศวกรโรงงานมีความรู มีความสามารถ 

มีสมรรถนะ สอดคลองตามเปาหมายและยุทธศาสตรขององคการ ตลอดจนมีพฤติกรรมการทำงานที่

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ นอกจากน้ียังเปนการเตรียมความพรอมของวิศวกรโรงงานของ

ไทย ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลก เน่ืองจาก

สภาพแวดลอมการทำงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของแตละองคการ มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาอยูเสมอ 

คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ , การพัฒนาศักยภาพวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยตาม 

   แนวหลักพุทธธรรม, การพัฒนาศักยภาพวิศวกรโรงงาน , การพัฒนาวิศวกรใน 

    โรงงานอุตสาหกรรม 

Abstract 

                                                             
* นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
** อาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
*** 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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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 

 

บทนำ  

การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย มีวัตถุประสงค เพื่อให

สมรรถนะวิศวกรโรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มข้ึน เพื่อสามารถปฏิบัติงานขององคการ

ตางๆไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อใหแรงงานฝมือของวิศวกรไทย มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

สูงข้ึนอยางตอเน่ือง เปนประโยชนกับภาคอุตสาหกรรมของไทย การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

มีความจำเปนที่จะตองทำงานรวมกับบุคคลอื่น เชนลูกนอง หัวหนางาน และชาวตางชาติ  แผนกอื่น 

เชนแผนกตรวจสอบ แผนกขาย แผกบุคคลฯลฯ  นอกจากน้ันยังตองคำนึงถึงองคกร หมายถึง

โรงงาน หรือ บริษัทดวย ดังน้ันการทำงานเปนทีมจึงมีความสำคัญอยางย่ิงในการปฏิบัติงานใน

ตำแหนงวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 

แรงจูงใจก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยในโรงงาน

อุตสาหกรรม เน่ืองจากมนุษยมีความเปนปจเจกบุคคล จึงมีความคาดหวังในการประสบความสำเร็จ

ในหนาที่การทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของตน 
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แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสมรรถนะ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การพฒันาความรู ความสามารถ ทักษะ ความ

ชำนาญ และประสบการณของบุคคลที่นำมาใชในการทำงาน รวมกันจนเกิดเปนศักยภาพและมี

คุณคา ทำใหองคกรมีความสามารถในการดำเนินกจิกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยใน

ครั้งน้ียึดหลักการพฒันาทุนมนุษยของ ลีโอนารด แน็ดเลอร (Leonard Nadler) ใน 3 ดานสำคัญ 

ดังน้ี 

 1.1. ดานฝกอบรม หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนในเรื่องของทักษะ 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทำงาน 

 1.2. ดานการศึกษา หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดความรู ความ

เขาใจ เขาถึง และสามารถพัฒนาหรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในงานทีรับผิดชอบได ทั้งน้ีอาจหมาย

รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมใหไดรับการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูตำแหนง หนาที่ที่

สูงข้ึนดวย 

 1.3. ดานการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมทั้งองคกรเพื่อผล

แหงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่จะเกิดข้ึน โดยมีพื้นฐานมาจากศักยภาพของบุคลากรหรือทุนมนุษย

แตละสวนงานมาประกอบเขาดวยกัน 

 

2. สมรรถนะหลัก 5 ดาน หมายถึง หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปน 

คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรอืนทั้งระบบ เพื่อเปนการหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พึง

ประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลกัในภาคราชการพลเรือน ประกอบดวย  

     2.1) การมุ งผลสัมฤทธ์ิ คือ ความมุ งมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกิน

มาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการ

กําหนดข้ึน 

     2.2) บริการที่ดี คือ ความมุงมั่น ความต้ังใจ และความ พยายามที่จะใหบริการแกผู

ขอรับบริการจากงานในหนาที่ราชการของตน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ  

      2.3) การสั่งสมความรู ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ คือ ความสนใจ ใฝรู สั่งสม

ความรู และความสามารถของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยการศึกษา คนควา และการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
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     2.4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม คือ การดํารงตนและ

ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และ

จรรยาขาราชการเพื่อรักษา  

     2.5) การทํางานเปนทีม คือ ความต้ังใจและความพรอม ที่จะทํางานรวมกับผูอื่น 

หรือเปนสวนหน่ึงของทีมงาน หนวยงาน หรือ สวนราชการ รวมถึงมีความสามารถในการสรางและ

รักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมงานดวย 

3. สมรรถนะตนแบบ หมายถึง ขีดความสามารถในการทำงานตามหลักของ David 

C.McClelland บุคคลทำงานไดดี ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด ซึ่งมีองคประกอบหลักใหญๆคือ ความรู ทักษะความสามารถ เจตคติ คานิยม แรงจูงใจ 

รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมแลวมีผลตอความสำเร็จของงาน  

   3.1) ความรู (Knowledge) หมายถึง ขอมูล ความรู ความเขาใจในหลักการแนวคิด

ตาง ๆ ที่บุคคลจำเปนตองมีในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ หรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคลตองมีความรู

อะไรบาง” เชน เจาหนาที่บุคคล ตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ความรู

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เปนตน 

3.2) ทักษะ (skill) หมายถึง ความสามารถ ความชำนาญหรือความคลองแคลวในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งดานการใชอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย หรือการใชสมองเพื่อคิดสิ่งตางๆ หรือ

กลาวอยางสั้นๆ ก็คือ “บุคคลตองทำอะไรไดบาง” ระดับหรือประเภทของสมรรถนะน้ีเราสามารถ

นำไปประยุกตใชในการวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล       

3.3) ทัศนคติ คานิยม Self-Concept หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง อาจรวมถึง

ทัศนคติ (attitude) คานิยม (value) จินตภาพสวนบุคคล (self-image) เปนตน    

3.4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคลTraits หมายถึง เปนคุณลักษณะทาง

กายภาพของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมา เพื่อตอบสนองตอขอมูล หรือสถานการณตางๆ อยาง

สม่ำเสมอ อุปนิสัยเปนสิ่งที่เกิดจากการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ และการเรียนรูของ

บุคคล เชน การควบคุมอารมณภายใตสภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เปนตน 

3.5) แรงจูงใจ (motive) หมายถึง เปนสิ่งที่บุคคลคิดถึงหรือมีความตองการ ซึ่ง

แรงจูงใจจะเปนตัวผลักดันหรือแรงขับใหบุคคลกระทำพฤติกรรม หรือตัวกำหนดทิศทางหรือ

ทางเลือกในการกระทำพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอเปาหมาย  
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ความหมายของการทำงานเปนทีม 

ในสภาวะการขององคการในปจจุบัน  องคการทั้งหลายจำเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางใน

การทำงานใหมีความเขมแข็งเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงได หรือสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล การนำคนมารวมเปนกลุมทำงานดวยกัน ใน

บางครั้งอาจไมชวยใหประสิทธิภาพในการทำงานขององคการเกิดข้ึนอยางเต็มที่ ผูนำจึงตองสรางให

เกิดการทำงานเปนทีมข้ึน เพื่อใชประโยชนของทีมงานในการสรางผลผลิตของงานและความ

ไดเปรียบในการแขงขันกับองคการอื่นๆ 

การทำงานเปนทีม มีผูที่ใหความหมายไวหลายความหมาย ดังน้ี 

          การทำงานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธ และ ตองพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวรวมกัน (Kezsbom อางจากเกสร เสวตรนิสากร 2549: 72) 

 การทำงานเปนทีม หมายถึง การที่สมาชิกแตละคนดำเนินการดวยความรู ความสามารถ 

และ ใขความพยายามรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกำหนดไว ภายใตการมีสวนรวมทาง

สติปญญา ของสมาชิกในทีม และ ผูนำทีมจะตองมีบทบาทที่หลากหลาย ที่จะทำใหทีมบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (Haris อางจากบุตรี จารุโรจน 2550:108) 

 การทำงานเปนทีม หมายถึงการเช่ือมโยง และ การใชทรัพยากรรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ทำใหเกิดผลจากการใชความพยายามของแตละบุคคลรวมกัน ซึ่งจะ

มีระดับของผลงานสูงกวาผลรวมของปจจัยนำเขาของแตละบุคคล หรือ หมายถึงกลุมของบุคคลที่

รวมกันทำงานใหสำเร็จ ซึ่งต้ังข้ึนเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในองคการ หรือสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงที่องคการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว (ธนวรรธ ต้ังสินทรัพยศิริ 2550:185) 

 การทำงานเปนทีม หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต 2คนข้ึนไป มาทำงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายเดียวกันอยางมีประสทิธิภาพ และ ผูปฏิบัติงานก็เกิดความพึงพอใจในการทำงานน้ัน  (ยง

ยุทธ เกษสาคร 2554:182) 

 การทำงานเปนทีม หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทำงานรวมกัน มีปฏิสัมพันธระหวาง 

สมาชิกในกลุม ชวยกันทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตาง

มีความพึงพอใจในการทำงานน้ันๆ  (สุนันทา เลาหนันทน อางจากเกสร เสวตรนิสากร 2549:72) 

 กลาวโดยสรุป การทำงานเปนทีม หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปมาทำกิจกรรม

รวมกัน มีการประสานงาน และสื่อสารกันภายในทีมงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการทำงาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการทำงานเปนทีม 

           การทำงานเปนทีม คือ การทำงานรวมกันเพื่ อใหบรรลุ เปาหมายเดียวกัน โดยมี

วัตถุประสงคดังน้ี (เกสร เสวตรนิสากร 2549:72-74) 

          1.เพื่อแสวงหาวิธีการแกไขปญหารวมกัน ในการทำงานยอมมีปญหาเกิดข้ึน การรวมกัน

ระดมความคิดในการแกไขปญหา จะทำใหทีมงานมีทางเลือกหลายทาง จากน้ันทีมงานจะเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา ดังที่สุภาษิตไทยกลาววา “หลายหัวดีกวาหัวเดียว” 

  2. เพื่อแบงงานกันทำ บุคคลแตละคนยอมมีความสามารถแตกตางกัน ในทีมงานจะแบง

งานกันทำตามความสามารถ ตามความชำนาญ เชน ทีมฟุตบอล จะมีคนเลนฟุตบอลในตำแหนง

ตางๆ เชน ศูนยหนา ปกซาย ปกขวา กองกลาง กองหลัง เปนตน เมื่อทุกคนไดแบงงานกันแลว และ 

ประสานงานการทำงานอยางเปนระบบ งานก็จะสำเร็จตามความมุงหมาย  

         3. เพื่อเสริมสรางทักษะความเช่ียวชาญ ใหมากข้ึน การทำงานรวมกัน จะทำใหทีมงาน ได

ฝกทักษะรวมกัน ทีมงานชวยเสริมทักษะความเช่ียวชาญ ใหเพิ่มพูนมากข้ึน ชวยใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพ เปนการใชศักยภาพของทีมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

         4. เพื่อใหขอมูลยอนกลับในการที่สรางสรรค ประสิทธิภาพในการทำงานของทีมจะลด

ต่ำลง และ ความตึงเครียดจะเพิ่มสูงข้ึน หากหลีกเลี่ยงการปอนกลับขอมูล และวิพากษวิจารณ ซึ่ง

กันและกัน อยางสรางสรรค ดังน้ันการแสดงความคิดเห็นในลักษณะขอมูลปอนกลับ จึงเปน

สิ่งจำเปน และเปนประโยชน อยางย่ิงในการพัฒนาทีมงาน 

         5. เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน การไววางใจกัน และ การเปดเผยความจริงใจใน

หมูสมาชิกทีมงานเดียวกัน ดวยการเห็นคุณคาของคนอื่น และ การยอมรับในศักยภาพของแตละ

บุคคล ใหเกียรติซึ่งกัน และกัน ความเช่ือมันในความสามารถของตัวบุคคล จะทำใหทีมงานมีความ

เขมแข็งมากย่ิงข้ึน 

       6. เพื่อสรางเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค การเปดโอกาสใหทุกคนในทีมงานไดแสดงความ

คิดเห็นตางๆ เปนการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความคิดที่เปนประโยชน สามารถ

นำมาใชในองคการไดอยางดี เพราะขอเสนอความคิด แตละคนยอมมีความหลากหลาย เปนหนาที่

ของผูนำ และทีมงาน ที่จะชวยกันนำความคิดเหลาน้ันมาใชใหเกิดประโยชน  

       กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคหลกัของการทำงานเปนทมี คือเพื่อปรบัปรุงความสัมพันธตางๆ ใน

การทำงานใหดีข้ึน โดยใชพลังของทีมชวยใหองคการ ประสบความสำเรจ็ในการทำงาน โดยสมาชิก

ในทีมมีความพอใจการปฏิบัติงาน และ มีความพอในใจเพือ่รวมทีม 
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แรงจูงใจในการทำงาน 

แรงจูงใจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลิตผลของงาน และยังชวยใหเขาใจพฤติกรรมในการ

ทำงานของคนดวย เน่ืองจากมนุษยมีความเปนปจเจกบุคคล ดังน้ันแตละบุคคลจึงมีความแตกตาง

กันของพฤติกรรมการตอบสนองตองานและตอการจูงใจขององคการ ในการน้ี สามารถสรุป

ความสำคัญของการจูงใจในการทำงานได ดังน้ี 

แรงจูงใจ เปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ทำใหบุคคลมีพลัง มีความพยายาม กระตือรือรน 

มานะ อดทนตอการทำงาน โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ ดวยความเต็มใจ และไมยอมแพ

ตออุปสรรคตางๆ จนสามารถทำงานสำเร็จได โดยมีการพัฒนางานในดานตางใหดีข้ึน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตองาน ซึ่งแรงจูงใจในการทำงานน้ี ยอมสงผลใหบุคคลมุงมั่นทำงานใหเกิดความ

เจริญกาวหนาย่ิงข้ึนน่ันเอง  

แรงจูงใจ ชวยใหสามารถอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมที่บุคคลกระทำได เน่ืองจาก

แรงจูงใจเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ดังน้ัน จึงทำใหสามารถพยากรณพฤติกรรมของ

บุคคลตามแรงจูงใจได ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการบริหารจัดการทรัพยากรมบุคคลใหมี

พฤติกรรมตามที่ตองการได อยางไรก็ตาม มนุษยมีความเปนปจเจกบุคคล ดังน้ัน แรงจูงใจประเภท

เดียวกันอาจสงผลตอพฤติกรรมของแตละบุคคลไดแตกตางกัน และบุคคลแตละคนอาจมีพฤติกรรม

เดียวกันดวยเหตุผลที่แตกตางกันได ในกรณีน้ีเราจึงสามารถใชแรงจูงใจในการอธิบายความแตกตาง

ระหวางบุคคลได เชน สำหรับบุคลากรบางกลุมเราสามารถใชคาตอบแทนที่เปนตัวเงินในการจูงใจ 

ในขณะที่ตองใชการจูงใจดวยตำแหนงที่สูงข้ึนหรือการไดรับการยกยองสำหรับบุคลากรอีกกลุม 

ดังน้ัน แรงจูงใจ เปนปจจัยสำคัญปจจยัหน่ึงในการบริหารจัดการใหบุคคลกระทำพฤติกรรม

ตามที่ประสงคได โดยตองเลือกใชการจูงใจใหเหมาะสมกับแตละบุคคล ทั้งน้ี สามารถใชการจูงใจ

ประเภทตางๆ ประกอบกันไดตามความเหมาะสม ตามสถานการณและโอกาส เพื่อกระตุนใหบุคคล

มีพฤติกรรมที่พึงประสงคน้ัน ดวยความเต็มใจ โดยมีการกำหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน และเปน

เปาหมายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได 

 

ประเภทของแรงจูงใจในการทำงาน 

สามารถจำแนกประเภทของแรงจงูใจในการทำงานไดจากทฤษฎีแรงจูงใจ ในการน้ี สามารถ

จำแนกได 2 ประเภท ไดแก 1) กลุมทฤษฎีเน้ือหา (Content Theories) และ 2) กลุมทฤษฎี

กระบวนการ (Process Theories) สรปุได ดังน้ี 
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1) กลุมทฤษฎีเน้ือหา: เปนประเด็นเกี่ยวกับเน้ือหาสาระของแรงจูงใจ โดยความตองการ

เฉพาะอยางหรือความตองการภายในจะเปนสิ่งจูงใจและกำหนดแนวทางการแสดงออกของ

พฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจในกลุมน้ีมีหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีลำดับข้ันความตองการ และทฤษฎี

แรงจูงใจภายในและภายนอก 

1.1) ทฤษฎีลำดับข้ันความตองการ (Needs Hierarchy Theory) โดย อับบราฮัม มาส

โลว (Abraham Maslow) อธิบายลำดับข้ันความสำคัญของความตองการของมนุษย ซึ่งมนุษยยอม

มีความตองการตอสิ่งที่ยังไมไดรับอยูตลอดเวลา จนกระทั้งเมื่อความตองการน้ันไดรับการตอบสนอง

แลว สิ่งน้ันก็จะไมเปนสิ่งจูงใจสำหรับพฤติกรรมของบุคคลน้ันอีกตอไป หากแตความตองการใหมที่

ยังไมไดรับการตอบสนองจะเปนสิง่จงูใจตอไปน่ันเอง ทั้งน้ี ความตองการของมนุษยเริ่มจากระดับข้ัน

ต่ำสุดไปถึงระดับข้ันสูงสุด เมื่อความตองการระดับต่ำไดรับการตอบสนองแลวก็จะมีความตองการใน

ระดับสูงข้ึนอีก โดยทฤษฎีลำดับข้ันความตองการ มี 5 ระดับ ดังน้ี  

(1) ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการข้ัน

พื้นฐานของมนุษย เชน ความตองการปจจัยสี่ 

(2) ความตองการความปลอดภัย (Security Needs) เปนความตองการทาง

สภาพแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัยเปนอิสระจากภัยคุกคามตอรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนความตองการ

ที่เกิดข้ึนหลังจากไดรับการตอบสนองความตองการทางกายภาพเรียบรอยแลว  

(3) ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการเปนมิตรและมี

ความสัมพันธอันดีกับผูอื่น ตองการเปนที่รักและการยอมรับจากผูอื่น ซึ่งเปนความตองการที่เกิดข้ึน

หลังจากไดรับการตอบสนองดานความตองการความปลอดภัยแลว 

(4) ความตองการความมีคุณคา (Esteem Needs) เปนความตองการใหเห็นวา

ตนเองมีคุณคาหรือนับถือตนเอง ประสบความสำเร็จ ไดรับการยกยอง มีเกียรติยศ ช่ือเสียง และ

ไดรับการเคารพนับถือจากผูอื่น 

(5) ความตองการความสำเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความ

ตองการข้ันสูงสุดของมนุษย เปนความตองการพัฒนาตนเองใหประสบความสำเร็จไดเต็มศักยภาพ

สูงสุด ตามขีดความสามารถของตนเอง 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว แสดงใหเห็นวา การตอบสนองความตองการของมนุษยเปนสิ่ง

สำคัญ ดังน้ัน การเขาใจธรรมชาติของความตองการของบุคคล จึงมีความสำคัญตอการจูงใจใหมี

พฤติกรรมตามที่ตองการได อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผานมา พบวาการเรียงลำดับข้ันความ

ตองการไมเปนไปตามทฤษฎีลำดับข้ันความตองการของมาสโลว (Wahba & Bridwell, 1973) และ
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มีนักวิชาการหลายทานระบุวามาสโลวไมไดตองการใหลำดับข้ันความตองการเปนสิ่งที่ไมยืดหยุน ซึ่ง

ความตองการบางอยางอาจมีความสำคัญมากกวาความตองการอยางอื่น นอกจากน้ี ความตองการ

ไมจำเปนตองไดรับการตอบสนองในลำดับข้ันที่เขมงวด (Barnes & Pressey, 2012) 

1.2) ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation 

Approaches)  

(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล เปน

ความตองการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ เปนความตองการมีความสามารถ สามารถการ

กำหนดสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ และการมองเห็นคุณคา 

โดยสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลคอนขางถาวรตอพฤติกรรม นอกจากน้ี อารมณและความสนใจมีบทบาท

เกี่ยวของโดยตรงที่สำคัญตอพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน แรงจูงใจภายในจะใหความสนใจในสิ่งจูงใจ

ภายในงาน (Task Intrinsic Incentives) เชน ความทาทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหม 

โดยไมตองการแรงเสริมภายนอก 

(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา

กระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนรางวัล เกียรติยศ ช่ือเสียง เปนแรงเสริมหรือกฎขอบังคับที่มา

เปนเงื่อนไข กำหนดใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคออกมา ซึ่งอาจเปนสิ่งจูงใจทางบวกหรือ

ทางลบก็ได ทั้งน้ี สิ่งจูงใจภายนอกบางประเภทเปนตัวบั่นทอนแรงจูงใจภายในและความคิด

สรางสรรค ในขณะที่สิ่งจูงใจภายนอกบางอยางสงผลทางบวกตอผลการทำงาน 

2) กลุมทฤษฎีกระบวนการ: เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการรูคิด ในการตัดสินใจและ

เลือกกระทำพฤติกรรม โดยอธิบายวาแรงจูงใจเกิดข้ึนไดอยางไร รวมทั้งรูปแบบของความสัมพันธกับ

ปจจัยตางๆ เชน ทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีความเปนธรรม 

(2.1) ทฤษฎีการกำหนดเปาหมาย (Goal-Setting Theory) ไดพัฒนามาจากแนวคิด

ของ เอ็ดวิน ลอก (Edwin Locke) ความตองการที่จะบรรลุเปาหมายจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลแสดง

พฤติกรรม โดยมุงความสนใจ ความเพียรพยายามและหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายที่ตองการที่ได

กำหนดไวแลว ซึ่งเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงและทาทายจะสามารถจูงใจและเปนแนวทางในการ

แสดงพฤติกรรมไปในทางที่มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน ทั้งน้ี การกำหนดเปาหมายเพื่อจูงใจบุคคลใหมี

พฤติกรรมที่พึงประสงคน้ัน ควรเปนเปาหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของบคุคล ลักษณะสำคัญ

ตามทฤษฎีการกำหนดเปาหมายคือ ความผูกพันกับเปาหมายของบุคคล (Individual Goal 

Commitment) เปนความเขมขนของความมุงมั่นเพื่อบรรลุเปาหมาย ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ

ผูกพันกับเปาหมาย ไดแก ปจจัยภายนอก ปจจัยปฏิสัมพันธและปจจัยภายใน 
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(2.2) ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) โดย วิคเตอร วูม (Victor Vroom) 

อธิบายวา บุคคลจะคาดหวังวาจะไดรับสิ่งที่ตองการจากการจูงใจใหทำงานหรือกิจกรรมน้ัน ซึ่ง

มนุษยมีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการทำพฤติกรรมเพื่อใหไดรับรางวัลจากการกระทำ โดยรางวัลมี

ความหมายสำหรับบุคคลน้ันกอนที่บคุคลจะทำกิจกรรมดังกลาว ซึ่งแรงจูงใจตามทฤษฎีน้ี เปนผลมา

จากผลคูณขององคประกอบของความเช่ือที่บุคคลมีอยู ไดแก ความคาดหวัง (Expectancy) การ

กระทำกับผลลัพธ (Instrumentality) และการรับรูคุณคา (Valence) โดยเมื่อองคประกอบทั้งสาม

สวนมีคุณคาสูงจะทำใหบุคคลมีแรงจูงใจสูง แตถาองคประกอบใดมีคาเปนสูญยอมจะทำใหระดับ

แรงจูงใจรวมเปนสูญ สำหรับทฤษฎีน้ี แรงจูงใจเปนเพียงหน่ึงปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งใน

การทำงานน้ัน ตองมีการผสมผสานแรงจูงใจกับทักษะและความสามารถ การรับรูบทบาท และ

โอกาสในการทำงาน  

2.3 ทฤษฎีความเปนธรรม (Equity Theory) โดย เจ สเตซีย อดัมส (J. Stacy Adams) 

ไดอธิบายวาการจูงใจไดรับอิทธิพลจากการรับรูของบุคคลถึงความเปนธรรมหรือความเสมอภาคที่

ไดรับจากการปฏิบัติงาน เปนการเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นโดยคำนึงถึงปจจัยนำเขา (Inputs) และ

ผลลัพธ (Outcomes) ซึ่งปจจัยนำเขา เปนสิ่งที่บุคคลมีสวนในการทำงาน เชน เวลา ประสบการณ 

และปริมาณงาน สวนผลลัพธเปนสิ่งไดจากการทำงาน เชน ผลประโยชน และคาจาง โดยเมื่อ

เปรียบเทียบแลวตัดสินวามีความเปนธรรม บุคคลก็จะถูกจูงใจใหคงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไว 

แตถาเปนผลในทางตรงขามแลว บุคคลจะลดการปฏิบัติงานลง นอกจากน้ี การรับรูถึงความไมเปน

ธรรมจะสงผลตอผลลัพธการทำงานที่ไมพึงประสงคดวย โดยแสดงพฤติกรรมตอตาน มีความทอแท 

เบื่อหนาย ต้ังใจลาออกจากงาน และสงผลตออารมณทางลบ (Disley, Hatton & Dagnan, 2009; 

Roy, Bastounis & Minibas-Poussard, 2012) ทั้งน้ี จากทฤษฎีดังกลาว ไดมีการขยายขอบเขต

ศึกษาในหลายลักษณะ เชน ความเปนธรรมดานผลตอบแทน (Distributive Justice) ความเปน

ธรรมดานกระบวนการ (Procedural Justice) ความเปนธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ (Interactional 

Justice) ความเปนธรรมดานขอมูลขาวสาร (Informational Justice) และความเปนธรรมดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Justice)  

 

หลักพุทธธรรมที่ชวยใหการพัฒนาศักยภาพวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมประสบ

ความสำเร็จและบรรลุเปาหมาย 

1.อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมที่นำไปสูความสำเร็จแหงกิจการ มี 4 ประการคือ  

ฉันทะ ความพอใจในงานที่ทำ หรือในสิ่งที่จะศึกษาเลาเรียน 
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วิริยะ ความเพียรพยายามทำงานใหสำเร็จ ไมยอทอตอการทำงาน 

จิตตะ ความเอาใจใสในการทำงาน ต้ังใจทำงานอยางสม่ำเสมอ  

          วิมังสา ความคิดรอบคอบ ใชปญญาพิจารณาไตรตรองงานที่ทำวามีขอบกพรอง

อะไร ที่ควรแกไข หรือควรเพิ่มเติมอะไรซึ่งจะทำใหงานน้ันดีข้ึน  

หลักธรรมทั้ ง 4 ประการน้ี เปนเหตุเปนผลกัน น้ันคือ ความพอใจทำให เกิดความ

ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ซึ่งจะทำใหเกิดความเอาใจใส และมีจิตใจจดจอตอการทำงานน้ัน 

และ ความเอาใจใสน้ีเองจะทำใหเกิดการพจิารณาใตรตรองงานที่ทำไปแลววาดีหรอืยัง มีขอบกพรอง

หรือไม ถามีขอบกพรองก็สามารถแกไขไดทัน 

2.ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ผูครองเรือนควรปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ 

 สัจจะ คือ ความซื่อสัตย ความจริงใจ ความซื่อตรงตอกัน  คนที่อาศัยอยูในครอบครัว

เดียวกัน ควรมีความซื่อสัตยตอกันทั้งกาย วาจาและใจ จะทำใหเกิดความไววางใจกัน รวมมือกัน

พัฒนาครอบครัวใหเจริญรุงเรืองข้ึนในฐานะที่เราเปนสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว เราจึงควรแสดง

ความซื่อสัตยตอพอแม พี่นอง และสมาชิกทกุคนในบาน เชนไมพูดปดมีความต้ังใจที่จะทำงานตาม

หนาที่ดวยความต้ังใจเปนตน 

            ทมะ คือ การขมใจ  การรูจักขมจิตของตน ไมหุนหันพลันแลน การฝกฝนตนเองไมให

ประพฤติช่ัว คนเราเมื่ออยูดวยกัน ยอมจะมีความขัดแยงกันบาง สิ่งใดที่ไมตรงกับความคิดของเรา 

เราควรพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ ไมควรแสดงกิริยาอาการโตแยงออกมาทันที ถาเราสามารถ

ขมใจและพิจารณาปญหาใหเขาใจแลว เราก็สามารถแกปญหาน้ันดวยความสงบเรียบรอย 

            ขันติ คือ ความอดทนและใหอภัย หมายถึง ความอดทนตอสิ่งที่ไมดี อดทนตอความ

ยากลำบาก การอดทนตอความยากลำบากทางกาย อดทนตอการพูดจาไมสุภาพ และอดกลั้นจิตใจ

หอยูในความสงบ ไมโกรธ ไมอิจฉาริษยาผูอื่น ถาเรามีขันติในเรื่องตาง ๆ แลวจะทำใหเราอยูใน

ครอบครัวไดอยางมีความสุข 

            จาคะ คือ การเสียสละ การแบงปนสิ่งของใหแกผูอื่น การเ สียสละแบงปนของตนแกคนที่

ควรแบงปน เราอยูในครอบครัวเดียวกัน ควรสละสิ่งของ แบงปนของกินของใชใหกันและกันตาม

สมควรแกฐานะ การแบงปนกันจะทำใหเกิดความสุขทั้งผูใหและผูรับ 

            3. สังคหวัตถุ 4  เปนหลกัธรรมทีเ่ปนเครื่องยึดเหน่ียวน้ำใจคน เปนวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหน่ียว

จิตใจคน เปนหลกัธรรมที่ชวยผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน ใหแนนแฟนย่ิงข้ึน ประกอบดวย 

ทาน คือ การใหปนสิ่งของของตนใหแกผูอื่นดวยความเต็มใจ เพื่อใหประโยชนแกผูรับ การ

ใหเปนการยึดเหน่ียวน้ำใจกัน อยางดีย่ิง เปนการสงเคราะหสมานน้ำใจกัน ผูกมิตรไมตรีกันใหย่ังยืน  
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ปยวาจา คือ การกลาวถอยคำ การเจรจาดวยถอยคำไพเราะออนหวาน พูดชวนใหคนอื่น

เกิดความรักและ นับถือ คำพูดที่ดีน้ันยอมผูกใจคน ใหแนนแฟนตลอดไป หรือแสดงความเห็นอก

เห็นใจ ใหกำลังใจ รูจักพูดใหเกิด ความเขาใจดี สมานสามัคคี ยอมทำใหเกิดไมตรี ทำให รักใครนับ

ถือและชวยเหลือ เกื้อกูลกัน 

อัตถจริยา คือ การบำเพ็ญประโยชน  การประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน คือชวยเหลือ

ดวยแรงกายและ ขวนขวาย ชวยเหลือกิจการตาง ๆ  ใหลุลวงไป เปนคนไมดูดาย ชวยใหเกิดสติสำนึก

ในความผิดชอบช่ัวดี หรือชวย แนะนำใหเกิดความรู ความสามารถในการ ประกอบอาชีพ  

สมานัตตตา คือ การประพฤติตนสม่ำเสมอทัง้ตอหนาและลบัหลัง การวางตนเปนปกติเสมอ

ตนเสมอปลาย ไมถือตัวการวางตนให เหมาะสม กับฐานะของตนตามสภาพ ไดแก เปนผูใหญ ผูนอย 

หรือผูเสมอกัน เอาใจใสปฏิบัติตามฐานะ ผูนอย คารวะนอบนอมยำเกรงผูใหญ 

 
ภาพที ่1. แสดงหลกัพุทธธรรมที่ชวยใหการพฒันาศักยภาพวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม 

ประสบความสำเร็จ และ บรรลเุปาหมาย 

 

สงัฆห

วตัถ ุ๔

อิทธิบาท

๔

ฆราวาส
ธรรม ๔

การพัฒนา

ศักยภาพวิศวกร

ในโรงงาน

 

การพฒันาตนเอง ความรู ้

ความสามารถ ความชาํนาญ 

แรงจูงใจในการทาํงาน 

การทาํงานเป็นทีม 
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         จากแผนภาพที่1. แสดงใหเห็นวา การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยในการทำงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม จำเปนตองมีการบรูณาการในศาสตรตางๆหลายดาน ทั้งการพัฒนาตนเอง การ

ทำงานเปนทีม และ แรงจูงใจในการทำงาน นอกจากน้ันยังตองมีการใชหลักธรรมในการพัฒนา

ตนเอง และ พัฒนาองคกร ใหประสบความสำเร็จ และ บรรลุเปาหมาย ในการพัฒนาศักยภาพได

เปนอยางดี 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการใชเคร่ืองมือแพทยของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล 

Factors Affecting the use of Medical Devices of Hospital Staffs 

 

สาธิต ทิพยมณี∗  สรุินทร นิยมางกรู∗∗ 

 

บทคัดยอ 

 องคประกอบอันหน่ึงที่ทำให การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพที่ใหบริการแก

ประชาชนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  คือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชใน โรงพยาบาล สถานบริการ

สุขภาพ ซึ่งการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ใหปลอดภัยเปนสิ่งสำคัญเปนอยางย่ิง ตองปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน ขอกำหนด และ กฎหมายที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาทีใ่หปลอดภัย 

มีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของหลายประการ แตที่สำคัญมี 3 ประการไดแก 1. สภาพแวดลอมของ

การใชเครื่องมือ 2. การใชงานของเจาหนาที่ 3. การบำรุงรักษา ซึ่งปจจัยทั้งสามประการน้ีมีผลการ

ใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลเปนอยางมาก จะทำใหผูเขามารับบริการทาง

การแพทยมีความปลอดภัยหรือไม รวมทั้งตัวเจาหนาที่ดวย 

การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอีกวิธีหน่ีงที่จะชวยใหการใชเครื่องมือ

แพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลมีปลอดภัยมากย่ิงข้ีน โดยหลักธรรมที่เสนอในบทความน้ีคือ 

หลักธรรม อิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักธรรมที่จะชวยสงเสริมให การใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ให

ปลอดภัยน้ันประสบผลสำเร็จมากย่ิงข้ึน และตัวเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองปฏิบัติตาม มาตรฐาน 

ขอกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด โดยการนำหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาประยุกตใช

อยางเหมาะสม 

คำสำคัญ : การใชเครื่องมือแพทย, เจาหนาที่, ปจจัย, อิทธิบาท 4 

 

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 

                                                   

 ∗
 กองคลังแพทย กรมแพทยทหารบก Email: satit_tipmanee@yahoo.com 

 ∗∗
 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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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 

 

 

บทนำ 

  การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพที่เกิดจากการใหบรกิารของโรงพยาบาล หรือ

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับน้ัน เกิดจากองคประกอบหลายประการ  และองคประกอบ

อันหน่ึงที่ทำให การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพที่ใหบริการแกประชาชนอยางมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน  คือเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชใน โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ จำเปนตองมี

กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือและอปุกรณการแพทย และมีการใชงานอยางเปนระบบ  

จากสภาพปญหาของความไมปลอดภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและสภาพแวดลอมที่

ไมเหมาะสมตอการทำงานและการใหบริการในโรงพยาบาล การเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควรของ

เครื่องมือและ อุปกรณทางการแพทย ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมเหมาะสมใน

โรงพยาบาลที่มีแนวโนม สูงข้ึนตามลำดับ อันเน่ืองมาจากการใชเครื่องมือและอุปกรณการแพทยที่

ไมไดมาตรฐานความปลอดภัย และจากสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม อีกทั้งผู

ปฏิบัติอาจขาดความรูความเขาใจและ ทักษะในเชิงระบบทางวิศวกรรมโรงพยาบาล ทำใหเกิดความ
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ไมปลอดภัยทั้งในสวนของผูปวย และ เจาหนาที่ของโรงพยาบาล สวนสำคัญอีกประการหน่ึงคือ 

โรงพยาบาล สวนมาก ยังไมมีขอกำหนดหรือมาตรฐาน ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ

เครื่องมือแพทยใหมีความปลอดภัย  

ปจจุบันสถานพยาบาล ไดมีความพยายาม ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการบริการ เพื่อ

พัฒนาดานการใหบริการสุขภาพ เครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย ซึ่งเปนสวนทีม่ีความสำคัญ

มากในการบริการ หากผูใชไดมีการใชงานอยางถูกตอง มีการใชงานอยางปลอดภัย และมีการ

บำรุงรักษาที่ ถูกวิธี จะทำใหมีอายุการใชงานนานข้ึน และสรางความมั่นใจในการจัดการดาน

มาตรฐานและคุณภาพให บริการแกประชาชน 

 

ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทย 

ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทยเปนเรื่อง สำคัญ ซึ่งใน พระราชบัญญัติ 

สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2559 ได ระบุไวใน มาตรา 34 (4) ใหผูดำเนินกิจการสถานพยาบาล

มีหนาที่ความคุมควบคุมและดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะอัน

เหมาะสม  ซึ่งก็ความหมายถึงการบริหาร การใชงานเครื่องมือแพทยใหมีความปลอดภัย ตอ

เจาหนาที่และผูมาใชบริการดวย 

 “มาตรา 34 ใหผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

(1) …(4) ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลใหสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะ

อันเหมาะสมแกการใชเปนสถานพยาบาล” 

เน่ืองจากเครื่องมือแพทยมีหลายชนิดหลายประเภท เพื่อใหเกิดความงายและความ

เขาใจในการปฏิบัติ จึงนิยมในการจำแนกเครื่องมือแพทยตามระดับความเสี่ยง ซึ่งจะไดเนนระดับ

การใหความสำคัญ ดานความปลอดภัย การจำแนกเครื่องมือแพทยระดับสากล(บริษัท แอทเทส 

(ประเทศไทย) 2562) เพื่อความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทย สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท 

ไดแก ประเภทความเสี่ยงสูง ประเภทความเสี่ยงกลาง และ ประเภทความเสี่ยงต่ำ 

ประเภทความเสี่ยงสูง เปนเครื่องมือแพทยใด ๆก็ตามที่ใชรักษา วินิจฉัย ติดตามเฝา

ระวังหรือเพื่อการกายภาพ หากขณะใชกับผูปวยแลวเครื่องมือมีอาการผิดปกติหรือการใชผิดพลาด 

ผูใชเครื่องไมสามารถเขาไปขัดขวางหรือใหการชวยเหลือไดทีนทีอาจทำใหผูปวยไดรับอันตรายหรือ

อาการปวยเพิ่มมากข้ึน 
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ประเภทความเสี่ยงกลาง เปนเครื่องมือแพทยใด ๆก็ตามที่ใชรักษา วินิจฉัย ติดตามเฝา

ระวังหรือเพื่อการกายภาพบำบัดหากใชกับผูปวยแลวเครื่องมือมีการผิดปกติหรือการใชผิดพลาด

ผูใชเครื่องยังสามารถเขาไปขัดขวางหรือตรวจสอบไดกอนที่ผูปวยจะไดรับอันตราย 

ประเภทความเสี่ยงต่ำเปนเครื่องมือที่ใชการวินิจฉัยเสียเปนสวนใหญและไมสงผลใด ๆ

กับผูปวยโดยตรง ผูใชเครื่องสามารถบงถึงความผิดปกติจากการใชเครื่องได 

ความปลอดภัยทางไฟฟากับเครื่องมือแพทย (ธีรเดช ภัทรวโรดม,2562) 

    ไฟฟาดูดเปนอันตรายที่เกิดกับบุคคลที่รายแรงและทำใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 

ไฟฟาดูดอาจเกิดกับบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟาหรือไมก็ได บุคคลที่ใชอุปกรณไฟฟามีโอกาสถูก

ไฟฟาดูดไดมากกวา หากเครื่องมือทางการแพทยหรือเครื่องใชไฟฟาน้ันมีกระแสไฟฟารั่ว การ

ตรวจสอบกระแสไฟฟารั่วไหลน้ัน เปนสวนหน่ึงของการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทยหรือ

เครื่องใชไฟฟา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

1. การเกิดอันตรายจากไฟฟา 

ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบงสาเหตุของการเกิดอันตรายจากไฟฟาได 2 สาเหตุหลักๆ คือ 

ไฟฟาลัดวงจร (Short Circuit) และไฟฟาดูด (Electric Shock) 

1.1 ไฟฟาลัดวงจร (Short Circuit) หมายถึงกระแสไฟฟาไหลครบวงจรโดยไม

ผานโหลดหรือไมผานเครื่องใชไฟฟา กระแสที่ลัดวงจรน้ีมีกระแสไหลในปริมาณสูงมาก ประกายไฟ

และความรอนจะทำใหเกิดการหลอมละลายของฉนวนไฟฟาและสงผลใหสายตัวนำไฟฟาสัมผัสกัน 

เกิดเปนประกายไฟฟา และทำใหฉนวน ที่หลอมละลายลุกไหมข้ึนมา สวนสายตัวนำที่สัมผัสหรือ

ลัดวงจรกันน้ันก็จะเกิดการสะบัดตัว กระจายเปลวไฟที่กำลังลุก ไหมขยายวงออกไป หากมีวัสดุติด

ไฟอยูในบริเวณน้ันก็เสริมใหการลุกไหมรุนแรงในกรณีหากเกิดข้ึนในบริเวณ ของโรงพยาบาล ที่เปน

โซนกาซติดไฟ อาจจะทำใหเกิดการระเบิดข้ึนไดทำความเสียหายแกทรัพยสินและบุคคลได ซึ่ง

สาเหตุของการเกิดไฟฟาลัดวงจรพอสรุปไดดังน้ี 

          -  การติดต้ังอุปกรณที่ไมถูกตองตามมาตรฐานและขาดความรับผิดชอบ 

          -  เกิดจากการผลิตไมไดมาตรฐาน 

          - ฉนวนไฟฟาชำรุดและเสื่อมสภาพ อาจเน่ืองมาจากอายุการใชงานนาน 

สภาพแวดลอมมีความรอนสูง 

          - การใชงานที่ไมถูกตอง เชนการใชงานเครื่องใชไฟฟาที่มีกระแสมากเกินกวาที่

สายไฟฟาจะรับได ซึ่งทำใหเกิดความรอนและหลอมละลายจนเกิดลัดวงจรได 
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 1.2 ไฟฟาดูด (Electric Shock) หมายถึง กระแสไฟฟาไหลครบวงจรโดยผาน

รางกายของบุคคลทำใหเกิดอันตรายแกบุคคลน้ันได ซึ่งลักษณะการเกิดกระแสไฟฟาไหลผาน

รางกายเกิดได 2 ลักษณะคือกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย 

ซึ่งลักษณะรางกายสัมผัสสวนที่มีไฟฟา แบงได 2 แบบ 

          - สัมผัสโดยตรง (Direct Contact) คือการที่สวนหน่ึงสวนใดของรางกายสัมผัส

ไฟฟาโดยตรง เชน สัมผัสสายไฟฟาที่รั่วจากการที่ฉนวนชำรุด 

          - สัมผัสโดยออม (Indirect Contact) คือการที่สวนหน่ึงสวนใดของรางกายไป

สัมผัสกับเครื่องใชไฟฟาหรือเครื่องมือที่มีกระแสไฟฟารั่ว 

กระแสไฟฟาผานรางกายมนุษยแลวจะเกิดอันตรายหรือเกิดผลตอรางกายมนุษย 7 

ประการดวยกัน 

1. กลามเน้ือกระตุกหรอืเกดิอาการหดตัว (Muscular freezing) อาการเชนน้ีจะพบเมื่อ

เวลาที่เผลอไปจับตองสิ่งที่มีไฟฟารั่วอยูจะรูสึกมีอาการกระตุกทันที แตถาหากตองอยูในสภาพที่

กระแสไฟฟาไหลผานตัวอยูตอไป กลามเน้ือสวนตาง ๆ จะหดตัว มีอาการเกร็ง 

2. ระบบประสาทเกิดอาการชะงักงัน (Nerve block) ผลจากกระแสไฟฟาไหลผาน

รางกายมีปริมาณต้ังแต 10 ถึง 50 มิลลิแอมแปร จะทำใหระบบประสาทชะงักงันไปช่ัวขณะหน่ึง มี

อาการกระตุกอยางแรง หมดความสามารถในการควบคุมกลามเน้ือในสวนที่มีกระแสไฟฟาไหล ไม

สามารถที่จะสลัดหลุดได ระบบประสาทสวนกลางที่ควบคุมการทำงานของหัวใจจะเปนอัมพาต

ช่ัวคราว มีผลทำใหการทำงานของหัวใจลมเหลว 

3. หัวใจเกิดอาการเดินเร็ว ถ่ีรัวหรือเตนกระตุก (Ventricular fibrillation)ผลจากการที่

กระแสไฟฟาที่ไหลผานรางกายมีปริมาณมากกวา 50 มิลลิแอมแปรข้ึนไป จะทำใหหัวใจเตนรัว

ประมาณ 120-130 ครั้งตอนาที ปกติกลามเน้ือหัวใจจะมีการหดตัวและขยายตัวเปนจังหวะเทากับ

จังหวะการเตนของหวัใจโดยเปนไปอยางสม่ำเสมอ ชวยใหหัวใจทำหนาที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวน

ตาง ๆของรางกายไดตลอดเวลา แตถามีกระแสไฟฟาผานหัวใจ การเตนหือการหดตัวและขยายตัว

ของกลามเน้ือหัวใจจะเปลี่ยนไปเปนการเตนในจังหวะขยายตัวของกลามเน้ือหัวใจจะเปลี่ยนไปเปน

การเตนในจังหวะที่ผิดปกติ เชนมีอาการกระตุกหรือมีการเตนถ่ีรัว แตเปนการเตนที่ออนการสูบฉีด

เลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายจึงทำไดไมเต็มที่ทำใหสวนตาง ๆของรางกายขาดเลือดไปเลี้ยง

อยางสมบูรณ โดยเฉพาะสวนสมอง ตอมาหัวใจก็จะหยุดเตนจนถึงแกชีวิต การแกอาการเตนกระตุก

หรือถ่ีรัวของหัวใจ จะใชวิธีการนวดหัวใจจากภายนอกไมได แพทยชำนาญเทาน้ันที่จะชวยได 
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กลาวคือจะตองใชวิธีการปอนกระแสไฟฟาเขาไปกระตุนหัวใจโดยใชกระแสไฟฟา แรงดัน และ

ระยะเวลาที่เหมาะสม วิธีการน้ีเรียกวาการกระตุนหัวใจดวยกระแสไฟฟา(Defibrillation) หรือ

เรียกวาการช็อกดวยไฟฟา 

4. หัวใจหยุดทำงานทันที (Cardiac arrest) เกิดจากการที่กระแสไฟฟาปริมาณมากไหล

ผานหัวใจในระยะเวลาอนัสัน้กระแสไฟฟาประมาณ 250 มิลลิแอมแปร จะทำใหกลามเน้ือหัวใจหด

ตัวอยางแรงและหัวใจจะหยุดเตนทันทีและบางครั้งหัวใจอาจจะกลับเตนหรือทำงานไดไดตัวเองหรือ

หลังจากการใชวิธีนวดหัวใจจากหายนอก (External cardiac massage) 

5. เซลลภายในรางกายเสีย หรือตาย ผลจากกระแสไฟฟาที่ผานรางกายแมนจะมี

ปริมาณไมมากพอที่จะทำใหเกดิบาดแผลไหมก็อาจจะทำใหเซลลในรางกายบางสวนเสียหาย เซลลที่

ถูกทำลายอาจจะเกิดการเนาเสียและลกุลามแผกวางออกไป เกิดเปนพิษแกเน้ือเย้ือตางๆได โดยปกติ

กระแสไฟฟาที่ผานรางกาย มักจะผานในเสนทางที่มีความตานทานนอยๆ เชน หลอดเลือดและไขสัน

หลัง จึงมักทำใหเกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดและเสนประสาทในไขสันหลังไดรบัอันตราย 

อาการที่เปนผลจากไฟฟาในกรณีน้ีอาจจะไมเกิดข้ึนทันที แตอาจจะเกิดข้ึนภายหลังจากที่ประสบ

อันตรายจากไฟฟาในระยะหน่ึงแลว 

6. เน้ือเย่ือและเซลลตางๆ ของรางกายถูกทำลายผลจากกระแสไฟฟาแรงดันสูงที่ไหล

ผานรางกายจะทำใหเกิดอันตรายรายแรงในสวนที่กระแสไฟฟาไหลผาน เน่ืองจากความรอนที่เกิด

จากกระแสไฟฟา สวนของรางกายที่มักเปนอันตรายคือสวนที่กระแสไฟฟาเขาและผานออกลงดิน 

กระแสไฟฟาต้ังแต 200 มิลลิแอมแปรข้ึนไปทำใหเกิดบาดแผลได บาดแผลไหมจะรุนแรงเพียงใดน้ัน

ข้ึนอยูกับปริมาณของกระแสไฟฟาเพราะถากระแสไฟฟามีปริมาณมากความรอนที่เกิดจะมปีริมาณ

มากดวย ผูที่ไดรับอันตรายจากความรอนเน่ืองจากกระแสไฟฟา ถาไมเสียชีวิต ก็มักจะพิการ สูญเสีย

อวัยวะที่เกิดบาดแผลไหม 

7.  ดวงตาอักเสบ ผลจากกระแสไฟฟาซึ่งสาเหตุมักเกิดจากแสงสวางที่มีความเขมสูง 

จากการเช่ือมโลหะหรือประกายไฟที่เกิดจากการลัดวงจร ประกายไฟหรือแสงสวางน้ีจะทำอันตราย

ตอดวงตาอาจทำใหตาอักเสบหรือตาบอด 

 

ปจจัยที่สงผลตอการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล  

ปจจัยที่สงผลตอความปลอดภัยของการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล 

มีขอพิจารณาอยู 3 ประการ (กองวิศวกรรมการแพทย, 2551) 
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 ไดแก 

1. สภาพแวดลอมของการใชเครื่องมือ 

2. การใชงานของเจาหนาที่ 

3. การบำรุงรักษา 

1.สภาพแวดลอมของการใชเครื่องมอื น้ันแปรผันไดมากและสามารถมีผลกระทบอยาง

มากตอการใชเครื่องมือแพทย ซึ่งจะตองใชปริมาณ ความคิด ความสนใจ และการจดจอของสิ่งน้ัน ๆ 

เรียกวาภาระงานทางดานจิตใจ ซึ่งมีผลกระทบตอผูใชงานเครื่องมือ เชน ในหอง OR อาจมีสัญญาณ

เตือนหลายอยางเกินไปของเครื่องมือ ทำใหผูใชงานเกิดความสับสน มีผลตอการใชงานเครื่องให

ปลอดภัย 

สิ่งแวดลอมการทำงาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูลอมรอบตัวผูปฏิบัติงานในขณะที่

ทำงาน เชน เพื่อนรวมงานเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆอากาศที่หายใจ เสียง แสงสวาง ความรอน 

สารเคมี และรวมถึงเช้ือโรคตาง ๆ ดวย 

ปจจัยสิ่งแวดลอมการทำงานที่ลอมรอบตัวผูปฏิบัติงานมีองคประกอบ 4 ประการ 

1.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (Physical Environment)                 

สิ่งแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ตัวผูปฏิบัติงานในขณะทำงาน  ไดแก เสียงดัง ความรอน 

ความสั่นสะเทือน  แสงสวาง  ความกดดันบรรยากาศ  ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักร  อุปกรณตาง 

ๆ รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงาน 

1.2 สิ่งแวดลอมทางเคมี (Chemical Environment) 

สิ่งแวดลอมที่ผูปฏิบัติงานตองเกี่ยวของ เชน สารเคมีที่ใช สารเคมีที่เปนผลผลิต 

สารเคมีที่เปนของเสียตองกำจัด  เชน  สังกะสี  แมงกานีส สารตะกั่ว  สารปรอท  สารเคมีน้ันอาจ

อยูในรูปของกาซ  ไอ ฝุน  ละลอง  ควัน หรอือยูในรูปของเหลว  เชน  ตัวทำละลาย  กรด ดาง เปน 

1.3 สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ (Biological  Environment) 

ประกอบดวยสิ่งแวดลอมที่มีชีวิต  ไดแก  แบคทีเรีย   เช้ือรา  ไวรัส  พยาธิ  และ 

สัตว อื่น ๆ เชน งู ตะขาบ และสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต  ไดแก  ฝุนฝาย ฝุนขาว ฝุนเมล็ดพืชตาง ๆ 

1.4 สิ่งแวดลอมทางเออรกอนอมิคส  (Ergonomics) 

สิ่งแวดลอมที่มีผลตอภาวะที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม  และเศรษฐกิจในการทำงาน  

ไดแก  สภาวะในการทำงานที่ถูกเรงรัดหรือบีบบังคับใหตองทำงาน โดยไมคำนึงถึงสภาพความ

เปนอยู หรือมอบหมายใหทำงานมากเกินกำลัง  หรือทำงานซ้ำซาก จนเกิดความเบื่อหนาย  การ
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ทำงานลวงเวลา  การทำงานกับเพื่อนรวมงานที่แปลกหนา  สิ่งเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุใหเกิดความ

กดดันทางจิตใจ ซึ่งเปนผลเสียตอการปฏิบัติงาน 

2.การใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที ่เครื่องมือที่ใชงายสำหรับคนหน่ึงในการใชใหมี

ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอาจทำใหเกิดปญหาไดสำหรับผูอื่น ลักษณะตาง ๆที่สำคัญของ

กลุมผูใชเครื่องมือ 

สุขภาพโดยทั่วไปและสภาพจิตใจ รวมทั้ง ความสามารถทางดานสัมผัสความรูเกี่ยวกับการใชงาน 

3.ระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ดีเปนปจจัยหน่ึง ในการบริหารจดการเครื่องมือ 

และในการบำรุงรักษาเครื่องมือน้ัน มีกระบวนการ 3 สวนที่มาเกี่ยวของกับเครื่องมือคือ ผูใชเครื่อง

มือ ชางของโรงพยาบาล และชางจากองคกรภายนอกที่มาเกี่ยวของกับเครื่องมือ ดังน้ันการ

บำรุงรักษาเครื่องมือที่ดี จึงตองมีการบำรุงรักษาจากผูใชเครื่องมือ และบำรุงรักษาโดยชางของ

โรงพยาบาลรวมทั้ง การบำรุงรักษาโดยบุคคลภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ 
 

 

หลักธรรมที่สงเสริมการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล  

หลักธรรมที่สงเสริมการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ไดแกอิทธิบาท 

4 คำวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องใหลุถึง

ความสำเร็จตามที่ตนประสงค ผูหวังความสำเร็จในสิ่งใด ตองทำตนใหสมบูรณ ดวยสิ่งที่เรียกวา 

อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไวเปน 4 คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน 

2. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน 

3. จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน 

4. วิมังสา ความหมั่นสอดสองในเหตุผลของสิ่งน้ัน 

ธรรม 4 อยางน้ี ยอมเน่ืองกัน แตละอยางๆ มีหนาที่เฉพาะของตน 

ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเปนสิ่งที่ ตนถือวา ดีที่สุด ที่มนุษยเรา ควรจะได ขอน้ี 

เปนกำลังใจ อันแรก ที่ทำใหเกิด คุณธรรม ขอตอไป ทุกขอ 

วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดตอ ไมขาดตอน เปนระยะยาว จน

ประสบ ความสำเร็จ คำน้ี มีความหมายของ ความกลาหาญ เจืออยูดวย สวนหน่ึง 
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จิตตะ หมายถึงความไมทอดทิ้ ง สิ่ง น้ัน ไปจากความรูสึก ของตัว ทำสิ่ งซึ่งเปน 

วัตถุประสงค น้ันใหเดนชัด อยูในใจเสมอ คำน้ี รวมความหมาย ของคำวา สมาธิ อยูดวยอยางเต็มที่ 

วิมังสา หมายถึงความสอดสองใน เหตุและผล แหงความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ ให

ลึกซึ้งย่ิงๆ ข้ึนไปตลอดเวลา คำน้ี รวมความหมาย ของคำวา ปญญา ไวอยางเต็มที่ 

 

การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือความปลอดภัยการใชเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

 อิทธิบาท ถือเปนแนวทางปฏิบัติที่จะทำใหประสบความสำเร็จตามความประสงค 4 อยาง 

ซึ่งเปนหลักใกลเคียงกับหลักการพึ่งตนเอง แตแสดงใหเห็นวาพึ่งตนเองอยางไร ทำอยางไรจึงจะ

สำเร็จ ซึ่งคำวา อิทธิ นอกจากจะแปลวา สำเร็จแลว ยังแปลวา ฤทธ์ิของมนุษยที่แสดงได จะโดยวิธี

ทางวิทยาศาสตรหรือจิตศาสตรก็ตาม ซึ่งตองอาศัยหลักอิทธิบาท 4 และหากมีการบูรณาการ

หลักธรรม อิทธิบาท 4 ในการใชเครื่องมือแพทยใหปลอดภัยแลว จะชวงเสริมใหการใชเครื่องมือ

แพทย ไดปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 

พุทธทาสภิกขุ อธิบายวา การทำงานแบบใด ๆ โดยไมรูสึกตัว มีระดับมากนอยแตกตาง

กัน คนที่ทำงานดวยความพอใจ ขยันขันแข็ง เอาใจใสใครครวญอยูเสมอน้ัน เรียกวา มีอิทธิบาท 4 

ประการ มีการปฏิบัติโดยไมไดต้ังตัว ซึ่งอิทธิบาททั้ง 4 ประการน้ี ถาปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณ ไมวา

จะเปนเด็กหรือผูใหญก็ตาม ยอมที่จะประสบความสำเร็จดังประสงค 

อิทธิบาท 4 

1. ฉันทะ (aspiration) 

ฉันทะ แหงอิทธิบาท 4 คือ ความพอใจ รักใคร เต็มใจ และฝกใฝในงานอยูเสมอ 

ทุมเทความสามารถ และปรารถนาเพื่อที่จะทำงานน้ันใหดีที่สุด ดวยการรักในงานของตน ชอบใน

งานของตน งานในที่น้ีหมายถึง สิ่งที่เราทำ ผูใดมีงานอะไรแลวมีความรักใครพอใจในงานน้ัน เรียกวา 

มีฉันทะ คนที่ขาดฉันทะ ไมพอใจในงานของตน มักจะทำงานดวยความเหน็ดเหน่ือยใจ และชอบทิ้ง

งานใหจับจดและค่ังคาง การใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่โรงพยาบาลตองมี ฉันทะ รักและ

ปรารถนาจะใชเครื่องมือแพทยอยางปลอดภัย มีความทุมเท ต้ังใจที่จะทำงานใหปลอดภัยมากที่สุด 

ฉันทะ เปนสิ่งที่เกิดข้ึนในจิตภายใตหลักธรรม คือ โยนิโสมนสิการ คือ การรูจัก

คิด วิเคราะห หรือคิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพื่อใหเกิดความสำเรจ็ตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวภายใต

สภาวะแหงเหตุ และผล ดังน้ัน เมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่งน้ันแลว ยอมทำใหเปนผู
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ที่รูจักใชโยนิโสมนสิการ คือ การคิดวิเคราะหหาแนวทางที่จะดำเนินตอไป ซึ่งจะนำมาสูการเกดิวิริยะ 

คือ ความเพียรในแนวทางใชเครื่องมือแพทยอยางปลอดภัย ตอไป 

2. วิริยะ (exertion) 

วิริยะ แหงอิทธิบาท 4 คือ ความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ และมานะบาก

บั่น ที่จะทำงานหรือทำสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหดีที่สุด ไมทอถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และความยากลำบากตาง 

ๆ ดวยการมองปญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางตอการทำสิ่งน้ันเปนสิ่งที่ทาทาย และตองเอาชนะให

สำเร็จ 

วิริยะ เปนความเพียรที่ประกอบความดี มีความขยันหมั่นเพียร ไมทอดธุระ เปน

เครื่องพยุงความพอใจไมใหทอถอยในการทำงาน เพราะวางานทุกชนิดมักจะงายตอนคิด แตมักจะ

ติดตอนทำจึงจำเปนตองใชความพยายามเรื่อยไปจนกวาจะสำเร็จตามความพอใจที่ต้ังใจไว วิริยะ 

หรือ ความเพียรน้ี มีความจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานหรือการกระทำตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดในขณะน้ัน 

เพราะหากตองการความสำเร็จตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวก็ตองจำเปนตองมีความพยายามเปนสำคัญ 

แตความพยายามน้ี มิใชหมายครอบคลุมถึง การปฏิบัติหรือการกระทำที่ไมมีวันหยุด หรือ ไมรูซึ่ง

พื้นฐานของตนเอง ที่มาจากหลักธรรมแหงโยนิโสมนสิการ คือ การรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุ และ

ผลในคันรองคลองธรรม ความเพียรในแนวทางใชเครื่องมือแพทยอยางปลอดภัย เปนการบูรณาการ

หลักธรรม วิริยะ มุงมั่นที่จะใชเครื่องมือแพทยใหปลอดภัย ถึงแมจะมีจะมีอุปสรรค ตาง ๆ เชน 

ปจจัยจากสภาพแวดลอม การใชงานของบุคลากร หรืออื่นๆเปนตน 

3. จิตตะ (thoughtfulness) 

จิตตะ แหงอิทธิบาท 4 คือ การเอาใจใส และใหใจจดจออยูกับอยูกับสิ่งที่ทำ มี

สมาธิมั่นคงอยูกับงาน ไมปลอยปละละเลยในงานที่ทำ และทำงานดวยความต้ังใจที่จะใหงานน้ัน

สำเร็จ แตหากใครทำการสิ่งใดดวยความเปนคนประมาท ไมเอาใจใสกับงานที่ตนทำ ทำอะไรทิ้งๆ 

ขวางๆ งานน้ันยอมไมสำเร็จตามเปาประสงคหรือหากสำเร็จ แตก็เปนความสำเร็จที่ไมมีประสิทธิผล

ในงาน 

จิตตะ มีความสัมพันธกับสมาธิ คือ หมายถึง จิตเปนเครื่องผลักดัน และควบคุม

การเกิดของสมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแนวแน และจดจอตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ภาวะที่เกิดข้ึนกับจิตน้ี

จึงเรียกวา สมาธิ ซึ่งเปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการจะกระทำสิ่งใด ๆใหประสบความสำเร็จ 

เพราะจิตที่เปนสมาธิแนวแนอยูกับสิ่งที่กำลังทำ อยู โดยไมเกิดความฟุงซาน ยอมทำใหงานประสบ

ความสำเร็จไดดี ไมผิดพลาด และมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วางไว 
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ทั้งน้ี จิตตะ หมายถึง จิตใจ คือ สวนที่ทำหนาที่รูสำนึก รูคิด ซึ่งความรูที่เกิดมา

จากจิตน้ัน เปนความรูที่เกิดข้ึนในปจจุบัน อดีตกาล หรือกำลังจะเกิดในอนาคต ลวนเปนความรูที่ฝง

อยูในจิต หรือที่ผานมาแลวทั้งสิ้น หมายถึง จิตสั่งสมความรูใหเกิดข้ึนในกาลทั้ง 3 น่ันเอง สวนจิตตะ

ในที่น้ี หมายถึง สภาวะทางอารมณที่สะทอนมาจากจิต อาทิ ความแขมแข็ง ความมั่นคง ความมุงมั่น 

และความจดจอ ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดทีท่ำอยูน้ัน การใชเครื่องมือแพทยอยางปลอดภัยก็เชนเดียวกัน ตอง

มีสมาธิต้ังมั่นจดจอตอการใหเครื่องมือใหไดตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ใหงานออกมาประสบ

ผลสำเร็จ และมีความปลอดภัยสูงสุดตอผูมารับบริการ 

4. วิมังสา (investigation) 

วิมังสา แหงอิทธิบาท 4 คือ การสอบสวน ไตรตรอง และพิจารณาตรวจสอบใน

สิ่งที่กำลังทำน้ัน ๆ  รวมถึงการรูจักคนควา ทดลอง คิดคน และรูจักคิดแกไขปรับปรุงงาน ใหกาวหนา

อยูเสมอ ทั้งน้ี ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จในการทำสิ่งใด ๆ ยอมเกิดจากปจจัยจากขอน้ีเปน

สิ่งสำคัญ เพราะการใชวิมังสา คือ การคิด วิเคราะห อยางมีเหตุ และผล ยอมทำใหเขาใจตอ

กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกตอง เหมาะสม รวมถึงยอมรูจักแนวทางใน

การแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดดี แตหากไมมีการใชปญญากอนทำหรือขณะทำสิ่งใด ๆแลว ยอม

นำมาซึ่งปญหา และอุปสรรคในสิ่งน้ัน ๆ  สงผลตอการทอแท การทำสิ่งน้ันไมสำเร็จ หรือหากสำเร็จก็

จะไมเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่ 

วิมังสา คือ การรูจักคิด วิเคราะห ที่มักคูกับคำวา ปญญา คือ ความรู หรือ ความรู

แจง เปนความรู ความเขาใจ ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในเหตุ และผล รวมถึงองคประกอบ และพื้นฐานของ

สิ่งๆน้ัน สามารถตัดสิน และบงช้ีสิ่งน้ันไดเปนมาอยางไร มีลักษณะอยางไร รวมถึงรูแยกแยะสิ่งตางๆ

วาถูกผิด ดีช่ัว ดังน้ันแลว การมีปญญาจึงเปนการรอบรูในทุก ๆดาน และพึงใชปญญากอนที่จะทำ

เพื่อใหเกิดความเขาใจ และลึกซึ้งกอน เพื่อใหการใชเครื่องมือแพทยอยางปลอดภัยน้ันดำเนินไปตาม

เปาหมายที่วางไว และไมเกิดปญหาอุปสรรค พรอมยังประสิทธิภาพในสิ่งน้ันใหสำเร็จตาม

วัตถุประสงค 

 

บทสรุป 

 การใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่โรงพยาบาลใหปลอดภัย มีความสำคัญเปนอยางย่ิง

เจาหนาที่ใชเครื่องมือตองพึงระลึกถึงความปลอดภัยอยูอยางสม่ำเสมอ ตองคำนึงถึงขอกำหนดหรือ

มาตรฐานการใชงาน โดยตองปฏิบัติตามอยางเครงครดั เพื่อใหผูเขามารับบริการทางการแพทยไดรับ
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ความปลอดภัยอยางสูงสุด โดยปจจัยที่สงผลตอการใชงานเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ที่สำคัญ 3 

ประการไดแก 1. สภาพแวดลอมของการใชเครื่องมอื 2. การใชงานของเจาหนาที่ 3. การบำรุงรักษา 

ซึ่งปจจัยทั้งสามประการน้ีจะสงผลใหการใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล สามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม 

การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชกับ การใชเครื่องมือแพทยของเจาหนาที่

ในโรงพยาบาล จะชวยสงเสริมให  การใชงานเครื่องมือแพทยไดรับความปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน โดยหลักธรรมที่เสนอในบทความน้ีคือ หลักธรรม อิทธิบาท 4 ซึ่งเปน

หลักธรรม เปนแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ที่จะทำใหการใชงานเครือ่งมือแพทย

อยางปลอดภัยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค 

  ขอเสนอแนะในการใชงานเครื่องมือแพทยไดรับความปลอดภัยของเจาหนาที่ ตองปฏิบัติ

ตามที่มาตรฐาน ขอกำหนด หรือตามกฎหมายกำหนดอยางเครงครัด โดยบูรณาการกับหลักธรรม 

อิทธิบาท 4 หรือหลักธรรมอื่น ๆ ที่ผูใชเห็นวาเหมาะสม เพื่อใหงานของเจาหนาที่ประสบผลสำเร็จ

และผูรับบริการทางการแพทยมีความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด  
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การบริหารทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียน 

Human Resource Management In Asean Countries 

 

ประพันธ คชแกว0*  สมาน งามสนิท** 

 

บทคัดยอ 

จากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ทำใหเกิดการขยายตัวในดานการคาและ

การลงทุน สงผลใหองคการธุรกิจในประเทศไทย และประเทศสมาชิกในอาเซียน ตองปรับตัวภายใต

การแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน องคการจึงจำเปนตองเรงปรับมาตรฐาน กระบวนการ ขอกำหนดตางๆ 

และเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดทั้งในลักษณะเรงรุก

และต้ังรับ ตองสามารถสรางความไดเปรยีบและลดขอเสยีเปรยีบทัง้ดานการลงทุน กระบวนการผลติ 

การขนสง เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย   

การบริหารทรพัยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียน เปนพัฒนาระบบการบริหารทรพัยากร

มนุษย เพื่อสรรหา พัฒนาความรู ทักษะและยกระดับสมรรถนะของคนในองคการใหเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล รักษาทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทามกลางการแขงขันใน

ตลาดแรงงานอาเซียน เพื่อใหองคการมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย ,กลุมประเทศอาเซียน 

 

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 

personnel to be ready.To face the changes that can occur both in the form of 
                                                             

*นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

**ที่ปรึกษา/อาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

สังคมศาสตร 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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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  

 

บทนำ  

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคาย่ิงของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากร

มนุษย ที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคแลว ประเทศน้ันก็

เจริญกาวหนา มีความมั่งค่ังและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคม  แตถาหาก

ประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติได 

ประเทศก็พัฒนาไปไดยาก ความเจริญหรือความลาหลังของประเทศ จึงข้ึนอยูกับปจจัยทรัพยากร

มนุษยเปนสำคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจัยอื่นๆ ไมวาจะ

เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น ประเทศตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมี

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยที่ดีและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอ ประเทศชาติ (กรรณิการ สุวรรณศรี, 2556) 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก  ที่มีการแขงขันทวีความรุนแรงมากข้ึนทำให

ประเทศในภูมิภาคเกิดการรวมตัวกันจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 10 ประเทศไดแก 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส  สิงคโปร บรูไนดารุสซาลาม ไทย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม 

โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปดเสรี

การคา และปรับกฎเกณฑตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงในภูมิภาคอาเซียน 

สงผลใหองคการตางๆ ตองเรงปรับตัวและเตรียมคนใหมีความพรอม ทั้งบุคลากรในฝายทรัพยากร

มนุษยในฐานะผูดูและและบริหารคน มีความจำเปนที่จะตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับพันธะสัญญา  

ขอตกลงตางๆ และผลผูกพันระหวางประเทศสมาชิกในอาเซียน ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่จะ
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เกิดข้ึนกับองคการ  พรอมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย  เพื่อพัฒนาความรู  

ทักษะ และยกระดับสมรรถนะของคนในองคการใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  และสามารถ

แขงขันได เพื่อใหองคการมีความพรอมที่จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(นิภา วิริยะพิพัฒน, 2559) 

 

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการหน่ึงที่จะชวยใหองคการไดบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการ และพรอมจะ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปจจบุัน ดังจะเห็นไดจากขอบขายของการบริหารทรัพยากร

มนุษย ที่กวางครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ในองคการและเกี่ยวของผูกพันทุกข้ันตอนของการ

บริหารงาน นับต้ังแตการวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติ การดูแลบำรงุรักษา จนกระทั่ง

บุคลากรพนไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแตละหนาที่น้ัน จะตองเกี่ยวของกับบุคลากรหรือสมาชิก

ในองคการ 3 ชวงระยะเวลา คือ 

1. กอนปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรพัยากรมนุษยจะตองวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่มี

ความรู ความสามารถ และประสบการณเขามารวมปฏิบัติงาน โดยหนวยงานดานน้ีจำเปนตองรู 

และเขาใจถึงกลุมเปาหมายที่องคการตองการ เพื่อใหเขามารวมงานดวยความเหมาะสมตอไป 

2. ขณะปฏิบัติงาน หลังจากสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามารวมงานกับ

องคการแลว  ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยยังจำเปนตองธำรงรักษาใหบุคคลากรขององคการมี

คุณภาพ มี ชี วิตการปฏิบั ติงานที่ ดี  มีความศรัทธา และจงรักภักดีตอองคการ โดยคำนึงถึง

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และเปนธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเขามารวม

ปฏิบัติงานได 

หลังการปฏิบัติงาน การบริหารทรพัยากรมนุษย ไมไดมุงหวังผลเพียงไดบุคลากรเขามาและ

ปฏิบัติงาน ใหสำเรจ็ตามเปาหมายเทาน้ัน ภาระงานอีกหนาที่หน่ึงที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตอง

ใหความเอาใจใสเชนเดียวกัน คือ การดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือ บุคลากรที่มีความ

จำเปนตองลาออกจากงานกอนเวลาดวยความจำเปนบางประการ โดยองคการจะตองจัดเตรียม

ความพรอมใหบุคลากรไดใชชีวิตอยางมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเปนเรื่องเงิน

บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   และผลตอบแทนในรูปอื่นๆที่จะเอื้อประโยชนตอการ

ดำรงชีวิตที่มีความสุขไดตอไป (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3400

 

ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย  

1. องคการที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถ จะทำใหองคการพัฒนาและ

เจริญเติบโต ถาผูบริหารทรัพยากรมนุษยเช่ือและยอมรับขอความน้ี จะดำเนินการสรรหา คัดเลือก 

และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเขามาอยูในองคการ ทำใหองคการไมเกิดปญหาการ

ปฏิบัติงานให บรรลุแผนงานที่กำหนดไว 

2. องคการประกอบดวยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหวางสมาชิกกบัสมาชิก และระหวาง

สมาชิกกับผูบังคับบัญชาระดับตางๆ แลว จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในองคการ จากความคิด

ดังกลาวจะเปนแนวทางแกฝายบริหารทรัพยากรมนุษยดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสาร

การสรางขวัญกำลังใจ ใหแกมวลสมาชิกเพื่อกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ 

 3. การจัดใหบุคคลไดทำงานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจ และมี

ความสุขในการทำงาน แนวความคิดน้ีคลายขอแรกแตกตางตรงที่เนนบุคคล ฉะน้ันการพัฒนา

บุคลากร การเลื่อนตำแหนงและการโยกยาย ควรคำนึงถึงแนวคิดน้ี เพื่อกอใหเกิดผลดีในการบริหาร

ทรัพยากร มนุษยในองคการ 

  4. บุคคลที่เขามาทำงานในองคการน้ัน มีสวนชวยเหลือและพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต 

5. การประนีประนอม การประสานประโยชนระหวางสมาชิกกบัองคการ องคการกับสังคม 

และกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันและสรางความสงบสุขแกสังคมโดยสวนรวม  

6. สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ฉะน้ันวิทยาการใหมๆ และความทันสมัย

ใน ความรูที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสิ่งที่มีความสำคัญ  

7. องคการเปนระบบหน่ึงที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม ฉะน้ันควรมีการพิจารณาจัดหาเงิน

ทดแทนเมื่อสมาชิกในองคการเกิดอันตรายตางๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อทำงานครบเกษียณที่

จะตองออกจากงาน ทั้งน้ีเพื่อใหสมาชิกเหลาน้ีมีความสุขใจ เมื่อตองออกไปเผชิญกับสังคมภายหนา 

ขณะเดียวกันการดำเนินกิจกรรมในลักษณะน้ียังสงผลสะทอนกลับใหบุคคลที่กำลังปฏิบัติงานมี

กำลังใจ และมองเห็นไดวามีการเอาใจใสพวกตน อันเปนการเพิ่มความจงรักภักดีตอองคการและยัง

เปนการสราง ความรูสึกที่ดีตอมวลสมาชิกในสังคมทั่วไป ยอมรับ และศรัทธาองคการมากย่ิงข้ึน 

 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การจัดการดานทรัพยากรมนุษยตองมากอนระบบ เปนปจจัยสำคัญประการหน่ึงในการ

พัฒนาสถาบัน หรือองคการ คือ การจัดทำระบบที่ดีที่มีการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
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จากการที่ ตองใหไดคนดี คนเกง มาจัดทำระบบใหมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในสถาบัน หรือ

องคการเสียกอนดังน้ัน การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญ ในการวางตำแหนงการ

บริหารงานตางๆ (Put the right man to the right job) เปนประการแรก เพื่อใหมีการขับเคลื่อน

อยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย (Human resource management at work) เปนสิ่ง

สำคัญย่ิงและมีความจำเปนที่ตองกระทำ เพื่อใหทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในสถาบันหรือองคการ 

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อความอยูรอดและความ

เจริญกาวหนาของสถาบันหรือองคการ การพิจารณามองหาบุคคล ตองมองวาเปนเรื่องของการ

ลงทุนทำใหเพิ่มมูลคาไดซึ่งขอแบงทรัพยากรมนุษย ออกเปน 4 กลุม คือ 

 กลุมที่1 “คนดีคนเกง” เปนคนที่มีจิตคุณธรรมที่ดีมีมนุษยสมัพันธมีความรูและทักษะใน

การแกไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางดีเปนกลุมคนที่หายากที่ทุกๆ สถาบัน หรือองคการตางอยากได

และอยาก มีมากๆ 

 กลุมที่ 2 “คนดีคนไมเกง” เปนคลายกับคนกลุมที่ 1 เพียงแตอาจจะมีความรูและทักษะใน 

การแกไขปญหาตางๆ ในระดับปานกลางเรียกวาเกงนอยหนอย แตถาไดประสบการณมากข้ึนก็จะ

สามารถเกงข้ึนไปไดเรื่อยๆ กลุมน้ีทางสถาบัน หรือองคการตาง ๆ อยากจะหาเขามาอยางนอยก็เปน

คนดี ความเกงสามารถฝกฝนกันได  ถาใหโอกาส  

กลุม ที่3 “คนไมดีแตเปนคนเกง” แมจะเปนคนทีมีความรูและทักษะในการแกไขปญหา

ตางๆไดเปนอยางดีแตความคิด ความประพฤติทุจริต คอรัปช่ัน เอาดีเขาใสตัว ไมมีจิตคุณธรรม คน

กลุมน้ีจึงนากลัวมาก  เพราะจะใชความเกงในทางทีผ่ิด จะสามารถทำใหสถาบัน หรือองคการถึงกาล

ลมสลายได  

กลุมที่ 4 “คนไมดีคนไมเกง” เปนคนไมดีมีความคิด ความประพฤติทุจริต คอรัปช่ัน เอาดี

เขาใสตัว ไมมีจิตคุณธรรมอยูแลว ยังเปนคนดอยปญญา มีความรูและทักษะในการแกไขปญหาตางๆ

นอยนิด คิดวาคงไมมีสถาบัน หรือองคการไหนเอาคนกลุมน้ีเขามาทำงานเปนแน  ยกเวนการเลน

พรรค เลนพวกเพื่อการทุจริต 

สรุป ในเบื้องตนของการพิจารณารับบุคคลเขามาทำงาน ตองเลือกคนดีเปนประการแรก 

ความเกงจึงเปนรอง   เปนทักษะที่ตองอาศัยประสบการณการที่จะพิจารณาดูวา คนไหนเปนคนดี

หรือคนไหน เปนคนไมดีหรือเปนคนช่ัว (เลว)    ดูไดจากพฤติกรรม ผลงานและแนวคิดในการปฏิบัติ

ตน เชน คนที่มีปญหาทางการเงิน ใชวาจะเปนคนไมดีหรือคนช่ัว(เลว) ไปทุกคน เพราะเขาอาจจะมี

ปญหาทางการเงิน จากการถูกกระทำมาก็ไดเชน การถูกคดโกงจากการทำธุรกิจหุนสวน เปนตน ใน
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ทำนองเดียวกัน คนที่มีเงินทอง มีความร่ำรวย ก็ใชวาจะเปนคนดีไปทุกคน เพราะเขาอาจจะร่ำรวย

มาจากความไมซื่อตรง การกินสวนตาง การทุจริต หรือการคอรัปช่ัน มาก็ไดดังน้ัน คนจะดีก็อยูที่

เจตนาของความคิดและการกระทำ ของแตละบุคคล เพราะยังมีความยุติธรรมอยู  จึงยังมีคำพูดที่วา 

“ทำดีแลวไมไดดีทุมเทการทำงานดวย จิตวิญญาณแลว แตเจานายไมเห็น” ซึ่งมีใหเห็นอยูทั่วไปใน

สังคมมนุษย (กรรณิการ สุวรรณศรี, 2556) 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียน 

 การจัดการดานทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนเปนสวนสำคัญขององคการที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากกลไกและมาตรการการเคลื่อนยายเสรี จะมีแรงงานมากมายที่เขามาสูระบบ

ตลาดแรงงานภายในประเทศ ในขณะเดียวกันแรงงานไทยก็เคลื่อนยายตนเองเขาสูตลาดแรงงานใน

ตางประเทศ  กลายเปนระบบตลาดแรงงาน อาเซียน องคการที่มีความไดเปรียบในดานใดดานหน่ึง

ยอมมีโอกาสที่จะไดสรรหา และคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมากข้ึน ในขณะที่บางองคการยังตอง

กังวลกับภาวะการไหลออกของแรงงานที่อาจจะเกิดข้ึนหากไมมีระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย

ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพใหสามารถรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพไวได และทรัพยากร

มนุษยในระบบตลาดที่มีความผันผวนเชนน้ี หากไมมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

ชีวิต ความสุขสมบูรณของทรัพยากรมนุษยเหลาน้ันก็มีแนวโนมที่จะลดลง 

 การพัฒนาไปสูการเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะกอใหเกิดผลสำคัญ ประการหน่ึง

คือ การที่มีแรงงานฝมือเคลื่อนยายไปทั่วทั้งภูมิภาคของประชาคมอาเซียน ทามกลางเงินทุน

ไหลเวียนโดยเสรี โดยแนวโนมดานทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย มีโอกาสเกิดสถานการณ

ดังตอไปน้ี 

 

แนวโนมดานทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียน 

 1) การโยกยายแรงงานที่ใชทักษะสูงจากไทยไปยังประเทศอาเซียนอื่นที่มีรายได สูงกวา 

เชน สิงคโปร มาเลเซีย ในทางกลับกันกจ็ะเกดิการยายแรงงานทักษะจากประเทศอื่นมายังประเทศ

ไทย เชน ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว  

 2) การแขงขันดานแรงงานจะเขมขนมากข้ึน โอกาสการจางงานจะเปนของนายจางมีมาก

ข้ึน เพราะมีตัวเลือกในตลาดแรงงานที่มากกวาเดิม และ มีโอกาสจางงานดวยคาจางที่ถูกลง  

 3) ชองวางความแตกตางของศักยภาพของแรงงานและทักษะจะกวางมากข้ึน กวาเดิม จาก

การแขงขันดานการจางงานที่รุนแรง ทำใหแรงงานทักษะจะตองพัฒนาตัวเองใหเกิดศักยภาพ และ
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ความสามารถที่หลากหลาย โดดเดนกวา “ผูอื่น” ซึ่ง “ผูอื่น” นับจากน้ีไปจึงไมใชเปนเพียงคนใน

ตลาดแรงงานในประเทศของตนเองเทาน้ัน แตหมายรวมไปถึงคนในตลาดแรงงานที่อยูในกลุม

ประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศดวยกัน ดังน้ันผูที่มีโอกาสในการพัฒนามากกวาก็จะไดเปรียบ

มากย่ิงข้ึนไป  

 4) เกิดความตองการทักษะความสามารถบางอยางสูงกวาที่เคยเปนกอนหนาน้ี โดยอยาง

นอยจะเปนทักษะความสามารถเกี่ยวกับ  

- ทักษะดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน รองลงมาคือภาษาอื่นในประเทศ

อาเซียนที่แรงงานทักษะที่ไมใชคนในประเทศน้ันสนใจ ไปทำงาน เชน แรงงานทักษะในกัมพูชาที่

ตองการมาทำงานในประเทศไทยนอกจากจะมีทักษะภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดีแลว หากสามารถใช

ภาษาไทย ไดก็จะมีโอกาสดีกวาผูอื่น ทั้งน้ีทักษะดานภาษาที่ตองการไมไดเปนเพียงในระดับของการ

ใชไดเทาน้ันแตจะตองอยูในระดับที่ใชไดเปนอยางดี  

- ทักษะการนำเสนอ ซึ่งตอยอดจากทักษะดานภาษา เพราะทักษะการนำเสนอ จะเปน

ความสามารถที่ทำใหบุคคลที่อยูตางชาติตางภาษา สามารถ จะรับรูและเขาใจสิ่งที่เราตองการเพื่อ

นำไปสูการเห็นชอบ การอนุมัติ หรือการนำไปปฏิบัติได  

- การมีความกลาถาม กลานำเสนอความคิดของตน  ซึ่งทักษะเรื่องน้ีจะทำใหผูอื่นไดรับรู

ความคิดของเรา และเราก็จะไดรับทราบ ความคิดของอีกฝายไดอยางถูกตอง เพราะคนไทยจะมี

จุดออนอยางมากในเรื่องน้ี ทำใหคนชาติอื่นมองคนไทยดวยความไมเขาใจซึ่งทำใหเรา เสียโอกาสไป 

 - การทำงานขามวัฒนธรรมและความหลากหลาย เปนเรื่องเกี่ยวกับการ เขาใจในความตาง

ทางวัฒนธรรมของแตละประเทศของแตละสังคม แลว สามารถปรับตัว บริหารจัดการและรับมือกับ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม ไดโดยไมกอใหเกิดปญหา และสามารถสรางผลสำเร็จในการทำงานได 

แมจะมีความตางทางวัฒนธรรม ซึ่งแรงงานทักษะคนใดที่ปรับตัวไดงาย ในการขามวัฒนธรรมทั้งการ

ไปประจำที่อื่นหรือการทำงานรวมกับ คนชาติอื่นๆ ที่เขามาในประเทศของตน แรงงานทักษะคนน้ัน

ก็จะมีโอกาส ในการถูกจางงานสูงกวาผูอื่น 

 - ความพรอมในการเดินทางทั้งช่ัวคราวและไปประจำเปนระยะเวลานาน ยังตางประเทศ 

แรงงานทักษะคนใดที่ไมยึดติดกับสถานที่ใดที่หน่ึง มีความพรอมที่จะเดินทางไปประจำยังประเทศใด

ก็ได หรือเดินทางไปที่ใด ก็ไดตามที่ไดรับมอบหมาย ก็จะมีโอกาสในการถูกจางงานสูงกวาคนอื่นๆ 

เพราะแมวาปจจุบันเราจะสามารถทำงานผานเครือขายการสื่อสารที่มีการพัฒนามาเปนลำดับ แต

ความจำเปนที่จะตองมีคนไปทำงานประจำ ยังประเทศตางๆ ก็ยังมีความจำเปนในบางงานที่จะตอง

อาศัยการควบคุม ใกลชิดหรือจำเปนตองอาศัยการสื่อสารกันแบบตอหนา  
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- การทำงานอยางไมจำกัดเวลาและสถานที่ ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี การพัฒนาไป

มาก ทำใหความเหลื่อมเวลาของแตละประเทศ เชน เวลาที่ สิงคโปรเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง ไมไดเปน

อุปสรรคที่จะตองจำกัดเวลา ใหอยูในช่ัวโมงทำงานอีกตอไป ดังน้ัน แรงงานทักษะจึงตองมี

ความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อใหสามารถทำงานกับ เพื่อน

รวมงานที่อยูในประเทศตางๆ ได 

5) การเกิดสำนักงานเสมือนจริง ในสองลักษณะคือ การไมมีสำนักงานประจำ แตมี

สำนักงานที่ใชประชุมทางไกล โดยบุคลากรยังประจำอยูในประเทศ ของตน หรอือาจจะเกิดลักษณะ

ของการทำงานขามประเทศเสมือนอยูในประเทศน้ัน เชน บริษัทมีสำนักงานต้ังอยูที่สิงคโปร แต

หนวยงานใหบริการลูกคาแบบ Call Center ต้ังอยูที่ฟลิปปนส  

6) ตลาดแรงงานจะเปดกวางมากข้ึน จากเดิมที่มีกรอบความคิดแควาเมื่อจบ การศึกษา

มาแลวจะทำงานในประเทศไทยเสียเปนสวนใหญ ก็จะกลายเปนวา ถาใครมีความพรอม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงมีความรูความสามารถและอยูในกลุมวิชาชีพ 8 สาขาคือ (แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก 

นักบัญชี นักสำรวจ ทันตแพทย และบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว) และสามารถสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษได จะ มีโอกาสไดไปทำงานในประเทศตางๆ ในอาเซียน ไดอีกดวย 

  7) จากการที่ตลาดแรงงานเปดกวางมากข้ึนเปนไดทั้งวิกฤติและโอกาส เปน โอกาสของ

ลูกจางที่จะไดทำงานในประเทศอื่นๆ และมีโอกาสที่จะไดรับ คาตอบแทนเพิ่มมากข้ึน แตถาแรงงาน

ที่มีฝมือเหลาน้ีถูกดึงตัวไปทำงาน ในประเทศอื่นมากข้ึนเรื่อยๆ ก็จะเกิดวิกฤติในเรื่องการขาดแคลน

แรงงาน มีฝมือภายในประเทศดวยเชนเดียวกัน 

8) ภาวะตกงานภายในประเทศ ถาแรงงานในประเทศขาดความสามารถ ขาดทักษะฝมือ

แรงงาน คนเหลาน้ี ก็มีโอกาสตกงานได เพราะนายจาง มีโอกาสจางแรงงานที่มีทักษะฝมือแรงงาน

จากประเทศเพื่อนบานมาทำงานแทน  โดยอาจจะยอมจายแพงกวาแตไดผลิตผล (Productivity) ที่

มากกวาการจางแรงงานคนไทยที่ขาดทักษะฝมือแรงงาน (วชิระ ชนะบุตร, 2553) 

 

การเตรียมความพรอมขององคการ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศ

อาเซียน 

การเตรียมความพรอมขององคการที่ตองปรับตัวจากการดำเนินธุรกิจภายใต กรอบ

วิสัยทัศนระดับทองถ่ินภายในประเทศไปสูการทำธุรกิจระหวางประเทศหรือระดับ ภูมิภาคไมตอง

จำกัดตนเองอยูเพียงแตในประเทศอีกตอไป     ซึ่งไมไดหมายความวาธุรกิจ จะตองออกไปต้ังถ่ินฐาน

ยังตางประเทศเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการคำนึงถึงตลาดการคาที่กวางข้ึน ดังน้ันองคการ ตองมีการ
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เตรียมความพรอม ในการบริหารทรพัยากรมนุษย เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานและการเตรียม

ความพรอมองคกรเมื่อตองกาวตอไปใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 1) การจัดการบริหารองคการและทรัพยากรมนุษยในองคการตองกาวล้ำไปขางหนา  

เพื่อคอยกระตุนเตือนและนำทางผูคนใหกาวเดินไปในทิศทางที่ผูนำองคการมีวิสัยทัศน จะไปใหถึง มี

การปรับปรุงใหมีความยืดหยุน  และสรางบรรยากาศของความเปนมิตรมากข้ึน เพื่อใหคนในองคกร

เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน สรางผลงาน แบบไมมีขีดจำกัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเรียกวา

เปลี่ยนจากการบริหารทรพัยากรมนุษยเชิงรับ (Defensive HR) มาเปนการบริหาร ทรัพยากรมนุษย

เชิงรุก (Offensive HR) 

2) การจัดการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษยในองคการตองทำงานในบทบาทของท่ี

ปรึกษา โดยการจัดเวทีใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพความสามารถที่มีไดอยางเต็มที่ ให บุคลากรไดมี

โอกาสทำในสิ่งที่รักและถนัด ซึ่งจะทุมเททำดวยใจอยางเต็มที่ ผลงานก็จะออกมาอยางมีคุณภาพ

ดวยความภาคภูมิใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ และไมลืมที่จะแสดงออกถึงความช่ืนชมและการยอมรับ

ในความเปนคนดี และคนเกงของบุคลากร ดวยขวัญกำลังใจของบุคลากรก็จะสูงข้ึนและมีความรัก

ภักดีตอองคการมากข้ึน 

3) การใหความสำคัญกับเร่ืองคุณธรรมความดีงามในจิตใจของผูคนในองคการ การปลูก

จิตสำนึกและหลอหลอมในเรื่องคุณคาของความมีคุณธรรม จึงเปนเรื่องจำเปนที่ตองทำอยางจริงจัง

และตอเน่ือง 

4) การมุงเนนเร่ืองการบริหารคนดีและคนเกงอยู ในองคการ เชน การจับมือกับ

สถาบันการศึกษาอันดับตนๆ ของประเทศและของโลกโดยการสรางเครือขายความ สัมพันธที่ดี เชน 

การใหทุนสนับสนุนการศึกษาในสาขาและช้ันปที่มีนัย สำคัญกับธุรกิจ และตองดูแลคนดีคนเกง

เหลาน้ันอยางจริงจังและจริงใจ  

5) ควรเพ่ิมบทบาทของการพัฒนาองคการใหมากขึ้น และบริหารการเปลี่ยนแปลงใหได

ใจบุคลากร เพราะคนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองคการ เพราะเช่ือวาบรรยากาศของ Home 

& Fun สามารถทำใหคนทำงาน อยางมีความสุข และจะทุมเทศักยภาพอยางเต็มที่ผลงานจึงมี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง 

6) การทำแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) องคการตองเตรียม ความพรอมใน

การสืบทอดตำแหนง เชน ในการขยายธุรกิจที่มีสินคาและ บริการหลากหลายมากข้ึน การขยาย

สาขาออกไปในตางแดนที่ไมคุนเคยมากอน บรรษัทขามชาติที่มีช่ือเสียงที่มาทำธุรกิจอยูในเมืองไทย
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จะมี กระบวนการทำงานที่เปนมาตรฐานโดยการควบคุมจากสำนักงานใหญหรือบริษัทแม  ดังน้ัน

การออกแบบการเรยีนรูและพฒันาจึงมี ความสำคัญและจำเปนย่ิง  

7) HR ตองเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในเรื่องการประเมินรอบทิศทาง 

(360 Degree Feedback) โดยใชหลัก Dialogue หรือสุนทรียสนทนาเพื่อสรางความไวเน้ือเช่ือใจ

กั น  ในระ ดับ ผู บ ริห ารจะต อ งมี  Executive Coaching เพื่ อปรับ ป รุ ง เปลี่ ยนแป ลงพฤติ

กรรมการบริหารใหดีข้ึน มองเห็นจุดบอดของตัวเองและกลาเปลี่ยนแปลงในทาง สรางสรรค  

8) HR ตองเปนเพ่ือนคูคิดมิตรคูใจ (Business Partner) กับหนวยงานตางๆ ในองคการ

ใหไดจริงๆ HR กับหนวยงานตองมีการปรึกษาหารือชวยกัน คิดในเรื่องที่กลยุทธทางธุรกิจจะมีผลตอ

คนต้ังแตแรก เชน ในการจัดหา คนที่มีความรูความสามารถมาทำงานในหนวยงานไดทันทวงที การ

เตรียมความรูและทักษะดวยการฝกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมไดทันการณ การจายผลตอบแทนที่

แขงขันไดในตลาดแรงงานดานน้ันๆ  

9) การเตรียมความพรอมดานภาษาและวัฒนธรรมในลักษณะขามวัฒนธรรม (Cross-

Cultural) ดานภาษาทั้งฟง พูด อาน เขียน จะตองใชงานได ภาษาพื้นฐานที่หนวยงานควรสงเสริม

ใหบุคลากรเรียน คือ ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน สวนภาษาที่เปดสอนแพรหลายมากข้ึน คือ ภาษา

เกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู ภาษาเขมร และภาษาพมา ดังน้ัน HR ตองติดตอสื่อสารดวย

ภาษาตางประเทศที่หลากหลายข้ึนกวาเดิม เพราะตองติดตอสมัพันธเกีย่วของกับคนหลายชาติหลาย

ภาษามากข้ึน ตองมีความพรอมที่จะเขาใจผูคนตางชาติตางภาษามากข้ึน มีระบบงานและรูปแบบ 

การทำงานที่เปนนานาชาติมากข้ึน พรอมที่จะเดินทางไปตางประเทศและ สามารถปรับตัวในการใช

ชีวิตในตางแดนได หรือมีความคลองตัวในการ ทำงานทั้งในและตางประเทศมากข้ึน ดังน้ันการทำ

ความเขาใจเรื่องภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่ตองทำธุรกิจดวยจึงเปนสิ่งจำเปนมาก  

(วิริณธ์ิ กิตติพิชัย, อรทัย เลิศพิชิตกุล ,ถนอมรัตน ฟองเลา, 2557) 

 

กลยุทธและแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกลุมประเทศใน

อาเซียน 

 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความแตกตางกันทางสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากร การเมือง 

สังคม วัฒนธรรม และโครงสรางทางเศรษฐกิจ  ประเทศในอาเซียนจึงตองมีกลยุทธและแนวทางใน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศของตน  ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถ  ใน

การที่จะแขงขันระหวางประเทศ และพัฒนาไปพรอมกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคได ดังน้ี 
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1. กลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานภาครัฐบรูไน ดารุสซาลาม 

(Brunei Darussalam) 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามไดพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management Systems-HRMS) ของสวนราชการทุกสวน โดยใชโปรแกรมสารสนเทศดานระบบ

การบริหารจัดการพนักงานของรัฐ (Government Employee Management System: GEMS) 

เขามาชวย โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารกำลังคนภาครัฐ 

สนับสนุนการวางแผนและการจัดการองคการ และการบรหิารทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล  โดยกล

ยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานภาครัฐบรูไน คือ 

1) รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งหมดแลว นำมาวางแผนให

ครอบคลุมทุก ๆ กระทรวง ทุก ๆ แผน และนำนโยบายไปปฏิบัติจริง 

2) พัฒนาผูเช่ียวชาญและบุคลากรผูที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธในดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เนนในเรื่องของความชำนาญดานที่แตกตางจากนักทรัพยากรมนุษยคนอื่น คือเนนที่การปรับ

โครงสรางองคการ 

3) จัดผูเช่ียวชาญดานทรัพยากรมนุษยใหเปนสวนหน่ึงของทีมวางแผนกลยุทธ เชน การ

วางแผนกลยุทธ   ขององคการที่จะตองวางแผนใหสอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4) ใชระบบการอบรมที่มุงเนนการพัฒนาคนใหเกิดความรู ทักษะและทัศนคติที่ตอบสนอง

ใหเกิดการทำงานเพื่อบรรลุตามสมรรถนะ (Competency) ที่กำหนดไว โดยมีการติดตามวัดผลและ

การประเมินผลการปฏิบัติ  

5) ใชเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เชน การทำ e-Learning กับขาราชการ 

(สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2558) 

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) 

รัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก มีการสงเสริมและกำหนดให

การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ มีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพดาน

สาธารณสุข การดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนความพรอมในการเขาศึกษา รวมถึง

สงเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา 

ทั้งเรื่องจำนวนและคุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากร เพื่อแกไขปญหาความตองการที่ไม

สอดคลองกันระหวางภาคธุรกิจและภาคการศึกษา 
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 ปจจุบันกัมพูชามีแตบุคลากรทีจ่บการศึกษาทางดานบรหิารธุรกิจ ทำใหขาดแคลนแรงงานมี

ฝมือที่จบการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี

สาเหตุหลักมาจากทัศนคติของเยาวชนที่ตองการเรียนจบดานบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือบัญชี 

เพื่อมาทำงานในสำนักงานมากกวาที่จะจบดานวิศวกรรม แลวตองไปทำงานนอกสถานที่ ประกอบ

กับการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตรมีตนทุนที่สูงและไดกำไรนอย จึงทำใหมี

สถาบันที่มีคุณภาพเปดสอนในสาขาเหลาน้ีจำนวนนอยมาก ( สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน,2558)  

3. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of 

Indonesia) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการขยายกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ  และตองการเพิ่มมูลคาของสินคา  ผานการพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนฝมือ

แรงงาน  โดยมีวัตถุประสงคที่จะขยายภาคอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิม  และการรับเอากระบวนการ

วิทยาการใหมๆเขามาปรับใช แตโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรมนุษยของประเทศอินโดนีเซีย

กำลังขาดแคลนผูที่เคยผานการอบรมภาคสนาม และผูที่มีความพรอมทางการศึกษาที่จะทำให

แผนพัฒนาเศรษฐกิจน้ีสามารถเกิดข้ึนไดจริง 

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศมีความคาดหวังวาจะสามารถเพิ่ม

ปริมาณนักศึกษาในดานวิศวกรรมศาสตรได  ควบคูไปกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอยางเรงดวน 

รวมไปถึงตองจัดต้ังโรงเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  เพื่อเตรียมความ

พรอมของบุคลากรดานวิชาชีพใหดีมากพอที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาตามที่ต้ังเปาไวได 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, (2558) 

          4. อุปสรรคในการพัฒนาขาราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The 

Lao People’s Democratic Republic) 

เปาหมายการพัฒนาระยะยาวของสปป.ลาว คือ การหลุดพนจากการเปนประเทศพัฒนา

นอยที่สุดภายในป พ.ศ. 2563 โดยจะตองมีระบบราชการที่สามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาคุณภาพของขาราชการเองถือเปนเรื่องที่มี

ความสำคัญเปนอันดับแรกในกระบวนการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งมีเปาหมายเพือ่สรางการบริการ

ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผานการอบรม สุจริต และมีจรรยาบรรณ ซึ่งสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนสปป.ลาว ที่มีหลากหลายภายในสังคมที่มั่นคงและสันติ และ
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สามารถสรางการพฒันาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน ซึ่งเปนพื้นฐานในการกำจัดความยากจนและสรางประเทศ

ใหทันสมัย  อุปสรรคในการพัฒนาทรพัยากรบคุคลในระบบราชการมีหลายประเด็นหลักๆ ไดแก 

1) คาตอบแทนอยูในระดับต่ำ และจำนวนผูที่ผานการฝกอบรมมาเปนอยางดียังมีไมมาก 

จำนวนของบุคลากรที่มีคุณสมบัติสำหรับตำแหนงในภาครัฐก็ย่ิงมีจำนวนจำกัดย่ิงข้ึน 

2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ไมเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทน ขาดการ

บริหารผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ซึ่งไมมีความสอดคลองกับการทำงาน  

3) การกระจายขาราชการทั่วประเทศเปนไปไมเหมาะสม และฐานขอมูลของขาราชการที่ยัง

ไมมีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2558) 

 

กลยุทธการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมาเลเซีย (Malaysia) 

หนวยงานขาราชการพลเรือนของมาเลเซีย ไดมีการกอต้ังหนวยวางแผนการบริหารการ

จัดการที่ทันสมัย เพื่อใหบริการภาครัฐมีคุณภาพและเที่ยงตรงมากข้ึน นอกจากน้ียังไดจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) แกภาครัฐ ไดมีการสงขาราชการสวนหน่ึงไปศึกษาเพิ่มเติมใน

ตางประเทศดานการจัดการภาครัฐ (Public Administration)   ภายหลังไดมกีารเปดการเรียนการ

สอนในประเทศ เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ เน่ืองจากความตองการขาราชการที่มีความรู

มากกวาอนุปริญญามากข้ึน จึงไดมีการเปดโอกาสใหขาราชการศึกษาตอปริญญาตรีและปริญญาโท

ดานการบริหารภาครัฐ  มีการจัดต้ังสถาบันการบริหารรฐักิจแหงชาติ  และศูนยการอบรมภาครัฐ ซึ่ง

แนวทางการพัฒนาขาราชการมาเลเซียของหนวยงานขาราชการพลเรือน  เพื่อเพิ่มความสามารถ

ขององคการจัดการบุคลากรใหมีคุณภาพ  พัฒนาแรงงานใหมีความสามารถจดัการผลการปฏิบัติงาน

ใหรางวัลและสรางองคการใหเปนองคการที่มีวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงานยอดเย่ียม (สำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน, 2558) 

6. ปญหาดานทรัพยากรบุคลของสหภาพพมา (Union of Myanmar) 

ปญหาหลักสำคัญหน่ึงของเมียนมารที่ตองเผชิญอยูที่ผานมา คือ แมเมียนมารจะมีแรงงาน

ราคาถูกอันลนเหลือที่พรอมรองรับการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทใชแรงงานเขมขน 

(Labor-intensive) หากแตบุคลากรในระดับเทคนิค วิชาชีพ วางแผน และบริหารเปนสิ่งที่เมียนมาร

ยังคงขาดแคลนอยูอยางมากทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่วาน้ียังทำให

ภาคเอกชนมีการขยายตัวที่ต่ำ อันหมายถึงบุคลากรและเจาหนาที่ภาคเอกชนที่มีจำนวนเพียงนอย

นิด ในทางเดียวกัน การละเลยที่จะใหความสำคัญกับการศึกษาในทุกระดับ และการปด
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มหาวิทยาลัยหลายครั้งเพื่อยุติบทบาทการเคลื่อนไหวนักศึกษาไดกระทบตอการพัฒนาและ

วางรากฐานทรัพยากรบุคคลของประเทศดวยเชนกัน 

          แมในหลายภาคสวนทางเศรษฐกิจและการเงิน จะปรากฏขาวการใหความ

ชวยเหลือทางดานเทคนิคและการอบรมจากสถาบันการเงินตางประเทศ  หากแตน่ันเปนสิ่งที่ยังคง

ตองเวลาและการสรางความคุนเคยสำหรับเจาหนาที่ในประเทศ ที่แทบจะตัดขาดจากระบบการเงิน

สมัยใหมของโลก ทำนองเดียวกับการพัฒนาบุคลากรผานการศึกษาที่จำเปนตองใชเวลาอยาง

มากกวาจะเห็นผล รวมถึงการที่รัฐบาลแทบจะไมมีการสงคนหรือบุคลากรไปศึกษาตอตางประเทศ

เพื่ อซึมซับ ระบบการทำงานและสภาพความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และเทคนิค

วิธีการ (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2555)  

 

7. กลยุทธการพัฒนาบุคลากรภาครัฐสาธารณ รัฐฟลิปปนส (Republic of the 

Philippines) 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนของฟลิปปนส ไดปรับปรุงแผนพัฒนาและฝกอบรม

ตนเองในภาครัฐ ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงเนนการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียัง

ไดมีการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาแกบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพ โครงการน้ีเกิดข้ึนจากการอนุมัติ

ของรัฐบาล โดยใหขาราชการไดแบงปนประสบการณ และการไดมี  สวนรวมที่สำคัญในการ

สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการในประเทศฟลิปปนส 

กลยุทธการพัฒนาขาราชการ 

มีการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหโอกาสทางการ

ศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับบัณฑิตศึกษาใหกับบุคลากรของรัฐ  เตรียมความพรอมเพื่อความ

รับผิดชอบที่สูงข้ึน โดยเปนการเสริมสรางความรู ทักษะ ทัศนคติที่มีตออาชีพ และความ

เจริญกาวหนาของแตละคน  ตอมาไดมีการกระจายอำนาจการบริหารขาราชการ เชน การจัดสอบ 

การแตงต้ังและโยกยาย และการกำหนดกฎระเบียบบริหารงานบุคคล โดยมีความพยายามที่จะ

ปรับปรุงบทบาทของหนวยงานที่ดูแลดานบุคคลใหทันสมัยข้ีน โดยป พ.ศ.2530 ในรัฐธรรมนูญไดมี

การกำหนดความเปนมืออาชีพในระบบราชการเพิ่ม ข้ึน โดยมีการกำหนดให ใช ช่ือใหมวา 

"คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Civil Service Commission)” ทำหนาที่บริหารงานบุคลากรใน

ระบบราชการทุกกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, (2558) 

8. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) 
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สิงคโปรคือหน่ึงในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ

อยางรวดเร็ว ทั้งที่ตองเจอกับอุปสรรคมากมาย ไมวาจะเปนพื้นที่และจำนวนประชาชนที่นอย การ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ แตสิงคโปรก็สามารถกาวสู

การเปนศูนยกลางดานการคาที่สำคัญของอาเซียนไดสำเร็จ 

นโยบายสำคัญคือการใหประชาชนไดรับความรูจากการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยออกแบบ

หลักสูตรการศึกษาซึ่งเนนใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคและคิดวิเคราะห พรอมทั้งสงเสริม

การศึกษาสายอาชีพ เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกรธุรกิจ  

นอกจากการศึกษาในระดับพื้นฐานแลว สิงคโปรยังสรางบรรยากาศการเรียนรูในประเทศ เพื่อ

สงเสริมการรักการอานและการเรียนรูอยางย่ังยืนใหกับประชาชน แนนอนวาเมื่อประชาชนมีความรู 

ความเปนอยูที่ดี ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรคก็เกิดข้ึน 

ขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม 

จากจุดเริ่มตนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและความคิดสรางสรรค แต

สิงคโปรก็ยังไมหยุดย้ังที่จะสงเสริมใหประชาชนพัฒนาความรูอยูเสมอ การใหเงินทุนสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาที่กอใหเกดินวัตกรรมใหมๆ   ทั้งน้ี เพราะสิงคโปรเช่ือมั่นวาการสรางเรียนรูตลอดชีวิต

ใหแกประชาชน จะกลายเปนรากฐานที่แข็งแรงในการกาวขามอุปสรรคตางๆ และพัฒนาประเทศให

เจริญเติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต 

9.การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic 

of Vietnam) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาครัฐของเวียดนาม  โดยกระทรวงขอมูลและการสื่อสารมี

บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรพัยากรมนุษยในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางย่ิง  

โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลักดันการลงทุนดานการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชน และการ

ลงทุนทั้งหมดเปนงบการลงทุนจากตางชาติ  โดยแรงงานในภาคสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

เวียดนามมีจุดแข็ง คือ แรงงานมีอายุนอย ทำงานหนัก มีความฉลาดมีไหวพริบ และกระตือรือรน 

รวมทั้งมีความรูดานคณิตศาสตรเปนอยางดี  ซึ่งจะสงผลกระทบ ตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตออุตสาหกรรม  

นอกจากน้ีการพัฒนาทรพัยากรมนุษยยังตองมีการเช่ือมโยงกับการปรับปรงุระบบการศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัย และที่สำคัญอยางย่ิง การระดมทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีที่มีความ

เช่ียวชาญถือเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงการนำเอาการฝกอบรมหลักสูตรข้ัน
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สูงระดับนานาชาติที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาปรับใช  เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติ

ในการลงทุนดานการศึกษาในเวียดนาม  และการรับรองคุณภาพใหกับสถาบันฝกอบรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตางชาติและเวียดนาม โดยการสงนักศึกษาและผูสำเร็จ

การศึกษาไปฝกอบรมทักษะยังตางประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2558) 

 10 . การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกาวเขาสู Thailand 4.0 ของประเทศไทย 

ปจจุบันประเทศไทยกำลังกาวเขาสู  Thailand  4.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหน่ึง

ในกลยุทธสำคัญ      ที่จะขับเคลื่อนประเทศสูจุดหมาย ประเทศไทยจะตองรวมมือกัน พัฒนาระบบ

ทรัพยากรมนุษยในองคการใหสอดคลองกับเปาหมายการนำประเทศเขาสูยุคดิจิทัล ที่รัฐบาลชู

นโยบายสำคัญอยางThailand 4.0 หรืออุตสาหกรรม  4.0 ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง เพื่อผลักดันการเติบโตของ

รายไดในประเทศใหสูงข้ึนภายใน 5 ปขางหนา 

 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจึงตองปรับบทบาทในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยที่มีผลิตภาพสูงและเปนแรงงานที่มีทักษะดานดิจิทัล  ซึ่งในที่น้ีไมใชการทดแทนคน แตเปน

การชวยเหลือและเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ในเรื่องของ การสรรหา การรักษาบุคลากรและการมอบรางวัล

ใหแกพนักงานที่มีความสามารถ ดวยเหตุน้ีภาคเอกชนในประเทศไทยหลายๆ แหง จึงตองหันมา

พัฒนาตัวเองใหทันยุคทันสมัยอยางไรขอกังขา  ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา การ

เปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัลเปนตัวกำหนดใหเกิดการปรบัเปลีย่นรปูแบบของการทำธุรกิจใหทันสมัยในทุก

วิถีทาง 

กลยุทธการรักษาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

สิ่งหน่ึงที่ถือไดวาเปนความทาทายขององคการในยุคปจจุบัน คือการรักษาและพัฒนา

ความสามารถของบุคลากร  สิ่งสำคัญอยูที่ความกาวหนาของอาชีพ การงาน และการจัดการ

ความสำเร็จ ซึ่งเปนแนวทางที่จะสรางความเช่ือมั่น          ใหบุคลากรที่มีศักยภาพไดเดินตอไปสู

การเปนผูนำ พรอมกับบทบาทที่ดีย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ันคงปฏิเสธไมไดวา             ระบบทรัพยากร

มนุษยยุคดิจิทัลน้ัน ตองอาศัยคนเปนศูนยกลาง รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ ใหอยูในแถว

หนาของการผลักดันองคการใหเติบโตไปพรอมๆกัน ผลตอบแทนที่อยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม 

ความแมนยำ                 และประสิทธิภาพในการทำงาน งานที่มีความทาทายสูงมักตามมาดวย

ผลตอบแทนอันดีงาม ในขณะเดียวกัน รางวัลในการทำงานก็มาจากความทุมเทของพนักงาน การที่

องคการสามารถรักษาบุคลากรที่มีฝมือไวได สวนหน่ึงข้ึนอยูกับผลตอบแทนที่พนักงานไดรับ บริษัท

ทั้งหลายตางแขงขันกันเพื่อสรรหาและรักษาพนักงานที่ฝมือดีเอาไว การเปลี่ยนแปลงสูโลกดิจิทัลได
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สรางระบบทรัพยากรมนุษยยุคใหมและปฏิวัติรูปแบบการทำงาน ไมใชแคเพียงในประเทศไทย แตยัง

แพรหลายไปทั่วโลก ดังน้ัน สิ่งสำคัญคือการที่ระบบทรัพยากรมนุษยสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับ

คอนเซ็ปตของสถานที่ทำงานยุคดิจิทัล       และเตรียมพรอมกับการรับเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใช

ไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยโซลูช่ันสำคัญ 4 ประการ ไดแก การใชผูที่มีศักยภาพเปนศูนยกลาง การใช

ขอมูลใหเปนประโยชน สังคมการทำงานและความรวมมือ รวมถึงเทคโนโลยีบนมือถือ   และการมี

สวนรวมของพนักงาน  ภาพรวมการทำงานที่เนนผูที่มีความสามารถ ขอมูลทางธุรกิจและกลยุทธ

ทางสังคมคือสิ่งที่ขาดไมได ฝายทรัพยากรมนุษยจะตองอาศัยความชวยเหลือจากเทคโนโลยีในการ

พัฒนาประสบการณของพนักงาน ดวยวิธีที่เปนไดมากกวาการจัดการ แตยังชวยเสริมสรางพลงัใหแก

บุคลากรไดอีกดวย  การปฏิบัติงานที่อยูบนความรวดเร็ว ทำใหพนักงานมีสวนรวมและปรับตัวได

ทามกลางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สิ่งเหลาน้ีคือกุญแจสำคัญที่จะชวยสราง

ระบบทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4 .0 ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

(หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2561) 
 

บทสรุป  

 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียน เปนการเปนการยกระดับสมรรถนะ

ของบุคลากร ในองคการใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  สามารถแขงขันได  และมีความพรอมสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนบุคลากรในองคการใหมี

สมรรถนะที่สามารถตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งในดานบวก

และในดานลบ  ตองเริ่มตนบทบาทของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  โดยบุคลากรจะตองชวยกัน

สรางมูลคาเพิ่ม  หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหองคการสามารถบริหารงานใหสำเร็จ

ลุลวงตามเปาหมาย  ควบคูกับการเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงและมีความ

รอบรูทางธุรกิจ  มีความเช่ียวชาญในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยดานตางๆ เพื่อสามารถ

ขับเคลื่อนใหเติบโตไปพรอมกับองคการ 17  

 โดยเฉพาะบุคลากรและผูบริหารตองเขาใจในความแตกตางของชาติตางๆ สามารถบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมดานวัฒนธรรม ระบบการประเมิน การจายคาตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชน

ตางๆ ของบุคลากร ในองคการที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม วิธีการทำงาน 

ฯลฯ ดังน้ัน เพื่อใหองคการในประเทศสามารถแขงขันในประชาคมอาเซียนได จึงตองมีเสริมสราง 

ทรัพยากรมนุษยในองคการใหมีขีดความสามารถที่เขมแข็ง ซึ่งตองมีการบริการจัดการ ผลกระทบที่

เกิดข้ึนตอทรัพยากรมนุษยขององคการในดานตางๆไดอีกดวย 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย 

Human Resource Management 

 

วิศิษฎสร  เอกกิตตินันท∗ 

 

บทคัดยอ  

 ในสภาพปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

ทำใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหประเทศชาติมีศักยภาพใน

การแขงขัน มีศักด์ิศรีในสังคมโลกบน พื้นฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปน

ทั้งปจจัยและผลลพัธที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ

ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหองคการอยูรอดย่ิงในยุคปจจุบันการ

บริหารทรัพยากรบุคคลน้ันไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเนนให

มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ

จุลภาค และมหัพภาค  

 เน่ืองดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการที่ดี

เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ

ตามแตละประเภทขององคการ ซึ่งนำไปสูความสำเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ ดังน้ัน

ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประสิทธิผลแกองคการ 

 บรรยากาศองคการมีความสำคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานใน

องคการจำเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายใน

องคการเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกำลังใจ และมี

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังน้ัน บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทำใหประสิทธิภาพ

ในการทำงานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศที่แตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจให

บุคคลในองคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวา

                                                             

 
∗

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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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จะเปนตัวแปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรอืกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน 

โดยการ เปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน 

 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

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. 

 Because effective human resource management affects the organization 

climate as well. Because personnel in the organization is the creator of all things 
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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. 

 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 
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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. 

 

บทนำ  

 มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนาไดจากปุถุชนใหกลายเปนสัตบุรุษตลอดจนถึงพระ

อริยบุคคลในระดับตางๆไดแก พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต

พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่จะตองไดรับการฝกฝนอบรมตนใหเปนสุจริตชนหรือคน

ดี เพราะการที่ไดมนุษยที่มีความดีน้ัน ยอมนำไปสูการดำเนินชีวิต การปฏิบัติหนาที่ การประกอบ

อาชีพ รวมถึงการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีปกติสุข เปนการสรางคุณภาพชีวิตใหเกิดข้ึนแกบุคคล

ในสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแต ฉบับที่ 10 เปนตนมา  สังคมไทยให

ความสำคัญแกคุณภาพชีวิตของคนไทยในบริบทแหงความสมดุลของชีวิตเน่ืองจาก  ในระยะของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)   สังคมไทยไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชอยางกวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงข้ึน

ในหลายดาน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ สะทอนได

จากดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยโดยรวมที่ไมไดรับผลกระทบอยูระหวางรอยละ 66 - 68 มี

ปจจัยดานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง การมีงานทำ ความเขมแข็งของชุมชน และความอบอุนของครอบครัว

ที่สงผลดีตอความอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตามปจจัยที่ยังเปนอุปสรรค ไดแก ความสมานฉันทใน

สังคม ในขณะเดียวกัน การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทย
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จะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็ว

และซับซอนมากย่ิงข้ึน เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะขอผูกพันที่จะ

เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจำเปนตองนำภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน

ประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมในแกคนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา

ประเทศ เพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยที่จะขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถบริหารจัดการ ปฏิบัติตาม อำนาจและหนาที่ที่ ไดรับใหประสบความสำเร็จและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุข ของประชาชนในทองถ่ิน เน่ืองจากมนุษยมีบทบาทใน

ทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบดวยการจัดการองคการ การจัดการเกี่ยวกับมนุษย 

การประสานงาน และการควบคุม งานในข้ันตอนดังกลาว การจัดการเกี่ยวกับมนุษยเปนสิ่งสำคัญ

มาก จึงอาจกลาวไดวา การจัดการ เกี่ยวกับมนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย คือหัวใจของการ

บริหารงานทุกชนิด 

 องคกรใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำใชใหเกิด ประโยชนในทาง

สรางสรรคแลว องคกรน้ันก็เจริญกาวหนามีความมั่นคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยที่

มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนได องคกรน้ันก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร

มนุษยเปนปจจัยหลกัที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจยัอื่น ๆ  ซึ่งเปนปจจัยที่ กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ

เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมี

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยที่ ดีและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 ในสภาพปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

ทำใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหประเทศชาติมีศักยภาพใน

การแขงขัน มีศักด์ิศรีในสังคมโลกบน พื้นฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปน

ทั้งปจจัยและผลลพัธที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ

ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหองคการอยูรอดย่ิงในยุคปจจุบันการ

บริหารทรัพยากรบุคคลน้ันไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเนนให

มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ

จุลภาค และมหัพภาค  
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แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ความหมายของทรัพยากรมนุษย 

 คำวา "พัฒนา" เปนคำกิริยา แปลวา ทำใหเจริญ ทำใหย่ังยืนถาวร ดังน้ัน "การพัฒนา" ก็

คือการทำใหเจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ 

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษย

ผูมีใจสูง  คำวา "ทรัพยากร (Natural   resource)" มาจากรากศัพท ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)  หรือ อีกประการหน่ึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การ

วางแผนอยางเปนระบบตอเน่ือง เพื่อจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานและประสิทธิภาพในการดำเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การใหความรูและ

จัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสำหรับอนาคต (อำนวย 

แสงสวาง, 2540) ดังน้ัน “การพัฒนา” ก็คือ การทำใหเจริญ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” คือตัว

ของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวย

ความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง (วิชญาภา เมธีวรฉัตร, 2557)  “ทรัพยากร” คือ สิ่ง

ถือวามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจมีรูปราง เชน เงินตรา สมบัติพัสสถานและ

อาจจะไมมีรูปรางก็ได เชน ปญญาเปนทรัพย สวนอากร แปลวา บอเกิดหรือที่เกิดทรัพยากร จึง

หมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มีคุณภาพและเปนบอเกิดหรือที่เกิดแหงทรัพย เชน ทรัพยในดิน สินในน้ำ ซึ่ง

เปนสิ่งที่มีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนำมาใชเปนประโยชนได (บุญคง หันจางสิทธ์ิ, 2541) 

 “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทำใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก 

สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ช่ือวาเปน “สัตว

ประเสริฐ” เปนผูรูจักดำเนินชีวิตที่ดีงามและเวนสิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดำรงอยูในสันติ

สุขโดยสวัสดี (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2539) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการบริหาร

กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธำรงรักษา (Maintain) กำลังคน 

ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไปถึงการมุงไปสูความเปนเลิศขององคกรโดยผสมผสานความตองการ

เจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองคกร เปนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบและ

ตอเน่ือง กจิกรรม ที่จัดจะกำหนดใหสิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสม และสามารถสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและ

สังคม ตอบสนองความตองการของการพัฒนาคนในองคกรและสังคม (Nadler, Leonard, 1982)  

ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถนำมาใชในการผลิต

สินคา หรือใหบริการที่เปนประโยชน (Frederick Harris Harbison,1973)  เปนการศึกษาของ
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บุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพื่อยกระดับความรู

ความสามารถใหทันตอความกาวหนาของวิชาการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู 

อยากเห็นของบุคคลน้ัน (Russell C. Swanbury, 1968) 

 ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเรื่ององคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยมีองคประกอบสำคัญคือ ปจจัยนำเขา ซึ่งไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการ

แปรสภาพ ซึ่งไดแก การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนำออกซึ่งไดแก คนที่มีคุณภาพ 

(David Easton, John G. Gunnell, , 1991)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการดำเนินงานบน

พื้นฐานกระบวนการลูกโซ (Chain circle) ต้ังแตการวางนโยบายกำหนดแผนงาน อัตรากำลังคน 

การฝกอบรมใหคนทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองมีขวัญกำลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มี

ความจงรักภักดีจนกระทั่ งพนสภาพ (ธงชัย สมบูรณ ,2549)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี

จุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชำนาญและคุณธรรมจากแหลงความรูที่

สามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายที่การไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตตนเองและ

ครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงใหมนุษยอยูรอดและสามารถ

ดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคมเปนการพัฒนาตนเองให

เปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย (เสนห จุยโต,2547)  

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญตอตนเอง บุคคล องคกร หนวยงาน และสังคม

โดยรวมของประเทศชาติอยางมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทำใหเกิดความ

เจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน

แปรอยูตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร (Leonard Nadler)   

 ลีโอนารด นัทเลอร (Leonard Nadler) ไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยนัทเลอรไดอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยจะตองมีการจัดชุดของกิจกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแบบไวเพื่อ

จุดประสงคหรือเปาหมายให เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองคการและเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร Leonard Nadler, , 1980) โดยกิจกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยน้ันประกอบดวย 3 รูปแบบหลัก คือ ดานฝกอบรม (Training) ดานการศึกษา 
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(Education) และการดานการพัฒนา (Development) สามารถนำเสนอแผนภาพองคความรู

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ ลีโอนารด นัทเลอร (Leonard Nadler) ไดดังน้ี  

  แผนภาพท่ี 2.1 องคความรูแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร 

(Nadler’s Concept of HRD Model, 1970) (Leonard Nadler,1970) 

 จากองคความรูแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ นัทเลอร (Leonard 

Nadler) ประกอบดวยรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเหมาะสมกับสิ่งที่

เปนเปาหมายหลักที่ตองการพัฒนาดังน้ี 

 1 )  ง าน  (Job) ห ม าย ถึ ง  ง าน ใน ป จ จุ บั น  (Current or present job of the 

individual) ที่บุคลากรทำอยู ถูกจัดไวคูกับการฝกอบรม (Training) ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาใหผูปฏิบัติงานขณะน้ัน มีความพรอมในการทำงาน เชน การ

ฝกอบรมภาคทฤษฎีในหองบรรยาย การฝกปฏิบัติจริงในที่ทำงาน (On – the – job – training) 

การฝกอบรมทางไกล (Distance training)  

 2) ปจเจกบุคคล (Individual) การพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหใน

ลักษณะใหการศึกษา (Education) เปนการสรางการเรียนรูเพื่องานในอนาคตที่ เปนไปตาม

เปาหมายการเติบโตในตำแหนงหนาที่ที่กำหนด (Future but identified  job the individual) 

ทั้งน้ีเพื่อเปนการเตรียมบุคลากรใหพรอมในการไปรับงานหรือตำแหนงใหมน่ันเอง  

 3)  องคกร (Organization) การพัฒนา (Development) หมายถึง การทำใหดีย่ิงข้ึน

ใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ในกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนนไปยังตัวองคการ เพื่อทำ

ใหองคการปรับตัวอยูไดในทุกสถานการณ นัทเลอร (Leonard Nadler) ใชคำวา  การพัฒนาองคกร 

(Organization development) และยังไดใชคำวา การพัฒนา (Development) กับการพัฒนา

ปจเจกบุคคล ในความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหกับบุคลากรที่นอกเหนือจากการ
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ฝกอบรมและการศึกษาอีกดวย ซึ่งการพัฒนาบุคคลมิไดเนนทั้งงานในปจจุบันและงานในอนาคตเปน

การเฉพาะ ในความหมายของการพัฒนาในบริบทน้ี คือ การเรียนรูเพื่อการเติบโต กาวหนาทั่วๆไป 

ทั้งในเรื่องความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เสริมใหบุคคลชาญฉลาด รอบรู ทั้งในงานและชีวิต

สวนตัวมากย่ิงข้ึน 

 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องคนในองคการ เพื่อให

ไดคนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหกับ

องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาที่หน่ึงขององคการ เพื่อ

กอใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ต้ังแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากร 

มนุษยเปนบทบาทที่สำคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่สำคัญตอ

การบริหารทรพัยากรมนุษยขององคการใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ivancevich, 

vancevichill. 1998) 

 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 เน่ืองดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการที่ดี

เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ

ตามแตละประเภทขององคการ ซึ่งนำไปสูความสำเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ ดังน้ัน

ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประสิทธิผลแกองคการ 

 บรรยากาศองคการมีความสำคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานใน

องคการจำเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายใน

องคการเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกำลังใจ และมี

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังน้ัน บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทำใหประสิทธิภาพ

ในการทำงานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศที่แตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจให

บุคคลในองคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวา

จะเปนตัวแปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน 
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โดยการ เปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550) 

  การบริหารทรพัยากรมนุษยเพื่อสงเสริมบรรยากาศขององคการจงึเปนสิง่สำคัญทีส่งผล

ตอการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคการ ดังน้ันผูบริหารจึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองจัด

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานภายใน องคการ บรรยากาศที่พึงประสงคยอมสงผลที่ดีตอการ

ทำงานของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนบทบาทและความสำคัญของการบริหารน้ัน มีควบคูกับอารยธรรมและการ

ดำรงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง

งานกันทำตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เมื่อกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ

ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสราง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังที่จะให เกิด

ความสำเร็จ สงบสุขเรียบรอยข้ึนในองคการ ดังน้ันการบริหารงานทกุประเภท ควรดำเนินการเพื่อให

เกิดประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง โดยเฉพาะการบริหาร

ราชการที่ตองใชเงิน ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซึ่งผูบริหารควรตระหนักถึง

ความสำคัญ ทั้ง 9 ประการดังตอไปน้ี  

 1. การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดำรงชีพของมนุษยและเปนสิ่งชวยให 

มนุษยดำรงชีพไดอยางมีความผาสุข  

  2. จำนวนประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลทำใหองคการตางๆ ตองขยายงาน 

ดานการบริหารใหกวางขวางย่ิงข้ึน  

  3. การบริหารเปนเครื่องบงช้ี ใหทราบถึงความกาวหนาทางสังคม ทางวิทยาการ 

(technology) ดานตางๆ ทำใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเร็วย่ิงข้ึน  

  4. การบริหารเปนมรรควิธีที่สำคัญในอันที่จะนำสังคมโลกไปสูความเจริญกาวหนา  

  5. การบริหารจะชวยช้ีใหทราบถึงแนวโนม ทั้งในดานความเจริญและความเสื่อม ของ

สังคมในอนาคต 

 6. การบริหารลักษณะเปนการท างานรวมกัน ของบุคคลในองคการ ฉะน้ัน 

ความสำเร็จของการบริหาร จึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู 

เปนอันมาก  

  7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่ งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร 

จำเปนตองคำนึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  
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  8. ชีวิตประจำวันของมนุษยไมวาในครอบครัว หรือในองคการยอมมีสวนเกี่ยวพัน กับ

การบริหารอยูเสมอ ดังน้ันการบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจำเปนตอการที่จะดำรงชีพอยาง 

ฉลาด  

  9. การบริหารกับการเมืองเปนของคูกัน ไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได ฉะน้ัน 

การศึกษาวิชาบริหาร จึงตองคำนึงถึงสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางการเมืองดวย สรุปไดวา 

ความเจริญกาวหนาในสังคมมนุษยเปนผลมาจากการบริหาร (สมพงษ เกษมสิน, 2526) 

 บทบาทของผูบริหารทรัพยากรมนุษย  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองคการ เพื่อให

ไดคนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิง่จงูใจใหบุคคลเหลาน้ีพึงพอใจที่

จะปฏิบัติงานใหกับองคการอยางมี ประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มต้ังแต

การจัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสำคัญมากใน การกำหนดนโยบาย

และการเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล  

 ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ปจจัยการบริหารโดยผาน กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มต้ังแต  

  1) การจัดหาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถเหมาะสมใน เวลาที่ตองการ  

 2) การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร  

 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการเพิ่มทักษะความรู เพื่อเปนพื้นฐานการสราง

ความกาวหนาในอาชีพ และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีวินัย และ  

  4) การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนใหบุคลากร มีความตระหนัก

และมีสวนรวม ทั้งน้ีกระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษยก็เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพพอที่จะผลักดันใหยุทธศาสตรขององคการ สำเร็จลุลวงไปไดและบรรลุเปาหมาย เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ได 

 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย   

 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่จะตรวจสอบความสามารถในการท 

างานของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการท างานใหมี ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งเปนระบบ

ประเมินผลบุคคลอันเกี่ยวเน่ืองมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑและ วิธีการตาง ๆ 

อยางปราศจากอคติใด ๆ ทั้งน้ีเพื่อดำเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา 
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พนักงานใหมีคุณภาพมากข้ึน จนเปนที่พึงพอใจ และเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเห็นชองทาง

ความกาวหนาของ เขาจะสงผลใหองคการเจริญเติบโตความสำเร็จของการประเมินผลพนักงาน 

ดังน้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาการทำงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม และสามารถแยกบุคลากรที่มี ความสามารถแตกตางกันได นอกจากน้ี

ยังชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวางแผนความกาวหนาใน อาชีพไดอีกดวยการ

ธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย 

 2)  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง  

 การใหบุคลากรในองคกรไดใชความคิด และกระตุนใหมีความกระตือรือรน ทำใหเกิด

คุณภาพชีวิตในการ ท างานที่ดีดวยการใหคำแนะนำ ปรึกษาที่ดี การทำใหสภาพการท างานดีข้ึน 

โดยการจัดสภาพแวดลอมในการท างานที่ เหมาะสม การใหบุคลากรมีสวนรวมในการออกแบบงาน

และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับตนเององคกรตองพยายาม ใหบุคลากรมีโอกาสมากข้ึนในการสราง

ผลงานของตน การใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อ ความสำเร็จของตนเองและ

องคกร เปนวิธีการสื่อสารระหวางองคกรกับบุคลากร เพื่อใหสามารถทำการตัดสินใจ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนการลดความกดดันทั้งสองฝาย ซึ่งการติดตอสื่อสารใชไดทั้ง

การ ติดตอสื่อสารที่เปนทางการและผสมผสานกับการติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการ ซึ่งจะเกิดความ 

สะดวกในการ ปฏิบั ติงานโดยแบงเปนระบบการติดตอสื่อสารจากบนมาลาง (Downward 

Communication Systems) เปนการ ติดตอสื่อสารที่ไดผลเร็วที่สุด เพราะเปนการนำสงขอความ

จากผูที่อยูในระดับสูงกวาไปยังผูที่อยูในระดับต่ำกวามี อิทธิพลตอการจูงใจเปนอยางมากทำให

ผูใตบังคับบัญชารูและเขาใจปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารกำหนดข้ึนเพื่อการจูง ใจในการทำงาน กิจกรรม

สุขภาพและความปลอดภัยเปนอีกปจจยัหน่ึงทีอ่งคกรตองใหความสำคัญเพื่อให บุคลากรมีความรูสึก

มั่นคงในความปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล เปนแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2546) 

 3) วัตถุประสงคการจัดต้ังขององคกร 6 สวน  

 สวนที่หน่ึง การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกวา การบริหารรัฐกิจ (public 

administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง คือ การใหบริการ

สาธารณะ (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบ

เรียบรอย ตลอดจน การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนน้ีเปนการบริหาร

ของหนวยงานของ ภาครัฐ (public or governmental organization) ไมวาจะเปนหนวยงานทั้ง

ในสวนกลาง สวน ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงานของหนวยงานของสำนัก
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นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ การบริหารงาน

ของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของ

หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน  

  สวนที่สอง การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกวา การบริหาร ธุรกิจ 

(Business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหนวยงานของเอกชน 

ซึ่งมี วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังเพื่อการแสวงหากำไร หรือการแสวงหากำไรสูงสุด (maximum 

profits) ในการทำธุรกิจ การคาขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือใหบริการ เห็นตัวอยางไดอยาง

ชัดเจน จากการบริหารงานของ บริษัท หางราน และหางหุนสวนทั้งหลาย  

  สวนที่สาม การบริหารของหนวยงานที่ ไมสังกัดภาครัฐ (Non-Governmental 

Organization) ซึ่งเรียกยอวา หนวยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปนการบริหารงานของหนวยงานที่ไม 

แสวงหาผลกำไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง คือการไมแสวงหา 

ผลกำไร (non-profit) เชน การบริหารของมูลนิธิและสมาคม  

 ส วนที่ สี่  ก ารบ ริห ารง านขอ งห น วย งานระห ว า งป ระ เท ศ ( International 

organization) มี วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การ

บริหารงานของ สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ 

(World Trade Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)  

  สวนที่หา การบริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกรสวนน้ี

เกิดข้ึน หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญได กำหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เชน การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ

ผูตรวจการ แผนดินของรัฐสภา เปนตน องคกรดังกลาวน้ีถือวาเปนหนวยงานของรัฐเชนกัน แตมี

ลักษณะพิเศษ เชน เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลักในการ

จัดต้ังเพื่อปกปูอง คุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของ หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  

  สวนที่หก การบริหารงานของหนวยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคหลักในการ

จัดต้ังเพื่อ ปกปูองรักษาผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของ

ประเทศและถูก เอารัดเอาเปรยีบตลอดมา เชน การบริหารงานของหนวยงานของเกษตรกร กลุม

ผูใชแรงงาน และกลุม ผูใหบริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) 
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 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

บทสรุป 

 องคกรใดที่มทีรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำใชใหเกิดประโยชนในทาง

สรางสรรคแลว องคกรน้ันก็เจริญกาวหนามีความมั่นคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยที่

มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนได องคกรน้ันก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร

มนุษยเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจัยอื่น ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ

เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมี

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยที่ ดีและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 ในสภาพปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

ทำใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหประเทศชาติมีศักยภาพใน

การแขงขัน มีศักด์ิศรีในสังคมโลกบน พื้นฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปน

ทั้งปจจัยและผลลพัธที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ

ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหองคการอยูรอดย่ิงในยุคปจจุบันการ

บริหารทรัพยากรบุคคลน้ันไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเนนให
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มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ

จุลภาค และมหัพภาค  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญตอตนเอง บุคคล องคกร หนวยงาน และสังคม

โดยรวมของประเทศชาติอยางมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทำใหเกิดความ

เจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน

แปรอยูตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร (Leonard Nadler)   

 ลีโอนารด นัทเลอร (Leonard Nadler) ไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยนัทเลอรไดอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยจะตองมีการจัดชุดของกิจกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแบบไวเพื่อ

จุดประสงคหรือเปาหมายให เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองคการและเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของบุคลากร โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย น้ัน

ประกอบดวย 3 รูปแบบหลัก คือ ดานฝกอบรม (Training) ดานการศึกษา (Education) และการ

ดานการพัฒนา (Development) 

 เน่ืองดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการที่ดี

เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ

ตามแตละประเภทขององคการ ซึ่งนำไปสูความสำเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ ดังน้ัน

ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประสิทธิผลแกองคการ 

 บรรยากาศองคการมีความสำคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานใน

องคการจำเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายใน

องคการเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกำลังใจ และมี

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังน้ัน บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทำใหประสิทธิภาพ

ในการท างานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศที่แตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพึงพอใจให

บุคคลในองคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวา

จะเปนตัวแปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการกจ็ะกระทบกระเทือน 

โดยการ เปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาทีแ่ละมสีิ่งจูงใจใหบคุคลเหลาน้ีพึงพอใจทีจ่ะ

ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางมี ประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มต้ังแตการ

จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

ธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสำคัญมากใน การกำหนดนโยบายและ

การเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล  

 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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การบูรณาการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวินัย ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

โดยใชหลักพุทธธรรม 

Integration of Rules, Regulations and Discipline 

Human Resource Management Using Buddhadhamma 
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บทคัดยอ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการบูรณาการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

วินัย ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยใชหลักพุทธธรรม  โดยผูศึกษาไดเรียบเรียงข้ึนโดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนศึกษาขอมูลเชิงประจักษ เพื่อเปนแนวทางสำหรับการศึกษาและนำไป

ปฎิบัติกับองคการตางๆ โดยมีประเด็นสำคัญ  กลาวคือองคกร หรือหนวยงานใดก็ตามไมวาจะมี

ขนาดเล็กหรือวาขนาดใหญจะสามารถขับเคลื่อนไปไดน้ันจะตองอาศัยกลไกที่สำคัญในการควบคุม 

ดูแลเพื่อใหองคกรน้ันอยูรอดและเปนระเบียบแบบแผน ไมวาองคกร หรือหนวยงานน้ันจะมี

ทรัพยากรมนุษยมากนอยเพียงใดก็ตาม ซึ่ง จะตองมีสิ่งที่คอยจัดใหอยูในระบบ น้ันก็คือ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ วินัย น่ันเอง ซึ่งการที่จะมีสิ่งเหลาน้ีมาบังคับไดน้ันจะตองสะทอนออกมาจากองคกรภายใน

เพื่อที่จะไดรับการยอมรับของบุคคลที่อาศัยอยูในองคกร แตทั้งหมดน้ีตองมีหลักที่สำคัญที่เปน

แกนกลางสำคัญในการกำหนดสิ่งเหลาน้ีออกมาไดน้ันก็คือ หลักพุทธธรรม อันจะเปนเสมือน

แกนกลางในการเช่ือมตอกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัย ตางๆ ใหออกมาอยางมีคุณธรรม และ

เปนกลางสรางการยอมรับใหกับบุคคลที่อยูในองคกรได ซึ่งในบทความน้ีผูเขียนไดนำเสนอหลักพุทธ

ธรรมอันเปนการยืนยันไดเปนอยางดีวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัย ดานการบริหารทรัพยากร

มนุษย สอดคลองกันสามารถนำมาบูรณาการหรือเปนแกนกลางในการยึดเปนแมบทของการออก 

ขอบังคับ หรือระเบียบในองคกร ในหลายขนาดไดอยางเหมาะสมตอไปได  

คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, หลักพุทธธรรม,การบูรณาการ 
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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 

 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 

 

บทนำ 

 ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคาย่ิงของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากร

มนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคแลว ประเทศน้ันก็

เจริญกาวหนามีความมั่งค่ังและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคมแตถาหากประเทศ

ใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติได 

ประเทศก็พัฒนาไปไดยากความเจริญหรือความลาหลังของประเทศจึงข้ึนอยูกับปจจัยทรัพยากร

มนุษยเปนสำคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการพัฒนา ปจจัยอื่นๆ ที่
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กอใหเกิดการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษย

ทั้งสิ้น ประเทศตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่ดีและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติการบริหารทรัพยากรมนุษย ( 

Human Resource Management = HRM ) มีคำที่ใชใกลเคียงกันหลายคำ เชน การจัดการ

ทรัพยากรคน การจัดการงานบุคคล การจัดการกำลังคน และการบริหารงานบุคคล คำที่พบในตำรา

ภาษาไทยมากคือ คำวา การบริหารงานบุคคล แตในปจจุบันนิยมใชคำวาการบริหารทรัพยากร

มนุษย ดวยเหตุผลที่วามนุษยถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาย่ิงและเปนทรัพยากรที่สามารถฏิบัติงานจน

กอใหเกิดผลงานสรางสรรคตอสังคมไดมากมายถาหากรูจักนำมาใชใหเกิดประโยชนหรือเรยีกวาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยไดถูกตอง   

 เน่ืองจากทุกองคกรตองการบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมงาน จึงจำเปนทีทุ่กองคกร

จะตองมีการบรหิารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสทิธิผลสงูสดุ ดังน้ันจึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่

จะตองกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารทรพัยากรมนุษยใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และผูบรหิาร

ควรจะยึดหลักจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรอีกดวย 

 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชประโยชน(Utilization) ทรัพยากรมนุษยเพื่อ

การบรรลุเปาหมายขององคกร ดังน้ันจึงเปนหนาที่ เบื้องตนของผูบริหารทุกระดับ และเพื่อ

ความสำเร็จในการดำเนินงานโดยอาศัยความพยายามและความรวมมือของบุคคลอื่นผูบริหารทุกคน

จะตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เปาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย   

เปาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ

ภรรยากาศและความสัมพันธในหนาที่การงานทีดี่ในระหวางบรรดาสมาชิกขององคกรและสงเสริม

ความเจริญเติบโตและความกาวหนาของแตละบุคคลที่พรอมมูลเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาองคกร

ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษยการบริหารทรัพยากรมนุษยมีภารกิจสำคัญดังน้ี คือ ตองการ

คนดีมีความสามารถมาทำงาน รูจัก วิธีการใชคนใหสามารถปฏิบัติงานไดโดยมีประสิทธิภาพสูงและ

สามารถธำรงรักษาความเต็มใจของสมาชิกทุกคนที่จะทุมเทจิตใจชวยกันทำงานใหกับเปาหมาย

สวนรวมขององคกร 
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หนาที่งานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

1.การจัดหาบุคคลเขาทำงาน (Human Resource Planning, Recruitment and 

Selection) เปนกิจกรรมเกีย่วกบัการวางแผนทรัพยากรมนุษยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อ

การจางงาน 

2.การพฒันาทรพัยากรมนุษย(Human Resource Development) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการพัฒนาบุคคล การวางแผนอาชีพ การพฒันานัก

บรหิาร รวมทั้งการจัดการตำแหนงงาน 

3.การใหคาตอบแทนและผลประโยชนตางๆ แกพนักงาน (Compensation and Benefit) 

เปนกจิกรรมเกี่ยวกบัการประเมินคางาน การจัดทำโครงสรางเงินเดือน ระบบคาจางแรงจงูใจ การ

แบงปนผลกำไรการจัดผลประโยชนและบริการตางๆแกพนักงาน 

4.ความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน (Safety and Health) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด

สภาพแวดลอมในการทำงาน ระบบความปลอดภัยการรักษาสุขภาพอนามัยสำหรับพนักงาน 

5.แรงงานสัมพันธหรือพนักงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง สหภาพแรงงาน การรองทุกข การเจรจาตอรอง และวินัย

พนักงาน Zนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2562) 
  

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย กับการบริหารทรัพยากรมนุษย  

เปาหมายของการบริหารงานบุคคลที่สำคัญคือ  การใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชน

สูงสุดหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือใหบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในองคการใชความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคทีอ่งคการกำหนด  การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือ

การใหคนปฏิบัติงานไดดีน้ันจะตองมีองคประกอบอยางนอย  3  ประการคือ  ความรูความสามารถ  

ประสบการณ  และความประพฤติดี  องคประกอบทั้ง  3  ประการน้ี  กลาวไดวาความประพฤติ

สำคัญมากเพราะคนจะมีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม  ถาความประพฤติไมดี  ความรู

ความสามารถก็ไมเกิดประโยชน  ไมสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได  ดังน้ันการควบคุมการ

ประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเปนเรื่องสำคัญในการบริหารงานบุคคล  สิ่งที่ใชควบคุมความประพฤติ  

โดยทั่วไปไดแก  กฎหมาย  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ซึ่งใชบังคับหรือควบคุมประชาชน

ทุกคนที่อยูในรัฐ  ประเทศ  และแควนตาง ๆ หากผูใดฝาฝนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตามความผิด  

แตสำหรับขาราชการน้ัน  นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของบานเมืองแลวยังถูกควบคุมความ

ประพฤติโดยวินัยขององคการอีกสวนหน่ึงดวย เมื่อนำวินัยองคการมาใชมักมีปญหาเกิดข้ึนวา  
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“ทำไมตองมีการกำหนดวินัยข้ึนมาควบคุมพนักงาน”  ผูบริหารจำนวนมากที่ประสบปญหาเกี่ยวกับ

วินัยองคการมักจะคำนึงถึงบทลงโทษเปนลำดับแรก  เหตุใดพนักงานจึงตองถูกลงโทษเปนคำถามที่

มักจะเกิดข้ึนอยูเสมอในองคการ 

การลงโทษทางวินัยเปนกระบวนการสำคัญอันหน่ึงในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของขาราชการและมีจุดมุงหมายเพื่อธำรงค

ศักด์ิศรีของขาราชการดวย  การลงโทษทางวินัยถูกนำมาใชเปนมาตรการเชิงลบควบคูกับการให

รางวัลซึ่งเปนมาตรการเชิงบวก  ภายใตแนวคิดที่วา  ขาราชการที่ดีมีประสิทธิภาพควรไดรับการยก

ยองและใหรางวัลเพือ่เปนกำลังใจและเปนตัวอยางที่ดี  ขาราชการที่กระทำความผิดสมควรไดรับการ

ลงโทษตามควรแกกรณี  เพื่อมิใหเปนเย่ียงอยางแกขาราชการอื่น จากแนวคิดที่กลาวมาพอสรุปไดวา 

วินัย หมายถึง การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับของสังคม   ความสามมารถของบุคคลใน

การกระทำและควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวังและเปนพฤติกรรมที่เกิดจาก

สามัญสำนึกข้ึนมาเองซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีงามที่มีอยูในตัวบุคคลเกิดจากการไดรับการอบรม ปลูกฝง

ของมนุษยดวยความสมัครใจและมุงมั่นทีจ่ะทำในสิ่งที่ดีงามแมจะมีสิ่งเราภายนอกหรือภายในตนเอง

พฤติกรรมก็ยังไมเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมที่แสดงออกน้ันจะตองไมขัดกับระเบียบของสังคมดวย  

จากหลักการสำคัญของวินัยที่กลาวมาพอสรุปไดวา หลักการสำคัญของวินัยองคกรสามารถ

นำหลักการหรือแนวปฏิบัติที่ออกหรือกำหนดโดยหนวยงานบังคับบัญชาระดับสูงหรือองคกร

สามารถกำหนดข้ึน อาจจะองคกรกำหนดข้ึนเองหรอืองคกรใหบคุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดกฎ

หรือแนวปฏิบัติก็ไดโดยวินัยน้ันมีการสงเสริมพัฒนา ปองกันหรือการแกไขไว ซึ่งการดำเนินการทาง

วินัยกับบุคลากร  ควรประกอบดวย 3 ดาน ดังน้ี 

1) ดานการสงเสริมวินัยของบุคลากร  ประกอบดวย (1) การมีความรับผิดชอบ (2) ขยัน 

ประหยัดและอดออม (3) ความเช่ือมั่นในตนเอง (4) ความซื่อสัตย (5) การพึ่งตนเอง 

2) ดานการปองกันการทำผิดวินัยของบุคลากร  ประกอบดวย (1) การแตงกาย (2) ความ

ประพฤติ (3) เจตคติตอพฤติกรรมการมีวินัย (4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

3) ดานการแกไขวินัยของบุคลากร  ประกอบดวย (1) การทำกิจกรรม (2) การลงโทษ 

วินัยในการปฏิบัติงานซึ่งแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 

1. วินัยพื้นฐาน  เปนขอควรปฏิบัติหรือขอควรละเวนสำหรับผูปฏิบัติงานที่ดีโดยทั่ว ๆ ไปใช

กับทุกองคการหรือหนวยงาน  เชน  การตรงตอเวลา  ความซื่อสัตยสุจริต  ความสามัคคี  ความ

จงรักภักดี 
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2. วินัยเฉพาะตำแหนง  คือ  ขอควรปฏิบัติหรือขอควรยกเวนเฉพาะผูปฏิบัติงานที่ปฏิบัติ

หนาที่โดยเฉพาะ  เชน  ครู  อาจารย  แพทย  พยาบาล  พนักงานการเงนิ  พนักงานขับรถ 

3. วินัยเฉพาะกิจการ  คือ  ขอปฏิบัติที่กำหนดข้ึนและมีขอควรปฏิบัติไวเฉพาะ เชน  

กิจการธนาคารอาจกำหนดวินัยหามพนักงานธนาคารกูเงินลูกคาแมวาจะกูเปนการสวนตัวที่ไม

เกี่ยวของกับธนาคารก็ตาม  (ศรีอรุณ เรศานนท.2532) วิธีปฏิบัติของแนวทางในแตละประเภทมี

ดังตอไปน้ี 

1. ระเบียบวินัยสวนตัว หมายถึง กฎเกณฑแนวปฏิบัติหรือคติประจำใจซึ่งแตละคนจะ

แตกตางกันออกไปเพราะแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัวไมเหมือนกัน เชน เพศ วัย ฐานะทางสังคม 

ระดับการศึกษา หนาที่การงานหรือคานิยม เชน การตรงเวลา เปนตน 

2. ระเบียบวินัยในหนาที่ หมายถึง กฎเกณฑหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวของกับหนาทีก่ารงาน เชน 

วินัยของครอบครัวที่ทุกคนในบานจะตองปฏิบัติในฐานะบิดามารดา ลูกหลานหรือผูอาศัย วินัยของ

โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน การแตงกาย การทำความเคารพ เปนตน 

3.  ระเบียบวินัยทางสังคม หมายถึง แนวปฏิบัติอันดีทุกคนในสังคมยึดถือปฏิบัติเหมือนกัน

มีลักษณะเหมือนกับวินัยสวนตัวและวินัยในหนาที่แตวินัยทางสังคมมีความหมายที่กวางกวา เชน 

มารยาท กฎหมาย จารีตประเพณี หลักปฏิบัติของทางศาสนา เปนตน (รุจิร ภูสาระ และจันทรานี 

สงวนนาม,2545). 
 

กระบวนการวินัยองคการทัว่ ๆ ไป   (The  Discipline  Processs) 

  ข้ันตอนที่  1  ของกระบวนการวินัยองคการ  คือ  การกำหนดขอกำหนดเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการทำงานและกฎการทำงาน  ขอกำหนดของประสิทธิภาพการทำงาน  มักถูกกำหนด

ข้ึนในระหวางกระบวนการประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน  ซึง่จะไดอธิบายในคราวตอ ๆ ไป  

กฎของการทำงานจะเกี่ยวของกับความสำเร็จหรือการบรรลุประสิทธิภาพการทำงาน เน่ืองจากการ

นำระบบกฎการทำงานมาใชจะข้ึนอยูกับความพยายามของพนักงาน 

   ข้ันตอนที่  2  ของกระบวนการวินัยขององคการ  คือ  การสื่อสารขอกำหนดเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการทำงานและกฎของการทำงานไปยังพนักงานทั้งหมด  ซึ่งมักดำเนินการในระหวาง

การปฐมนิเทศพนักงานและการประเมินผลพนักงาน  กฎของทำงานสามารถสื่อไปยังพนักงานได

หลายทาง  ตามปกติองคการมักจะจัดทำคูมือแจกจายไปยังพนักงาน  ฝายทรัพยากรมนุษยหรือ

หัวหนางานของพนักงานจะเปนผูอธิบายกฎของการทำงานและนโยบายใหพนักงานใหมในระหวาง
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การปฐมนิเทศ  บางครั้งพนักงานใหมจำเปนตองเซ็นตช่ือรับเอกสารดังกลาวเพื่อปองกันการปฏิเสธ

ไมรับทราบขอมูลใน 

    ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการวินัยขององคการ  การกำหนดวิธีการแกไขในกรณีที่

จำเปน  ซึ่งความจำเปนดังกลาว  ไดแก  เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต่ำกวาเกณฑหรือฝาฝนกฎ

การทำงาน 
 

หลักพุทธธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 การบริหารทรัพยากรมนุษยน้ัน โดยใชหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยางมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย ตองอาศัยพุทธธรรม หรือก็คือคำสั่งสอน

หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องประกอบ โดยมากแลวหลักพุทธธรรมมีหลาย

ประการที่จะสามารถนำมาบูรณาการปรับเขาใชไดกับการบริหารทรัพยากรมนุษยดังตอไปน้ี 

 1. หลักสังคหวัตถุ4 ผูบริหารควรยึดหลักสังคหวัตถุ4 ในการครองใจคน กลาวคือ 

 - ทาน การให หมายถึง น้ำใจอันเต็มเปยมไปดวยความปรารถนาดี 

 - ปยวาจา หมายถึงการใชคำพูดอันทำใหคนอื่นรักใคร 

 - อัตถจริยา หมายถึงการทำตัวใหเปนประโยชนแกผูอื่นและสังคม ฝกฝนตนเองใหมี

สมรรถภาพ พอที่จะชวยคนอื่นไดทั้งกำลังกายกำลังความคิด สติปญญา หรือกำลังทรัพย 

- สมานัตตตา หมายถึง การทำตัวเสมอตนเสมอปลาย ไมเยอหย่ิงจองหอง เมื่อเปลี่ยน

ฐานะไปอยางใดก็ไมลืมตัว สามารถเขากับคนไดทุกชนช้ัน 

2. มรรค 8 หรือ อริยมรรคมีองค 8 ประการ คือ ทางประเสริฐมีองค 8 ประการ หรือ วิธี 8 

ประการที่นำบุคคลไปสูความสายกลางที่มีความเหมาะสมพอดี และนำไปสูความสุขในชีวิต 

ไดแก 

-  สัมมาทิฏฐิ หรือ ความเห็นชอบ ไดแก ความรูความเขาใจในเรื่องของปญหา และวิธี

แกปญหา ซึ่งในทางพุทธศาสนา ปญหาก็คือ ทุกข 

-  สัมมาสังกัปปะ หรือ ความดำริชอบ ไดแก การดึงจิตใหพนจากกิเลส อันไดแก ความโลภ 

ความโกรธ และความหลง ไมเบียดเบียนผูอื่น มีความเมตตากรุณาตอสิ่งมีชีวิตทั่วไป 

 -  สัมมาวาจา หรือ การพูดชอบ ไดแก การงดเวนจากการพูดอันไมสมควร 4 ประการ คือ 

การงดพูดเท็จ งดพูดเพอเจองดพูดสอเสียด งดพูดหยาบคาย 

 -  สัมมากัมมันตะ หรือการกระทำชอบ ไดแก การกระทำที่เวนจากการเบียดเบียน รางกาย

ถือเอาทรัพยสินของผูอื่น และการเสพเมถุน 
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 -  สัมมาอาชีวะ หรือการเลี้ยงชีพชอบ ไดแก การประกอบอาชีพที่ถูกตองเหมาะสม ใช

ความขยันหมั่นเพียรและความสุจริตในการประกอบอาชีพ 

 -  สัมมาวายามะ หรือความพยายามชอบ ไดแก ละความช่ัว และสรางความดี 

 -  สัมมาสติ หรือ ความระลึกชอบ ไดแก การระมัดระวังจิตใจไมใหคิดในทางที่ไมดี 

 -  สัมมาสมาธิ หรือการต้ังจิตมั่นชอบ ไดแก ความต้ังใจใหมั่นคงในทางที่ชอบ การสำรวมจิต

ใหแนวแนมีความหนักแนน สงบเยือกเย็น 

3. หลักอิทธิบาท 4 ประกอบดวย 

- ฉันทะ หรือ ความพอใจ ไดแกความพอใจจะทำงานน้ันและทำดวยใจรัก 

- วิริยะ หรือ ความเพียร ไดแกการทำงานน้ันอยางตอเน่ือง และฝาฟนอุปสรรคตางๆดวย

ความอุตสาหะเพื่อใหงานน้ันสำเร็จตามวัตถุประสงค 

- จิตตะ หรือ ความเอาใจใสไดแก การต้ังจิตใหแนวแนในสิ่งที่ทำ 

- วิมังสา หรือ ความพิจารณาชอบ ไดแก การใชเหตุผลพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่ทำให

ละเอียดถ่ีถวน เพื่อใหไดงานที่ดีที่สุด 

4.หลักพรหมวิหาร 4 

- เมตตา ไดแกความรักความหวังดีที่ปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข 

- กรุณา ไดแก ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข 

- มุทิตา ไดแกความรูสึกช่ืนชมยินดีเมื่อผูอื่นไดดีมีสุข 

- อุเบกขา ไดแกความรูสึกวางเฉยเปนกลางไมล าเอียงเขาขางคนใดคนหน่ึง น่ันคือมีความ

ยุติธรรมในการใหรางวัลและการลงโทษ 

 

บทสรุป 

 การที่คนหมูมากอยูรวมกันเปนสังคมน้ัน  มีความจำ เปนที่จะตองมีกฎเกณฑในการปฏิบัติ

ตนเพื่อใหสังคมสามารถดำรงอยูอยางสงบ สุข  และมีพัฒนาการในทิศทางที่เหมาะสม  องคการเปน

ระบบ  สังคมที่ประกอบ ดวยบุคคลจำนวนมากที่มีความแตกตางทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจ 

(Physical  and  Psychological  Differences)  มาอยูรวมกัน  จึงจำเปน ตองมีกฎเกณฑสำหรับ

การอยูและกระทำกิจกรรมรวมกันอยางเหมาะสม  เพื่อให องคการสามารถดำเนินงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไวได 

          ในทางปฏิบัติหนวยงานทรัพยากรมนุษยขององคการจะมี หนาที่ควบคุม  ดูแล  และให

คำแนะนำกับสมาชิกขององคการ เพื่อใหสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎเกณฑ  และขอบังคับที่
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องคการกำหนดไดอยางเหมาะ สม  ตลอดจนพยายามศึกษา วิเคราะห  และปรับปรุงกฎเกณฑที่มี

อยูใหเกิดความ สอดคลองกับกาลสมัยอยูเสมอ  เพื่อใหองคการและสมาชิกสามารถอยูรวมกันได 

อยางมีความสุขและเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกฝาย 

สวนประกอบของวินัย   มีดังน้ี 

1. ระบบ  วินัยเปนระบบที่องคการนำมาใชสำหรับช้ีนำ และควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติตัว

ตามที่องคการตองการ   เน่ืองจากสมาชิกแตละ คนตางก็มีความแตกตางกันทั้งทางรางกายและ

จิตใจ  ถาองคการไมมีแนวทางให สมาชิกปฏิบัติอาจกอใหเกิดความสับสน ความขัดแยง และปญหา

ในการ ดำเนินงานข้ึน   ดังน้ันองคการจึงตองพัฒนาระบบที่ทำใหสมาชิกเขาใจ บทบาท  หนาที่  

วัตถุประสงครวม (Mutual  Objectives)  และสามารถปฏิบัติ ตัวตามที่องคการตองการได 

2. พฤติกรรม    การแสดงออกของสมาชิกมีผลตอภาพ ลักษณ การดำเนินงาน    และ

ประสิทธิภาพขององคการ  องคการที่สมาชิก สามารถปฏิบัติตนไดสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว  

ยอมมีโอกาสกาวหนา ในอนาคต  ดังน้ันวินัยจึงถูกนำมาใชควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรใหเปนไป

ตาม แนวทางที่องคการตองการ 

3. กลุมคน    วินัยถูกนำมาใชกับกลุมคนเพื่อแสดง พฤติกรรมตามแนวทางที่ตองการ  

เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  และ เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  เน่ืองจากองคการ

เกิดข้ึนจากการรวมตัวของ บุคคลหลายคน ดังน้ันจึงตองมีขอกำหนดที่สามารถทำใหบคุลากรอยูและ

กระทำ กิจกรรมรวมกันไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนสงเสริมใหองคการสามารถดำเนินการ ไดตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ 

4. เครื่องมือ  ระบบ วินัยจะตองอาศัยเครื่องมือตางๆ  มาใชควบคุมใหกลุมบุคคลประพฤติ

ตนตาม ที่ตองการ  โดยที่เครื่องมือเหลาน้ี  ไดแก การลงโทษ การให รางวัล และการใหคำปรึกษา   

เน่ืองจากการดำเนินการทางวินัยเปนเรื่อง ละเอียดออนและเกี่ยวของกับความรูสึกของบุคคล  

ดังน้ัน  ผูที่มีหนาที่ รักษาวินัยจะตองพิจารณาถึงความรุนแรง ผลกระทบ  และความเหมาะสมของ 

เครื่องมือแตละประเภทกอนตัดสินใจนำมาใชกับพนักงาน  เพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด   และไม

กอใหเกิดปญหาในอนาคต 

จะเห็นไดวา วินัยเปนระบบช้ีนำและควบคุมพฤติกรรมของคนหมูมากใหดำเนินไปตาม

แนวทางที่ กำหนด  โดยอาศัยเครื่องมือตางๆ  เชน  การลงโทษ  การใหรางวัล  หรือการให 

คำปรึกษา  วินัยเปนหัวใจสำคัญในการที่กลุมคนจะมาอยูรวมกันไดอยางสงบ สุข  องคการ

จำเปนตองมีระบบวินัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชเปนแนวทางให สมาชิกปฏิบัติตัวตามที่องคการ

ตองการ  ในอดีตบุคคลทั่วไปจะนึกถึงวินัยกับ การลงโทษที่รุนแรง    แตในทางปฏิบัติเราสามารถ
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เลือกระบบวินัยที่มีความ รุนแรงหรือไมใชความรุนแรงไดตามความเหมาะสม  โดยปญหาหลักดาน

วินัยภายใน องคการสามารถแบงออกเปน  4 ลักษณะ  คือ 

1.การเขางาน 

2.พฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน 

3.ความไมซื่อสัตย 

4.การทำกิจกรรมภายนอกองคการ 

               ดังน้ันผูทำหนาที่ในการรักษาวินัยขององคการจะตองเขาใจวัตถุประสงคและ ประเภท

ของวินัยอยางละเอียด เพื่อใหสามารถประยุกตใชไดอยางมี ประสิทธิภาพ   และเกิดประโยชนตอทั้ง

องคการและบุคลากรองคกร หรือหนวยงานใดก็ตามไมวาจะมีขนาดเลก็หรือวาขนาดใหญจะสามารถ

ขับเคลื่อนไปไดน้ันจะตองอาศัยกลไกที่สำคัญในการควบคุม ดูแลเพื่อใหองคกรน้ันอยูรอดและเปน

ระเบียบแบบแผน ไมวาองคกร หรือหนวยงานน้ันจะมีทรัพยากรมนุษยมากนอยเพียงใดก็ตาม ซึ่ง 

จะตองมีสิ่งที่คอยจัดใหอยูในระบบ น้ันก็คือ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วินัย น่ันเอง ซึ่งการที่จะมีสิ่ง

เหลาน้ีมาบังคับไดน้ันจะตองสะทอนออกมาจากองคกรภายในเพื่อที่จะไดรับการยอมรับของบุคคลที่

อาศัยอยูในองคกร แตทั้งหมดน้ีตองมีหลักที่สำคัญที่เปนแกนกลางสำคัญในการกำหนดสิ่งเหลาน้ี

ออกมาไดน้ันก็คือ หลักพุทธธรรม อันจะเปนเสมือนแกนกลางในการเช่ือมตอกับ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือวินัย ตางๆ ใหออกมาอยางมีคุณธรรม และเปนกลางสรางการยอมรับใหกับบุคคลที่

อยูในองคกรได ดังจะเห็นไดจากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการตางๆที่ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือวินัย ตางลวนแลวแตจะเปนการออกโดยใชบังคับตัวบุคคลใหอยูในระบบ 

ของแตละหนวยงาน อันเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสูความสำเร็จไดนอกจากจะบงัคับ

ใชแลวอาจจะกลาวไดแตเพียงวา บังคับไดแตเพียงภายนอก ใหปฎิบัติตาม วินัย หรือขอบังคับ ตางๆ

ได แตภายในน้ันยังตองใชหลักพุทธธรรมเปนเครื่องกลอมเกลาใหนอมเขาถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และวินัยตางๆ เพราะทุกยางน้ัน ถากาย คือองคประกอบภายนอกน้ันทำตาม ใจ คือองคประกอบ

ภายในทำตามแลว  องคกรน้ันๆๆจะประสบความสำเร็จไดไมยากจนเกินไปเพราะ กำลังหลักของ

องคกร คือ คน หรือพนักงานตางๆที่ทำงานภายใตกฎระเบียบที่ออกมาโดยยึดหลักพุทธธรรมเปน

หลักจะสามารถทำใหองคประกอบน้ันสำเร็จได โดยใชคำวา “พุทธบูรณาการ”น่ันเอง 
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การแกปญหาความขัดแยงในการบริหารทองถ่ิน 

: ศึกษากรณี คัดคานการกอสรางบอบำบัดน้ำเสียในอำเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย 

Resolving Conflicts In Local Administration 

: A Case Study of The Opposition to The Wastewater Treatment Pond 

Construction In Mae Sai District Chiang Rai Province 

 

ยุทธศาสตร ฤทธ์ิลอย0

*  สุรินทร  นิยมางกรู 1

** 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ (1) ศึกษาทำความเขาใจถึงลักษณะ สาเหตุ รวมทั้ง

กระบวนการแกไขความขัดแยงในพื้นที่กรณีศึกษา และ (2) วิเคราะหวามีเงื่อนไขปจจัยใดบางที่

แปรเปลี่ยนความขัดแยงไปสูการใชความรุนแรงหรือไม และถาหากเกิดเหตุรุนแรงข้ึน จะไดสงผล

กระทบอยางไรตอทองถ่ิน สำหรับวิธีการศึกษาไดอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพจากหลากหลายแหลง

ผสมผสานกัน ไมวาจะเปนสัมภาษณผูที่เกี่ยวของหลายฝาย เอกสารของทางราชการ หนังสือพิมพ 

เปนตน นำเสนอโดยอธิบายเรียงลำดับเวลา 

ผลการศึกษาจากกรณีเทศบาลตำบลแมสายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บงช้ีวา (1) ความ

ขัดแยงเกิดข้ึนในหลายลักษณะ บางชวงเปนความขัดแยงระหวางฝายบริหารของเทศบาลกับ

นักการเมืองและประชาชนในพื้นที่  สาเหตุมาจากทั้งปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเชิงโครงสราง การ

แขงขันระหวางกลุมการเมืองในการเลือกต้ัง รวมถึงอาจมีเรื่องของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของดวย 

(2) เหตุการณมีการชุมนุมประทวง รองเรียน ฟองรองดำเนินคดี ฯลฯ ทำนองน้ี ถึงแมจะมีมากมาย 

แตก็ยังคงเปนไปตามวิถีทางของระบบ ซึ่งเปนที่ยอมรับไดในการนำมาใชจัดการความขัดแยงตาง ให

เกิดความสงบเรียบรอย จนเปนที่พอใจทั้งสองฝาย 

                                                             
* นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
** อาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 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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ความขัดแยงที่เกิดข้ึนมีหลายเงื่อนไขดวยกัน เชน เกิดข้ึนในระหวางนำเสนอโครงการ การ

จัดสรางบอบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนน้ัน ฝายบริหารไมสามารถที่จะสื่อสารทำความเขาใจกับ

ประชาชนไดครบถวนชัดเจน  ฝายบริหารมองขามความผูกพันของประชาชนในชุมชนไดต้ังรกราก

อาศัยอยูมายาวนานจนเกิดความหวงแหน ไมอยากใหบอบำบัดน้ำเสียเขามาต้ังอยูในใจกลางชุมชน 

รวมไปถึงเขตพื้นที่ดังกลาวเปนตนน้ำลำธารแมน้ำลำเหมืองที่ตองไหลผานลงไปทางชุมชนตลอด

ระยะทาง แมวาทางฝายราชการไดมีการต้ังคณะกรรมการเพื่อรวมพิจารณาแกไขแลว แตประชาชน

ผูคัดคานยังมองวา การจัดต้ังคณะกรรมการมีสัดสวนที่ไมเปนธรรม ผูคัดคานอางวามีแตกลุมผูที่

ไดรับประโยชนในการกอสรางเอาเปรียบประชาชน ความขัดแยงระหวางประชาชนกับฝายบริหาร

ของเทศบาลเปนความขัดแยงที่ยืดเย่ือยาวนานมาต้ังแตป พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบัน รวมได 10 ป ถือ

เปนเรื่องที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน ในการปกครองทองถ่ินของอำเภอแมสาย ความขัดแยงขางตน

สะทอนถึงภาวะการเมืองที่ขาดความเปนเอกภาพ  เห็นควรตองคนหาเหตุแทจริงของปญหา และ

แกไขใหตรงตามความตองการทุกฝาย เพื่อใหกอเกิดประโยชนสุขสูงสุดอันมีประชาชนและทองถ่ิน

เปนเปาหมาย ผลการตัดสินใจ จะตองไมมีผูชนะไมมีผูแพฝายใดฝายหน่ึง ทุกฝายจะตองพึงพอใจ

ยอมรับเงื่อนไขที่ลดทอนลงมาจนพบกันได อน่ึง มีการแกไขแยกแยะ เหตุแหงปญหา จนปญหา

ปรากฏข้ึน พรอมแนวทางที่พอตกลงกันไดดวยหลักพุทธธรรมและทฤษฎีที่เคยพิสูจนจนสำเร็จ

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 
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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 

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 
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บทนำ 

มนุษยที่เกิดข้ึนมาทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุข ในชีวิต สบายกาย สบายใจ ไดอยูในถ่ินที่

อุดมสมบูรณ อยางนอยมีปจจัย 4 ครบ สะดวกปลอดภัย ความขัดแยงที่เกิดข้ึนเพราะมีความ

ตองการที่แตกตางกัน อารมณและความรูสึกที่แตกตางกัน รวมไปถึงความตองการในการใชอำนาจที่

แตกตางกัน  ทางพุทธศาสนาบัญญัติชัดเจนวาคนเรามี จริตที่แตกตางกัน (พระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ. ปยุตฺโต), 2545: 272) ดังน้ัน เมื่อคนเราตางกัน  จึงไมมีสังคมไหนที่อยูไดโดยไมมีความขัดแยง 

(เอกชัย บุญญาธิ, 2555 : 3) ความขัดแยงซอนลึกอยูในจิตใจมนุษยที่แมแตการตัดสินใจในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงของตนเองก็ยังไมสามารถระงับความขัดแยงที่อยูในใจตนไมได จนเกิดอาการฟุงเฟอ

วิตกจริต  จะกลาวไปใยกับความขัดแยงที่ตองเกิดข้ึนไดกับคนสองคน คนกับองคกร องคกรตอ

องคกร องคกรตอรัฐบาล ประเทศตอประเทศ ท วีปตอทวีป  จนกอให เกิดความรุนแรง

ประหัตประหารกันอยางไมมีที่สิ้นสุด  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหคำอธิบาย 

“ขัดแยง” วา “ขัด” หมายถึงไมทำตาม ฝาฝน ขืนไว สวน “แยง” หมายถึง ไมตรงกัน ไมลงรอยกัน 

ตานไว ทานไว รวมความแลว ความขัดแยงหมายถึง “สภาพความไมลงรอยกัน คือไมยอมทำตาม

และยังมีความตานทานไว” 
เวบสเตอร (Webster) กลาววา คำวา “ความขัดแยง” (Conflict) มาจากรากศัพท ภาษา

ลาติน คือ “Configure” ซึ่งแปลวา “การตอสู” (fight) หมายถึง “การทำสงคราม” “ความไมลง

รอยกัน” หรือ “การเขากันไมได” “การคัดคานซึ่งกันและกัน” หรือ “ฝายตรงขาม”  (อรุณ รัก

ธรรม, 2523: 86) 

นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาเห็นวา “ความขัดแยงเปนผลผลิตของสิ่งแวดลอม

ในทางสังคม (Social environments)”  สวนนักเศรษฐศาสตรเห็นวา “ความขัดแยงเปนการศึกษา

และการวิเคราะหถึงระหวางผูแสดงในรายการบางรายการที่หายากและมีคุณคา (ทางวัตถุ) สวนนัก

รัฐศาสตรเห็นวา “…เปน สัมพันธภาพระหวางอำนาจ อิทธิพล และอำนาจหนาที่ เปนพฤติกรรมทาง

สังคม มองที่การแบงอำนาจทางสังคม เกี่ยวกับอำนาจ กระบวนการตัดสินใจระหวางสถาบันตางๆ 

การเมืองระหวางเอกชน กลุม และชาติ และสัมพันธภาพเชนน้ัน ทำใหเกิดความขัดแยงข้ึนระหวาง

บุคคล (ระหวางผูตัดสินใจดวยกัน) สังคม (รัฐบาลระดับตางๆ) ระบบ” (อรุณ รักธรรม, 2523: 4) 

ความขัดแยงถือเปนเรื่องปรกติของการอยูในสังคม ไมวาสังคมจะเปนสังคมครอบครัว 

สังคมเพื่อน สังคมการทำงาน สังคมในการเมืองทองถ่ินและเห็นไดชัดเจนระดับชาติ ที่นับทวีคูณ
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เพิ่มข้ึน จนภาวะวิกฤติขาดแคลนความสุข  ความรักสามัคคี อาจกลาวไดวาเปนจุดออนของ

สังคมไทยที่แกไมตก (Albert F. Eldridge, 1979: 4-5)  

ความขัดแยงถือเปนพื้นฐานตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนสีสันเปน

ความงดงาม ที่นำเอาขอขัดแยงมาครุนคิดทบทวนแกไข ในการตัดสินใจ นับต้ังแตการตัดสินใจใน

โครงการที่สำคัญ ซึ่งไดปรากฏใหเห็นหลายโครงการแลววา ไดเกิดขอผิดพลาดเสียหาย เชน 

โครงการทางดวน โครงการโฮปเวล  ดังน้ัน เสียงคัดคานของคนในชุมชนเล็กๆในการปกครองสวน

ทองถ่ินก็ควรถือเปนตนทางในการใครครวญคิดพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด

เสียหาย สงผลกระทบทุกฝาย ดังกรณี  เทศบาลตำบลแมสายไดมีดำเนินโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมและบอบำบัดน้ำเสียงของเทศบาล เริ่มโครงการชวงป พ.ศ.2552  ในพื้นที่โครงการ

ชลประทานเชียงรายเหมืองแดง หมูที่ 2 ต.แมสาย โดยจัดสรรงบประมาณไวแลว ฝายคัดคานคือ 

ชาวชุมชนเหมืองแดง หมู 2 ตำบลแมสาย เมื่อทราบขาววาจะมี โครงการบอบำบัดน้ำเสียของ

เทศบาลตำบลแมสาย มาสรางในพื้นที่ประชิดกับแมน้ำสาย ซึ่งเปนแมน้ำสายหลักที่หลอเลี้ยง

ชาวบาน ต.แมสาย มาโดยตลอด ชาวบานโตแยงวา โครงการน้ีอยูติดชุมชนเกินไป จะทำใหเกิด 

มลพิษ ความสกปรก กลิ่น และการปนเปอนในแหลงน้ำ   บริเวณที่จะกอสรางน้ันเปนจดุที่น้ำไหลบา

ลงสูแมน้ำสาย  โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงฤดูฝนจะเกิดปญหามาก  ตัวโครงสรางของบอบำบัดน้ำเสีย

ที่เทศบาลมีกำหนดจะสรางข้ึน บนพื้นที่29 ไร 2 งาน จะเปนโครงสรางที่จะกีดขวางทางน้ำไหล

ธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได  สงผลใหชาวบานไมต่ำกวา 4 ชุมชน ในอำเภอแมสาย จะไดรับ

ผลกระทบเรื่องน้ำทวม อยางแนนอน ดังน้ันชาวชุมชนจึงรวมตัวคัดคานโครงการน้ี มาโดยตลอด  

ทายที่สุดไดย่ืนคัดคานที่ศาลปกครอง แตศาลปกครองช้ันตนศาลมีคำพิพากษายกฟอง แตชาวบานก็

ยังไมยอมยุติ ไดทำการย่ืนคัดคานขอใหศาลอทุธรณสั่งระงับโครงการดังกลาว  ในทางกลับกันฝาย

บริหาร เทศบาลตำบลแมสาย ไดเขาไปดำเนินการกอสรางโดยอางถึง ความจำเปนในการที่ตอง

จัดการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลโดยเรงดวนตามภารกิจหนาที่ ซึ่งทางฝายบริหารอางวาได

ดำเนินการทุกอยางถูกตองตามลำดับ เปนข้ันตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติ จนถึงข้ันตอนที่จะ

ดำเนินการกอสรางไดแลว แตชาวบานก็ยังไมยอมลดละ พยายามขัดขวางไมใหผูรับเหมาเขาไปทำ

การกอสรางทุกวิถีทาง ตอมาปรากฏวา ทางฝายเทศบาลไดฟองดำเนินคดีกับชาวบานเหมืองแดงที่

ขัดขวางไมไหเขาไปทำงานกอสรางในพื้นที่ โตตอบกันไปมาอยางไมมีทางสิ้นสุด  ตนเหตุของปญหา 

เปนปญหาอันเกิดจากความขัดแยงโดยคนในสังคมดวยกันเอง ยาวนานนับ 10 ป จนบัดน้ียังหาขอ
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ยุติไมได ดังน้ันจึงสนใจที่จะนำเรื่องดังกลาวมาเปนกรณีศึกษา โดยใชแนวคิดและทฤษฎีมาบูรณา

การรวมกับแนวคิดเชิงพุทธธรรมเพื่อหาทางออกอยางสันติวิธี 

 

แนวคิดและทฤษฎีความขัดแยง 

ความขัดแยง เกิดข้ึนเพราะความแตกตางในความคิดในความตองการจากพื้นฐาน จริตที่

แตกตางกัน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545: 272) นับต้ังแตเกิดเปนมนุษยข้ึนมาเรา

ยอมพบความขัดแยงเสมอ เพราะเมื่อมีคนที่มีความแตกตางกัน มาอยูรวมกันโดยเฉพาะมาทำงาน

รวมกันมาตัดสินใจรวมกัน  มักเกิดความขัดแยงข้ึนเปนเรื่องปกติ ความขัดแยงจะมีมุมมองดวยกัน 2 

มุมมอง คือ 

1. มองวาตัวความคิดคือตัวเรา ถาใครคิดไมเหมือนก็ไปอยูฝายตรงขาม เปนศัตรูกับเรา

โดยตรง มุมมองลักษณะอยางน้ีจะทำใหการบริหารความขัดแยงเปนไปดวยความยากลำบาก และ

เปนมุมมองของการตอสู ฟาดฟนกัน 

  2.  มองวาจริงๆ แลวมันมีความจริงอยู แตไมไดเปนสิ่งที่ถูกที่สุด คือทุกอยางเปนความจริง

อันน้ีก็จริงอันน้ันก็จริง ไมมีอะไรถูกทีสุด เพราะฉะน้ันเวลามีปญหากันก็แคเอามาแสดงออก แลว

สามารถทะเลาะกันบนโตะได พอจบจากโตะไปก็สามารถน่ังกอดคอ กินขาวกันได 

สาเหตุของความขัดแยงมีดวยกันหลากหลาย ตัวอยางเชน 

   1.  ความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชน ทั้งสวนบุคคล สวนสถาบัน   

2.  ความขัดแยงในการยึดมั่นกับความคิดของตัวเองมากเกินไป  

3.  ความขัดแยงที่เกินจากการแยกไมออกระหวางเรื่องสวนตัวและเรื่องสวนรวม  

4.  ความขัดแยงเรื่องไมสามารถเขาใจในวิธีคิด ระเบียบวิธีคิด และบุคลิกลักษณะ

นิสัยของแตละคนที่แตกตางกัน  

5.  ความขัดแยงที่เกิดจากการขาดสติ เวลาเกิดความผิดก็พยายามปกปองหนาตา

ตัวเองดวยการแสดงออก สรางความถูกตอง ยกเหตุผลตางๆ นานามาอางมากมายเพื่อใหตัวเองถูก 

 

แนวคิดของ คารล มากซ (Karl Marx)  คารล  มากซ เช่ือวาความขัดแยงและการ

เปลี่ยนแปลงเปนของคูกัน เปนกฎพื้นฐานของชีวิต เปนสภาพปกติของสังคม โดยความขัดแยงเริ่มที่

เศรษฐกิจซึ่งหลีกเลี่ยงไดยาก แลวจะนำไปสูความขัดแยงทางสังคม และเช่ือในการใชความขัดแยง

เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนสังคม การวิเคราะหของคารล มากซใชความขัดแยงเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหสังคม โดยอยูบนพื้นฐานของการศึกษาความขัดแยงทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีความขัดแยงของ
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คารล มากซไดอธิบายวาสังคมเปนอยางไร และมีแนวทางในการเปลี่ยนสังคมอยางไร (พรนพ พุกกะ

พันธ , 2542: 157-158 ) สวนแนวคิดของ แมกซ เวเบอร (Max Weber) แมกซ เวเบอร   

มีแนวคิดวา ความขัดแยงในผลประโยชนระหวางบุคคลเกิดไดทุกที่ โดยเกิดจากการกระทำของ

บุคคลที่ตองการบรรลุเปาหมายและเกิดปะทะกับอีกฝาย หน่ึง ซึ่งความขัดแยงเปนผลมาจากการที่มี

ทรัพยากรหรือรางวัลอยางจำกัด ซึ่งการแขงขันกัน (Competition) เปนรูปแบบหน่ึงของความ

ขัดแยงดวย (พรนพ พุกกะพนัธ, 2542: 158 ) 

แนวคิดของ ยอรจ ซิมเมล (Georg Simmel) ยอรจ ซมิเมล มีแนวความคิดวาความขัดแยง

เปนปฏิสัมพันธแบบหน่ึง (sociation) ที่เกิดข้ึนในกลุมสมาชิกที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน โดยเช่ือวา

ความขัดแยงระหวางสองฝายแสดงใหเห็นลกัษณะความสัมพันธของทั้ง สองฝาย โดยเปนผลจากการ

ที่มีความรูสึกเขาขางตนเองมากกวาเขาขางฝายอื่น ความขัดแยงมีอยูทุกองคการซึ่งจะนำไปสูการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ผลของความขัดแยงคือจะเกิดความกลมเกลียวภายในกลุม แตความกลม

เกลียวภายในกลุมหรือระหวางกลุมก็จะเปนตนเหตุของความขัดแยง  (พรนพ พุกกะพันธ, 2542: 

159-161 )   

แนวคิดของ มอสคา (Mosca) มอสคา เช่ือวาความขัดแยงในสังคม เปนสิ่งปกติ เกิดโดย

ธรรมชาติหลีกเลี่ยงไมได ความขัดแยงทำใหเกิดความกาวหนาระเบียบ และเสรีภาพ ซึ่งมีความ

แตกตางไปจาก คารล มากซ ที่มอสคาเห็นวาความขัดแยงจะเกิดหลังจากด้ินรนหลุดพนความ

ตองการทางดาน เศรษฐกิจบรรลุผลแลว จากน้ันคนจะด้ินรนเพื่ออำนาจภายหลัง ซึ่งจะนำมาสูความ

อยางไร (พรนพ พุกกะพันธ, 2542: 162 )        

เดวิด ใหความหมายไววา ความขัดแยง (conflict) หมาย ถึงการที่ทั้งสองฝายมีการรับรูทีไ่ป

ดวยกันไมได ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำ หรือจุดมุงหมาย ไมวาการรับรูน้ันจะถูกตองหรือไม

ถูกตองก็ตาม คนที่อยูในความขัดแยงจะมีความรูสึกวา ถาหากฝายหน่ึงชนะ อีกฝายหน่ึงก็จะแพ 

(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2534: 11 อางจาก David, 1983 : 499) 

นักวิชาการไดใหความหมาย ความขัดแยง หมายถึง สภาพที่ทำใหเกิดความคับของใจกัน

หรือตกอยูในสภาวะที่สามารถจะตัดสินใจหรือตกลงหาขอยุติอันเปนที่พอใจของทั้งสองฝายได (นพ

พงษ บุญจิตราดุล, 2534 : 12) 

         Filley (1975) ไดเสนอกระบวนการของความขัดแยง โดยแบงออกเปน 6 ข้ันตอนที่นาสนใจ 

ดังน้ี 

1. สภาพกอนเกิดความขัดแยง (Antecedent Condition of Conflict) เปนลักษณะของ

สภาพการณที่อาจปราศจากความขัดแยง แตจะนำไปสูการขัดแยง  
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2. ความขัดแยงที่รับรูได (Perceived Conflict) เปนการรับรูจากสภาพการณที่เกิดข้ึนของ

ฝายตาง ๆ วามีความขัดแยงเกิดข้ึน 

3. ความขัดแยงที่รูสึกได (Felt Conflict) โดยอาจมีความรูสึกวา ถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง 

กลัว หรือไมไววางใจ 

4. พฤติกรรมที่ปรากฏชัด (Minifest Behavior) อาจแสดงความกาวราว การแขงขัน การ

โตเถียงหรือการแกปญหา 

5. การแกปญหาหรือระงับความขัดแยง (Conflict Resolution or Supervision รวมไปถึง

ทฤษฎีการตัดสินใจที่มีความคลายคลึงกับทฤษฎีเกมสของจอนหนแนช ไดกลาวถึงการตัดสินใจที่จะ

แกไขความขัดแยงมี 4 วิธี ไดแก  

5.1 วิธีชนะ-แพ (Win-Lose Method)  

5.2 วิธีแพทั้งคู (Lose-Lose methods)  

5.3 วิธีการที่ทั้งสองฝายเปนผูชนะ (Win-Win methods)  

5.4 วิธีการแกไขปญหารวมกัน หรือแบบชนะทั้งคู (Win-Win Method) 

จอหน สัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1987: 273) มีแนวคิดวาบุคคลแตกตาง

กัน จึงใชกลยุทธในการจัดการความขัดแยงโดยแตละคนมีรูปแบบการแกปญหาเปนของ ตน 

สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรูและหาวิธีการใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแยงใน

ภาวะขัดแยง ประเด็นหลักที่ตองใสใจ คือ การบรรลุวัตถุประสงคสวนตัว เมื่ออยูในภาวะขัดแยง คน

แตละคนจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางจากผูอื่น และการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบบ

พฤติกรรมในการจัดการความขัดแยง 5 แบบ คือ 

1. ลักษณะแบบ "เตา" (ถอนตัว, หดหัว) มีลักษณะหลีกหนีความขัดแยง ยอมละ

วัตถุประสงคและความสัมพันธสวนตัว โดยการหลีกเลี่ยงไมเผชิญกับคูกรณี จะไมตัดสินใจอยางใด

อยางหน่ึงเพื่อแกปญหา  

2. ลักษณะแบบ "ฉลาม" (บังคับ, ชอบใชกำลัง) เปนการแกปญหาความขัดแยงโดยใช

อำนาจตามตำแหนง คำนึงถึงเปาหมายงานหรือความตองการของตนเองมากกวาความสัมพันธกับ

เพื่อน รวมงาน  

3. ลักษณะแบบ "ตุกตาหมี" (สัมพันธภาพราบรื่น) เช่ือวาความขัดแยงหลีกเลี่ยงไดเพื่อเห็น

แกความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเปาหมาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีไว  
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4. ลักษณะแบบ "สุนัขจิ้งจอก" (ประนีประนอม, แกปญหาเฉพาะหนา) จะคำนึงถึง

เปาหมายสวนตนและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในระดับปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม 

พรอมและเต็มใจที่จะสละวัตถุประสงคและสัมพันธภาพบางสวนเพื่อหาขอตกลงรวม ที่ดี 

5. ลักษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหนากัน, สุขุม) จะมองความขัดแยงวาเปนปญหาที่จะตอง

แกไข ใหคุณคาแกเปาหมายและสัมพันธภาพ สิ่งที่ตองการคือการบรรลุเปาหมายของตนเองและ

ผูอื่น  

การแกปญหา ความขัดแยงมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับสถานการณ และบุคลิกของผูขัดแยงวาเปน

อยางไร เราตองเลือกวิธีการแกปญหาใหถูกวิธีและพยายามทำใหทุกคนเปนผูชนะ องคกรจึงจะ

ประสบความสำเร็จ 

 

ผลดี ผลเสีย ของความขัดแยง 

ความขัดแยงใดใดที่เกิดข้ึนมิใชมีผลเสียเสมอไป ความขัดแยงที่ปรากฏข้ึนมีมุมมองของอรุณ 

รักธรรม ไดสรุปไวอยางนาสนใจ คือ 

1. ปองกันการหยุดอยูกับที่ เพราะความขัดแยงจะทำใหเกิดการพัฒนา 

2. กระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยการเรียนรูเพื่อมาจัดการปญหาที่เกิดข้ึน 

3. มีความชัดเจน เมื่อมีความขัดแยงแลวจะเกิดความชัดเจนข้ึนเพราะจะถูกวิเคราะหและ

จับตา มอง 

4. สรางเอกลักษณ โดยตองมีการรวมกลุมเพื่อจัดการกับปญหาจึงตองมีเอกลักษณเปน

เครื่องยึดเหน่ียว 

5. ถาเกิดจากภายนอกจะสรางความสามัคคี เพื่อใหสามารถผานพนความขัดแยงไปได  

6.  เกิดความคิดสรางสรรค เพื่อใชแกปญหา และเพื่อการปองกันในวันขางหนาดวย 

7.  กระตุนใหแสวงหาคำตอบ คือทางออกของการแกปญหาน่ันเอง 

8. เพิ่มความสามารถและไหวพรบิ เปนการฝกไปในตัวเอง 

9. ชวยบำบัดความตองการทางจิต 

10. สรางโอกาส เมื่อมีความขัดแยงก็จะด้ินรน ซึ่งอาจพบทางที่ดีใหมๆ ข้ึนได 

11.  เรียนรูวิธีการแกไขและปองกันการขัดแยง 

12. สรางความต่ีนตัว เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงซ้ำซอนข้ึนมาอีก 

13. ใหขอมูลที่มาของปญหา เมื่อมีการศึกษาก็จะทราบวาที่มาของปญหาคืออะไร 

14.  กอใหเกิดความสามัคคีเพื่อตอตานภัยที่มาถึงตัว  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3456

สวนผลเสียของความขัดแยง อรุณ รักธรรม สรุปเอาไวดังน้ี 

1. สูญเสียกำลังคน ทำใหการดำเนินงานมุงไปขางหนาอยางเดียวไมได ตองคอยระวังปญหา

ที่เกิดข้ึนดวย ทำใหใชงานคนไมไดเต็มที่ 

2. ทำใหความเปนมิตรลดนอยลง เน่ืองจากตองระมัดระวังตัวเองอยูตลอดเวลา 

3.  บรรยากาศความเช่ือถือและไววางใจลดนอยลง 

4.  ทำใหเกิดการตอตานความขัดแยง เพราะคิดวาความขัดแยงกอใหเกิดความยุงยาก 

5.  ปดบังความรู เพราะไมตองการใหอีกฝายหน่ึงไดเปรียบฝายตน 

6.  ผิดปกติทางจิตวิทยา จะมีความหวาดระแวงอยูตลอดเวลา 

7.  เห็นแกตัว เพราะตองเอาตัวเองใหรอดจากปญหา 

8.  สงผลเสียตอรางกายและจิตใจ 

9.  เสียเวลา 

10. เกิดผลเสียดานการเงิน 

11. บิดเบือนความจริง (อรุณ รักธรรม, 2523: 18) 

 

แนวทางการแกไขปญหาความขัดแยง 

การแกปญหา ความขัดแยงมีหลายวิธี ข้ึนอยูกับสถานการณ และบุคลิกของผูขัดแยงวาเปน

อยางไร เราตองเลือกวิธีการแกปญหาใหถูกวิธีและพยายามทำใหทุกคนเปนผูชนะ การแกปญหาจึง

จะประสบความสำเร็จ โดยใชวิธี 

1. ประชุมกลุม เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็นออกมาอยางหลากหลาย และ 

รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทกุคนภายในกลุม เพราะการตัดสินใจของกลุมจะเกิดประสิทธิผลมาก

ที่สุด 

2. มีการเลือกหัวหนากลุมที่มีความเหมาะสม คือ สามารถไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดได และรับ

ฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนภายในกลุม มีความเปนผูนำ 

3. การประนีประนอม มีการโอนออนผอนตาม ไมสรางความขัดแยงใหขยายกวางไปมาก

กวาเดิม วาความตองการฝายเขาฝายเราที่ยังแฝงเรนอยูคืออะไร 

4. สมาชิกในกลุมตองมีการแกปญหารวมกัน โดยใหทั้งสองฝายช้ีแจงเหตุผลและปญหา 

เพื่อสรางความเขาใจ และหาขอยุติที่เหมาะสม  

5. ใหกำลังใจและมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเมื่อเกิดปญหาข้ึน ควรชวยกันแสดง

ความคิดเห็นเพื่อขจัดปญหา ไมยัดเยียดปญหาใหใครคนใดคนหน่ึงเปนคนคอยแกไข เมื่อเกิดความ



457การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

ขัดแยงก็ตองรวมกันหาทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และที่สำคัญตองยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก

ทุกคนในกลุมดวย ซึ่งแนวทางการแกปญหาตรงกับแนวทางของศาสนาพุทธ โดยพระพุทธเจาเปนผู

คนพบวิธีมากอน   ในพุทธศาสนาไดมีหลักการแกปญหาความขัดแยงโดยใชหลักธรรมที่เปนหัวใจใน

การดับทุกขอันหมายถึงความขัดแยงที่กำลังปรากฏข้ึนในสังคมน่ันคือ อริยสัจ 4 ประการ อธิบายได

ดังน้ี 

อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงแหงพระอริยะ สำหรับการดับทุกข เพื่อใหหลุดพนจากกิเลส

ทั้งปวงอันประกอบดวยธรรม 4 ประการ คือ 

1. ทุกข คือ ความทุกข เปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา น่ันคือความขัดแยงทั้งสองฝายไดปรากฏ

ข้ึนแลว หากทำโครงการตอไปชุมชนก็จะเกิดความทุกข วิตกกังวลในผลงานของฝายเทศบาล สวน

ฝายเทศบาลก็จะผดิหวังทีล่มเหลวในทำหนาที่ฝายบริหาร ที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว

กับประชาชน ในการแกปญหาน้ำเนาเสียในพื้นที่ 

2. สมุทัย คือ มูลเหตุหรือตนเหตุแหงทุกขน้ัน ในความเปนจริงแลวทั้งสองฝายตองทบทวน

วาไดสื่อสารใหเขาใจกันทั้งสองฝายสมบูรณดีแลวหรอืยัง อาจมีขอบาดหมางอืน่ๆแฝงเรนซอนอยูก็ได 

อาจมีการทบทวนถึงขอจำกัดตางๆที่กอตัวข้ึนสามารถแกไขไดตนทางไดหรือไม เงื่อนไขอะไร

กอใหเกิดปญหาความขัดแยงปะทุข้ึน 

3. นิโรธ คือ สิ่งที่ใชดับทุกข น่ันคือการเจรจาหาทางออกรวมกันในขอตกลงใหมที่ตางฝาย

ยอมลดเงื่อนไขบางอยางที่ทำได เสนอมาเพื่อหาขอยุติ ดังที่ ผูวาราชการจังหวัด 

4. มรรค คือ แนวทางแหงการดับทุกข ควรนำไปสูการปฏิบัติจนทำใหเกิดความพึงพอใจทุก

ฝายและควรยึดโยงขอตกลงรวมกันเปนสัญญาผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม  ยึดถือเปนแนวทางปกปอง

ความขัดแยงโดยกำหนดใหเปนขอยุติเพื่อไมใหเกิดปญหาน้ีตอไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548: 65-

66) ซึ่งในขอเท็จจริงแลว ประชาชนในชุมชนไมไดตอตานโครงการของเทศบาลทั้งหมดเพียงมีขอ

กังวลเรื่องระบบการปองกันน้ำทวม กลิ่น น้ำเนาเสีย และระบบตางๆที่ฝายเทคนิคอาจจะอธิบายไม

ชัดเจนเพียงพอ และประชาชนเองยังมีขอเสนอแนะใหเทศบาลควรยายไปที่ใหมที่ไมมีผลกระทบกับ

วิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งอาจมีชองทางที่ทำได ในการปรับแกไข สัญญาและแบบการกอสราง ซึ่งมี

ชองทางที่เปนไปไดทั้งน้ัน หากทั้งสองฝายยินดีที่จะรวมมือกันแกปญหาใหสวนรวม (สัมภาษณ นาย

จัตุรวิชช ดอกไม, 12 พฤษภาคม 2562) 

ตอมา นายบุญสง เตชะมณีสถิตย ผูวาราชการเชียงราย ในฐานะผูอำนวยการศูนยดำรง

ธรรมจังหวัด ไดเขามาเปนคนกลางไกลเกลี่ย แตชาวบานก็ตองเปนผูพูดคุยกับเทศบาลเอง และ

ขอใหชาวบานอยาเห็นแกตัวหรืออยาทำตัวเปนฮีโร เพราะทุกคนตองใชน้ำ  วันน้ีมีน้ำเสียเกิดข้ึนใน
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ทุกวัน ทุกฝายจึงตองมีน้ำใจชวยเหลือสวนรวม (หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 10 พฤษภาคม 2562: 

19)  

นายจัตุรวิชช กลาวอีกวา ชาวบานไมไดคัดคานโครงการบอบำบัดน้ำเสีย และเขาใจวาเปน

สิ่งที่จำเปนตอชุมชน แตชาวบานตองการใหยายจุดที่สรางออกไปในบรเิวณปลายน้ำ และเหนือสิ่ง

อื่นใดคือชาวบานตองการใหมีการจัดเวทีสาธารณะจริงๆ ไมใชการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาโดยมี

สัดสวนชาวบานเพียง 1 คน จาก 16 คน (สัมภาษณ นายจัตุรวิชช ดอกไม, 12 พฤษภาคม 2562) 

จะเห็นไดวาความตองการในการเจรจาของทั้งสองฝายเพื่อหาขอยุติยังมีอยู   ขอสำคัญการเจรจาทั้ง

สองฝายควรอยูบนหลักพุทธธรรม น่ันคือ สาราณียธรรม 6 ประการ 

โดยหลักสาราณียธรรม 6 ดังกลาว  หมายถึง ธรรมเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงกัน ถือวา

เปนธรรมที่เปนพลังในการสรางความสามัคคี มีอยู 6 ขอ คือ  

1. กายกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การกระทำทางกายที่ประกอบดวยเมตตา เชน

การใหการอนุเคราะหชวยเหลือและเอื้อเฟอตอผูอื่น ไมรังแกทำรายผูอื่น ผลลัพธการเจรจาตอง

เอื้อเฟอตอกันอยาใหฝายใดฝายหน่ึงเดือดรอน 

2. วจีกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ ออนหวาน พูดมีเหตุผล ไม

พูดใหรายผูอื่นทำใหผูอื่นเดือดรอน 

3. มโนกรรมอัน ประกอบดวยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบดวยเมตตาทั้งตอหนาและลับ

หลัง เปนการคิดดีตอกันไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุงรายพยาบาท หากทุกคนคิดแลวปฏิบัติ

เหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม การมีจิตต้ังมั่นแบบน้ีจะทำใหจิตใจกวางขวางเปดทาง

ออกไดกวางมากข้ึน 

4. สาธารณโภคี คือ การรูจักแบงสิ่งของใหกันและกันตามโอกาสอันควร เพื่อแสดงความรัก

ความหวังดีของผูที่อยูในสังคมเดียวกัน   

5. สีลสามัญญตา คือ ความรักใครสามัคคี รักษาศีลอยางเครงครัดเหมาะสมตามสถานะของ

ตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูคณะ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ถือหลักสามัคคี

ธรรมเปนที่ต้ัง  

6. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นรวมกัน ไมเห็นแกตัว รูจักเคารพและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่นรวมมือรวมใจในการสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบ  

ธรรม 6 ประการ ที่ผูใดไดประพฤติจะเกิดความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  เกื้อกูลกัน

ไมทะเลาะวิวาทกัน  อันจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2548: 273 ) 
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บทสรุป 

ความจริงความขัดแยงมีอยูในตัวตนอยูแลวเมื่อเกิดมาเปนมนุษยถือเปนสจัจะธรรม มนุษยมี

ความขัดแยงในตน นอกตนจากบุคคลที่สอง ไปจนถึงองคกรขยายข้ึนไปเปนระดับข้ัน ทุกอยาง

เกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป เปนสัจจะธรรม ปญหาความขัดแยงที่ดูเหมือนเปนปญหาเล็กๆในทองถ่ิน  

แตอาจจะกอตัวเปนวิกฤติระดับชาติข้ึนมาได หากไมพยายามที่จะแกไขใหจบสิ้น  แตทุกสิ่งทุกอยาง

ที่เกิดข้ึนไมมีจีรังย่ังยืน จะไมดำรงอยู ลวนแลวตองดับสลายหายไป ดังน้ันจึงตองมีทางออกของ

ปญหาเสมอการเจรจาถือวาเปนทางออกที่ดีกวาจะปลอยใหแตละฝายใชการสื่อสารผานสื่อตางๆ 

เพื่อทำลายลางความนาเช่ือถือของฝายตรงขาม แทจริงแลวธรรมชาติของมนุษยตองการความรัก 

ตองการความสามัคคี ตองการความสงบเย็น เปนที่สุด แตสิ่งที่ปรากฏข้ึน เกิดจากมูลเหตุและปจจัย

ที่แตละฝายไมเขาใจในขอเท็จจริงที่ครบถวน ทำใหเกิดอวิชชาคือความไมรูในความเปนจริงทั้งหมด 

จึงเกิดการตัดสินใจทีผ่ิดพลาด คลาดเคลื่อน ดังน้ัน การแกปญหาขอขัดแยงน้ัน ตองหาตนตอสาเหตุ

ของความขัดแยงใหพบไดจริงๆ  เมื่อพบแลวควรตองรีบนำมาปรับแก หาทางออกที่เปนธรรมทั้งสอง

ฝาย  เมื่อพบทางออกแลว ตองเปดทางการเจรจาอยางฉันทมิตร มีเมตตาธรรม มีเหตุผลที่ถูกตอง

ตามหลัก อริยสัจจ 4 การเจรจาตองเปดใจใหกวางใชแนวคิดตามหลักสาราณียธรรม 6  และตาม

แนวคิดหลักทฤษฎีเกมสของจอนหแนช คือ ตองใหเกิดผลความพอใจทั้งสองฝาย โดยไมมีฝายไหน

เปนผูแพ ผลการเจรจาตองใหทั้งสองฝายเปนผูชนะทั้งคู  ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดก็คือการอยูรวมกันอยางมี

ความสุขสถาพรย่ังยืนนาน 

ขอเท็จจริงแลว กรณีความขัดแยงครั้งน้ีสามารถหาขอยุติได โดยเทศบาลในฐานะเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจรัฐที่เกิดจากการเลือกเขามาจากประชาชน ไดรบัเงินเดือนจาก

ประชาชน โดยมีหนาที่บริหารเงินภาษีของประชาชน ตองยึดหลักธรรมมาภิบาล ในขอเท็จจริงตาม

หลักการแลว เทศบาล สามารถไปหาสถานที่อื่นในการกอสรางได โดยปรับแกสัญญาใหมกับ

ผูรับเหมากอสรางโดยอางถึงความจำเปนในการกอสรางได  โดยเสนอใหผูวาราชการจงัหวัดรับทราบ

เพื่อแจงความจำเปนใหตนสังกัดตอไป  เมื่อผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของทุกระดับช้ันไดรับรูปญหาของ

ประชาชนในเฉพาะกรณี ก็สามารถทำได โดยยึดหลักการปกครองเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

ก็ถือวาโครงการบำบัดน้ำเสียสามารถทำนอกเขต ไดเฉกเชนเดียวกับโครงการอื่นๆที่เทศบาลตำบล

แมสาย ไดเคยทำมากอน เชนโครงการการฝงกลบขยะ ที่อยูนอกพื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลแม

สาย  ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจะไมมีใครเสียหาย และไมมีการผิดสัญญาเสียคาปรับ โครงการบำบัดน้ำ
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เสียของเทศบาลตำบลแมสายก็ดำเนินตอไปจนสำเร็จได ชาวบานผูคัดคานก็สามารถดำเนินชีวิต

อยางปกติสุขไดตอไป 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

Human resource planning 
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บทคัดยอ   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่จำเปน โดยเฉพาะในปจจุบันถือเปนยุคที่มีความ

เจริญกาวหนาหรือที่เรียกวาสังคมโลกาภิวัตนเพื่อใหประสบความสำเร็จในดานการบริหารจัดการ

องคการ การที่องคการจะสามารถปรับตัว ดำรงอยู และเจริญเติบโตไดน้ัน ตองอาศัยบุคลากรของ

องคการเปนสำคัญ โดยตองพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปตามทิศทาง

ที่องคการตองการ พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาการไดเจริญกาวหนาใน

หนาที่การงานโดยองคการจะตองสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง มีความสำคัญตอ

อนาคตของบุคคลและองคการ 

  เมื่อวิเคราะหคำนิยามของการวางแผนทรัพยากรมนุษยที่กลาวมาจะพบวามีองคการ

ประกอบ 2 สวนที่สำคัญ  คือ การคาดการณ   (Forecasting) และการกำหนดแผนปฏิบั ติ 

(Programming) จึงอาจกลาวไดวาเปนการนำแนวความคิดจากการคาดการณมาสูการปฏิบัติจริง

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยตอไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย ตองใสใจ

                                                             
∗ 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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ทั้งในเรื่องของการบริหาร, การสรางความเจริญใหแกองคกร จะตองคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู – 

ความสามารถ รวมทั้งมีความพรอมที่เขามาเช่ือมโยงภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคกร  

อีกทั้งยังตองสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แกบุคลากรที่ไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู 

ความสามารถเปนอยางดี อีกทั้งยังสงผลทำใหเกิดการทุมเท, เสียสละ, รักในองคกรมากข้ึน ใน

มุมมองขนาดใหญ จะชวยสรางความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ เมื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยดีมากข้ึน ก็จะชวยทำใหบุคลากรมีคุณภาพมากข้ึน อีกทั้งยังชวยเพิ่มรายไดจากตางประเทศ

ใหแกประเทศชาติของเราไดอีกทางหน่ึง โดยสรุปแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหม

ประกอบดวย 4 ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทำงานเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายขององคการ  2. การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนำเอา

แผนงานที่กำหนดไวมากำหนดหนาที่สำหรับ บุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองคการ 3. 

การนำ (Leading) เกี่ยวของกับการจูงใจ ภาวะผูนำ และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการเพื่อ

ชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและ 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาที่ทางการ

จัดการสำหรับผูบรหิารในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนมาตรวัดผลการทำงานในองคการเปนแนวคิด

ที่สำคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในยุคใหม การวางแผนทรัพยากรมนุษยน้ันผูนำหรือบริหาร

จึงจำเปนตองคำนึงถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยใน

สังกัดของตนใหตรงกับภารหนาที่ หรือที่เรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคน

ใหถูกกับงาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติหนาที่และขจัดปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติหนาที่ 

รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  

คำสำคัญ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 

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 
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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. 

 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 
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  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. 

Keywords: Human resource planning 

   

บทนำ     
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลักในการนำความสำเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร

มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบคุคล เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลน้ัน จำเปนตองไดรับคำสั่งหรือ

หนาที่จากผูนำหรือผูบรหิารในการปฏิบัติหนาที่ในองคกร โดยไมมีการกระทำนอกเหนือจากหนาที่ที่

ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลที่มีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาที่โดยอาศัย

วิธีการที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นำไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยที่ทรัพยากรมนุษยน้ันเปนผลมาจากการสรางระบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงจริยธรรม

และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนบุคคลที่สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกับผูอื่นไดแมวาจะไมใชภารหนาที่

ที่ตนเองรับผิดชอบ แตการที่ผูนำหรือผูบริหารไดดำเดินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ เพื่อ

พัฒนา ความรู ความสามารถ ศักยภาพทางความคิด ภาวะพฤติกรรม สติปญญา รวมไปถึงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนรากฐานการพัฒนาคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาสามารถนำมาเปน

กลไกหลักในการพัฒนาการดำเนินชีวิต การปฏิบัติหนาที่ การประกอบอาชีพในองคกรที่ตามที่ตน

ไดรับมอบหมายได รวมไปถึงการแบงเบาภารหนาที่ของเพื่อรวมงาน การสรางบริบทแหงนวัตกรรม 
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รวมไปถึงการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่และประสิทธิผลของผลิตภัณฑตางๆ ที่เกิดข้ึน 

นำไปสูการพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสมในยุคแหงความเปลี่ยนแปลงแหงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการพัฒนาตามยุคสมัย  

 มนุษยถือเปนสิ่งมีชีวิตที่ฝกฝนอบรมตนใหพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึนได โดยอาศัยการศึกษา 

การฝกอบรม การพัฒนา ทั้งทางดานพฤติกรรม ระเบียบวินัย กระบวนการทางความคิด และ 

สติปญญา เพื่อใหเปนอภิมนุษย คือ มนุษยผูเย่ียมยอด เปนบุคคลที่สามารถสรางกระบวนทัศนแหง

การดำเนินชีวิต การปฏิบัติหนาที่ การประกอบอาชีพไดอยางทรงคุณคา สามารถแสดงศักยภาพดาน

ตางๆ ใหบังเกิดข้ึนในสังคมรอบขาง สรางเสถียรภาพการประพฤติปฏิบัติตนและสามารถเผยแผ

กระบวนการทางความคิดสูการปฏิบัติไดอยางยอดเย่ียม เปนตัวอยางใหประจักษแกสายตาของ

มหาชน  

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยน้ันผูนำหรือบริหารจึงจำเปนตองคำนึงถึงกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยในสังกัดของตนใหตรงกับภารหนาที่ หรือที่

เรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคนใหถูกกับงาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิใน

การปฏิบัติหนาที่และขจัดปญหาทีเ่กดิข้ึนในการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 นิยามความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 มนุษยถือเปนบุคคลที่สามารถพัฒนาไดโดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทางดานตางๆ ทั้งที่

เปนหลักสูตร และมิใชหลักสูตร ในยุคปจจุบัน องคกรโดยสวนใหญตางนำสรรพวิทยาการตางๆ ที่มี

ความทันสมัยมาพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่

เปลี่ยนไป การพัฒนาทรพัยากรมนุษยน้ัน เปนการสรางใหมนุษยเปนศูนยกลางของพลวัตการดำเนิน

กิจกรรมทุกรูปแบบในลักษณะ One Stop Service คือ สามารถดำเนินกิจการตางๆ ใหสำเร็จเสร็จ

สิ้นไดโดยอาศัยเพียงแคบุคคลเพียงคนเดียว ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนบรรทัดฐาน

แหงการวางแผนทรัพยากรมนุษยเพราะการที่จะสามารถวางแผนการใชทรัพยากรมนุษยได 

ก็จำเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอนเพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความรู ความสามารถ 

ศักยภาพ ตามความเหมาะสมของภารงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในองคการน้ันสามารถเกิดข้ึน

ไดทั้งในระดับบุคคล หรือองคการได โดยสามารถเปลี่ยนแปลงที่โครงสรางองคการใหม การติดต้ัง

ระบบใหม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ใหมได แตสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงองคการใหมี
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ประสิทธิภาพและใหบรรลุเปาหมายสูงสุด ขององคการไดน้ันคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Development : HRD) ซึ่งเปนการทำใหมนุษยมีคุณคาย่ิงข้ึนดวยวิธีการตางๆ 

และถือไดวาเปนอีกกลยุทธหน่ึงที่นำมาใชในการพัฒนา องคการ เพราะทรัพยากรมนุษยเปน

บุคลากรที่เปนปจจัยขับเคลื่อนหลัก อันนำไปสูความสำเร็จตอไป ในอนาคตได เพราะสามารถที่จะมี

การพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา กลาวไดวาทรัพยากรมนุษย ถือได วามีบทบาทสำคัญย่ิงตอองคการ

ทุกองคการ เพราะทรัพยากรมนุษย เปรียบไดกับเปนผูประสานและ เช่ือมโยงผูพัฒนา คือ “มนุษย”  

ผูซึ่งเปนบุคลากรในองคการ ใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีบุคลิกลักษณะ คุณธรรม 

อุดมการณและการมีความกาวหนาในสายอาชีพ ตามที่องคการตองการ ไดรับจากตัวบุคลากร

เพื่อที่จะไดชวยพัฒนาศักยภาพที่ดีตอองคการใหมีความเขมแข็งและมีความมั่น คงย่ิงข้ึน และที่

สำคัญคือ มีความรักตอองคการ  ดังน้ันองคการตางๆ  จึงหันมาใหความสนใจในการ พัฒนา

ทรัพยากรมนุษยกันอยางตอเน่ือง เพราะตางก็ตระหนักดีวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีให 

เกิดข้ึนภายในองคกรน้ันจะชวยใหบุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู  พัฒนาทักษะในดานตางๆ ที่จำเปน 

ตอการปฏิบัติงานรวมทั้งยังเปนการเสริมสรางประสบการณ สรางทัศนคติที่ดี ที่ถูกตองไดเพราะ 

หากทรัพยากรมนุษยในองคการมีการพัฒนาที่ดี ที่มีศักยภาพแลวก็จะเปนพลังสำคัญ ที่จะนำพา

องคการ ไปสูความสำเรจ็ตามเปาหมายสูงสุดที่องคการตองการและทำใหองคการบรรลุสูเปาหมาย

ได  

 ดังน้ัน องคการสมัยใหม จึงเริ่มใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของตน เพราะมนุษย

เปน ทรัพยากรที่มีคาย่ิงตอองคการ ในการสรางคุณคาใหกับองคการไดอยางมหาศาล เพราะการที่

องคการ จะประสบความสำเร็จไดน้ัน  ลวนตองเกิดจากบุคลากรทั้งหลายที่เปนสวนสำคัญในการ

ทำงานทุกระบบ ใหมีประสิทธิภาพได องคการตางๆไมวาเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนจึงให

ความสำคัญในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเพิ่มมากข้ึน โดยจำเปนตองใชกระบวนการเริ่มต้ังแต การ

สรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใหออกจากงาน 

แตมิไดหมายความวา กำลังคนเหลาน้ีจะเปนบุคคลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

สูงสุดตลอดไป จำเปนจะตอง มีการพัฒนาบุคลากรเหลาน้ีอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถเพิ่มพูน

ความรู ทักษะในการทำงานและ สามารถปรับตัว ใหเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับความเจริญทาง

วิทยาการ เครื่องใชอุปกรณตางๆ ตลอด จนลักษณะหนาที่การงานที่เปลี่ยนไปในวิถีทางที่กาวหนา

ข้ึนซึ่งถาถูกมองขามการพัฒนาไปน้ันก็จะกอใหเกิดปญหาข้ึนมาในภายองคการ เพราะฉะน้ัน

ผูบริหารที่ดี จึงควรที่จะทำหนาที่ในการสรรหา และคัดเลือกพนักงานใหเหมาะสมกับตำแหนงและ
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หนาที่ที่ตองการ (Put the right man on the right job) พรอมทั้งตองมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรูและทักษะในการดำเนินงานตอไป (ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ, 2550, หนา 138). 

 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการจัดดําเนินการให พนักงานไดรับประสบการณและการ

เรียนรูในชวงระยะเวลาหน่ึง ในอันที่จะนํามาซึ่งการปรับปรุง ความสามารถในการทํางาน  และสงเส

ริมความกาวหนาของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแนวคิดของ แนดเลอร มิไดหมายถึง

เฉพาะการฝกอบรม (training) เทาน้ัน แตอาจจะมีจุดกําเนิด ที่มาของการฝกอบรมการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยอันเปนประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ นายจางจัดใหแกลูกจาง หรือเปนกระ

บวนการของกลุมกิจกรรม ที่ปฏิบัติจัดทําในชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในความหมายของ แนดเลอร ยังหมายถึง การเรียนรูจาก

ประสบการณ (learning experience) ที่เกิดจากการจัดข้ึนใน ชวงเวลาที่กําหนดเฉพาะเจาะจง  

และไดรับการออกแบบที่จะไปสูความเปนไปไดของการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม (Nadler, 1980, pp. 

4-5).   

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันมีความจำเปนที่จะนำมาใชในการพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพที่ดีน้ัน จะตองไดรับความรูความ

เขาใจที่ถูกตอง เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งในยุคปจจุบันที่เปนยุคแหงความเจริญในกระแส

โลกาภิวัตน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญมาในการพัฒนาในทุกระดับ 

 “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทำใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ 

ไดแก สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ช่ือวาเปน 

“สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดำเนินชีวิตที่ดีงามและเวนสิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดำรงอยูใน

สันติสุขโดยสวัสดี (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539, หนา 47) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ

การบริหารกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่ อดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธำรงรักษา 

(Maintain) กำลังคน ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไปถึงการมุงไปสูความเปนเลิศขององคกรโดย

ผสมผสานความตองการเจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองคกร (Harrey & 

Bowin, p. 6) เปนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบและตอเน่ือง กิจกรรม ที่จัดจะกำหนดใหสิ้นสุดใน

เวลาที่ เหมาะสม และสามารถสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี  

ซึ่งกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและสังคม ตอบสนองความตองการของการ

พัฒนาคนในองคกรและสังคม (Nadler, 1982, p. 12) ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และ

ความสามารถพิเศษของคนที่สามารถนำมาใชในการผลิตสินคา หรือใหบริการที่เปนประโยชน 
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(Frederick Harris Harbison, 1973, p. 1) เปนการศึกษาของบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองใหมี

ความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพื่อยกระดับความรูความสามารถใหทันตอความกาวหนาของ

วิชาการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู อยากเห็นของบุคคลน้ัน (Russell C. 

Swanbury, 1968, p. 47) 

 คำวา "พัฒนา" แปลวา ทำใหเจริญ ทำใหย่ังยืนถาวร ดังน้ัน "การพัฒนา" ก็คือการทำให

เจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ เปลี่ยนแปลง

ตัวเองไปในทางที่เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง  คำ

ว า  "ท รัพ ยาก ร (Natural resource)" ม าจากราก ศัพท  ท รัพ ยะ  +  อากร = ท รัพ ยาก ร 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 503) หรือ อีกประการหน่ึง การพฒันาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 

การวางแผนอยางเปนระบบตอเน่ือง เพื่อจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดำเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การให

ความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสำหรับอนาคต 

(อำนวย แสงสวาง, 2540, หนา 296) 

 ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเรือ่งองคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยมีองคประกอบสำคัญคือ ปจจัยนำเขา ซึ่งไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ 

ซึ่งไดแก การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนำออกซึ่งไดแก คนที่มีคุณภาพ (เติมศักด์ิ 

ทองอินทร, ผศ.ดร., 2547, หนา 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการดำเนินงานบนพื้นฐาน

กระบวนการลูกโซ  (Chain circle) ต้ังแตการวางนโยบายกำหนดแผนงาน อัตรากำลังคน  

การฝกอบรมใหคนทำงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองมีขวัญกำลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ  

มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพนสภาพ  (ธงชัย สมบูรณ, 2549, หนา 11 - 12) การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชำนาญและคุณธรรมจากแหลง

ความรูที่สามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายที่การไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตตนเอง

และครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงใหมนุษยอยูรอดและ

สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคมเปนการพัฒนา

ตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย (เสนห จุยโต, รศ.ดร., 2547, หนา 179 – 180) 

 วัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่จำเปน โดยเฉพาะในปจจุบันถือเปนยุคที่มีความ

เจริญกาวหนาหรือที่เรียกวาสังคมโลกาภิวัตนเพื่อใหประสบความสำเร็จในดานการบริหารจัดการ

องคการ การที่องคการจะสามารถปรับตัว ดำรงอยู และเจริญเติบโตไดน้ัน ตองอาศัยบุคลากรของ

องคการเปนสำคัญ โดยตองพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปตามทิศทาง

ที่องคการตองการ พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาการไดเจริญกาวหนาใน

หนาที่การงานโดยองคการจะตองสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง มีความสำคัญตอ

อนาคตของบุคคลและองคการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, ผศ.ดร., 2545, หนา 157 – 159) การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ สมรรถภาพในดานตางๆ ของ

บุคลากรในองคกร เพื่อใหบุคลากรมพีฤติกรรมในการแสดงออกมาใหสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว

ในองคการ วัตถุประสงคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี ดังน้ี 

 ๑)  เพื่อเพิ่มปริมาณงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาจะมีความรู

ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองสูงข้ึน  

 ๒)  เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานใหมีความเปนมาตรฐาน โดยบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาใน

การปฏิบัติงานที่ถูกตอง เขาใจในกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ยอมสามารถทำใหผลงานที่

ออกมาน้ันมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว  

 ๓)  เพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการ ทำใหคาใชจายในการบริหารงานขององคการลด

นอยลง สามารถนำเงินไปพัฒนาดานอื่นไดอยางทั่วถึง 

 ๔)  เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีทักษะ และรูจักข้ันตอนที่

ถูกตองในการปฏิบัติงานแลว ก็จะทำใหการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลง 

  ๕)  เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปเมื่อมนุษยไดมีกรปฏิบัติงานอยางใดอยาง

หน่ึงแลวทำเรื่องน้ันเปนเวลานาน จะเกิดความเบื่อหนายไมอยากปฏิบัติงาน ดังน้ัน การพัฒนา
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บุคลากรใหเรียนรู และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนจะทำใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

(มัลลี เวชชาชีวะ, 2524, หนา 49) 

 สรุปไดวา วัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ 

ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษยใหมีมากย่ิงข้ึน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคปจจุบันถือเปนยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่จำเปนตอง

ยกระดับศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดย

อาศัยการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหสูงข้ึน เกิดความเขาใจในกระบวนการข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน ทำใหคาใชจายในการบริหารขององคกรลดลง การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

ลดลงเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพของงานใหมีความเปน

มาตรฐานตอไป 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย  

 ทรัพยากรมนุษยน้ันเมื่อไดรับการพัฒนาแลวยอมไดรับความรู ความสามารถ ความคิด 

พฤติกรรม และคุณธรรมเปนสิ่งที่จัดสรรใหผูนำหรือผูบริหารสามารถวางแผนการคัดเลือกทรัพยากร

มนุษยที่ประกอบดวยประสิทธิภาพในดานตางๆ มาดำเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่องคกรไดวางไว  

 นิยามการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 “ทรัพยากรมนุษย” นับวาเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสำคัญในบรรดาปจจัยที่เปนทรัพยากร  4 

ประการของการบริหาร คือ  1) คน (Man)  2) เงิน (Money) 3) วัสดุอุปกรณและเครื่องจักร  

(Material  and  Machine) 4) การจัดการ (Management) ฉะน้ัน ถาองคการใดขาดทรัพยากร

มนุษย ยอมสงผลใหการดำเนินงานขององคการน้ันลาชา พบอุปสรรคนานาประการ  ซึ่งทำใหการ

ดำเนินงานขององคการไมบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว วิธีการหน่ึงที่จะชวยใหองคการไมเกิด

ปญหาเกีย่วกบัทรพัยากรมนุษย  ก็คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning 

: HRP) น่ันเอง 
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  การวางแผนทรัพยากรมนุษยหรือบางที เรียกวา การวางแผนกำลังคน (Manpower  

Planning) การวางแผนบุคลากร (Personnel Planning) หรือ  การวางแผนการจ างงาน  

(Employment Planning) 

  การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการคาดการณความตองการใชทรัพยากร

มนุษยขององคการไวลวงหนา วาตองการบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางไร ระดับใด จำนวนเทาใด เมื่อใด 

ดวยวิธีการใด ตองพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถอยางไร และจะควบคุมจำนวนทรัพยากร

มนุษยในองคการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินงานขององคการไดอยางไร ตลอดจน

การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อจะใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

          เมื่อวิเคราะหคำนิยามของการวางแผนทรัพยากรมนุษยที่กลาวมาจะพบวามีองคการ

ประกอบ 2 สวนที่สำคัญ  คือ การคาดการณ  (Forecasting) และการกำหนดแผนปฏิบั ติ   

(Programming) จึงอาจกลาวไดวา เปนการนำแนวความคิดจากการคาดการณมาสูการปฏิบัติจริง

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตอไป 

 ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนการบริหารอีกอยางหน่ึงที่มีความสำคัญ เพราะสราง

ประโยชนใหองคกรดำเนินธุรกิจตางๆ ไปสูเปาหมายไดดวยความมั่นใจ คุณภาพของบุคลากรจัดเปน

ปจจัยสำคัญ ในการพาองคกรไปสูเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษยเปน

งานที่เลือกคนดี มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน เมื่อองคกรไดคัดสรรบุคลากรเขามาอยูใน

องคกรแลว ก็จะตองดูแลตอ เพื่อพัฒนาใหบุคลากรไดรบัความรู ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ

ทันสมัยสอดคลองไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวดเร็ว การ

วางแผนทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันถือวามีความสำคัญดังจะเสนอไวในแตละประเด็นดังน้ี  

 ๑. การแขงขันของธุรกิจในยุคใหม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม , เศรษฐกิจและ

การเมือง ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากรและผูบริหาร บุคลากรสามารถยายงานได 

ตามความพอใจ ไมวาจะเปนเรื่องคาตอบแทน , สวัสดิการ , ความเปนอยู เปนตน โดยผูบริหารยุค

ใหม ไมไดบริหารงานโดยใชอำนาจอยางเดียวอีกตอไป หากแตตองใชเรื่องเกียรติยศในการ

ปฏิบัติงานประกอบไปดวย     



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3472

 ๒.  กรณีเกิดการรัดเอาเปรียบระหวางนายจางกับลูกจาง จึงทำใหรัฐบาลไดเขามาควบคุม

การดำเนินงานมากข้ึน โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนกอต้ังธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑตลอดจนขอกำหนดตางๆ 

ที่บัญญัติข้ึนมา เพื่อทำใหระบบเศรษฐกิจดีข้ึน รัฐบาล ไดเขามามีบทบาทในเรื่องสวัสดิการ, รายได, 

สภาพปฏิบัติงาน, อัตราจางแรงงานในวันหยุด เปนตน เพื่อไมใหผูบริหารเอาเปรียบบุคลาการ  

 ๓.  ความเติบโตทางดานเทคโนโลยี ใน ปจจุบันน้ีบุคลากรไดปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ 

ที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องทุนแรง ทำใหการปฏิบัติงานมีความซับซอนมากข้ึน ทำใหองคกรตองจัด

งานฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ตลอดจนความรูใหแกบุคลากรอยางตอเน่ือง 

  ๔.  การเปลี่ยนบทบาทของฝายบริหาร โดยในอดีตจากการบริหารงานที่หวังกำไรเพียง

อยางเดียว ในปจจุบันน้ียังจะตองคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศเปนหลัก โดย

วัตถุประสงคใหมของธุรกิจในปจจบุนั จึงมุงตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการ , ลูกคา 

และสังคม ขณะเดียวกันก็จะตองไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของกำรีอกดวย    

 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ตองใสใจทั้งในเรื่องของการบริหาร, การสรางความเจริญ

ใหแกองคกร จะตองคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู – ความสามารถ รวมทั้งมีความพรอมที่เขามา

เช่ือมโยงภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคกร อีกทั้งยังตองสรางขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน แกบุคลากรที่ไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู ความสามารถเปนอยางดี อีกทั้งยังสงผลทำ

ใหเกิดการทุมเท, เสียสละ, รักในองคกรมากข้ึน ในมุมมองขนาดใหญ จะชวยสรางความมั่นคงใหแก

สังคมและประเทศชาติ เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดีมากข้ึน ก็จะชวยทำใหบุคลากรมีคุณภาพ

มากข้ึน อีกทั้งยังชวยเพิ่มรายไดจากตางประเทศใหแกประเทศชาติของเราไดอีกทางหน่ึง  

          

 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหม POLE     

 ขบวนการทั้ง 4 คือPOLE หรือ PODC คำวาPOLE มาจาก การวางแผน (Planning) การ

จัดองคการ (Organizing) การเปนผูนำหรือการบริหารคน (Leading) การประเมินผล (Evaluating) 

กระบวนการจัดการเปนแนวความคิดที่กลาวถึงข้ันตอนของการบริหารงาน และ ภาระหนาที่ของนัก

บริหารเริ่มตนจากแนวคิดของฟาโยลแลวดัดแปลงมาเปน POSDCORB และ เปลี่ยนแปลงมาเปน 

POLE หรือ PODC ในปจจุบัน สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังน้ี     

 1. การวางแผน (Planning) เปนการกำหนดหนาที่การงานที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ 

เปาหมายขององคการ โดยกำหนดวาจะดำเนินการอยางไรและดำเนินการเมื่อไร เพื่อใหความสำเร็จ

ตามแผนที่วางไวการวางแผนตองควบคุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเลือกวิธีการทำงานเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมาย ขององคการและกำหนดวาจะทำงานน้ันอยางไรการวางแผนเปนเรื่องที่
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เกี่ยวของกับความสำเร็จ ขององคกรอนาคตอันใกลในระยะสั้น (Short term) และระยะยาว 

(Long-term)        

 2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการมอบหมายงานใหบุคคลในแผนกหรือฝายได 

ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเป าหมายตามแผนที่วางไว เมื่อแผนกหรือฝายประสบความสำเร็จก็จะทา ให 

องคการประสบความสำเร็จไปดวยดี การนำเอาแผนงานที่กำหนดไวมากำหนด หนาที่สำหรับ

บุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองคการ เปนการเริ่มตน ของกลไกใน การนำเอาแผนงาน

ไปสูการปฏิบัติบุคลากรในองคการไดรับการมอบหมายงานที่จะนำไปสู ความสำเร็จตามเปาหมาย

โดยงานของแตละบุคคลหรือกลุมตางประสานสอดคลองกันสู ความสำเร็จขององคการ    

 3. การเปนผูนำ (Leading) เปนการจูงใจการชักนำ การกระตุน และใชทิศทางใหดำเนิน 

ไปสูเปาหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเนน มนุษยสัมพันธทำใหเกิดระดับผลผลิตในระยะยาวที่ สูง

กวาภาวะงานเพราะคนมักไมคอยชอบภาวะงาน เกี่ยวของกับการจูงใจ ภาวะผูนำ และการสื่อสาร

ระหวางบุคคลใน องคการเพื่อชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามตองการวัตถุประสงคของการ

นำ คือการเพิ่ม ผลผลิตขององคการโดยผานแนวคิดทางดานการใหความสำคัญกับคน (Human-

oriented work situations) ม ากก ว าก าร ให ค วามส ำคัญ กั บ ง าน  (Task-oriented work 

situations)           

 4. การควบคุม (Controlling) เปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองรวบรวมขอมูลเพื่อ 

ประเมินผลการดา เนินงาน เปรียบเทียบผลงานปจจุบันกับเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไวและทำการ 

ตัดสินใจไปตามเกณฑหรือไม หนาที่ทางการจัดการสำหรับผูบริหารในการ รวบรวมจอมูลเพื่อใชเปน

มาตรวัดผลการท างานในองคการ รวมทั้งการวัดผลการทำงานใน ปจจุบันเพื่อใหมีมาตรฐาน เชน 

มาตรฐานการดำเนินการ มาตรฐานดานคุณภาพ มีการ เปรียบเทียบกับผลงานที่ทำไดเพื่อปรับปรุง

แกไขผลการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียสิ้นเปลืองเปนไปตามวัตถุประสงคของ

องคการ        

 โดยสรุปแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหมประกอบดวย 4 ประการ คือ   

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทำงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย

ขององคการ             

  2. การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนำเอาแผนงานที่กำหนดไวมากำหนด

หนาที่สำหรับ บุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองคการ     

 3. การนำ (Leading) เกี่ยวของกับการจูงใจ ภาวะผูนำ และการสื่อสารระหวางบุคคลใน

องคการเพื่อชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและ       
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 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาที่ทางการจัดการสำหรับผูบริหารในการ

รวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนมาตรวัดผลการทำงานในองคการเปนแนวคิดที่สำคัญในการวางแผน

ทรัพยากรมนุษยในยุคใหม  

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยน้ันผูนำหรือบริหารจึงจำเปนตองคำนึงถึงกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยในสังกัดของตนใหตรงกับภารหนาที่ หรือที่

เรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคนใหถูกกับงาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิใน

การปฏิบัติหนาที่และขจัดปญหาทีเ่กดิข้ึนในการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  

 

สรุป             

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลักในการนำความสำเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร

มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบคุคล เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลน้ัน จำเปนตองไดรับคำสั่งหรือ

หนาที่จากผูนำหรือผูบรหิารในการปฏิบัติหนาที่ในองคกร โดยไมมีการกระทำนอกเหนือจากหนาที่ที่

ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลที่มีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาที่โดยอาศัย

วิธีการที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นำไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยที่ทรัพยากรมนุษยน้ันเปนผลมาจากการสรางระบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงจริยธรรม

และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนบุคคลที่สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกับผูอื่นไดแมวาจะไมใชภารหนาที่

ที่ตนเองรับผิดชอบ แตการที่ผูนำหรือผูบริหารไดดำเดินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ เพื่อ

พัฒนา ความรู ความสามารถ ศักยภาพทางความคิด ภาวะพฤติกรรม สติปญญา รวมไปถึงคุณธรรม

จริยธรรมที่เปนรากฐานการพัฒนาคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาสามารถนำมาเปน

กลไกหลักในการพัฒนาการดำเนินชีวิต การปฏิบัติหนาที่ การประกอบอาชีพในองคกรที่ตามที่ตน

ไดรับมอบหมายได รวมไปถึงการแบงเบาภารหนาที่ของเพื่อรวมงาน การสรางบริบทแหงนวัตกรรม 

รวมไปถึงการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนาที่และประสิทธิผลของผลิตภัณฑตางๆ ที่เกิดข้ึน 

นำไปสูการพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสมในยุคแหงความเปลี่ยนแปลงแหงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการพัฒนาตามยุคสมัย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ันมีความจำเปนที่จะนำมาใชในการ

พัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพที่ดีน้ัน 
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จะตองไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตอง เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งในยุคปจจุบันที่เปนยุค

แหงความเจริญในกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญมาในการพัฒนาใน

ทุกระดับ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่จำเปน โดยเฉพาะในปจจุบันถือเปนยุคที่มีความ

เจริญกาวหนาหรือที่เรียกวาสังคมโลกาภิวัตนเพื่อใหประสบความสำเร็จในดานการบริหารจัดการ

องคการ การที่องคการจะสามารถปรับตัว ดำรงอยู และเจริญเติบโตไดน้ัน ตองอาศัยบุคลากรของ

องคการเปนสำคัญ  โดยตองพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ ขีดความสามารถ ศักยภาพ และทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปตามทิศทาง

ที่องคการตองการ พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรที่มีศักยภาพและพัฒนาการไดเจริญกาวหนาใน

หนาที่การงานโดยองคการจะตองสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง มีความสำคัญตอ

อนาคตของบุคคลและองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาทักษะ ความรู

ความสามารถ สมรรถภาพในดานตางๆ ของบุคลากรในองคกร เพื่อใหบุคลากรมีพฤติกรรมในการ

แสดงออกมาใหสอดคลองกับเปาหมายที่วางไวในองคการ      

 ทรัพยากรมนุษยน้ันเมื่อไดรับการพัฒนาแลวยอมไดรับความรู ความสามารถ ความคิด 

พฤติกรรม และคุณธรรมเปนสิ่งที่จัดสรรใหผูนำหรือผูบริหารสามารถวางแผนการคัดเลือกทรัพยากร

มนุษยที่ประกอบดวยประสิทธิภาพในดานตางๆ มาดำเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามที่องคกรไดวางไวการวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการคาดการณความ

ตองการใชทรัพยากรมนุษยขององคการไวลวงหนา  วาตองการบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางไร ระดับใด 

จำนวนเทาใด เมื่อใด ดวยวิธีการใด ตองพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถอยางไร และจะ

ควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษยในองคการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินงานของ

องคการไดอยางไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อจะใชทรัพยากร

บุคคลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

           เมื่อวิเคราะหคำนิยามของการวางแผนทรัพยากรมนุษยที่กลาวมาจะพบวามีองคการ

ประกอบ 2 สวนที่สำคัญ  คือ การคาดการณ  (Forecasting) และการกำหนดแผนปฏิบั ติ   
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(Programming)  จึงอาจ กลาวไดวา เปนการนำแนวความคิดจากการคาดการณมาสูการปฏิบัติจริง

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตอการบรหิารทรัพยากรมนุษยตอไป การวางแผนทรัพยากรมนุษย ตองใสใจ

ทั้งในเรื่องของการบริหาร, การสรางความเจริญใหแกองคกร จะตองคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู – 

ความสามารถ รวมทั้งมีความพรอมที่เขามาเช่ือมโยงภารกิจตางๆ ของแตละหนวยงานในองคกร  

อีกทั้งยังตองสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แกบุคลากรที่ไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู 

ความสามารถเปนอยางดี อีกทั้งยังสงผลทำใหเกิดการทุมเท, เสียสละ, รักในองคกรมากข้ึน  

ในมุมมองขนาดใหญ จะชวยสรางความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ เมื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยดีมากข้ึน ก็จะชวยทำใหบุคลากรมีคุณภาพมากข้ึน อีกทั้งยังชวยเพิ่มรายไดจากตางประเทศ

ใหแกประเทศชาติของเราไดอีกทางหน่ึง โดยสรุปแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษยยุคใหม

ประกอบดวย 4 ประการ คือ  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การเลือกวิธีการทำงานเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายขององคการ  2. การจัดองคการ (Organization) หมายถึง การนำเอา

แผนงานที่กำหนดไวมากำหนดหนาที่สำหรับ บุคลากรหรือกลุมบุคคลที่จะปฏิบัติภายในองคการ 3. 

การนำ (Leading) เกี่ยวของกับการจูงใจ ภาวะผูนำ และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการเพื่อ

ชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและ 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาที่ทางการ

จัดการสำหรับผูบรหิารในการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนมาตรวัดผลการทำงานในองคการเปนแนวคิด

ที่สำคัญในการวางแผนทรพัยากรมนุษยในยุคใหม การวางแผนทรัพยากรมนุษยน้ันผูนำหรือบริหาร

จึงจำเปนตองคำนึงถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยใน

สังกัดของตนใหตรงกับภารหนาที่ หรือที่เรียกวา Put the Right man to the Right Job คือใชคน

ใหถูกกับงาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติหนาที่และขจัดปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติหนาที่ 

รวมไปถึงการตอยอดองคความรูในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรมนุษยเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงแหงสังคมโลก  
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การบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

Human Resource Management In the Future 

 

พระมหาธีรวัฒน  เสสปฺุโญ∗ สุรินทร  นิยมางกูร∗∗ กฤช เพิ่มทันจิตต∗∗∗ 

 
บทคัดยอ  

 ความเปลี่ยนแปลงของยุคนวัตกรรมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะตาง

มากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองอาศัยการใชระบบ Commercial หรือ ระบบ

Technology มาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในเพื่อใหเกิดเสถียรภาพในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันและรองรับการพัฒนาของโลกศาสตรในอนาคต ซึ่งการที่จะสามารถ

สรางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน จำเปนจะตองรูจัก

ภาวะทันสมัยของโลก นำไปสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวจึงสามารถนำมาบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพเปนไปตามวัฒนธรรมปาหมายและเปาหมายของ

องคกรและผูนำ  

 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยทีส่ำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้งดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยขององคการ

                                                             
∗นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  
∗∗อาจารยประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  
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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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มีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการกำหนดงาน

หรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การ

ฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน ดังน้ัน 

จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหน่ึงแบบใดต้ังแตระยะเริ่มแรก หนาที่

ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาที่ของทรัพยากรมนุษยไดรับการ

ปฏิบัติตอเมื่อคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกัน ระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 

จัดการเกี่ยวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชำนาญมากข้ึนเปนลำดับ ผลของการ

จัดการเกี่ยวกับคนที่ใหเกิดความเจริญกาวหนาในความรูที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งไดรับการสั่งสม

มากข้ึน เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ 

คำสำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

 

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 
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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 

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. 

Keywords: Human Resource Management In the Future 
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บทนำ  
 ในสภาพปจจุบันโลกมคีวามกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทำ

ใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหประเทศชาติมีศักยภาพในการ

แขงขัน มีศักด์ิศรีในสังคมโลกบน พื้นฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปนทั้ง

ปจจัยและผลลัพธที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ

ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหองคการอยูรอดย่ิงในยุคปจจุบันการ

บริหารทรัพยากรบุคคลน้ันไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเนนให

มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ

จุลภาค และมหัพภาค   

 ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยที่จะขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถบริหารจัดการ ปฏิบั ติตาม อำนาจและหนาที่ที่ ไดรับใหประสบความสำเร็จและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุข ของประชาชนในทองถ่ิน เน่ืองจากมนุษยมีบทบาทใน

ทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหาร ซึ่งประกอบดวยการจัดการองคการ การจัดการเกี่ยวกับมนุษย 

การประสานงาน และการควบคุม งานในข้ันตอนดังกลาว การจัดการเกี่ยวกับมนุษยเปนสิ่งสำคัญ

มาก จึงอาจกลาวไดวา การจัดการ เกี่ยวกับมนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย คือหัวใจของการ

บริหารงานทุกชนิด 

 องคกรใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำใชใหเกิด ประโยชนในทาง

สรางสรรคแลว องคกรน้ันก็เจริญกาวหนามีความมั่นคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยที่

มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนได องคกรน้ันก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร

มนุษยเปนปจจัยหลกัที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจยัอื่น ๆ  ซึ่งเปนปจจัยที่ กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ

เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิน้ องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมี

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยที่ ดีและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 ความเปลี่ยนแปลงของยุคนวัตกรรมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะตาง

มากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองอาศัยการใชระบบCommercial หรือ ระบบ

Technology มาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในเพื่อใหเกิดเสถียรภาพในการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันและรองรับการพัฒนาของโลกศาสตรในอนาคต ซึ่งการที่จะสามารถ

สรางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน จำเปนจะตองรูจัก
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ภาวะทันสมัยของโลก นำไปสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวจึงสามารถนำมาบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพเปนไปตามวัฒนธรรมปาหมายและเปาหมายของ

องคกรและผูนำ   

 

แนวคิดการวิจัยอนาคต  

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง 

รวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชเทคโนโลยีมีการคิดคนที่กอใหเกิด 

ความกาวหนาทาง วิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนทุกวัน เปนผลทำให เกิดความรู  ใหมและการ

เปลี่ยนแปลง ความรูอยูตลอดเวลาโดยปราศจากพรมแดน การศึกษาในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญใน

สังคมที่ทําหนาที่ใน การพัฒนามนุษย จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และ

วิธีการใหการศึกษาที่ สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก เพื่อใหมนุษยสามารถ

ดำรงชีวิตอยูในกระแส การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 
 ความหมายของการวิจัยอนาคต 
  การศึกษาเรื่องของอนาคตเปนการศึกษาในลักษณะที่ตองการสารสนเทศ เพื่อเปนขอมูล

การ ดําเนินงาน วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคตใชระเบียบวิธีวิจัย เรียกวา “การวิจัยอนาคต” ซึ่งเปน

เทคนิค วิธีการวิจัยที่ศึกษาองคความรูในเรื่องตาง ๆ เหตุการณหรือพฤติกรรมที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ทั้งระยะสั้นระยะยาว (เทียนฉาย กีระนันทน, 2525, หนา 2) ผูเขียนเห็นวา ภาพอนาคต

สามารถ ชวยกําหนดนโยบายระยะยาว ยุทธวิธี และวางแผน ที่ชวยไปสูสิ่งที่องคกรตองการและ

ตองการให เกิดข้ึนไมใชเพื่อตองการรูอนาคตแตตองการใหมีการตัดสนิใจทีดี่กวา เปนวิธีการแสวงหา

คําตอบอยางเปนระบบเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต โดยพิจารณา ความเปนไปไดที่เหมาะสมสําหรับ

ตนเอง (Textor, Robert B, 1990, p.  139) การวิจัยอนาคตเปนกิจกรรมหน่ึงที่เพิ่มความเขาใจ

เกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดข้ึนในอนาคตอันเน่ืองมาจากการ ตัดสินใจและนโยบายในปจจุบันหรือบางคน

อาจจะกลาววาการวิจัยอนาคตเปนการวางแผนระยะยาว ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ 

การวางแผน (Planning) การพยากรณ (Forecasting) และ การตัดสินใจ (Decision making) 

(Allen. Allen, T. Harrell, 1978, p. 75) 

 ความสำคัญของการวิจัยอนาคต 

 เน่ืองจากปจจุบันน้ีโลกไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดาน

ขอมูล ขาวสาร ดานความรูดานการคมนาคม ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน  

ทำให คน ในสังคมตองปรับตัวให ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถอยูไดอยางมีคุณภาพการ
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เตรียมพรอม ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเปนสิง่สำคัญที่จะทำใหคนในสังคมดํารงอยูไดอยาง

สงบสุข การ เตรียมพรอมในเรื่องอนาคตหรือที่เรารูจักกันดีก็คือ การใชแผนรุก “วิธีที่ดีที่สุดในการ

สรางอนาคตอันสดใสใหแกประเทศไทย คือ การหลีกเลีย่งการใช แผนรับซึ่งเนนการสนองตอบตอสิ่ง

ที่เกิดข้ึนและการแกปญหาหลังจากปญหาน้ันไดเกิดข้ึนแลว” การมองอนาคตเปนการสรางกลไกเชิง

รุกสามารถปลุกเราใจใหมีผูรวม ผนึกกําลังดวยความหวังอันจะนําไปสูความสําเร็จ สวนปญหาก็จะ

คลี่คลายไปถาเลือกแนวทางรุกที่ขวาก หนามนอยที่สุด” ดังน้ัน วิธีการหน่ึงของการใชแผนรุกก็คือ 

การศึกษาในเรื่องของอนาคตโดยใชการ วิจัยเขามาชวย ที่เรียกวา การวิจัยอนาคต “ ในปจจุบัน 

ผูคนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยอนาคต เพื่อปองปรามปญหา เพื่อการวางแผนที่เปนไปได  

และเหมาะสมและเพื่อประเมินและพัฒนาสถาบันตางๆ ใหเขากับบริบทของอนาคต” 

 จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต 

 อเลน ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต ไวดังน้ี 

  1. การวิจัยอนาคตมุงที่จะเปลีย่นทัศนคติเดิมวาอนาคตไมใชสิ่งที่แปลกประหลาดหรือเพอ 

ฝนแตเปนสิ่งที่สามารถทํานายไดและมีความเปนไปได 

  2. หัวใจของการวิจัยอนาคตน้ัน เพื่อที่จะขยายความคิดจากการพยากรณงายๆ ไปสูการ 

อธิบายผลของการกระทําที่หลากหลาย เพื่อกําหนดเปนนโยบายและนําไปสูอนาคตที่ตองการ 

(Allen. Allen, T. Harrell, 1978, p. 79) 

 กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคตเพื่อที่จะศึกษาเหตุการณที่พึงปรารถนา

และ ไมพึงปรารถนาที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต และเพื่อเตือนวาอนาคตที่ไมพึงปรารถนาอาจเกิดข้ึน

ได รวมทั้งทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน เพื่อที่จะไดเตรียมตัวหรือกําหนด

เปน นโยบายเพื่อนําไปสูอนาคตที่ตองการ 

 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ความหมายของทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ เปลี่ยนแปลง

ตัวเองไปในทางที่เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง  

คำวา "ทรัพยากร (Natural resource)" มาจากรากศัพท  ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร 

(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖, หนา ๕๐๓) หรืออีกประการหน่ึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 

การวางแผนอยางเปนระบบตอเน่ือง เพื่อจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดำเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การให
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ความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรบัความกาวหนาในอาชีพสำหรับอนาคต 

(อำนวย แสงสวาง, ๒๕๔๐, หนา ๒๙๖) ดังน้ัน “การพัฒนา” ก็คือ การทำใหเจริญ “การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย” คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่

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 บอเกิดหรือที่เกิดทรัพยากร จึงหมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มีคุณภาพและเปนบอเกิดหรือที่เกิดแหง

ทรัพย เชน ทรัพยในดิน สินในน้ำ ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนำมาใชเปน

ประโยชนได (บุญคง หันจางสิทธ์ิ, ๒๕๔๑, หนา ๑) “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตว

ทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทำใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา 

มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ช่ือวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดำเนินชีวิตที่ดีงามและเวน

สิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดำรงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

๒๕๓๙, หนา ๔๗) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการบริหารกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อดึงดูด 

(Attract) พัฒนา (Develop) และธำรงรักษา (Maintain) กำลังคน ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไป

ถึงการมุงไปสูความเปนเลิศขององคกรโดยผสมผสานความตองการเจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนา

บุคคลและการพัฒนาองคกร (Harrey & Bowin, p. 6)  เปนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบและ

ตอเน่ือง กิจกรรม ที่จัดจะกำหนดใหสิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสม และสามารถสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและ

สังคม ตอบสนองความตองการของการพัฒนาคนในองคกรและสังคม (Nadler, Leonard, 1982, 

p. 12)  ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถนำมาใชในการ

ผลิตสินคา หรือใหบริการที่เปนประโยชน Frederick Harris Harbison, 1973, p. 1) เปนการศึกษา

ของบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองใหมีความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพื่อยกระดับความรู

ความสามารถใหทันตอความกาวหนาของวิชาการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู 

อยากเห็นของบุคคลน้ัน (Russell C. Swanbury, 1968, p. 47) 

 ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเรื่ององคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยมีองคประกอบสำคัญคือ ปจจัยนำเขา ซึ่งไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการ

แปรสภาพ ซึ่งไดแก การศึกษา การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนำออกซึ่งไดแก คนที่มีคุณภาพ 

(David Easton, John G. Gunnell, Luigi Graziano, 1991) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ
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ดำเนินงานบนพื้นฐานกระบวนการลูกโซ (Chain circle) ต้ังแตการวางนโยบายกำหนดแผนงาน 

อัตรากำลังคน การฝกอบรมใหคนทำงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกร

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองมีขวัญกำลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ

วัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพนสภาพ (ธงชัย สมบูรณ, ๒๕๔๙, หนา ๑๑ - 

๑๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทกัษะความชำนาญ

และคุณธรรมจากแหลงความรูที่สามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายที่การไดเครื่องมือในการประกอบ

อาชีพการดำรงชีวิตตนเองและครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข  

มุงใหมนุษยอยูรอดและสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของ

สังคมเปนการพัฒนาตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติหรอืตามปกติวิสัย  (เสนห จุยโต, รศ.ดร., ๒๕๔๗, 

หนา ๑๗๙ – ๑๘๐) 

 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหกับ

องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาที่หน่ึงขององคการ เพื่อ

กอใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ต้ังแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากร 

มนุษยเปนบทบาทที่สำคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่สำคัญตอ

การบริหารทรพัยากรมนุษยขององคการใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ivancevich, 

vancevich, J. M, 1998, p. 708) 

 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 เน่ืองดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการที่ดี

เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ

ตามแตละประเภทขององคการ ซึ่งนำไปสูความสำเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ ดังน้ัน

ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประสิทธิผลแกองคการ 
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 บรรยากาศองคการมีความสำคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานในองคการ

จำเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายในองคการ

เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกำลังใจ และมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังน้ัน บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทำใหประสิทธิภาพในการ

ทำงานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศที่แตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพงึพอใจใหบุคคลใน

องคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัว

แปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน โดยการ 

เปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 43) 

  การบริหารทรพัยากรมนุษยเพื่อสงเสริมบรรยากาศขององคการจงึเปนสิง่สำคัญที่สงผลตอ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ดังน้ัน ผูบริหารจึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองจัด

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานภายในองคการ บรรยากาศที่พึงประสงคยอมสงผลที่ดีตอการทำงาน

ของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนบทบาทและความสำคัญของการบริหารน้ัน มีควบคูกับอารยธรรมและการ

ดำรงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง

งานกันทำตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เมื่อกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ

ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสรางระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังที่จะใหเกดิความสำเรจ็ 

สงบสุขเรียบรอยข้ึนในองคการ ดังน้ัน การบริหารงานทุกประเภท ควรดำเนินการเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง โดยเฉพาะการบริหาร

ราชการที่ตองใชเงิน ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซึ่งผูบริหารควรตระหนักถึง

ความสำคัญ ทั้ง 9 ประการดังตอไปน้ี  

 1. การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดำรงชีพของมนุษยและเปนสิ่งชวยให มนุษย

ดำรงชีพไดอยางมีความผาสุข  

  2. จำนวนประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลทำใหองคการตางๆ ตองขยายงาน ดาน

การบริหารใหกวางขวางย่ิงข้ึน  

  3. การบริหารเปนเครื่องบงช้ี ใหทราบถึงความกาวหนาทางสังคม ทางวิทยาการ 

(technology) ดานตางๆ ทำใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเร็วย่ิงข้ึน  

  4. การบริหารเปนมรรควิธีที่สำคัญในอันที่จะนำสังคมโลกไปสูความเจริญกาวหนา  
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  5. การบริหารจะชวยช้ีใหทราบถึงแนวโนม ทั้งในดานความเจริญและความเสื่อม ของ

สังคมในอนาคต 

 6. การบริหารลักษณะเปนการท างานรวมกัน ของบุคคลในองคการ ฉะน้ัน ความสำเร็จ

ของการบริหาร จึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู เปนอันมาก  

  7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร จำเปนตอง

คำนึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  

  8. ชีวิตประจำวันของมนุษยไมวาในครอบครัว หรือในองคการยอมมีสวนเกี่ยวพัน กับการ

บริหารอยูเสมอ ดังน้ันการบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจำเปนตอการที่จะดำรงชีพอยาง ฉลาด  

  9. การบริหารกับการเมืองเปนของคูกัน ไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได ฉะน้ัน 

การศึกษาวิชาบริหาร จึงตองคำนึงถึงสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางการเมืองดวย สรุปไดวา 

ความเจริญกาวหนาในสังคมมนุษยเปนผลมาจากการบริหาร (สมพงษ เกษมสิน, 2526, หนา 4) 

 บทบาทของผูบริหารทรัพยากรมนุษย  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิง่จงูใจใหบุคคลเหลาน้ีพึงพอใจที่จะ

ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มต้ังแตการ

จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรพัยากรมนุษย การ

ธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสำคัญมากใน การกำหนดนโยบายและ

การเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 67) 

 ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ปจจัยการบริหารโดยผาน กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มต้ังแต  

  1) การจัดหาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถเหมาะสมใน เวลาที่ตองการ  

 2) การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร  

 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการเพิ่มทักษะความรู เพื่อเปนพื้นฐานการสราง

ความกาวหนาในอาชีพ และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีวินัย และ  

  4) การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนใหบุคลากร มีความตระหนักและ

มีสวนรวม ทั้งน้ีกระบวนการ บริหารทรัพยากรมนุษยก็เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพพอที่จะผลักดันใหยุทธศาสตรขององคการ สำเร็จลุลวงไปไดและบรรลุเปาหมาย เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน เรยีงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับ ได (Ivancevich, vancevich, 

J. M, 1998, p. 708) 
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 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย   

 1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่จะตรวจสอบความสามารถในการท า

งานของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการทำงานใหมี ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งเปนระบบ

ประเมินผลบุคคลอันเกี่ยวเน่ืองมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑและ วิธีการตาง ๆ 

อยางปราศจากอคติใด ๆ ทั้งน้ีเพื่อดำเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา 

พนักงานใหมีคุณภาพมากข้ึน จนเปนที่พึงพอใจ และเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเห็นชองทาง

ความกาวหนาของ เขาจะสงผลใหองคการเจริญเติบโตความสำเร็จของการประเมินผลพนักงาน 

ดังน้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาการทำงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม และสามารถแยกบุคลากรที่มี ความสามารถแตกตางกันได นอกจากน้ี

ยังชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวางแผนความกาวหนาใน อาชีพไดอีกดวยการ

ธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย (Ivancevich, vancevich, J. M, 1998, pp. 183 – 185) 

 2)  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง  

 การใหบุคลากรในองคกรไดใชความคิด และกระตุนใหมีความกระตือรือรน ทำใหเกิด

คุณภาพชีวิตในการ ทำงานที่ดีดวยการใหคำแนะนำ ปรึกษาที่ดี การทำใหสภาพการท างานดีข้ึน 

โดยการจัดสภาพแวดลอมในการท างานที่ เหมาะสม การใหบุคลากรมีสวนรวมในการออกแบบงาน

และแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับตนเององคกรตองพยายาม ใหบุคลากรมีโอกาสมากข้ึนในการสราง

ผลงานของตน การใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อความสำเร็จของตนเองและ

องคกร เปนวิธีการสื่อสารระหวางองคกรกับบุคลากร เพื่อใหสามารถทำการตัดสินใจ เกี่ยวกับ

ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนการลดความกดดันทั้งสองฝาย ซึ่งการติดตอสื่อสารใชไดทั้ง

การ ติดตอสื่อสารที่เปนทางการและผสมผสานกับการติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการ ซึ่งจะเกิดความ 

สะดวกในการปฏิบั ติงานโดยแบงเปนระบบการติดตอสื่อสารจากบนมาลาง (Downward 

Communication Systems) เปนการ ติดตอสื่อสารที่ไดผลเร็วที่สุด เพราะเปนการนำสงขอความ

จากผูที่อยูในระดับสูงกวาไปยังผูที่อยูในระดับต่ำกวามี อิทธิพลตอการจูงใจเปนอยางมากทำให

ผูใตบังคับบัญชารูและเขาใจปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารกำหนดข้ึนเพื่อการจูง ใจในการทำงาน กิจกรรม

สุขภาพและความปลอดภัยเปนอีกปจจยัหน่ึงทีอ่งคกรตองใหความสำคัญเพื่อให บุคลากรมีความรูสกึ

มั่นคงในความปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล เปนแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2546, หนา 359-370) 

 3) วัตถุประสงคการจัดต้ังขององคกร 6 สวน  
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 สวนที่หน่ึง การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกวา การบริหารรัฐกิจ (public 

administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง คือ การใหบริการ

สาธารณะ (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบ

เรียบรอย ตลอดจน การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนน้ีเปนการบริหาร

ของหนวยงานของ ภาครัฐ (public or governmental organization) ไมวาจะเปนหนวยงานทั้ง

ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงานของหนวยงานของสำนัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ การบริหารงาน

ของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของ

หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน  

  สวนที่สอง การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกวา การบริหาร ธุรกิจ 

(Business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรอืการบริหารของหนวยงานของเอกชน 

ซึ่งมี วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังเพื่อการแสวงหากำไร หรือการแสวงหากำไรสูงสุด (maximum 

profits) ในการทำธุรกิจ การคาขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือใหบริการ เห็นตัวอยางไดอยาง

ชัดเจน จากการบริหารงานของ บริษัท หางราน และหางหุนสวนทั้งหลาย  

  ส วนที่ สาม  การบริห ารของหน วยงานที่ ไมสั งกั ดภาครัฐ  (Non-Governmental 

Organization) ซึ่งเรียกยอวา หนวยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปนการบริหารงานของหนวยงานที่ไม 

แสวงหาผลกำไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง คือการไมแสวงหา 

ผลกำไร (non-profit) เชน การบริหารของมูลนิธิและสมาคม  

 สวนที่สี่ การบริหารงานของหนวยงานระหวางประเทศ (International organization) มี 

วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การบริหารงานของ 

สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ (World Trade 

Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)  

  สวนที่หา การบริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกรสวนน้ี

เกิดข้ึน หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญได กำหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เชน การบรหิารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ

ผูตรวจการ แผนดินของรัฐสภา เปนตน องคกรดังกลาวน้ีถือวาเปนหนวยงานของรัฐเชนกัน แตมี

ลักษณะพิเศษ เชน เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลักในการ
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จัดต้ังเพื่อปกปูอง คุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของ หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  

  สวนที่หก การบริหารงานของหนวยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง

เพื่อ ปกปูองรักษาผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ

และถูก เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เชน การบริหารงานของหนวยงานของเกษตรกร กลุมผูใช

แรงงาน และกลุม ผูใหบริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หนา 36-38) 

 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

๓.๖ แนวคิดวาดวยการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

 องคการจะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ไดจำเปนตองเปลี่ยนแปลงคือเปนที่

ชัดเจนวาจะตองอาศัยคุณภาพ (Quality) การสรางสรรคและความยืดหยุนองคการที่ จะประสบ

ความสำเร็จจะตองมีคุณลักษณะรวมกันดังน้ี 

 1. มุงที่การกระทำ (Action-Oriented) สามารถสนองตอบตอการสรางสรรคและการ 

เปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเนนที่การแกปญหาขององคการเพื่อเกื้อกูลให เกิดความ 

พึงพอใจแกพนักงาน และปฏิบัติการที่ไดผลสูง 

   2. มุงที่คนแตละคน (Individual-Oriented) ความผูกพันทั้งหมดที่ปฏิบัติตอพนักงาน  

แตละคนในฐานะบุคคลและบริการตาง ๆ ที่ใหตลอดจนโปรแกรมตาง ๆ ที่มีอยูก็เพื่อสรางความ 

พอใจในงาน และขวัญกำลังใจแกพนักงาน   
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  3. มุงที่การเขามีสวนของพนักงาน (Employee-Oriented) เปนการเพิ่มพูนคุณคา ใหแก

ทรัพยากรมนุษยภาระงานที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เพื่อการสกัดเอาปญหาที่ แหลม

คมในการปฏิบัติงานออกมาจากพนักงาน โดยปกติพนักงานตองการมีสวนไดเสียในงานอยูแลว 

 4. มุงที่โลกาภิวัฒน (Globaily-Oriented) การสรางองคการให สามารถบริหารอยาง 

เปนวิชาชีพอยูไดในโลกไรพรมแดน โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและอยางยุติธรรม ดวย

การยอมรับนับถือและตระหนักถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม  

  5. มุงที่คุณภาพ (Quality-Oriented) คุณภาพชวยผลักดันไปสูการบรรลุความพึง พอใจ

ของลูกคาโดยอาศัยโปรแกรมเบ็ดเสร็จซึ่งเปนหลักประกันวาทุกงานไดกระทำอยางถูกตองสมบูรณ 

 ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหน่ึงแบบใดต้ังแตระยะเริ่มแรก หนาที่

ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาที่ของทรัพยากรมนุษยไดรับการ

ปฏิบัติตอเมื่อคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกันระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 

จัดการเกี่ยวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชำนาญมากข้ึนเปนลำดับ ผลของการจด

การเกี่ยวกับคนที่ให เกิดความเจริญกาวหนาในความรูที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งไดรับการสั่งสมมาก

ข้ึน เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2550, หนา ๑๘๓, ๕๒, ๘) 

 

สรุป 

  องคกรใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำใชใหเกิด ประโยชนในทาง

สรางสรรคแลว องคกรน้ันก็เจริญกาวหนามีความมั่นคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยที่

มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนได องคกรน้ันก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร

มนุษยเปนปจจัยหลกัที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจยัอื่น ๆ  ซึ่งเปนปจจัยที่ กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ

เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมี

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยที่ ดีและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 ความเปลี่ยนแปลงของยุคนวัตกรรมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะตาง

มากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองอาศัยการใชระบบCommercial หรือ ระบบ

Technology มาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยในเพื่อใหเกิดเสถียรภาพในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบันและรองรับการพัฒนาของโลกศาสตรในอนาคต ซึ่งการที่จะสามารถ

สรางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน จำเปนจะตองรูจัก

ภาวะทันสมัยของโลก นำไปสูกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลวจึงสามารถนำมาบริหาร
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ทรัพยากรมนุษยในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพเปนไปตามวัฒนธรรมปาหมายและเปาหมายของ

องคกรและผูนำ   

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง 

รวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชเทคโนโลยีมีการคิดคนที่กอใหเกิด 

ความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ เกิดข้ึนทุกวัน เปนผลทำใหเกิดความรู ใหมและการเปลี่ยนแปลง 

ความรูอยูตลอดเวลาโดยปราศจากพรมแดน การศึกษาในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในสังคมที่ทํา

หนาที่ในการพัฒนามนุษย จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการให

การศึกษาที ่สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก เพื่อใหมนุษยสามารถดำรงชีวิต

อยูในกระแส การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการดำเนินงานบนพื้นฐานกระบวนการลูกโซ (Chain 

circle) ต้ังแตการวางนโยบายกำหนดแผนงาน อัตรากำลังคน การฝกอบรมใหคนทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองมีขวัญ

กำลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพนสภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชำนาญและ

คุณธรรมจากแหลงความรูที่สามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายที่การไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

การดำรงชีวิตตนเองและครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงให

มนุษยอยูรอดและสามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคม

เปนการพัฒนาตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย 

  ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหน่ึงแบบใดต้ังแตระยะเริ่มแรก หนาที่

ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาที่ของทรัพยากรมนุษยไดรับการ

ปฏิบัติตอเมื่อคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกัน ระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 

จัดการเกี่ยวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชำนาญมากข้ึนเปนลำดับผลของการจัดการ

เกี่ยวกับคนที่ให เกิดความเจริญกาวหนาในความรูที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งไดรับการสั่งสมมากข้ึน 

เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ 

 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย
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จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

Ethics and Fair Treatment in Human Resource Management 

 

ณัชชา อมราภรณ∗ สุรินทร  นิยมางกูร∗∗ กฤช เพิ่มทันจิตต∗∗∗ 

 

บทคัดยอ 

 จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาจะไมได

เปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกรของผูนำหรือผูบริหาร แตถือเปนปจจัยสำคัญในการ

สรางความเช่ือมั่นสรางขวัญกำลังใจสรางความมั่นคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย

ภายในองคกรได สิ่งเหลาน้ีถือเปนผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติตนระหวางผูบรหิารกับมั่นคงสรางความ

จงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการที่จะธำรงรักษาไวซึ่งทรัพยากรมนุษย

ภายในองคกรได ผูนำหรือผูบริหารก็จำเปนตองประกอบดวยจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปน

ธรรมภายในองคกรทรัพยากรมนุษยซึ่งองคกรในยุคปจจุบันจำเปนตองใหความสำคัญตอสิ่งน้ี

นอกเหนือจากวัฒนธรรมองคกรที่มีการดำเนินอยูภายในองคกรแลว จริยธรรมหรือความเปนธรรมก็

มีความสำคัญในการความเช่ือมั่นสรางขวัญกำลังใจสรางความมั่นคงสรางความจงรักภักดีของ

ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการที่จะธำรงรักษาไวซึ่งทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได 

ผูนำหรือผูบริหารก็จำเปนตองประกอบดวยจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายในองคกร 

 หากผูนำหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดวยความสุจริต การไมเลือกปฏิบัติ มีความเปนธรรม มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา

สวนตน สามารถสงผลใหเกิดการปรับปรุงจุดออนแกไขอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติหนาที่ทั้ง

ของผูนำและผูบริหารและทรัพยากรมนุษย นำไปสูการสรางโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 

และสรางจุดแข็งใหเกิดข้ึน 

                                                             
∗ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
∗∗อาจารยประจำหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
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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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 หากผูนำหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการสรางแรงงาน

สัมพันธไดมากข้ึนเพราะเมื่อทรัพยากรมนุษยมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ก็ยอมเกิดความ

สามัคคีภายในองคกร สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผสวยเหลือกัน มีการเจรจา

ตอรองโดยอาศัยเหตุผลมากกวาอารมณ สามารถควบคุมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: จริยธรรม, การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

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 
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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 

reason rather than emotion. Able to effectively control the effects that occur from 

human resources. 

Keywords: Ethics, Human Resource Management 

 

บทนำ 

 ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยสำคัญการขับเคลื่อนองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่

วางไว ความรูความสามารถของทรัพยากรมนุษยถือเปนกุญแจดอกสำคัญที่จะทำใหกระบวนการ

ทำงานดำเนินไปอยางคลองแคลว วองไว หรือที่เรียกวามีสภาพคลอง ปจจัยที่สำคัญในการที่จะทำ

ใหทรัพยากรมนุษยมีความรูความสามารถรวมไปถึงศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่รวมกัน กอปรกับมี

จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ไมมีปญหาตอเพื่อนรวมงานและผูบริหารรวมไปถึง

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองทันเวลาบรรลเุปาหมายประเมินผลความเปนมาตรฐานของผลิตภัณฑ

ได  

 การบริหารทรัพยากรมนุษยน้ันไมวาจะเปนองคกรในระดับใด มีความแตกตางกันในดาน

วัฒนธรรมองคกรแคไหน หรือความแตกตางกันทางดานประเภทขององคกร ก็ยอมจะตอง

ประกอบดวย หลักการรวมทั้งสิ้น 3 หลักการ คือ 1. การจัดการองคกร 2. การจัดการทรัพยากร

บุคคลและทรัพยากรมนุษย และ 3. จริยธรรมภายในองคกร ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแนวคิดทฤษฎี

องคกรและการจัดการ  

 ถึงแมวาผูนำหรือผูบริหารจะมีความรูความสามารถเทาใด มีอายุการบริหารกิจการองคกร

มานานขนาดไหน ก็ยอมตองอาศัยทรัพยากรมนุษยในองคกรเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ

เปาหมายตามที่วางไวได แต การที่จะสามารถสรางความเช่ือมั่นสรางขวัญกำลังใจสรางความมั่นคง
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สรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได ผูนำหรือผูบริหารจำเปนตองมีจริยธรรม

และการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรพัยากรมนุษย ถึงแมวาจะไมได

เปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกรของผูนำหรือผูบริหาร แตถือเปนปจจัยสำคัญในการ

สรางความเช่ือมั่นสรางขวัญกำลังใจสรางความมั่นคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย

ภายในองคกรได สิ่งเหลาน้ีถือเปนผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติตนระหวางผูบริหารกับทรัพยากรมนุษย

ซึ่งองคกรในยุคปจจุบันจำเปนตองใหความสำคัญตอสิ่งน้ีนอกเหนือจากวัฒนธรรมองคกรที่มีการ

ดำเนินอยูภายในองคกรแลว จริยธรรมหรือความเปนธรรมก็มีความสำคัญในการความเช่ือมั่นสราง

ขวัญกำลังใจสรางความมั่นคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการที่

จะธำรงรักษาไวซึ่งทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได ผูนำหรือผูบริหารก็จำเปนตองประกอบดวย

จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายในองคกร  

 ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลกัในการนำความสำเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร

มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบคุคล เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลน้ัน จำเปนตองไดรับคำสั่งหรือ

หนาที่จากผูนำหรือผูบรหิารในการปฏิบัติหนาที่ในองคกร โดยไมมีการกระทำนอกเหนือจากหนาที่ที่

ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลที่มีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาที่โดยอาศัย

วิธีการที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นำไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยที่ทรัพยากรมนุษยน้ันเปนผลมาจากการสรางระบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงจริยธรรม

และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  
 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหกับ

องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาที่หน่ึงขององคการ  

เพื่อกอใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ต้ังแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากร 

มนุษยเปนบทบาทที่สำคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่สำคัญตอ
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การบริหารทรพัยากรมนุษยขององคการใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ivancevich, 

vancevich, J. M, 1998, p. 708). 

 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 เน่ืองดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการที่ดี

เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ

ตามแตละประเภทขององคการ ซึ่งนำไปสูความสำเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ ดังน้ัน

ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประสิทธิผลแกองคการ 
 บรรยากาศองคการมีความสำคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานในองคการ

จำเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายในองคการ

เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกำลังใจ และมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังน้ัน บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทำใหประสิทธิภาพในการ

ทำงานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศที่แตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพงึพอใจใหบุคคลใน

องคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัว

แปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน โดยการ 

เปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 43) 

  การบริหารทรพัยากรมนุษยเพื่อสงเสริมบรรยากาศขององคการจงึเปนสิง่สำคัญที่สงผลตอ

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคการ ดังน้ันผูบริหารจึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองจัด

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานภายใน องคการ บรรยากาศที่พึงประสงคยอมสงผลที่ดีตอการ

ทำงานของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนบทบาทและความสำคัญของการบริหารน้ัน มีควบคูกับอารยธรรมและการ

ดำรงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง

งานกันทำตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เมื่อกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ

ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสราง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังที่จะให เกิด

ความสำเร็จ สงบสุขเรียบรอยข้ึนในองคการ ดังน้ันการบรหิารงานทกุประเภท ควรดำเนินการเพื่อให

เกิดประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง โดยเฉพาะการบริหาร
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ราชการที่ตองใชเงิน ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซึ่งผูบริหารควรตระหนักถึง

ความสำคัญ ทั้ง 9 ประการดังตอไปน้ี  

 1. การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดำรงชีพของมนุษยและเปนสิ่งชวยให มนุษย

ดำรงชีพไดอยางมีความผาสุข  

  2. จำนวนประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลทำใหองคการตางๆ ตองขยายงาน ดาน

การบริหารใหกวางขวางย่ิงข้ึน  

  3. การบริหารเปนเครื่องบงช้ี ใหทราบถึงความกาวหนาทางสังคม ทางวิทยาการ 

(technology) ดานตางๆ ทำใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเร็วย่ิงข้ึน  

  4. การบริหารเปนมรรควิธีที่สำคัญในอันที่จะนำสังคมโลกไปสูความเจริญกาวหนา  

  5. การบริหารจะชวยช้ีใหทราบถึงแนวโนม ทั้งในดานความเจริญและความเสื่อม ของ

สังคมในอนาคต 

 6. การบริหารลักษณะเปนการท างานรวมกัน ของบุคคลในองคการ ฉะน้ัน ความสำเร็จ

ของการบริหาร จึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู เปนอันมาก  

  7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร จำเปนตอง

คำนึงถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  

  8. ชีวิตประจำวันของมนุษยไมวาในครอบครัว หรือในองคการยอมมีสวนเกี่ยวพันกับการ

บริหารอยูเสมอ ดังน้ันการบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และจำเปนตอการที่จะดำรงชีพอยางฉลาด  

  9. การบริหารกับการเมืองเปนของคูกัน ไมอาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได ฉะน้ัน 

การศึกษาวิชาบริหาร จึงตองคำนึงถึงสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางการเมืองดวย สรุปไดวา 

ความเจริญกาวหนาในสังคมมนุษยเปนผลมาจากการบริหาร (สมพงษ เกษมสิน, 2526, หนา 4) 

 บทบาทของผูบริหารทรัพยากรมนุษย  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิง่จงูใจใหบุคคลเหลาน้ีพึงพอใจที่จะ

ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มต้ังแตการ

จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมีบทบาทสำคัญมากใน การกำหนดนโยบาย

และการเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล (ทศพร วงศทะกัณฑ, 2550, หนา 67) 

 ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ปจจัยการบริหารโดยผาน กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเริ่มต้ังแต  
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  1. การจัดหาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถเหมาะสมใน เวลาที่ตองการ  

 2. การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย สรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากร  

 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการเพิ่มทักษะความรู เพื่อเปนพื้นฐานการสราง

ความกาวหนาในอาชีพ และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีวินัย และ  

  4. การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ที่มุงเนนใหบุคลากร มีความตระหนักและ

มีสวนรวม ทั้ งน้ีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพพอที่จะผลักดันใหยุทธศาสตรขององคการ สำเร็จลุลวงไปไดและบรรลเุปาหมาย เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับได (Ivancevich, vancevich, 

J. M, 1998, p. 708). 

 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย   

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่จะตรวจสอบความสามารถในการ

ทำงานของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งเปนระบบ

ประเมินผลบุคคลอันเกี่ยวเน่ืองมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑและ วิธีการตาง ๆ 

อยางปราศจากอคติใด ๆ ทั้งน้ีเพื่อดำเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา 

พนักงานใหมีคุณภาพมากข้ึน จนเปนที่พึงพอใจ และเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเห็นชองทาง

ความกาวหนาของ เขาจะสงผลใหองคการเจริญเติบโตความสำเร็จของการประเมินผลพนักงาน 

ดังน้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาการทำงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากเดิม และสามารถแยกบุคลากรที่มี ความสามารถแตกตางกันได นอกจากน้ี

ยังชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวางแผนความกาวหนาใน อาชีพไดอีกดวยการ

ธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย (Ivancevich, vancevich, J. M, 1998, pp. 183 – 185). 

 2.  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง  

 การใหบุคลากรในองคกรไดใชความคิด และกระตุนใหมีความกระตือรือรน ทำใหเกิด

คุณภาพชีวิตในการ ทำงานที่ดีดวยการใหคำแนะนำ ปรึกษาที่ดี การทำใหสภาพการทำงานดีข้ึน โดย

การจัดสภาพแวดลอมในการท างานที่ เหมาะสม การใหบุคลากรมีสวนรวมในการออกแบบงานและ

แกไขปญหาที่เกี่ยวของกับตนเององคกรตองพยายาม ใหบุคลากรมีโอกาสมากข้ึนในการสรางผลงาน

ของตน การใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อ ความสำเร็จของตนเองและองคกร 

เปนวิธีการสื่อสารระหวางองคกรกบับคุลากร เพื่อใหสามารถทำการตัดสินใจ เกี่ยวกับทรัพยากรตาง 

ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนการลดความกดดันทั้ งสองฝาย ซึ่งการติดตอสื่อสารใชไดทั้ งการ 
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ติดตอสื่อสารที่เปนทางการและผสมผสานกับการติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการ ซึ่งจะเกิดความ 

สะดวกในการ ปฏิบัติงานโดยแบงเปนระบบการติดตอสื่อสารจากบนมาลาง (Downward 

Communication Systems) เปนการ ติดตอสื่อสารที่ไดผลเร็วที่สุด เพราะเปนการนำสงขอความ

จากผูที่อยูในระดับสูงกวาไปยังผูที่อยูในระดับต่ำกวามี อิทธิพลตอการจูงใจเปนอยางมากทำให

ผูใตบังคับบัญชารูและเขาใจปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารกำหนดข้ึนเพื่อการจูง ใจในการทำงาน กิจกรรม

สุขภาพและความปลอดภัยเปนอีกปจจยัหน่ึงทีอ่งคกรตองใหความสำคัญเพื่อให บุคลากรมีความรูสกึ

มั่นคงในความปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล เปนแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2546, หนา 359-370)   

 3. วัตถุประสงคการจัดต้ังขององคกร 6 สวน  

 สวนที่หน่ึง การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกวา การบริหารรัฐกิจ (public 

administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง คือ การใหบริการ

สาธารณะ (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบ

เรียบรอย ตลอดจน การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนน้ีเปนการบริหาร

ของหนวยงานของ ภาครัฐ (public or governmental organization) ไมวาจะเปนหนวยงานทั้ง

ในสวนกลาง สวน ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงานของหนวยงานของสำนัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ การบริหารงาน

ของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของ

หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เปนตน  

  สวนที่สอง การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกวา การบริหาร ธุรกิจ 

(Business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหนวยงานของเอกชน 

ซึ่งมี วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังเพื่อการแสวงหากำไร หรือการแสวงหากำไรสูงสุด (maximum 

profits) ในการทำธุรกิจ การคาขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือใหบริการ เห็นตัวอยางไดอยาง

ชัดเจน จากการบริหารงานของ บริษัท หางราน และหางหุนสวนทั้งหลาย  

  สวนที่ สาม  การบริห ารของหน วยงานที่ ไมสั งกั ดภาครัฐ  (Non-Governmental 

Organization) ซึ่งเรียกยอวา หนวยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปนการบริหารงานของหนวยงานที่ไม 

แสวงหาผลกำไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง คือการไมแสวงหา 

ผลกำไร (non-profit) เชน การบริหารของมูลนิธิและสมาคม  

 สวนที่สี่ การบริหารงานของหนวยงานระหวางประเทศ (International organization) ม ี

วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การบริหารงานของ 
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สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ (World Trade 

Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN)  

  สวนที่หา การบริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกรสวนน้ี

เกิดข้ึน หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญได กำหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เชน การบรหิารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ

ผูตรวจการ แผนดินของรัฐสภา เปนตน องคกรดังกลาวน้ีถือวาเปนหนวยงานของรัฐเชนกัน แตมี

ลักษณะพิเศษ เชน เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลักในการ

จัดต้ังเพื่อปกปูอง คุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของ หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  

  สวนที่หก การบริหารงานของหนวยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดต้ัง

เพื่อ ปกปูองรักษาผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ

และถูก เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เชน การบริหารงานของหนวยงานของเกษตรกร กลุมผูใช

แรงงาน และกลุม ผูใหบริการ  (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หนา 36-38) 

 การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 แนวคิดวาดวยการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
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 องคการจะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ไดจำเปนตองเปลี่ยนแปลงคือเปนที่

ชัดเจนวาจะตองอาศัยคุณภาพ (Quality) การสรางสรรคและความยืดหยุนองคการที่ จะประสบ

ความสำเร็จจะตองมีคุณลักษณะรวมกันดังน้ี 

 1. มุงที่การกระทำ (Action-Oriented) สามารถสนองตอบตอการสรางสรรคและการ 

เปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเนนที่การแกปญหาขององคการเพื่อเกื้อกูลให เกิดความ 

พึงพอใจแกพนักงาน และปฏิบัติการที่ไดผลสูง 

   2. มุงที่คนแตละคน (Individual-Oriented) ความผูกพันทั้งหมดที่ปฏิบัติตอพนักงาน แต

ละคนในฐานะบุคคลและบริการตาง ๆ ที่ใหตลอดจนโปรแกรมตาง ๆ ที่มีอยูก็เพื่อสรางความ พอใจ

ในงาน และขวัญกำลังใจแกพนักงาน   

  3. มุงที่การเขามีสวนของพนักงาน (Employee-Oriented) เปนการเพิ่มพูนคุณคา ใหแก

ทรัพยากรมนุษยภาระงานที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยก็เพื่อการสกัดเอาปญหาที ่แหลม

คมในการปฏิบติังานออกมาจากพนักงาน โดยปกติพนักงานตองการมีสวนไดเสียในงานอยูแลว 

 4. มุงที่โลกาภิวัฒน (Globaily-Oriented) การสรางองคการให สามารถบริหารอยาง 

เปนวิชาชีพอยูไดในโลกไรพรมแดน โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและอยางยุติธรรม ดวย

การยอมรับนับถือและตระหนักถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม  

  5. มุงที่คุณภาพ (Quality-Oriented) คุณภาพชวยผลักดันไปสูการบรรลุความพึง พอใจ

ของลูกคาโดยอาศัยโปรแกรมเบ็ดเสร็จซึ่งเปนหลักประกันวาทุกงานไดกระทำอยางถูกตองสมบูรณ 

 ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูในรูปแบบหน่ึงแบบใดต้ังแตระยะเริ่มแรก หนาที่

ของทรัพยากรมนุษยมีอยูอยางไม เปนทางการตามธรรมชาติหนาที่ของทรัพยากรมนุษยไดรับการ

ปฏิบัติตอเมื่อคนรวมกันอยู และมีความมุงหมายรวมกัน ระหวางศตวรรษดังกลาวกระบวนการ 

จัดการเกี่ยวกับคนได มีลักษณะเปนทางการและใชความชำนาญมากข้ึนเปนลำดับ ผลของการจด

การเกี่ยวกับคนที่ให เกิดความเจริญกาวหนาในความรูที่เกี่ยวกับกระบวนการซึ่งไดรับการสั่งสมมาก

ข้ึน เรื่อย ๆ โดยนักปฏิบัติการและนักวิชาการ (เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง, 2550, หนา 183, 52, 8) 

 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนำเชิงจริยธรรม 

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารไดดำเนินการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

จากหลากหลายองคกร แตไมมีความเดนชัดในรูปแบบการทำงานอยางเปนระบบและขาดความ

ตอเน่ือง ในการขับ เคลื่อนนโยบายอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนำเชิง

จริยธรรม ในผูบริหารสถานศึกษาไมไดรับความสนใจตอผูบริหารระดับสูงเทาที่ควร ทั้งที่ความเปน
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จริงแลว ภาวะผูนำเชิงจริยธรรม มีความสำคัญ และจำเปนมากตอความสำเร็จหรือ ความลมเหลว

ขององคกรในสถานการณปจจบุันยังมีเสียงสะทอนวาผูนำหรือผูบริหาร ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไม

รักษาความถูกตองใหสังคม ไมทำหนาที่บริการแกสังคม ยังมุงในประโยชนสวนตนมากกวา สวนรวม 

ยอมรับใชนักการเมอืงหรอืยอมแพตออิทธิพล ภายนอกมากกวาจะรักษาระเบียบวินัยจงึจำเปนตองมี

การใหความสำคัญกับภาวะผูนำเชิงจริยธรรมเพื่อใหเกิดจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมใน

การบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของจริยธรรม  

 ปจจุบันมีการกลาวถึงเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานกันอยางกวางขวาง 

ผูบริหารที่มีสติปญญาแตไมมีจริยธรรมหรือศีลธรรมอาจไมเปนที่ยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาได 

คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถและทักษะ เฉพาะตัว คุณลักษณะ

เฉพาะระดับ พื้นฐาน  ในระยะยาวเพราะบุคคลสวนมากตองการความซื่อสัตยและจริงใจในการ

ทำงาน ผูบริหารที่ไมมี ความโปรงใสในการบริหารงาน อาจไมสามารถยืนหยัดในโลกที่ตองการ

เรียกรองความเปน ธรรมาภิบาล (Good governance) ในการบริหารงานและความโปรงใสในการ

ทำงาน (Transparency)ได “จริยธรรม” เปนเรื่องคติธรรมที่เรานา มาใชเพื่อสรางภูมิคุมกันและ

ปองกันกับการทุจริตประพฤติ มิชอบตาง ๆ ในวงราชการทั้งราชการพลเรือนทั่ว ไป และยัง

เกี่ยวของกับการเรียนรูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด โดยสมมติฐานทั่ว ไปเช่ือวา ถาบุคคลใดที่มีพื้นฐานทาง

ศีลธรรม ประพฤติตนอยู ในกรอบ แหงคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกทาง

กายดีอยู แลว การที่จะคิดและ ประพฤติในสิ่งที่ไมดีงามหรือประพฤติช่ัวน้ันเกิดข้ึนไดยาก 

 จริยธรรม คำวา “Ethic” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “Ethos” หมายถึง วัฒนธรรม 

(Custom) การประพฤติปฏิบัติ (Conduct) และคุณลักษณะ (Character) จริยธรรม จึงเปนสิ่งที่

แสดงถึงคุณคาและคุณธรรมเฉพาะตนหรือสังคมที่ปรากฏ ดังน้ันทฤษฎี จริยธรรม จึงเปนระบบของ

กฎระเบียบหรือหลักการที่เปนแนวทางในการตัดสินใจซึ่งเกี่ยวของกับ “ถูกหรือผิด (Right or 

Wrong)” “ดีหรือเลว (Good or Bad)” ในสถานการณตางๆ เปนพื้นฐานของความมีคุณธรรมของ

มนุษย (Northouse, Northouse, Peter G, 2007,  p. 302) 

 จริยธรรมอาจทำใหเกิดความสับสนได เมื่อมีการใชหลายคำที่ ใกลเคียงกัน คือ “คานิยม” 

(Values) “จริยธรรม” (Ethics) และ “คุณธรรม” (Morals) ซึ่งแทจริงแลวแตละคำ มีความหมายที่

สอดคลอง เช่ือมโยง และแตกตางกันเล็กนอยดังน้ี 

 1. คานิยม (Values) เปนความเช่ือหลัก หรือแนวทางและจูงใจใหเกิดทัศนคติ และการ

กระทำ (Motivate)  
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  2. คุณธรรม (Morals) เปนความเช่ือเฉพาะตนเองวาสิ่งน้ันถูกหรือผิด จึงเปนการประเมิน

สวนบุคคลของคานิยม และการกระทำที่เปนระบบภายในตัวตน (Inner Compass)   

  3. จริยธรรม (Ethics) เปนมาตรฐานข้ันพื้นฐาน (Foundation) ที่ช้ีนำวาบุคคล จะปฏิบัติ

อยางไรบนพื้นฐานความเช่ือเฉพาะตน หลักการเบื้องตนที่ถูกตอง จริยธรรมจะเปน ความสามารถใน

การแยกแยะความถูก ออกจากความผิด และสัญญาวาจะทำในสิ่งที่ถูกตอง (Walker, Katey, 1993 

: 13-14) 

 สรุป จริยธรรม คือ กฎเกณฑความประพฤติของมนุษย ซึ่งเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ของ

มนุษยเอง ความเปนผูมีปรีชาญาณ (ปญญา + เหตุผล) ทำใหมนุษยมีมโนธรรม รูจักแยกแยะ ความ

ดี ถูก ผิด ควร ไมควร 

 ความสำคัญของจริยธรรมธรรมสำหรับผูบริหาร 

 จริยธรรมคือ แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณคาพึง

ประสงคโดยทั่วไปจริยธรรม มักอิงอยูกับศาสนาทั้งน้ีเพราะคำสอนทางศาสนามีสวนสรางระบบ

จริยธรรมใหสังคมแตทั้งน้ีไมได หมายความวาจริยธรรมอิงอยูกับหลักคำสอนทางศาสนาเพียงอยาง

เดียวแทที่จริงจริยธรรมยังหย่ังราก อยูบนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและโดยนัยน้ีบางทาน

เรียกหลักแหงความประพฤติอัน เน่ืองมาจากคำสอนทางศาสนาวาศีลธรรมและเรียกหลักแหงความ

ประพฤติอันพัฒนามาจากแหลงอื่น วาจริยธรรม บุคคลตองเรียนรูถึงความสำคัญของการเกิด

จริยธรรมมีดังน้ี จริยธรรม เกิดมาจาก 3 กรณีคือความกลัวถูกลงโทษกฎหมาย ความอยากดี คือใฝดี

และความมีปญญารูจริง เรื่องน้ันอยางถูกตองดังน้ันจริยธรรมจึงมีระดับ ต่ำสุด สูงข้ึน สูงสุดและน่ัน

คือจริยธรรมสามารถสอน และจริยธรรมพัฒนาได 

  จิตสำนึกกับจริยธรรม  

  ประเด็นจริยธรรมยังเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ “จิตสำนึก” (Conscious) ของผูบริหาร เชน การ

รูสึกผิด การละอาย การไมสบายใจ เมื่อไมไดทำในสิ่งที่ควรทำเชน  

  วันน้ีชะลอเรื่องการพิจารณาโครงการใหมของลูกนองที่ไมใชพวกเอาไว ใหลูกนองผูน้ัน

กังวลใจไปสักระยะ งวดน้ี ขอเลื่อนตำแหนงใหลูกนองคนสนิท ใหคนที่มีความสามารถรอไปกอน หา

งาน โครงการใหกับธุรกิจ ที่เปนเครือญาติ หรือตนเองมีผลประโยชนรวมและรับพรรคพวกตนเอง

เขามาทางานหวังใหเปนฐาน สนับสนุนตนเองในการครองอำนาจเปนตน  

  การกระทำเหลาน้ีลวนเปนเรื่องที่ไมถูกตอง หากกระทำ ไปแลวยังไมรูสึกผิด ไมละอาย 

เปนปญหาของจิตสำนึก หากวัฒนธรรมองคการใดกำหนดใหสิ่งเหลาน้ี เปนปรากฏการณปกติ 

องคการน้ันกำลังเผชิญวิกฤติวัฒนธรรมและนำไปสูยุคเสื่อม ตองเผชิญปญหา ความแตกแยก ความ
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ไมเปนมิตร และการลมสลาย การพัฒนาแกไขในทางที่เหมาะสมเปนสิ่งจำเปน เรงดวน จริยธรรมใน

การบริหารงานจึงเปนเรื่องของพฤติกรรมการบริหารที่เปนไปตามหลักแหง ความดี หลักคุณธรรม 

ศีลธรรม ความมีสำนึก และการใหความสำคัญตอสาธารณะผลของการมี จริยธรรมจะนำไปสูความ

รักใคร สามัคคี นำไปสูการอยูรวมกันอยางย่ังยืนประชาชนมีความเช่ือถือ ศรัทธา ไววางใจ และเปน

มิตร 

 ภาวะผูนำเชิงพุทธ 

 1) ความหมายของผูนำเชิงพุทธ 

 บุคคลผูที่จะเปนผูนำเชิงพทุธน้ันจะตองมีจติใจที่แสดงใหเหน็ถึงความเปนผูใหญ ความเปน

ผูใหญน้ันเปนสิ่งที่สรางความศรัทธาเคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบ

ขาง เพื่อใหสามารถสรางเสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ย่ิงในยุคปจจุบัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางผูนำกับบุคลากรเปนองคเดียวกัน มีการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม มีการปฏิบัติหนาที่ในระดับที่สูงข้ึน จะตองมีวัฒนธรรมองคกรในการขยาย

ภาคสวนออกไปเรื่อยๆ ผูนำเชิงพุทธจึงจำเปนตองมีกระบวนการทางจิตใจที่มีความเปนผูใหญหรือ

ผูบริหารเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการบุคคลกลุมใหญๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ  

 ผูนำเชิงพุทธเปนบุคคลผูประกอบดวยภาวะผูนำในลักกษณะปกติแตมีคุณวิเศษคือ เปน

บุคคลผูที่มีการแสดงออกในสถานะผูนำโดยอาศัยหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามาเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่รัก เคารพ ศรัทธาจากบุคคลผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูนำกับ

ผูบริหารน้ันมีความแตกตางกันคือ ผูนำน้ันมีบริบทโดยตำแหนงรวมไปถึงภาวะทางพฤติกรรม แต

ผูบริหารน้ันมีบรบิทเกีย่วของกับระบบการทำงานซึง่อาจเปนงานในหนาที่ในองคกร สวนความหมาย

ของผูนำโดยทั่วไปน้ันมีดังตอไปน้ี 

 ผูนําคือ บุคคลที่เปนหัวหนาทําหนาที่ในการสั่งการแนะนําหรือช้ีแนะใหกลุมปฏิบัติตาม

หรือมีบทบาทในการนําดานการปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นตลอดจนความเคลื่อนไหวตางๆ 

นอกน้ันก็เปนนิยามของผูนําตามแนวคิดของนักวิชาการตางๆ ที่ไดศึกษาและกําหนดวาผู นําคือ 

บุคคลที่มีสถานะภาพและหนาที่เปนทีย่อมรบัในฐานะทีเ่ปนหัวหนาที่ทุกคนเขารวมกิจกรรมเดียวกัน 

ผูที่สามารถในการชักจูงใหคนอื่นทํางานใหสําเร็จตามตองการ (House, Robert J., 1971: 227) 

ผูนำคือบุคคล ที่มีความ สามารถในการใชอิทธิพลใหคนอื่นทํางานในระดับตาง ๆ ที่ตองการใหบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว (McFarland, McClelland, David C, 1979, 214-215) 

 2) คุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธ  
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 บุคคลผูที่จะมาเปนผูนำเชิงพุทธถึงแมวาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมอันเปนไปตามหลัก

กุศลกรรมบถ 10 แตบุคคลที่จะมาเปนผูนำเชิงพุทธไดน้ันจะตองมีคุณธรรมที่แสดงใหเห็นถึงคุณ

ลักษณะเฉพาะของผูนำเชิงพุทธที่ผูนำในลักษณะอื่นๆ อาจจะไมมีเพราะอาจมองเห็นถึงความไม

จำเปนที่จะตองนำมาใชเพราะอาจมองเห็นวาการเปนผูนำในการบริหารกิจการองคกรน้ันหาก

ประกอบดวยหลักพุทธธรรมอันแสดงถึงคุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธหมวดน้ี อาจจะเห็นวาจะไม

สามารถพัฒนาองคกรตามเปาหมายที่ไดวางไว ซึ่งหลักธรรมหมวดน้ีไดแก   

  (1)  หลักสุจริต 3  

 หลักสุจริต 3 ถือเปนหลักที่แสดงใหเห็นถึงความดีงามที่เกิดข้ึน 3 ทาง คือทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ ผูนำเชิงพุทธจำเปนตองประกอบดวยความประพฤติชอบ 3 ประการ กลาวคือ  

 1 กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย) 

            2 วจสีุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา) 

            3 มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ) (ขุ.อิติ. (ไทย)  25/65/421)   

 หลักสุจริต 3 เปนหลักธรรมที่มีความสำคัญในการสรางคุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธ 

เพราะ การดำเนินชีวิต การปฏิบัติหนาที่ และการประกอบอาชีพ จะตองมีความสุจริตในทุกเวลา 

เพราะความสุจริตน้ันเปนเกราะปองกันภยันตรายทั้งปวง แตผูนำในลักษณะอื่นๆ อาจจะไมมีเพราะ

อาจมองเห็นถึงความไมจำเปนที่จะตองนำมาใชเพราะอาจมองเห็นวาการเปนผูนำในการบริหาร

กิจการองคกรน้ันหากประกอบดวยหลักพุทธธรรมอันแสดงถึงคุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธหมวดน้ี 

อาจจะเห็นวาจะไมสามารถพัฒนาองคกรตามเปาหมายที่ไดวางไว เพราะ  

  1  การประกอบดวยกายสุจริตหรือความประพฤติชอบทางกายน้ัน จะปราศจากความนา

เกรงขามหรือ ความเกรงใจ บางครั้งบุคคลผูเปนผูนำตองแสดงพฤติกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

บริหารงานองคกร เชน การลงโทษผูใตบังคับบัญชาเมื่อทำผิดพลาด หรือการแสดงพฤติกรรมที่

เกี่ยวของกับการสรางขวัญกำลังใจ เชน การตบไหล หรือ พฤติกรรมแสดงถึงการสั่งสอนโดยทำ

ตัวอยางที่ผิดพลาดใหไดรับการศึกษา รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมสนุกสนานเพื่อแสดงความผอน

คลายไมเครียดใหกับบุคลากรในองคกร ซึ่งแทจริงแลวก็ยังอยูในขอบขายของกายสุจริตอยูดี เพราะ

ประกอบดวยเจตนาที่เปนกุศล  

 2  การประกอบดวยวจีสุจริตหรือความประพฤติชอบทางวาจาน้ัน จะปราศจากความนา

เกรงขามหรือ ความเกรงใจ บางครั้งบุคคลผูเปนผูนำตองแสดงพฤติกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

บริหารงานองคกร เชน การพูดโกหกเพื่อใหเกิดความสบายใจ ยกตัวอยางเชน เมื่อบุคลากรมีความ

ทุกขจากการทำงาน ก็อาจจะบอกเพื่อใหเขามีความสุขมากข้ึนวา “คุณไมตองกังวลอะไร ปฏิบัติ
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หนาที่ใหดีที่สุด แลวคุณจะไดเลื่อนตำแหนง” ทั้งๆ ที่ไมมีตำแหนงเพิ่ม แตก็เปนการสรางความสุข

ดวยความหวังของบุคลากร หรือ การพูดสอเสียดบุคคลผูกระทำความผิดเพื่อไมใหเอาเปนเย่ียงอยาง 

หรือ การพดูหยาบคายเพื่อสั่งสอนหรือสรางขวัญกำลังใจ เชน “อยากเปนควายหรือไงทำไมไมรูจัก

เรียนรูงาน อยางน้ีองคกรจะเปนยังไง” หรือ “ถาทำแคน้ีไมไดก็อายเด็ก” ซึ่งแทจริงแลวก็ยังอยูใน

ขอบขายของวจีสุจริตอยูดี เพราะประกอบดวยเจตนาที่เปนกุศล 

 หลักสุจริต 3 เปนหลักธรรมที่มีความสำคัญในการสรางคุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธ 

เพราะ การดำเนินชีวิต การปฏิบัติหนาที่ และการประกอบอาชีพ จะตองมีความสุจริตในทุกเวลา 

เพราะความสุจริตน้ันเปนเกราะปองกันภยันตรายทั้งปวง 

 (2) หลักพรหมวิหาร 4 

 บุคคลผูที่จะเปนผูนำเชิงพทุธน้ันจะตองมีจติใจที่แสดงใหเหน็ถึงความเปนผูใหญ ความเปน

ผูใหญน้ันเปนสิ่งที่สรางความศรัทธาเคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบ

ขาง เพื่อใหสามารถสรางเสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ย่ิงในยุคปจจุบัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางผูนำกับบุคลากรเปนองคเดียวกัน มีการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม มีการปฏิบัติหนาที่ในระดับที่สูงข้ึน จะตองมีวัฒนธรรมองคกรในการขยาย

ภาคสวนออกไปเรื่อยๆ ผูนำเชิงพุทธจึงจำเปนตองมีกระบวนการทางจิตใจที่มีความเปนผูใหญหรือ

ผูบริหารเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการบุคคลกลุมใหญๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ  

 หลักพรหมวิหาร 4 จึงเปนหลักพุทธธรรมในการสรางวุฒิภาวะของผูนำใหเกิดความ

ศรัทธา เคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบขาง เพื่อใหสามารถสราง

เสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 4 ประการ ไดแก  

 1)  เมตตา  คือ ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุข   

 2)  กรุณา  คือ ความปรารถนาใหผูอื่นพนจากความทุกข  

 3)  มุทิตา  คือ ความพลอยยินดีเมื่อเห็นผูอื่นไดดี  

 4)  อุเบกขา  คือ ความเฉยๆ ไมยินดีหรือยินรายเมื่อเกินความสามารถที่จะชวยเหลือได  

 หลักพรหมวิหาร 4 มีความสำคัญตอความเปนผูนำเชิงพุทธมาก เพราะเปนหลักธรรมที่

สรางคุณลักษณะผูนำในฐานะผูให เพราะเมื่อมีจิตใจประกอบดวยพรหมวิหาร 4 ยอมมีพฤติกรรมที่

เปนผูใหทั้งในดานทาน ปยวาจา อัตถะจริยา และสมานัตตตา หรือ หลักสังคหวัตถุ 4 การที่ผูนำ

ประกอบดวยพรหมวิหาร 4 ยอมเปนการลดความเหน็แกตัวที่เกิดข้ึนในจิตใจ การลดความเห็นแกตัว

น้ัน ถือเปนการใหของผูนำเชิงพุทธซึ่งอาจไมจำเปนตองใชสิ่งของ ทั้งพฤติกรรมและวาจาที่เปนคุณ

แกบุคลากร ก็ถือเปนคุณลักษณะของผูนำตามหลักพรหมวิหาร 4  
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 (3)  สังคหวัตถุ 4  

 การสงเคราะหบคุคลรอบขางถือเปนคุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธในการที่จะทำใหบคุคลมี

ความสุขจากการเปนผูใหอันมีสวนคลายคลึงกับหลักพรหมวิหาร 4 แตตางตรงที่ พรหมวิหาร 4 จะ

แสดงออกทางจิตใจ สวนสังคหวัตถุ 4 จะแสดงออกทางกาย หรือ พฤติกรรม หรืออาจตีความไดวา 

หลักสังคหวัตถุ 4 เปนการแสดงออกของหลักพรหมวิหาร 4 ได เพราะเปนหลักธรรมที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน หลักสังคหวัตถุ 4 ประการ คือ  

 1)  ทาน คือ การใหในสิ่งที่เปนประโยชนหรือสิ่งที่ไมขัดกับหลักพระพุทธศาสนาเทาน้ัน  

 2)  ปยวาจา คือ การกลาววาจาไพเราะที่เปนประโยชนตอผูอื่น ที่ไมประกอบดวยวจี

ทุจริต 4 คือ การพูดปด การพูดสอเสียด การพูดคำหยาบ และการพูดเพอเจอ  

 3)  อัตถจริยา คือ การกระทำตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ผูอื่น ตลอดจนสังคม

ประเทศชาติ ตลอดเวลาอยางสม่ำเสมอ 

 4)  สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลายดวยความจริงใจไมทุจริตทั้งทางกาย 

ทางวาจาและทางใจ 

 การสงเคราะหบคุคลรอบขางถือเปนคุณลักษณะของผูนำเชิงพุทธในการที่จะทำใหบคุคลมี

ความสุขจากการเปนผูให บุคคลผูประกอบดวยสังคหะวัตถุ 4 จะเปนผูประกอบดวยบุญอยู

ตลอดเวลา ทั้งการใหดวยทาน การกลาวมธุรสวาจาหรือคำพูดที่เปนคุณประโยชน มีการบำเพ็ญตน

ใหเปนประโยชนตามสมควรและ วางตนเปนคนดีอยางเสมอตนเสมอปลาย ซึ่งเปนคุณลักษณะผูนำ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4  

 3) องคประกอบของผูนำเชิงพุทธ 

 (1) การควบคุมอารมณ  

 การที่บุคคลผูเปนผูนำน้ันสามารถพัฒนาใหกลายเปนผูนำเชิงพุทธไดน้ันมีความจำเปนตอง

อาศัยความรูความสามารถของตนเองอยูบาง การที่จะเปนผูทำเชิงพุทธไดน้ันจะตองอาศัยมโนคติใน

เชิงบวกมากกวาเชิงลบ อาศัยการใชเหตุผลมากกวาอารมณ อารมณน้ัน เมื่อมองในมิติพุทธศาสนา

น้ันคือ อารมณที่เกิดข้ึนทางอายตนะ ทั้ง 6 คือ  

 1  รูปารมณ    อารมณทีเกิดข้ึนทางจักขุประสาท  

 2  สัททารมณ  อารมณที่เกิดข้ึนทางโสตะประสาท 

 3  คันธารมณ  อารมณที่เกิดข้ึนทางฆานะประสาท   

 4  รสารมณ  อารมณที่เกิดข้ึนทางชิวหาประสาท  

 5 โผฐัพพารมณ อารมณที่เกิดข้ึนทางกายประสาท   
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 6 ธัมมารมณ   อารมณที่เกิดข้ึนทางวิญญาณ 

 บุคคลผูเปนผูนำ โดยสวนใหญเมื่อ มีกระบวนการปฏิภาคทางอารมณ จากการกระทบทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ยอมทำใหเกิดความรูสึกอันเปนวิบากแหงการกระทบอารมณเหลาน้ัน

ยอมเกิดข้ึนทางจิตใจ หรือที่เรียกวา 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.) 

 บุคคลผู เปนผูนำ โดยสวนใหญเมื่อเกิดอารมณทั้ง 6 รวมถึงเวทนาทั้ง 5 ยอมมีการ

แสดงออกทางพฤติกรรมทางกายในลักษณะตางๆ เชน เมื่อเกิดเวทนาในฝายบวก คือ สุขเวทนาและ

โสมนัสเวทนา ยอมแสดงออกดวยปยรูปหรือปยวาจา เชนเกิดรอยย้ิมหรือ มธุรสวาจา ใหเกิดข้ึน 

ในทางกลับกัน เมื่อเกิดเวทนาในฝายลบ คือ ทุกขเวทนาและโทมนัสเวทนา ยอมแสดงออกดวยอปย

รูปหรืออปยวาจา เชนเกิดความเครงเครียดหรือผรุสวาจา เชนเดียวกัน แต ในบางครั้งการแสดงออก

ในลักษณะเนกาทีฟ (Negative) ของผูนำ แสดงออกเพื่อเปนตัวอยางใหบุคคลผูรับฟงเห็นวาสิ่งน้ีคือ

สิ่งที่ไมดี ถึงแมวาบุคคลทั่วไปจะมองกิจกรรมการแสดงออกผูนำในเชิงลบแตเมื่อไดฟงวาสิง่ที่ผูนำ

แสดงออกในลักษณะน้ันๆ เปนการสรางตัวอยางใหเห็นวาสิ่งน้ีคือสิ่งที่ไมดี ไมควรปฏิบัติตาม ผูนำจึง

จำเปนตองอาศัยหลักพทุธธรรมที่สามารถนำมาใชในการควบคุมอารมณไดแก หลักธรรมที่มีอุปการะ

มากคือ สติ ย่ิงในยุคปจจุบนั การใชสติมีความจำเปนมาก เพราะยุคปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยี  

มีความสะดวกสบายหลายอยางที่เกิดข้ึนในสังคมยุคน้ี ซึ่งเปนความทาทายของผูนำในการควบคุม

อารมณมิใหหลงใหลไปกับคลื่นแหงความเปลี่ยนแปลงที่ลุกโชนเหมือนการสุมไฟ  

 สังคมโลกที่มีการพัฒนาในลักษณะพลวัต  (Dynamic) คือ มีการพัฒนาในระบบ

กระบวนการภายใน มิใชการสรางวิชาใหมๆ แตเปนการพัฒนากระบวนการทำงานที่เกิดข้ึน โดยการ

นำระบบเทคโนโลยีเขามาเปนสวนประกอบ ในขณะเดียวกันเปนการใชระบบอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีมาแทนบุคลากรเชน Application AI VR ฯลฯ ซึ่งเปนการสรางความสะดวกสบายตอการ

บริหารงานตางๆ ซึ่งผูนำที่ปราศจากสติและสัมปชัญญะจะไมสามารถควบคุมอารมณใหมีความ

สมดุลได ผลที่ตามมาคือความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินจากความประมาทในการปฏิบัติ

หนาที่ สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความระลึกความทรงจำ ความไม

เลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ น้ีเรียกวา สติ (อภิ.วิ.  (ไทย)  
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35/524/393) ผูนำที่ประกอบดวยสติจะสามารถควบคุมอารมณได ผลกระทบในทางลบยอมเกิดข้ึน 

หลักสติจึงสามารถนำมาใชในการควบคุมอารมณของผูนำได  

 (2)  การควบคุมพฤติกรรม  

 การแสดงออกทางาพฤติกรรมของผูนำน้ันเปนสิ่งที่มีความสำคัญในการบริหารกิจการ

องคกร รวมไปถึงการบริหารงานบุคคล เพราพฤติกรมของผูทำถือเปนกลไกหลักในการสราง

ความสำเร็จหรือความลมเหลวใหเกิดข้ึนแกองคกร จริงอยู ในทุกองคกรน้ันจะตองมีกฎระเบียบ 

ขอบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณของบุคลากร แตสิ่งเหลาน้ันก็อยูภายใตหลักในการควบคุม

พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ กุศลกรรมบถ 10 ประการอันถือเปนการควบคุมแบบองครวมทั้ง 

3 พฤติกรรม คือ  

 1  พฤติกรรมทางกาย 3+1  

 (1)  เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว 

 (2) เปนผูละเวนขาดจากการลักทรัพย 

  (3) เปนผูละเวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม 

 2  พฤติกรรมทางวาจา 4 

  (1) เปนผูละเวนขาดจากการพูดเท็จ 

 (2) เปนผูละเวนขาดจากการพูดสอเสียด 

 (3) เปนผูละเวนขาดจากการพูดคำหยาบ 

 (4) เปนผูละเวนขาดจากการพูดเพอเจอ 

 3  พฤติกรรมทางใจ 3  

 (1) เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของเขา 

 (2) เปนผูมีจิตไมพยาบาท 

  (3) เปนสัมมาทิฏฐิ (ม.มู. (ไทย) 12/440/476 – 477) 

 หลักกุศลกรรมบถ 10 สามารถนำมาวิเคราะหกับการควบคุมพฤติกรรมไดดังตอไปน้ี 

 1 พฤติกรรมทางกาย 3 + 1 

 (1) เปนผูไมเบียดเบียนหรือประทุษรายบุคคลรอบขางใหเกิดความเดือดรอนทางรางกาย 

 (2)  ไมลักขโมยทรัพยสินขององคกร และไมลักขโมยทรัพยสินของผูรวมงาน หรือ ใช

ทรัพยสินใหเปนไปตามความเปนจริงตามโครงการ 

 (3)  เปนผูไมลวงละเมิดในเชิงชูสาวใหเกิดข้ึนในองคกร  

 2  พฤติกรรมทางวาจา 4 
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 (1) ไมหลอกลวงใหบุคคลอื่นหลงเช่ือ 

 (2) ไมชักนำใหเกิดความขัดแยงข้ึนในองคกร 

 (3) มีความสุภาพเรียบรอยทัง้กายวาจา 

 (4) พูดแตสิ่งทีป่ระกอบดวยเหตุผลหาขอสรุปได 

 3  พฤติกรรมทางใจ 3  

 (1)  มีความพอใจในสิง่ที่ตนเองมีอยู 

 (2)  มีจิตเมตตากรุณาตอบุคคลรอบขาง  

 (3)  เห็นชอบตามธรรมนองคลองธรรม   

 การแสดงออกทางาพฤติกรรมของผูนำน้ันเปนสิ่งที่มีความสำคัญในการบริหารกิจการ

องคกร รวมไปถึงการบริหารงานบุคคล เพราพฤติกรมของผูทำถือเปนกลไกหลักในการสราง

ความสำเร็จหรือความลมเหลวใหเกิดข้ึนแกองคกร จริงอยู ในทุกองคกรน้ันจะตองมีกฎระเบียบ 

ขอบังคับ รวมไปถึงจรรยาบรรณของบุคลากร แตสิ่งเหลาน้ันก็อยูภายใตหลักในการควบคุม

พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ กุศลกรรมบถ 10 ประการอันถือเปนการควบคุมแบบองครวมทั้ง 

3 พฤติกรรม 

 4) แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูนำเชิงพุทธ 

 บุคคลผูทำหนาที่เปนผูนำเชิงพุทธถึงแมวาจะมีหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมดังที่

กลาวมาแลว แตบุคคลผูเปนผูนำเชิงพุทธน้ันมีความจำเปนที่จะตองอาศัยแนวทางการปฏิบัติหนาที่

ของผูนำเชิงพุทธ เพราะเปนหลักที่มีความสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ เพราะบุคคลผูเปนผูนำเชิงพุทธ

จะตองมีวุฒิภาวะแหงผูนำ อันประกอบดวยสติปญญาในการปฏิบัติหนาที่การบริหารจัดการองคกร 

การปฏิบัติหนาที่ของผูนำเชิงพุทธจะตองอาศัยแนวทาง 7 ประการอันเปนธรรมของสัตตบุรุษ 

กลาวคือ  

 1)  รูจักสาเหตุของการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหสามารถปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาต้ังแต

จุดเริ่มตนหรือปจจัยสาเหตุ  

 2)  รูจักผลของการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหสามารถปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาต้ังแตจุดเริ่มตน

หรือปจจัยสาเหตุใหดีข้ึนตอไป  

 3)  รูจักศักยภาพของตนเอง บุคลากร และองคกร เพื่อใหสามารถจัดสรรภารหนาที่ให

ตรงตามความเหมาะสม 

 4)  รูจักประเภทของงาน วิธีการ แนวทางที่จะทำใหงานเหลาน้ันประสบความสำเร็จดัง

เปาหมายที่ไดวางไว  
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 5)  รูจักเวลาการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม ตามกาลเทศะ ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป 

ไมกระทำทุจริตทางดานเวลา 

 6)  รูจักบุคคลที่จะตองปฏิบัติหนาที่รวมกันวาเขามีความรูความสามารถอยูในระดับใด จะ

สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดหรือไม  

 7)  รูจักวัฒนธรรมองคกรแนวทางปฏิบัติหนาที่ กฎระเบียบ รวมไปถึงบทลงโทษรวมถึง

หลักการที่มีความสำคัญตอองคกรของตน 

  บุคคลผูทำหนาที่เปนผูนำเชิงพุทธถึงแมวาจะมีหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมดังที่

กลาวมาแลว แตบุคคลผูเปนผูนำเชิงพุทธน้ันมีความจำเปนที่จะตองอาศัยแนวทางการปฏิบัติหนาที่

ของผูนำเชิงพุทธ เพราะเปนหลักที่มีความสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ เพราะบุคคลผูเปนผูนำเชิงพุทธ

จะตองมีวุฒิภาวะแหงผูนำ อันประกอบดวยสติปญญาในการปฏิบัติหนาที่การบริหารจัดการองคกร 

การปฏิบัติหนาที่ของผูนำเชิงพุทธจะตองอาศัยแนวทาง 7 ประการอันเปนธรรมของสัตตบุรุษดังที่

กลาวมาแลว  

 5) จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ดังที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงจริยธรรม ซึ่งการพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมของผูบริหารไดดำเนินการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากหลากหลายองคกร แตไมมี

ความเดนชัดในรูปแบบการทำงานอยางเปนระบบและขาดความตอเน่ือง ในการขับ เคลื่อนนโยบาย

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนำเชิงจริยธรรม ในผูบริหารสถานศึกษา

ไมไดรับความสนใจตอผูบริหารระดับสูงเทาที่ควร ทั้งที่ความเปนจริงแลว ภาวะผูนำเชิงจริยธรรม มี

ความสำคัญ และจำเปนมากตอความสำเร็จหรือ ความลมเหลวขององคกรในสถานการณปจจุบันยัง

มีเสียงสะทอนวาผูนำหรือผูบริหาร ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไมรักษาความถูกตองใหสังคม ไมทำ

หนาที่บริการแกสังคม ยังมุงในประโยชนสวนตนมากกวา สวนรวม ยอมรับใชนักการเมืองหรือยอม

แพตออิทธิพล ภายนอกมากกวาจะรักษาระเบียบวินัยจึงจำเปนตองมีการใหความสำคัญกับภาวะ

ผูนำเชิงจริยธรรมเพื่อใหเกิดจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย

โดยมิติของการบริหารทรัพยากรมนุษยดังที่ไดยกตัวอยางไวคือ 

 

  

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

  หากผูนำหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ มีความเปนธรรม มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวน
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ตน สารถสงผลใหเกิดการปรับปรุงจุดออนแกไขอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งของ

ผูนำและผูบริหารและทรัพยากรมนุษย นำไปสูการสรางโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 

และสรางจุดแข็งใหเกิดข้ึน  

  2.  แรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรอง 

 หากผูนำหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการสรางแรงงาน

สัมพันธไดมากข้ึนเพราะเมื่อทรัพยากรมนุษยมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ก็ยอมเกิดความ

สามัคคีภายในองคกร สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผสวยเหลือกัน มีการเจรจา

ตอรองโดยอาศัยเหตุผลมากกวาอารมณ สามารถควบคุมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุป 

จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาจะไมได

เปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกรของผูนำหรือผูบริหาร แตถือเปนปจจัยสำคัญในการ

สรางความเช่ือมั่นสรางขวัญกำลังใจสรางความมั่นคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย

ภายในองคกรได สิ่งเหลาน้ีถือเปนผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติตนระหวางผูบริหารกับทรัพยากรมนุษย

ซึ่งองคกรในยุคปจจุบันจำเปนตองใหความสำคัญตอสิ่งน้ีนอกเหนือจากวัฒนธรรมองคกรที่มีการ

ดำเนินอยูภายในองคกรแลว จริธรรมหรือความเปนธรรมก็มีความสำคัญในการความเช่ือมั่นสราง

ขวัญกำลังใจสรางความมั่นคงสรางความจงรักภักดีของทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได และการที่

จะธำรงรักษาไวซึ่งทรัพยากรมนุษยภายในองคกรได ผูนำหรือผูบริหารก็จำเปนตองประกอบดวย

จริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายในองคกร  

ทรัพยากรมนุษยถือเปนกลไกหลกัในการนำความสำเร็จมาสูองคกรในทุกระดับ ทรัพยากร

มนุษยมีความแตกตางจากทรัพยากรบคุคล เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลน้ัน จำเปนตองไดรับคำสั่งหรือ

หนาที่จากผูนำหรือผูบรหิารในการปฏิบัติหนาที่ในองคกร โดยไมมีการกระทำนอกเหนือจากหนาที่ที่

ตนเองไดรับมอบหมาย แตทรัพยากรมนุษย ถือเปนบุคคลที่มีคุณคา สามารถปฏิบัติหนาที่โดยอาศัย

วิธีการที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการทางความคิด นำไปสูพฤติกรรม สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่

ไดรับมอบหมายไดดีกวาทรัพยากรบุคคล โดยที่ทรัพยากรมนุษยน้ันเปนผลมาจากการสรางระบบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงจริยธรรม

และระบบคุณธรรมไดอยางครบถวน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3518

บุคคลผูที่จะเปนผูนำเชิงพทุธน้ันจะตองมีจติใจที่แสดงใหเหน็ถึงความเปนผูใหญ ความเปน

ผูใหญน้ันเปนสิ่งที่สรางความศรัทธาเคารพนับถือจากบุคลากรผูใตบังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลรอบ

ขาง เพื่อใหสามารถสรางเสถียรภาพในการสรางสรรคพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

ย่ิงในยุคปจจุบัน องคกรจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางผูนำกับบุคลากรเปนองคเดียวกัน มีการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม มีการปฏิบัติหนาที่ในระดับที่สูงข้ึน จะตองมีวัฒนธรรมองคกรในการขยาย

ภาคสวนออกไปเรื่อยๆ ผูนำเชิงพุทธจึงจำเปนตองมีกระบวนการทางจิตใจที่มีความเปนผูใหญหรือ

ผูบริหารเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการบุคคลกลุมใหญๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ  

สังคมโลกที่มีการพัฒนาในลักษณะพลวัต (Dynamic) คือมีการพัฒนาในระบบ

กระบวนการภายใน มิใชการสรางวิชาใหมๆ แตเปนการพัฒนากระบวนการทำงานที่เกิดข้ึน โดยการ

นำระบบเทคโนโลยีเขามาเปนสวนประกอบ ในขณะเดียวกันเปนการใชระบบอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีมาแทนบุคลากรเชน Application AI VR ฯลฯ ซึ่งเปนการสรางความสะดวกสบายตอการ

บริหารงานตางๆ ซึ่งผูนำที่ปราศจากสติและสัมปชัญญะจะไมสามารถควบคุมอารมณใหมีความ

สมดุลได ผลที่ตามมาคือความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินจากความประมาทในการปฏิบัติ

หนาที่ สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความระลึกความทรงจำ ความไม

เลื่อนลอย ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ น้ีเรียกวา สติ  ผูนำที่ประกอบดวยสติจะ

สามารถควบคุมอารมณได ผลกระทบในทางลบยอมเกิดข้ึน หลักสติจึงสามารถนำมาใชในการ

ควบคุมอารมณของผูนำได  

ผูนำเชิงพุทธเปนบุคคลผูประกอบดวยภาวะผูนำในลักษณะปกติแตมีคุณวิเศษคือ เปน

บุคคลผูที่มีการแสดงออกในสถานะผูนำโดยอาศัยหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามาเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่รัก เคารพ ศรัทธาจากบุคคลผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูนำกับ

ผูบริหารน้ันมีความแตกตางกันคือ ผูนำน้ันมีบริบทโดยตำแหนงรวมไปถึงภาวะทางพฤติกรรม แต

ผูบริหารน้ันมีบริบทเกี่ยวของกับระบบการทำงานซึ่งอาจเปนงานในหนาที่ในองคกร 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงจริยธรรม ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมของผูบริหาร

ไดดำเนินการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากหลากหลายองคกร แตไมมีความเดนชัดในรูปแบบการ

ทำงานอยางเปนระบบและขาดความตอเน่ือง ในการขับ เคลื่อนนโยบายอยางชัดเจนและเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนำเชิงจริยธรรม ในผูบริหารสถานศึกษาไมไดรับความสนใจตอ

ผูบริหารระดับสูงเทาที่ควร ทั้งที่ความเปนจริงแลว ภาวะผูนำเชิงจริยธรรม มีความสำคัญ และ

จำเปนมากตอความสำเร็จหรือ ความลมเหลวขององคกรในสถานการณปจจุบันยังมีเสียงสะทอนวา

ผูนำหรือผูบริหาร ยังขาดวินัยและคุณธรรม ไมรักษาความถูกตองใหสังคม ไมทำหนาที่บริการแก
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สังคม ยังมุงในประโยชนสวนตนมากกวา สวนรวม ยอมรับใชนักการเมืองหรือยอมแพตออิทธิพล 

ภายนอกมากกวาจะรักษาระเบียบวินัยจึงจำเปนตองมีการใหความสำคัญกับภาวะผูนำเชิงจริยธรรม

เพื่อใหเกิดจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยมิติของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยดังที่ไดยกตัวอยางไว  

หากผูนำหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ มีความเปนธรรม มองเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวน

ตน สารถสงผลใหเกิดการปรับปรุงจุดออนแกไขอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งของ

ผูนำและผูบริหารและทรัพยากรมนุษย นำไปสูการสรางโอกาสในการพัฒนาองคกรในดานตางๆ 

และสรางจุดแข็งใหเกิดข้ึน 

หากผูนำหรือผูบริหารมีจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปนธรรมก็จะมีการสรางแรงงาน

สัมพันธไดมากข้ึนเพราะเมื่อทรัพยากรมนุษยมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ก็ยอมเกิดความ

สามัคคีภายในองคกร สามารถปฏิบัติหนาที่รวมกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผสวยเหลือกัน มีการเจรจา

ตอรองโดยอาศัยเหตุผลมากกวาอารมณ สามารถควบคุมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากทรัพยากรมนุษย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

The Seven Sappurisadhamma with Proactive Recruitment Process 
 

สุภัทรชัย สสีะใบ∗  รัตนนที วิโรจนฤทธ์ิ  พระสมุหโอภาส โอภาโส (ศิริกิตติกลุ) 
 

บทคัดยอ 

บทความน้ีกลาวถึงการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกร โดยใชหลักสัปปุริสธรรม 7 มา

ประยุกตใชในการดำเนินการกระบวนการสรรหา ทุกกระบวนทัศน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ สงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร และกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูที่ทำหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรจะตองรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงน้ันๆ การใชหลักธรรมมาชวยในการบริหารจัดการก็ถือวาเปนทางเลือกหน่ึงที่ชวย

แกปญหา และชวยเสริมสรางแนวทางการบรหิารบุคลากรแบบย่ังยืนได ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาได

กลาวถึงหลักธรรมที่สามารถสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไวหลายประการ 

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) ซึ่งจากการวิเคราะห

ขอมูลความสอดคลองระหวางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกกับหลักสัปปุริสธรรม 7 พบวา การนำ

หลักสัปปุริสธรรม 7 มาบูรณาการรวมกับการสรรหาบุคลากรเชิงรุกในแตละกระบวนการของการ

ทำงาน จะทำใหเกิดประโยชนเปนอยางมากตอองคกร ซึ่งสามารถเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน เพื่อจะไดบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในองคกร 

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 

                                         
∗

 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) 
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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 

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 

 จากสภาพแวดลอมของธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเรื่องของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การแขงขันทางธุรกิจ โลกาภิวัฒน สังคมและวัฒนธรรม สงผลใหองคกรตางๆ 

ตองปรับตัวทั้งดานโครงสราง กลยุทธ วัฒนธรรมองคการ และวิธีการบริหารจัดการ หากองคกรยัง

ยึดติดอยูกับรูปแบบการดำเนินงานที่เคยทำในอดีตก็ยากที่จะรักษาความอยูรอดขององคกรในระยะ

ยาวได จากการเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาปฏิเสธไมไดวาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรจะ

ไดรับผลกระทบไปดวย สงผลใหการบริหารบุคคลแบบเดิมๆ ไมสามารถใชไดอีกตอไป จะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจและองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อชวยเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันและการอยูรอดอยางย่ังยืนขององคกร (Noe, R. A., Hollenbeck, J, R., Gerhart, B. 

& Wright, P. M., 2012, p. 25) ซึ่งนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการ
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ทำงานใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา และปรับตัวใหพรอมดวยแนวปฏิบัติที่เปน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกมากข้ึน (Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., & Ulrich, 

M., 2013: 457-471) โดยจะตองมุงไปสูผลสัมฤทธ์ิขององคกรเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพทั้งเชิงปฏิบติัการและเชิงยุทธศาสตร และจะตองเปนผูนำในการเตรียมความพรอมของ

คนในองคกรใหสามารถรับมอืกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน นอกจากน้ันนักทรัพยากรบุคคลจะตองมี

ความเขาใจธุรกิจขององคกรเปนอยางดี รวมผลักดันใหองคกรขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จไดใน

ปจจุบันและอนาคต 

 รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก คือการเปลี่ยนรูปแบบงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหม โดยมีการเช่ือมโยงกับกลยุทธองคกรมากข้ึน มุงเนนที่การเปลีย่นแปลงและการ

พัฒนาความสามารถใหมๆ ไดแก การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารวมงาน การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล การดูแลรกัษาพนักงาน การสรางความผูกพันของบุคลากร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เปนตน ซึ่งในบทความน้ีผูเขียนจะเนนเรื่องของการสรรหาพนักงานเชิงรุก เพื่อใหไดบุคลากรที่มี

ความสามารถสูง โดยนำหลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเปนหลักธรรมของสัตบุรุษมาประยุกตใชในแตละ

กระบวนการของการสรรหาเชิงรุก 

 

การสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment) 

 การสรรหาบุคลากร หมายถึง การเสาะแสวงหาบุคคลที่พรอมและสามารถทำงานไดเขา

มาสมัครงานตามที่สวนราชการกำหนด (สำนักงาน ก.พ., 2557). 

 การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

ทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนงงานและองคกร โดยองคกรตองดำเนินการประชาสัมพันธตำแหนงที่

ตองการใหกลุมเปาหมายหรือตลาดแรงงานรับทราบ เพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถเขามา

สมัครทั้งน้ีอาจเปนการสรรหาจากภายในหรือภายนอกองคกรก็ได (กฤติน บุญเพ็ง, 2555, หนา 34). 

 แนวคิดเรื่องการสรรหาเชิงรุกไดรับการกลาวถึงมามากกวา 10 ป โดยบริษัทที่ปรึกษา 

McKinsey & Company ซึ่งเริ่มใชคำวายุคแหงสงครามชวงชิงคนเกง (The War of Talent) ในป 

พ.ศ. 2544 โดยสรุปไดวา การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เปนการปรับแนวทางการ

สรรหาใหมีความเขมขนในเชิงของการสนับสนุนกลยุทธองคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการเพิ่ม

ชองทางที่เขาถึงกลุมเปาหมายใหหลากหลายวิธีมากข้ึน รวมถึงมีการวิเคราะหตนทุนการดำเนินงาน

สรรหาเทียบกับคาใชจายอื่นๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวอยางความสำเร็จดานการสรรหา

เชิงรุก เชน บริษัท ซีพี ออลล จำกัด(มหาชน) ซึ่งไดใหความหมายการสรรหาเชิงรุกวา หมายถึง การ
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ใชทุกชองทาง ทุกโอกาส ทุกสถานกรณเพื่อการสรรหาบุคลากรอยางมจีรรณยาบรรณ วิธีการสรรหา

เชิงรุก เปนการมุงเขาหาผูสมัครกลุมเปาหมาย วิธีการน้ีเปนวิธีการที่แตกตางจากการสรรหาแบบ

ปกติซึ่งเปนกระบวนการสรรหาเชิงรับโดยทั่วไป เชน การประกาศรับสมัครผานหนังสือพิมพ 

อินเตอรเน็ต ใบปลิว โปสเตอร เพื่อนแนะนำ หรืองาน job fair เปนตน (ศูนยสรรหาและคัดเลือก 

สำนักงาน ก.พ., 2558, หนา 8). 

 การสรรหาในปจจุบันจำเปนตองมีการดำเนินงานอยางมีกลยุทธในเชิงรุก เพื่อใหการสรร

หาเปนไปอยางรวดเร็ว และไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ โดยกลยุทธดังกลาว 

จำเปนตองสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร รวมทั้งวิสัยทัศน และพันธกิจอีกดวย ซึ่งขอมูล

นำเขาสำคัญสำหรับกลยุทธการสรรหาเชิงรุกก็คือการวิเคราะหความตองการอัตรากำลังของ

หนวยงาน และองคกรที่สะทอนถึงจำนวนที่เหมาะสมและความรูความสามารถที่ตองการทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต เพื่อใหรูทั้งปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรที่ตองการ นอกจากน้ี กลยุทธการ

สรรหาเชิงรุกยังตองกำหนดวิธีการสรรหาทั้งชองทาง ประชาสัมพันธและรูปแบบกิจกรรมที่

เหมาะสม สามารถเขาถึง และดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายมากที่สุด 

 ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีโดดเดนของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

1. พัฒนาวิธีการสรรหาอยางตอเน่ือง โดยตองใชความคิดวิเคราะหขอมูลสารสนเทศมาก

ข้ึนกวาเดิม การสรรหาแบบเดิมๆ องคกรอื่นสามารถเลียนแบบและทำตามไดอยางรวดเร็วรวมทั้ง

การหาสาเหตุใหพบวาเหตุผลจูงใจใดของคูแขงที่ทำใหคนเกงลาออกไปทำงานดวย 

2. สรางแบรนดหรือประกาศจุดยืนการสรรหาวาคนลักษณะใดที่องคกรตองการการสราง

ความรูสึกทาทายสำหรับคนเกงที่ตองการทำงานรวมกับคนเกงอื่นๆ เหมือนกับ ดังที่ Google เคย

ประกาศในยุคเริ่มตนธุรกิจวา“เราตองการจางคนฉลาดล้ำเลิศอยางคุณ” (You’re brilliant, we’re 

hiring) 

3. การปรับปรุงลักษณะงานใหมีความทาทายนาสนใจรวมถึงสภาพแวดลอมการทำงาน

รูปแบบการบริหารจัดการคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนที่นาดึงดูดใจ 

4. กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ตองการตามความเปนจริง ไมเฉพาะแตคุณวุฒิ

การศึกษาแตเนนความสามารถทางสติปญญาทักษะการเรียนรูทักษะการปรับตัวเขากับผูอื่นหรือ

แมแตการกลาคิดนอกกรอบ เชนเดียวกับที่ Google ไดประกาศรับสมัครไวที่หนาแรกของเว็บไซต

สมัครงานวาใหความสำคัญกับคะแนนนอยกวาความสามารถในการทำงานและการเขากับเพื่อนรวม

ทีม 
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5. 80%ของผลลัพธองคกรเชนรายไดและผลกำไรมักมาจากความพยายามของพนักงาน

จำนวน 20% ของทั้งองคกร ซึ่งเปนระดับตำแหนงผูบริหาร ดังน้ันองคกรจึงตองใหความสำคัญ การ

ทุมเทเวลาและทรัพยากรในกิจกรรมสรรหาผูบริหารทุกระดับ และ/หรือตำแหนงงานที่มีผลกระทบ

ตอความสำเร็จขององคกรมากกวาการสรรหาตำแหนงงานทั่วไป 

6. ปฏิบัติตอผูสมัครเชนเดียวกับที่ปฏิบัติตอลูกคา ซึ่งหมายถึงจำเปนตองหาขอมูลเชิงลึก

เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อใหสามารถเขาใจความตองการของกลุมเปาหมายไดดี

ย่ิงข้ึน หรือปรับแตงลักษณะงานหรือขอเสนอใหนาจูงใจ ซึ่งอาจโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายลาออก

มาทำงานกับที่ทำงานแหงใหม 

7. สรางโอกาสและทำสิ่งที่แตกตางเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการจางงาน 

8. ปรับปรุงข้ันตอนการสรรหาคัดเลือกใหรวดเร็ว เน่ืองจากสวนใหญคนเกงมักถูกจางงาน

ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อปองกันการเปลี่ยนใจหรือถูกชิงตัวจากองคกรคูแขง 

9. ทุกคนในองคกรตองทำหนาที่ เปนเครือขายในการชวยหาคนเกงใหองคกรดวย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในตำแหนงระดับผูบริหารข้ึนไปเพราะมีโอกาสไดพบปะคนเกงในแวดวงการ

ทำงานสถาบันวิชาชีพหรือผูเช่ียวชาญในสายงานมากกวาฝายทรัพยากรบุคคล 

10. การปรบัเครื่องมือการสรรหาเพื่อใหทันกับยุคดิจิตอลและเหมาะสมกับ Lifestyleของ

คนรุนใหมทีต่องการความคลองตัวเพือ่ลดชองวางและเพิม่ความรวดเร็วในการสือ่สารรวมถึงเพิ่มความ

สะดวกในการสรรหาอีกดวยเชนการสัมภาษณผาน Application Online เชน Skype หรือ Line 

หรือ Facetime แทนการสมัภาษณที่สำนักงาน เพราะคนเกงที่เปนกลุมเปาหมายอาจจะยังไมลาออก

เปนตน 

11. การเปนพันธมิตร รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับองคกรที่อาจชวย

สนับสนุนการสรรหาขององคกรเชน สมาคมวิชาชีพสถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรมหนวยงาน

ภาครัฐที่เปนศูนยรวมกลุมเปาหมายหรือแหลงผลิตคนในวิชาชีพเฉพาะทางเปนตนเพื่อเพิ่มโอกาสได

พบกับกลุมเปาหมาย (ศูนยสรรหาและคัดเลือก สำนักงาน ก.พ., 2558, หนา 8-9). 

 คุณลักษณะของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

 เมื่อกลาวถึงกระบวนการสรรหาเชิงรุก สามารถพิจารณาไดตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1. องคกรมีการวางแผนอัตรากำลังที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

 2. ขอมูลที่ใชสำหรับการจดัทำแผนกำลังคน/แผนอัตรากำลงัมาจากการวิเคราะหปจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรและตองเปนขอมูลที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
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 3. แผนอัตรากำลังจะถูกกำหนดออกมาเปนกลยุทธการสรรหาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 4. กลยุทธการสรรหาบุคลากรตองเปนกลยุทธเชิงรุกในดาน คุณภาพ ปริมาณ และเวลา 

กลาวคือ ไดบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ในปริมาณที่กำหนด และ ณ ชวงเวลาที่ตองการ 

 5. มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกำหนดชวงเวลาและผลลัพธของความกาวหนา และมี

ตัวช้ีวัดที่วัดผลไดอยางครอบคลุม 

 6. งานสรรหาเชิงรุกตองเปนงานหลักไมใชงานฝาก ตองมีการจัดสรรงบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบหลักไวอยางชัดเจน 

 7. มีการติดตามประเมินผล เพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธการสรรหาเชิงรุกอยางตอเน่ือง 

และตองเช่ือมตอกับกระบวนการรักษาบุคลากร (Retention) ในองคกร มิเชนน้ันจะเปนการลงทุน

ที่สูญเปลา (ศูนยสรรหาและคัดเลือก สำนักงาน ก.พ., 2558, หนา 4-5). 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการสรรหาเชิงรุกเปนการกระทำที่มีระบบ มีทิศทาง 

และเปาหมาย (คุณภาพ ปริมาณ และเวลา) ที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อถูกเรียกวากลยุทธแลวตองมีความ

ยืดหยุนและปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 

 

ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

 เมื่อความสามารถในการแขงขันขององคกรเปนผลมาจากความสามารถของบุคลากร การ

ทำงานของฝายทรัพยากรบุคคล จึงตองสรรหาคนทำงานที่ตอบโจทยองคกรใหไดมากที่สุด และวิธีที่ 

ตองนำมาใชก็คือ การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ที่เปนการสรรหาผูสมัครงานให

ไดผลตามเปาหมายที่กำหนดไวในแผนการสรรหาอยางมีประสิทธิภาพ และทำใหไดคนทำงานตามที่

ตองการอยางรวดเร็วหรือกอนนายจางรายอื่น ซึ่งมี 3 ข้ันตอนอยางงาย ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนสรรหาเชิงรุก 

- วิเคราะหความตองการกำลังคน (Manpower Planning)  

- ทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานที่ตองการอัตรากำลังคน รวมกันต้ังเปาหมาย

และตัวช้ีวัดของผลงาน พรอมรวมกันทำหนาที่สรรหาและคัดเลือก 

- วางแผนการคัดเลอืกจากแหลงสรรหาที่เหมาะสม  

 กอนเขาสูข้ันตอนการวางแผน ทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานควรไดรับการพัฒนา

ทักษะการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณผูสมัครเพื่อใหไดคนทำงานที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ จากน้ันตองมีการระดมความเห็นของทีมสรรหาและผูจัดการของหนวยงานเพื่อนำมา
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ปรับปรุงในงานสรรหาครั้งตอๆ ไป และตองรักษาขีดความสามารถในการสรรหาอยางตอเน่ือง ซึ่ง

จะตองสามารถจัดลำดับความสำคัญกอนหลังที่อิงตามความจำเปนในการสรรหา โดยอาจจะยึด

เกณฑตำแหนงงานที่สำคัญ (Critical Position) หรือหาไดยาก (Hard-to-Fill Position) เปน

ตำแหนงที่จะสรรหาใหมหรือสรรหาทดแทนมากอนตำแหนงงานดานสนับสนุน (Support 

Function Position) 

 ขั้นตอนท่ี 2 ดำเนินการเชิงรุก 

- วิเคราะหตำแหนงงานที่สำคัญ (Critical Position) หรือหาไดยาก (Hard-to-Fill 

Position) และนำมาคนหาวามีพนักงานภายในตำแหนงใดที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนไดบาง หรือ

เพื่อนำมาใชเพื่อปรับปรุงและจัดทำแผนการลดเวลาสรรหา เชน การสัมภาษณผูสมัครงานเพื่อข้ึน

บัญชีเก็บไวใหพรอมเรียกทำงานในอนาคต 

- คนหาแหลงจางงานเฉพาะทางหรือเฉพาะสาขาอาชีพ ซึ่งอาจใชวิธีซื้อพื้นที่ประกาศ

งาน ก็จะชวยใหเขาถึงผูสมัครงานที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- วิเคราะหประสิทธิภาพของชองทางการสรรหาแตละแหลงที่เลือกใช พรอมจัดลำดับ

ความสำคัญของแตละชองทาง เพื่อใหแผนการสรรหาและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

- ติดตามสถานการณการจางงานและแหลงจางงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาชองทางรับ

คนเขาทำงาน 

 ตลอดการดำเนินการสรรหา ควรสรางเครือขายและประสบการณที่ดีกับผูสมัครงานและ

แหลงจางงานตางๆ ดวย เพื่อประสิทธิภาพในการสรรหาและผลลัพธที่ดีที่จะสงผลในระยะยาว 

 ขั้นตอนท่ี 3 วัดผลเชิงรุก 

- นำตัวช้ีวัดที่ต้ังไวจากข้ันตอนการวางแผนมาวัดผลงานที่ไดจากการสรรหา 

- นำผลการประเมินที่วัดไดมาปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาในการสรรหาครั้งตอไป (ชัชวาล 

อรวงศศุภทัต, ออนไลน). 

จะเห็นไดวา การสรรหาเชิงรุกทั้ง 3 ข้ันตอน จะตองมีการวิเคราะหในทุกข้ันตอน ดังน้ัน 

ถามีการวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวนและต้ังคำถามพรอมหาคำตอบไดมากเทาไร การสรรหาเชิงรกุก็

จะย่ิงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สัปปุริสธรรม 7 

 คุณธรรม คือ คุณงามความดี เปนตัวคอยกำหนดใหคนประพฤติปฏิบัติดี หลักธรรมดวย

ธรรม 7 ประการ ของสัปปุริสธรรม ซึ่งทุกคนสามารถนำมาประยุกตใช และถือปฏิบัติ โดยเฉพาะผูที่

เปนหัวหนาตองปกครองผูใตบังคับบัญชา สมควรตองกระทำตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับคนอื่น และ

จะตองบังคับใจตนเองใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งจะชวยสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ทำงาน (สัปปุริสธรรม 7 ประการ, 2562, ออนไลน) ประกอบดวยหลกัธรรมที่ 7 ประการ  คือ  

 1. ธัมมัญุตา คือ การรูจักเหตุ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎเกณฑแหง

เหตุผล และรูหลักการที่จะทำใหเกิดผล  

 พระธรรมปฎก ใหความหมายของการรูจักเหตุในเชิงที่วา คือ การรูจัก และเขาใจใน

หลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑของสิ่งตางๆ ในสังคมที่เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิต โดยรูจักวาตน

จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎเกณฑที่มีอยูอยางไร สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไมควรทำภายใตเหตุ และ

ผลอันถูกตอง (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2540, หนา 4) 

 ตัวอยางการรูจักเหตุ 

 – รูจักวา สิ่งที่ตองทำมีวิธีการหรือกระบวนการอยางไร 

 – รูจักวา เรื่องน้ันๆมีที่มาที่ไปอยางไร 

 – รูจักวา สิ่งน้ันๆมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกันอยางไร 

 – รูจักวา ผลที่เกิดข้ึนจากการกระทำมีสาเหตุมาจากอะไร 

 ดังน้ัน ผูที่รูจักวิเคราะหหาเหตุของสถานการณ และมีความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน 

เปนการวางแผนการดำเนินงาน ยอมทำใหการทำหนาที่บรรลุผลสำเร็จ 

 2. อัตถัญุตา คือ การรูจักผล รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค คือ

รูจักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการกระทำ  

 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักผลในเชิงที่วา คือ การเปนผูรูจักผลหรือ

ประโยชนที่เกิดข้ึนจากการกระทำ สามารถรูถึงความมุงหมายของธรรมแตละอยางไดชัดเจน เชน รู

วาประพฤติตามธรรมขอน้ีจะไดรับผลอยางน้ี และรูจักที่จะแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง และผูอื่น 

เพราะเห็นดวยปญญาวาเกิดผลดีจากการปฏิบัติ (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 

170-171) 

 ตัวอยางการรูจักผล 

 – รูจักวา เมื่อทำสิ่งน้ันจะเกิดผลดีหรือผลเสีย 

 – รูจักวา เมื่อทำสิ่งน้ันจะเกิดผลดีแกใคร ผลเสียแกใคร 
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 – รูจักวา เมื่อทำสิ่งน้ันจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากนอยเพียงใด 

 – รูจักวา จะทำสิ่งใดจะตองมีเปาหมาย 

 ดังน้ัน ผูที่รูจักพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเสียกอนจะลงมือปฏิบัติ ยอมเขาใจถึงผล

ทั้งหลายที่มีมาแตเหตุ การกระทำที่รูจักความหมาย และความมุงหมายของหลักการในการ

ปฏิบัติงาน รูจัก และเขาใจวัตถุประสงคของเปาหมายในกิจการน้ัน ยอมสามารถวิเคราะหผลที่จะ

ไดรับการดำเนินงานตางๆ อยางถูกตอง 

 3. อัตตัญุตา คือ การรูจักตน รูจักตัวตนของเราเอง วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง

ความรู ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม  

 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักตนเองในเชิงที่วา คือ ความรูจักประมาณ

ตนในเรื่องตางๆ ทั้งฐานะทางการเงิน และความเปนอยู ฐานะหรือตำแหนงในหนาที่การงาน รวมไป

ถึงรูจักสภาพความคิด และจิตใจของตน เมื่อรูวาตนมีกำลัง มีความคิดอยางไร มีอุปนิสัยอยางไร เมื่อ

น้ัน ยอมที่จะสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง และเหมาะสมในสังคม (พระธรรมกิตติ

วงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-171) 

 ตัวอยางการรูจักตน 

 – รูจักวา ตนมีความสามารถอยางไร เกงดานใด ไมเกงดานใด 

 – รูจักวา ตนมีนิสัยอยางไร 

 – รูจักวา ตนชอบหรือไมชอบอะไร 

 – รูจักวา ตนมีตำแหนงหนาที่ในการงานอยางไร 

 ดังน้ัน ผูที่รูจักตนเองจะสามารถวิเคราะหตนเองไดอยางถูกตองตรงกับความเปนจริงแลว

ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม รูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคอันจะเกิดผลดีตองาน

ในหนาที่ 

 4. มัตตัญุตา คือ การรูจักประมาณ  

 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักประมาณในเชิงที่วา คือ การเปนคนรูจัก

ความพอดี หรือ ความพอเพียงในทุกๆ ดาน ทั้งความพอดีในตน ความพอเพียงในชีวิต รูจักความ

พอดีในการพูด พอดีในการทำงาน พอดีในการหาทรัพย และพอดีในการจายทรัพย ดวยการรูจัก

ประมาณกำลังตนเอง (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-171) 

 ตัวอยางการรูจักประมาณ 

 – รูจักประมาณตนวาอยูตำแหนงใดเมื่อเทียบกับผูอื่นที่ตำแหนงสูงกวาที่ควรนอบนอมให

ความเคารพ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3530

 – รูจักประมาณกำลังทรัพยของตนในการซื้อสิ่งของ 

 – รูจักประมาณกำลังตนเองขณะทำงาน 

 – รูจักประมาณประโยชนแกตนในปริมาณที่พอเหมาะ 

 ดังน้ัน ผูที่รูจักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน ยอมทำใหกิจการงานเปนไปตาม

ระเบียบแบบแผนที่วางเอาไว ทั้งน้ี พึงใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชย่ิงทำใหเกิด

ความเขาใจ และปฏิบัติไดงายข้ึน 

 5. กาลัญุตา คือ การรูจักเวลา  

 พระธรรมปฎก ใหความหมายของการรูจักเวลาในเชิงที่วา คือ การเขาใจในกาลเวลาอัน

สมควร และระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจอันใดๆ และพึงใชกาลเวลาน้ันใหเหมาะสม เชน 

รูวาเวลาไหนควร เวลาไหนไมควรทำ รูวาเวลาไหนควรทำอะไร อะไรควรทำกอน อะไรควรทำหลัง 

ดวยการจัดลำดับของงาน และเวลาใหสัมพันธกัน รวมถึงรูจักประมาณเวลาขณะทำสิ่งๆน้ันให

เหมาะสม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,  2540, หนา 4) 

 ตัวอยางการรูจักกาลเวลา 

 – รูจักเวลาเขางาน เวลาเลิกงาน 

 – รูจักงานใดทำกอน งานใดทำหลัง 

 – รูจักเวลาอานหนังสือ เวลาเขานอน 

 – รูจักเวลาพูด เวลาใดไมควรพูด 

 ดังน้ัน ผูที่เปนคนรูคุณคาของเวลา รูจักลำดับเวลาความสำคัญของงานที่สัมพันธกับเวลา 

วาควรทำหรือควรจะพักผอน วาควรทำอันใดกอนหลัง เมื่อถึงเวลาทำงานควรทำงานทำงานอยาง

เต็มกำลังความสามารถ 

 6. ปริสัญุตา คือ การรูจักชุมชน  

 พระธรรมกิตติวงศ ใหความหมายของการรูจักชุมชนในเชิงที่วา คือ การเปนผูรูจักชุมชน 

ถ่ินอาศัย หรือสังคมที่ตนอาศัยอยู รวมถึงรูจักวาชุมชนเหลาน้ันมีความตองการอะไร มีความเห็นหรอื

ขอตกลงอยางไร เมื่อทราบเชนน้ันแลว ยอมทำใหสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข และ

เกิดความรวมมือจากชุมชนอยางแทจริง (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-

171) 

 ตัวอยางการรูจักชุมชน 

 – รูจักวา ชุมชนมีกฎเกณฑหรือขอตกลงรวมกันอยางไร 

 – รูจักวา ชุมชนมีขนบธรรมเนียม และประเพณีอยางไร 



531การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 – รูจักวา ชุมชนมีความขาดแคลนในดานใด 

 – รูจักวา ชุมชนมีความตองการอยางไร 

 ดังน้ัน ผูที่รูจักปรับตัวใหเขากับชุมชน และเขาใจในสภาพของชุมชนในดานระเบียบวินัย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับชุนชนน้ัน ๆ 

 7. ปุคคโลปรปรัญุตา คือ การรูจักบุคคล ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย 

ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน  

 พระธรรมกิตติวงศ  ใหความหมายของการรูจกับคุคลในเชิงทีว่า คือ การเปนผูรูจกัเลือกคบ

คน ใครควรคบหรอืไมควรคบ และรูจักวาคนแตละคนมอีุปนิสัยใจคอที่แตกตางกัน มีคุณธรรมตางกัน 

มีความประพฤติตางกัน มีหนาที่การงานตางกัน ดังน้ัน จึงควรรูจักเลือกคบหาคนที่ควรคบ ทำใหได

คนดี คนทำงานเกง และเหมาะสมกับงาน (พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช), 2548, หนา 170-

171) 

 ตัวอยางการรูจักคน 

 – รูจักวา คนน้ันมีนิสัยอยางไร 

 – รูจักวา คนน้ันมีประวัติเสื่อมเสียหรือไม 

 – รูจักวา คนน้ันมีความสามารถอยางไร 

 – รูจักวา คนน้ันไมเกงในดานใด 

 ดังน้ัน ผูที่รูจักบุคคล และเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล โดยรูจักเลือกบุคคลให

เหมาะสมกับงานเพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 จากความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 7 ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาเปนหลักธรรมที่

เหมาะสมตอการเปนผูนำ โดยเฉพาะผูที่เปนผูบริหารจัดการเรื่องคนในองคกรที่จะตองเปนผูรูจัก

เหตุผล รูจักตัวเอง และผูอื่น รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางย่ิงในการรูจักนิสัยความตองการ 

ความสามารถของคนในองคกร รวมถึงผูที่จะเขามารวมทำงานกับองคกร เพื่อจะไดเลือกใชคนใหถูก

กับงานหรือใชคนใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งสามารถนำหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชกับ

กระบวนการสรรหาเชิงรุกไดเปนอยางดี ดังที่จะกลาวตอไป 

  

สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

กระบวนการสรรหาคนเขาสูองคกรในยุคปจจุบัน จึงเปนปญหาหลักและเปนปญหาใหญ

มากสำหรับผูบริหารองคกร เพราะวาผูบริหารในองคกรที่เปนธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ มักจะมีความเห็นตรงกันวา หาคนมาสมัครงานก็ยาก มาทำงานแลวก็ทำงานไมคอยทน  
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และไมคอยเต็มที่ใหกับองคกร ถึงเวลาแลวที่นักบริหารงานบุคคลควรจะมีการทบทวนระบบการสรร

หาเสียใหม ใหเปนกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลักสัปปุริสธรรม 7 หมายถึง ธรรม 7 ประการ ของสัตบุรุษที่ทำใหเปนสัตบุรุษ คือ ความ

เปนคนดีที่สมบูรณ เปนธรรมที่เหมาะสมตอการเปนผูนำ โดยเฉพาะผูที่เปนผูบริหารดานบุคคลใน

องคกรที่จะตองเปนผูรูจักเหตุผล รูจักตัวเอง และผูอื่น รูจักกาลเทศะโดยเฉพาะอยางย่ิงในการรูจัก

นิสัยความตองการ ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพื่อจะไดเลือกใชคนใหถูกกับงานหรือใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งสามารถนำหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกตใชในการสรรหาเชิงรุกไดดังน้ี 

1. หลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) คือ การรูหลักความจริง รูหลักเกณฑ รูหลักการที่จะทำให

เกิดผล สามารถนำมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย เริ่มจากฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) จะตองทราบนโยบาย หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกรอยางถองแทวา

เปนอยางไรจะไดดำเนินการไดสอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑขององคกร เชน หากนโยบาย

ขององคกรการสรรหาบุคลากรเชิงรุกจะตองเปนการสรรหาจากภายในองคกรเพื่อใหไดบุคลากรที่มี

ความรูเรื่องขององคกร และวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี หากทราบชัดเจนถึงนโยบายขององคกร

แลว ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจะไดดำเนินการสรรหาจากภายในองคกร ไมตองไปวางแผนการ

สรรหาจากภายนอกทำใหประหยัดงบประมาณในการสรรหา และไดบุคลากรตรงตามความตองการ  

อีกตัวอยางหน่ึงของการนำหลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) มาประยุกตใชก็คือ การเสริมสราง

แบรนดสินคาใหเปนที่รูจกัซึง่เปนหน่ึงในกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ปจจุบันคนรุนใหมอยาก

ทำงานในองคกรที่เขาใฝฝนต้ังแตเด็ก เพราะวา ตราย่ีหอสินคา ไดทำใหเขาเกิดความรูสึกที่ดี อยาก

เขามารวมงาน เชน KFC แมคโดนัลด ทั้งสองแบรนดไดสรางความประทับใจ ดานรสชาติอาหารและ

ตัวสินคาต้ังแตเด็ก จนทำใหเกิดความผูกพันและเกิดความเช่ือมั่นฝงใจ เมื่อเติบโตข้ึนมาก็ยังจำ

ความรูสึกเมื่อยังเด็กได เลยอยากมีสวนรวมกับองคกรที่มีการสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก ตรงกับ

หลักธัมมัญุตา (รูจักเหตุ) น่ันคือองคกรตองรูวาสิ่งที่จงูใจใหคนรุนใหมๆ เขามาสมัครงานกับองคกร

อาจมีเหตุมาจากแบรนดสินคาที่เคาเห็น รูจัก และยอมรับมาต้ังแตเด็ก เมื่อรูดังน้ันแลวจะทำให

องคกรทำการสรางแบรนด หรือสื่อสารองคกรออกไปไดตรงกับกลุมบุคคลที่ตองการไดมากข้ึน 

ตัวอยางการสรางแบรนดที่ชาญฉลาด ตองรูดีถึงพลังการสงตอจากกลุมลูกคาเดิมสูกลุมลูกคาใหม

อยางมีประสิทธิภาพ เชนเมื่อป 2554 บ.โคคา โคลา ไดปลอยแคมเปญ “Shark a Coke” เริ่มที่

ประเทศออสเตรเลีย โดยนำเอาช่ือเลนยอดนิยมมาพิมพลงบนบรรจุภัณฑทั้งกระปองและขวดของ 
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Coca-Cola เกิดการแชรตอกันทั้งโลกออนไลนและออฟไลนประสบความสำเร็จอยางมากจนไดรับ

การเผยแพรออกไปกวา 80 ประเทศ ทำใหจำนวนผูติดตาม Facebook ของ Coca-Cola เพิ่มข้ึน

กวา 25 ลานคน เพิ่มสวนแบงการตลาดข้ึน 4% และยังทำใหมีผูสนใจสมัครงานเพิ่มข้ึนอีกดวย 

(TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน, 2562, ออนไลน) 

 

ภาพท่ี 1 การสรางแบรนดของ บ.โคคา โคลา เมือ่ป 2554 
 

2. อัตถัญุตา (รูจักผล) คือ การรูความมุงหมาย รูประโยชนที่จะไดรับอันเน่ืองมาจากการ

กระทำ สามารถนำมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย เมื่อฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) ทราบนโยบายในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกขององคกรวา การที่ใหสรรหาจากบุคลากร

ภายในก็เพื่อใหไดคนที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับองคกร สามารถปรับตัวไดงาย และเรียนรูงานได

เร็วข้ึน หาก HR เขาใจเหตุและผลดังน้ันแลวกจ็ะลงมือดำเนินการสรรหาบุคลากรเชิงรุกจากภายใน

องคกรโดยไมมีขอสงสัยในนโยบายขององคกร ทำใหสามารถสรรหาคนไดตรงกับความตองการมาก

ข้ึนในทุกๆ ตำแหนงเพราะรูแลววาตำแหนงใดตองการคนแบบไหนถึงจะเหมาะสม ปรับตัวงายกับ

วัฒนธรรมองคกรของฝายน้ันๆ ยังมีตัวอยางของการนำหลัก อัตถัญุตา (รูจักผล) มาประยุกตใชใน

การสรรหาบุคลากรเชิงลึกอีก เชน 

การจัดต้ังโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปนของตัวเองเพื่อผลิตคนที่มีความรูและทักษะ

เฉพาะใหกับองคกรเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื่อไมใหเกิดการขาดแคลน

แรงงานที่มีผลกระทบตอองคกรและกระบวนการผลิต ดังตัวอยางเชน องคกรใหญๆ ไดทำกัน เชน 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ (CP All) ที่จัดต้ังสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน, 2562, ออนไลน) สอนในระดับอุดมศึกษา ระหวางศึกษา ก็ทำงานในองคกรไปดวย และเมื่อ
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จบการศึกษาก็มีโอกาสไดทำงานใน บ. CP All ในขอน้ีเปนการนำหลักอัตถัญุตา (รูจักผล) มาใชใน

การสรรหา น่ันคือ องคกรรูผลประโยชนที่ไดจากการจัดต้ังโรงเรียน หรือสถาบันเอง เน่ืองจากจะทำ

ใหองคกรไดคนในแบบที่องคกรตองการ เพราะคนเหลาน้ันไดศึกษาทั้งความรู ความสามารถ และ

วัฒนธรรมขององคกรจาก โรงเรียนหรือสถาบันที่จัดต้ังโดยองคกรเอง 
 

 

ภาพท่ี 2 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ไดรับการสนับสนุนทการจัดต้ังจาก  

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด 
 

3. อัตตัญู (รูจักตน) คือ การรูจักตัวตนของเราเอง วามีความรู ความสามารถ ความถนัด 

และคุณธรรม สามารถนำมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย สิ่งสำคัญอยางแรกคือ

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) จะตองรูจักความเปนตัวตนขององคกรเปนอยางดี อาจพิจารณา

ไดจากวิสัยทัศน หรือพันธกิจขององคกร การที่รูจักตัวตนขององคกรดี เมื่อฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR) ประกาศรับสมัครบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกองคกร HR จะตองทำประกาศรับ

สมัครใหผูสมัครไดเห็นตัวตน วิสัยทัศน พันธกิจขององคกรดวย เพื่อใหนาสนใจ ชัดเจน และสามารถ

ดึงดูดบุคคลที่มีลักษณะแบบเดียวกับที่องคกรตองการเขามาสมัครงาน อยางเชนการประกาศรับ

สมัครงานของ TOMs บริษัทรองเทาชวยเหลือสังคม ต้ังอยูที่ รัฐแคลิฟอรเนีย ประกาศหานักศึกษา

ฝกงานมาชวยงาน ทั้งที่งานหนัก ไมจายคาตอบแทน แตกลับมีคนมาสมัครงานกับ TOMs อยางเต็ม

อกเต็มใจ โดยประกาศรับสมัครงานของ TOMs มีขอความวา   

หัวขอ : (งานการตลาด) บริษัทรองเทาสดุฮิปมองหาเด็กฝกเจงๆ! 

ถาคุณเปนคนฉลาด ครีเอทีฟ และมีหัวแบบผูประกอบการ น่ีคือโอกาสสุดเจงสำหรับ

คุณ TOMS เปนบริษัทรองเทาที่มีแววไปไดไกล อยูที่เวนิซ รัฐแคลิฟอรเนีย รองเทาของเราเปนการ
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ผสมผสานระหวางแฟช่ันอารเจนตินาและวัฒนธรรมโตคลื่นสไตลแคลิฟอรเนีย ทุกครั้งที่เราขาย

รองเทาไดคูหน่ึง เราจะบริจาคอีกคูใหแกผูยากไรในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกา 

บริษัทกำลังมองหาคนมาชวยตำแหนงตางๆ ดังน้ี 

1. เด็กฝกงานดานธุรกิจสุดเจง – คนที่ไดรับเลือกในตำแหนงน้ีจะทำงานข้ึนตรงกับ

ซีอีโอ ซึ่งบอกไวกอนเลยวา ไมมีเครื่องทำกาแฟให โดยคุณจะตองดูแลงานแบบเต็มมือ  

ไมวาจะเปนโฆษณา การตลาด พัฒนาแบรนด และการจัดจำหนาย 

2. เด็กฝกงานออกแบบเว็บไซต – คุณจะตองเปนนักศึกษาที่มีประสบการณและ

ตองเจง เพราะงานของคุณมีผลตอการเติบโตของบริษัท และน่ีเปนโอกาสอันดีเลิศที่คุณ

จะไดสรางเรซูเมเจงๆ ไวสมัครงาน 

อยางไรก็ตาม งานน้ีไมมีคาตอบแทน แตคุณจะไดโอกาสของจริงที่จะชวยใหคุณไดงาน

ประจำที่ไดผลตอบแทนงดงาม (รวิศ หาญอุตสาหะ, 2562, ออนไลน) 

จากประกาศรับสมัครงานจะเห็นไดวา มีการสื่อสารถึงนโบายขององคกร คือเปนองคการ

ที่ชวยเหลือผูอื่น ซึ่งแนนอนคนที่จะถูกดึงดูดเขามาสมัครงานน้ีจะตองเปนคนที่มีคานิยมอยาก

ชวยเหลือสังคมแบบเดียวกับ TOMs และน่ีเองคือการนำหลกั อัตตัญู (รูจักตน) มาใชในการสรรหา

บุคลากรเชิงรุก นอกจากองคกรตองรูจักตัวตนของตัวองคกรเองแลว ผูสมัครก็ยังตองรูจักตัวตนของ

ตนเองดวย 

4. หลักมัตตัญู (รูจักประมาณ) คือ การเปนผูรูจักความพอดี สามารถนำมาประยุกตใช

ในการสรรหาบคุลากรเชิงรุกไดโดย องคกรจะตองใหความสำคัญกับการทำงานที่ประหยัดคาใชจาย

ใหกับองคกร การสรรหาบุคลากรก็เชนการ HR ขององคกรจะตองมีการวางแผนงบประมาณ

คาใชจายในการสรรหาบุคลากร พิจารณาวาวิธีใดเปนวิธีที่คุมคามากที่สุดในการสรรหาคนมาทำงาน 

เชนการใชวิธีสรรหาจากภายในองคกรกอนการสรรหาภายนอกเพราะประหยัดคาใชจายมากกวาทั้ง

คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายในการประกาศโฆษณา โดยการเอางบประมาณเหลาน้ันมาใช

ในการการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานใหมีความพรอมอยูตลอดเวลา เมื่อองคกร

ตองการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกรเมื่อไร ก็จะมีผูที่มีทักษะความสามารถพรอมใชงาน จึง

ควรมุงเนนใสใจ การพัฒนา ความรู ความสามารถพนักงาน ใหมีทักษะที่เพิ่มข้ึนในการปฏิบัติงาน 

และย่ิงมากกวาน้ัน ยังเปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานที่ บริษัทสงไปฝกอบรม เกิดความรูสึกที่ดี 

และเปนการสรางขวัญกำลังใจใหกับพนักงานอีกดวย 
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5. หลักกาลัญู (รูจักกาล) คือ การเปนผูรูจักกาลเวลาอันเหมาะสมที่จะกระทำหนาที่การ

งาน สามารถนำมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย ทำการวิเคราะหวาตำแหนงงาน

ใดบางที่ตองใชระยะเวลานานในการหาคน หรือหายากในตลาดแรงงาน ควรจะนำมาจัดทำแผนการ

สรรหาบุคลากรเชิงรุก เชน การลดเวลาในการสรรหาโดยการสรรหาบุคลากรไวลวงหนา บางครั้ง

อาจจะเพิ่มตัวเลือกใหกับผูสมัครที่คอนขางหายากใหมากข้ึน เชน จัดรถรับสงไปยังที่มหาวิทยาลัย 

หรือเก็บรายช่ือผูที่ผานการคัดเลือกจะเก็บไวในบัญชีของผูสมัคร ที่พรอมจะเรียกทำงาน โดยมีการ

ติดตอจากองคกรอยูตลอดเวลาเพื่อใหผูสมัครเกิดความมั่นใจวายังมีองคกรที่มีความตองการตัวเขา

อยู ซึ่งการวิเคราะหระยะเวลาที่ใชในการสรรหาคนน้ี เปนการนำหลักกาลัญุตา (รูจักกาล)  

มาประยุกตใชในการหาคน เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม (สรรหาคน) น้ันๆ 

และควรใชเวลาน้ันใหเหมาะสม สำหรับการวางแผนใหรูวาเวลาไหนควรทำอะไร อะไรควรทำกอน 

อะไรควรทำหลัง ดวยการจัดลำดับของงาน และเวลาใหสัมพันธกัน เห็นคุณคาของเวลา อีกตัวอยาง

หน่ึงในการนำหลักกาลัญุตา มาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรคือ การสรรหาดวยวิธี Job fair 

ซึ่งวิธีน้ีจะเปนการสรรหาที่เกี่ยวของกับเรื่องของเวลามากที่สุด คือจะตองรูวาชวงเวลาใดที่จะมีนิสัต 

นักศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่องคกรตองการเปนจำนวนมาก ก็จะตองเขาไปรับสมัคร  

ณ ชวงเวลาน้ันเพื่อใหมีผูสมัครใหเลอืกหลากหลาย ทำใหองคกรมี pool ใบสมัครสำหรับเด็กจบใหม

เปนฐานขอมูลในองค สะดวกตอการเรียกใชงาน 

6. หลักปริสัญู (รูจักชุมชน) คือ การรูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนน้ันๆ สามารถนำมา

ประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิงรุกไดโดย หลักน้ีจะเช่ือมโยงกับหลกัการสรรหาบุคลากรเชิงรกุ

ไดเปนอยางดี ทำใหเรารูวาเวลาที่เราจะเขาไปสรรหาบุคลากร ณ แหลงใด ควรตองเขาไปดวย

รูปแบบใดจึงจะดึงดูดใหผูสมัครเขามาสมัครงานกับองคกร เชน หากองคกรตองการบุคลากรใน

ตำแหนงบริหารระดับสูงวิธีการที่จะเขาสูกลุมเปาหมายที่ตองการไดควรใชวิธีการสรรหาโดยการ

ประกาศรับสมัครในหนังสอืพิมพ แตถาหากตองการเด็กสมัยใหม การประกาศรับสมัครงานก็จะตอง

ใชสื่อออนไลน เชน เว็บไซดหางาน Facebook หรือ Application ตางๆ เปนตน (หางาน, 2562, 

ออนไลน) โดยเฉพาะอยางย่ิง การดำเนินการสรรหาคนทดแทนจากบุคลากรภายใน มีขอดีคือ 

องคกรรูจักคนในองคกรดีอยูแลว องคกรจะทราบวาหากเราตองการคนแบบหน่ึง เราจะสามารถหา

ไดจากสวนไหนขององคกร รวมถึงบุคลากรในองคกรก็รูจักองคกรดี ทั้งวิธีการทำงานและวัฒนธรรม

องคกรก็จะทำใหบุคลากรรูวาตนเหมาะกับตำแหนงที่กำลังสรรหาอยูหรือไม  



537การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 

ภาพท่ี 3 เว็บไซด Jobtopgun เว็บไซดหางานยอดนิยม 
 

อีกวิธีการหน่ึงของการนำหลกัปริสญัู (รูจักชุมชน) มาใชในการสรรหาบคุคลากรเชิงรุกคือ 

การชวยเหลือสังคมและชุมชนบริเวณรอบองคกร หรือ Corporate Social Responsibility 

(CSR) เปนการทำใหชุมชนไดรูจักองคกร และสินคา ก็จะเปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะทำให ชุมชนใน

ละแวกองคกร เกิดความศรัทธาและนับถือ สงลูกหลาน เขามาทำงานในองคกร โดยทำใหเกิดความ

ผูกพันระหวางองคกรและชุมชน ซึ่งจะทำใหเกิดความแข็งแกรงที่ชุมชนก็จะเปนสวนหน่ึงขององคกร 

ตางพึ่งพาอาศัยกนั กระบวนการสรรหาคนก็ไมตองเดินทางไปไกล สามารถใชแรงงานจากชุมชนที่ใกล

บริเวณองคกร สงผลดีตามมาก็คือ บริษัทไมมีคาใชจายในการจัดสถานที่พัก สะดวกในการเดินทางใน

การมาปฏิบัติงาน ชุมชนภายนอกองคกรก็เปนอีกกลุมที่มีผลกระทบตอการสรรหาเชิงรุกขององคกร 

การเปนผูรูจักชุมชน ถ่ินอาศัย หรือสังคมที่ตนอาศัยอยู รวมถึงรูจักวาชุมชนเหลาน้ันมีความตองการ

อะไร มีความเห็นหรือขอตกลงอยางไร เมื่อทราบเชนน้ันแลว ยอมทำใหสามารถอยูรวมกับชุมชนได

อยางมีความสุข และเกิดความรวมมือจากชุมชนอยางแทจริง (บริษัท SCG, 2562, ออนไลน) 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางการทำ CSR รกัษน้ำเพื่ออนาคตของ SCG 

 

7. ปุคคลปโรปรัญู (รูจักบุคคล) คือ การเปนผูรูจักบุคคล ความแตกตางของบุคคลทั้ง

อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน สามารถนำมาประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรเชิง

รุกคือ การสรางองคกรใหเกิดความแตกตาง ผูบริหารระดับสูงหลายองคกรเริ่มมีความเขาใจความ

หลากหลายของพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะคนรุนใหม มีความคิดที่แตกตางไปจากคนรุนเกา  

ผูบริหารก็จะมีการสรางความแตกตางขององคกร เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใหผูสมัครหันมาสนใจบริษัท เชน 

การปรับใชสวัสดิการแบบยืดหยุน  โดยการใหพนักงานที่เขาใหมไดมีโอกาสไดเลือกแพ็คเกจ  

วาตองการแบบเงินเดือนอยางเดียว หรือเปนแบบเงินเดือนบวกสวัสดิการ เพราะคนแตละ gen มี

ความตองการที่แตกตางกัน เปนการจัดองคกรใหมีความแตกตางจากองคกรอื่น เพราะทราบวา

องคกรตองการคนแบบใด ตองจัดองคกรเปนแบบไหนจึงจะดึงดูดคนเหลาน้ันได เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกรน่ันเอง 

สรุปการสรรหาบุคลากรเชิงรุก จำเปนตองมีการวางแผนระยะยาว และนำเอาเครื่องมือ 

การบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยในเรื่องตางๆ เขามาชวย และตองสามารถตอบไดตลอดเวลา

วา ถางานที่ทำอยูเกิดปญหา การขาดแคลนแรงงาน องคกรตองเตรียมความพรอมที่จะรับมือ  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกทำใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรไดใชหลักของการรูจักบุคคล 

(ปุคคโลปรปรัญ ุตา) คือความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลวาแตละคนมีความรู  

ความสามารถ คุณธรรมที่แตกตางกัน ตองดูใหออกวาคนลักษณะไหนเหมาะกับงานประเภทใด  

จึงจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาบรรจใุนแตละตำแหนงไดอยางเหมาะสม ดังประโยคที่วา 

put the right man on the right job ซึ่งจะทำใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางแทจริง 

 

สรุป 

 ผูเขียนคิดวาหากนำหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปบูรณาการรวมกับการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 

(Proactive Promotion) ในแตละกระบวนการของการทำงาน ไมวาจะเปนการวางแผน การ

ดำเนินการ และการประเมินผล ก็จะเกิดประโยชนเปนอยางมากตอองคกร เพราะเน่ืองจาก สัปปุริส

ธรรม 7 สามารถนำมาปรับใชในภาพรวมของการสรรหาเชิงรุกไดไมวาจะเปน รูจักเหตุ รูจักผล รูจัก

ตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักชุมชน และรูจักบุคคล อยางที่ไดอธิบายมาแลวขางตน และผูเขียน
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หวังเปนอยางย่ิงวาในอนาคตองคกรตางๆ คงจะสามารถดำเนินการสรรหาจนสามารถคัดเลือก

บุคลากรที่เหมาะสมดวยกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Promotion) ได และ

สามารถปองกันหรือลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เสียเครดิต และเสียตนทุนที่ไมควรเสียเน่ืองจาก

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยกลยุทธของกระบวนการดังกลาว จำเปนตองสอดคลองกับทิศทาง

และกลยุทธขององคกร รวมทั้งวิสัยทัศน และพันธกิจดวย 
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การจัดการซุมรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มจร 

Degree Facade Management of Mahachulalongkornrajavidayalaya 

University 

 

พระคมสัน เจริญวงค0*  เอนก ใยอินทร1**  พระสมนึก ธีรปฺโ (กลับนอม)2

*** 

 

บทคัดยอ 
การรับใบปริญญาบัตรเปนการแสดงวาบณัฑิตน้ันจบการศึกษาอยางสมบูรณ การจัดงาน

รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีข้ึนเพื่อใหญาติพี่นอง เพื่อน และบุคคล

ที่รูจักไดเดินทางมาแสดงความยินดี การถายรูปหมูรวมกันเพื่อเก็บไวเปนความทรงจำและเปนที่

ระลึกในความสำเร็จตามซุมแสดงความยินดีเปนอีกกิจกรรมที่บัณฑิตใหมและญาติไดกระทำรวมกัน 

ซึ่งบริเวณจัดซุมแสดงความยินดีเพื่อใหถายรูปมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต เน่ืองจาก

พื้นที่ที่จัดใหแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัดและอยูบนถนนซึ่งเปนเสนจราจรขาออก

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 

                                                             
*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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degree place for a facade area and each place is faced a risk of accidents, due to 

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 

การแสดงความยินดีของญาติพี่นอง กลุมเพื่อน และคนรูจักคุนเคยกับบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษา ไมวาจะเปนระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันรับใบปริญญาที่ทาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดข้ึน โดยมีชวงวันและเวลากำหนดแนนอนของทุก ๆ ป 

การแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาในงานรับปรญิญาสวนมากจะใชคำภาษาอังกฤษวา 

“Congratulations” แปลวา ขอแสดงความยินดี หรือบางที่จะพูดคำสั้น ๆ วา “Congrats” เปน

การแสดงความยินดีประมาณวา “ยินดีดวยเพื่อน, ยินดีดวยพระคุณเจา” ซึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไปจะนิยม

ใชคำพูดแบบน้ีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม สวนในทางพระการแสดงความยินดีกับความสำเร็จจะ

นิยมใชคำวา “มุทิตา” แปลวา ความเปนผูมีใจช่ืนชมยินดีในเมื่อผูอื่นไดดีหรือไดรับความสำเร็จอยาง

ใดอยางหน่ึง เปนอาการที่เกิดข้ึนในใจเองโดยมิไดบังคับ เกิดข้ึนเพราะจิตใจปราศจากความอิจฉา

ริษยา เกิดข้ึนเพราะเปนผูมีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่น เพราะฉะน้ันจึงเรียกเปน

คำเต็มไดวา “มุทิตาจิต” การรับปริญญาของพระสงฆและฆราวาสในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยจึงเห็นการแสดงมุทิตาจิตอยูเปนเนืองนิตย เชน การมอบชอดอกไม การมอบของขวัญ 

การกลาวคำแสดงความยินดี และการจัดงานฉลองทำบุญใบปริญญาของบัณฑิตใหม เปนตน การรับ

ปริญญาบัตรเปนพิธีการพิเศษซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดข้ึนเพื่อมอบปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษาประจำปอยางเปนทางการ โดยบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับเกี่ยวกับการรบัปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด มีข้ันตอนการลงทะเบียน การ

ซอมรับปริญญาบัตรยอยและซอมใหญ และเขารับประทานปริญญาบัตรจริง ซึ่งผูสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะไดรับประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองคไดเสด็จมาประทานปริญญาบัตร

ใหแกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาเปนประจำทุก ๆ ป เปนขวัญและกำลังใจ ทำใหรูสึกปราบปลื้มปติ

อยางมากสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน ๆ 
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ภาพท่ี 1  การถายรูปแสดงความยินดีกบับัณฑิตผูสำเรจ็การศึกษาเพื่อเปนทีร่ะลกึและความทรงจำ 

 

การจัดซุมแสดงความยินดีกับปญหาการจราจร 

การจัดซุมแสดงความยินดีเพื่อแสดงความยินกับบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา เปนกิจกรรม

สำคัญของหนวยงานตาง ๆ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมวาจะเปน

คณะ สวนงานตาง ๆที่อยูสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หนวยวิทยบริการ และหองเรียน เปน

ตน ทุกสวนงานตางขมี๋ขมั๋นประกวดประชันจัดทำซุมแสดงความยินดีอยางย่ิงใหญอลังการ บริเวณ

รอบ ๆ สระน้ำหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา จะเต็มไปดวยซุมแสดงความยินดีเพื่อใหบัณฑิต

ผูสำเร็จการศึกษาและญาติพี่นอง คนรูจักคุนเคยไดถายรูปรวมกัน ไดแสดงความยินดี ไดแสดงมุทิตา

จิต พรอมทำกิจกรรมการละเลนพื้นบาน พื้นเมือง เพื่อเฉลิมฉลองการจบการศึกษาของบตุรหลาน 

เชน การละเลนของกลุมไทยใหญ การละเลนของคนพมา เปนตน ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปที่ผาน

มาต้ังแตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดยายสถานที่รับปริญญาจากพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม มารับปริญญาที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ. 2553 เปนตนมา เปนหาใหญของการรับปริญญาไมใชการไมมี

สถานที่การรับปริญญาเปนของตัวเอง แตเปนปญหาการจราจรงานรับปริญญาซึ่งถือวาเปนปญหา

ใหญและเปนปญหาหลักของการรับปริญญาทุก ๆ ป ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มีหนวยงาน

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดผลัดเปลีย่นกันเขามาดูแลเรื่องจราจรงานรับปริญญา ซึ่งดูเหมือนวาจะไม

มีหนวยงานไหนจะแบกรับการจัดระเบียบการจราจรในงานรับปริญญาตลอดทั้งวันไดเลย เมื่อป 

พ.ศ. 2556 คณะสังคมศาสตร ภายใตการนำของ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ไดระดมกำลังเจาหนา 

และคณาจารย ภายใตคณะสังคมศาสตรทั้งหมดใหดูแลการจราจรงานรับปริญญาทุกจุดทั่ว

มหาวิทยาลัย ถึงแมวาจะดูแลเรื่องการจราจรงานรับปริญญาไดดีในระดับหน่ึงก็ตาม แตปญหาที่พบ

เจอไดทุก ๆ น่ันก็คือ ความเสี่ยง ความปลอดภัย ปญหาการจราจรติดขัดระหวางถนนคนเดินถายรูป
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ตามซุมแสดงความยินดีที่มีอยูรายรอบสระน้ำ ทำใหรถตองชะลอตัวติดชะงักเปนระยะยาว ขวาง

ทางเขา-ออก ลามไปถึงการจราจรหนามหาวิทยาลัยอีกดวย 

ซุมแสดงความยินดีกับปญหาการจราจรในงานรับปริญญาเปนปญหาที่ทางมหาวิทยาลัย

ตองเรงแกไข เน่ืองจากเปนปญหากับการสัญจรมาหลายปแลว ถาหากมองผิวเผินอาจจะไมใชเรื่อง

ใหญ เพราะที่ไหน ๆ ที่มีการจัดงานรับปริญญาการจราจรจะตองติดขัดเปนเรื่องธรรมดา ไมมีที่ไหน

ที่จราจรไมติดขัด แตถาหากสังเกตดูปญหาการจราจารงานรับปริญญาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยน้ัน จะสังเกตไดวาถนนเสนหลักการจราจรทั้งขาเขาและขาออก โดยเฉพาะ

บริเวณสระน้ำหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา ซึ่งเปนสถานที่รับปริญญาบัตร เปนสวนที่มีการจัด

ซุมแสดงความยินดี เปนจุดที่มีคนรอพบญาติพี่นองและบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา เปนจุดถายรูปและ

มีวิวตึกอาคารเรียนรวมที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุด เปนจุดที่รถขาเขาและขาออกมาพบกันพอดี (สาม

แยกบริเวณกำแพงทิศตะวันตก) เปนตน ปญหาเหลาน้ีถาสังเกตดี ๆ จะเห็นเปนเรื่องใหญ เน่ืองจาก

บริเวณน้ีเปนทั้งเสนจราจรและถายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา หลายครั้ง

เกือบจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในบริเวณน้ี เพราะตางคนตางเผลอไมไดดู คนถายรูปก็ไมไดดูรถ คนขับรถ

ก็มัวแตดูความสวยงานของซุมรับปริญญา ซึ่งบริเวณน้ีมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุรถชนได ดังน้ัน  

ผูมีสวนรวมในงานรับปริญญาทุกสวนงานควรเรงหาวิธีการแกไขปญหาบริเวณจุดน้ีอยางเรงดวน 

ไมอยางน้ันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในงานแสดงความยินดีภายในมหาวิทยาลัยแนนอน 

 

  
 

ภาพท่ี 2 ซุมแสดงความยินดีกับความเสี่ยงของคนเดินถนนและถายรปู 

 

การประชุมรวมกันและการหาทางออกรวมกัน 

การวางแผนทำงานรวมกันของทุกฝายเปนสิ่งสำคัญและจำเปนตอการจัดการซุมแสดง

ความยินดีงานรับปริญญา การวางแผนเปนภารกิจที่ฝายจัดงานรับปริญญาตองกระทำเปนอันดับ

แรก กอนการดำเนินการใด ๆ ทั้งหมด ถามีการวางแผนที่ดีมีข้ันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเช่ือไดวา
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การจัดการซุมแสดงความยินดีจะออกมาดีและสวยงาม ถูกใจทั้งคนจัดซุมและคนที่มาถายรูปไวเปนที่

ระลึก ซึ่งตลอด 5 ปที่ผานมา คณะผูบริหารและคณะทำงานงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยไมได

สะทอนปญหาที่เกิดข้ึนไดชัดเจน ปญหาที่เกิดข้ึนจึงผานไปตามเวลาเมือ่ถึงรอบปจัดงานรับปริญญาก็

จะเจอปญหาแบบเดิม ๆ และคอยแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูเรื่อยไป การไมไดประชุมรวมกัน

ระหวางสวนกลาง และสวนภูมิภาค เชน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ จึงเกิด

ประเพณีการจัดซุมแสดงความยินดีงานรับปริญญาแบบตางคนตางทำ ตางคนตางโชวฝมือการจัดซุม

แข ง ขั นกั น  ซึ่ งบ างป มี ก ารก ำห นดราง วัลซุ ม รับ ป ริญ ญ าดี เด น  จั ดอั น ดั บ และราง วัล 

ตาง ๆ ใหกับซุมแสดงความยินดี น่ันหมายความวา การประสานงานกันระหวางหนวยงานยังดอย ไม

มีการพูดคุย ไมมีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการหาทางออกและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน

จากการจัดซุมจากงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัย การจัดหลาย ๆ ซุมเพื่อการแขงขันฝมือกันตาม

ริมขอบสระน้ำและขอบถนนสงผลกระทบอะไรบาง หลังจากเสร็จงานรับปริญญาเกิดมลภาวะตอ

อะไรบาง และหากมองไปถึงงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ ที่ลงทุนจัดเต็มกันมาต้ังแตจังหวัดของ

ตัวเองใชงบประมาณจำนวนเทาใด คาใชจายระหวางเดินทางและคาเลี้ยงดูทีมงานใชงบจำนวน

เทาใด ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่สวนกลางและสวนภูมิภาคตองประชุมและรวมปรึกษาหารือเพื่อแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหงานรับปริญญาในปตอ ๆ ไป มีความสะดวก ราบรื่น ปลอดภัย และ

ประทับใจกับผูที่มารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม 

การหาทางออกรวมกันดวยการระดมทนุแตละหนวยงานรวมกัน โดยกำหนดงบประมาณ

แตละหนวยงาน เชน คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ พรอมกำหนดวงเงินที่จะ

รวมทุนไวเปนกองกลาง จัดต้ังคณะทำงานการจัดซุมรับปริญญาหรือตนไมประดับหรือดอกไม

ประดับ โดยใชพื้นที่บริเวณที่ไมกระทบตอการจราจรจัดนิทรรศการดอกไมและซุมแสดงความยินดี

เพื่อการถายรูปไวเปนที่ระลึก ลดข้ันตอนการแยงพื้นที่รอบขอบสระน้ำและขอบถนน ซึ่งวิธีการน้ีคง

ตองไดรับความยินยอมกับทุกสวนงานถึงจะเกิดเปนรปูเปนรางได หากสวนงานตาง ๆ ไมยินยอมก็คง

สิ้นหวัง 
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ภาพท่ี 3 ขยะบางสวนที่เกิดข้ึนจากการจัดซุมหลังวันรับปรญิญาเสรจ็สิ้น 

 

การใชพ้ืนท่ีรอบตึกอาคารเรียนรวมใหเปนประโยชน 

บริเวณรอบตึกจุดที่เปนบันไดเดินข้ึน-ลง และบริเวณลานกวางกลางตึกของอาคารเรียน

รวม เปนพื้นที่ที่ไมคอยจะไดใชประโยชนใหไดเต็มประสิทธิภาพที่ควรจะเปน พื้นที่สวนน้ีทุก ๆ ป 

มหาวิทยาลัยจะปลอยวางไว โดยเฉพาะบริเวณบันไดข้ึน-ลงทางฝงตะวันตกใกลสระน้ำตรงขามกับ

ตึกประชุม มวก. 48 พรรษา พื้นที่ตรงจุดน้ีทุก ๆ ป จะกลายเปนพื้นที่การละเลนศิลปะพื้นเมืองของ

ชนชาวไทใหญ ซึ่งย่ิงทำใหเกิดการชุลมุนคับค่ังดวยผูคนจำนวนมาก (โดยเฉพาะชาวไทใหญและพมา 

ที่เดินทางมารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของพวกเขา ซึ่งมีจำนวนมากกวา 15 คันรถบัสข้ึน

ไป) บริเวณพื้นน้ีตรงจุดน้ีหากมหาวิทยาลัยบริหารจัดการใหดี เนรมิตพื้นที่สวนของบันไดข้ึน-ลง ให

เปนสวนดอกไมนานาพันธุ โดยจัดการเลนระดับดอกไมตามระดับข้ันบันได เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

จะเปนที่ดึงดูดใจใหกับบัณฑิตใหมและผูที่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมใหเขามาถายรูปเพื่อเก็บ

ไวเปนที่ระลึกอยางแนนอน พื้นที่อีก 2 จุดที่ควรพิจารณาจัดเหมือนกันกับพื้นที่บันไดข้ึน-ลงฝง

ตะวันตก คือ พื้นที่บันไดข้ึน-ลง หนาคณะสังคมศาสตร และหนาคณะมนุษยศาสตร เปนอีกพื้นที่ที่มี

ผูคนพลุกพลานและเหมาะสำหรบัถายรูปไวเปนที่ระลึก พื้นที่ที่สำคัญที่สดุที่ไมคอยจะไดใชประโยชน

สักเทาไรคือบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม บริเวณจุดน้ีทุก ๆ ป ใชจัดคอนเสิรตเพื่อความบันเทิง

ชวงตอนกลางคืนกอนวันรับปริญญาเพียงวันเดียว และหลังจากน้ันพื้นที่ตรงจุดน้ีจะวางเปลาไมไดใช

งานเลย ซึ่งหากเปนไปไดฝายจัดงานรับปริญญาจัดสรรใหซุมแสดงความยินดีของแตละวิทยาเขต 

วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ ยายจากรอบสระน้ำหนาตึกประชุม มวก. 48 พรรษา ใหเขามา

จัดซุมบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวมแทน หากแนวคิดน้ีเปนไปไดและเกิดข้ึนไดจริง จะทำให

ปองกันลมซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่จะเกิดข้ึนตอซุมแสดงความยินดี และทุก ๆ ป บรรดาซุมแสดงความ

ยินดีงานรับปริญญาจะประสบเหตุการณแบบน้ีอยูร่ำไป ทำใหเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง

งบประมาณในการซอมแซมเปนเงินจำนวนมาก และสิ่งที่สำคัญที่สุดจากการยายซุมแสดงความยินดี

ไปจัดบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม จะทำใหการจราจรริเวรหนาตึกประชุม มวก. 48 พรรษา และ

รอบสระน้ำ ไมติดขัดมากจนเกินไป จากการหยุดถายรูป การแสดงความยินดีแบบเด่ียวหรือแบบ

กลุม ซึ่งจะทำใหผูคนที่มารวมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมไมกระจุกตัวบริเวณรอบสระน้ำ 

ชวยการเคลื่อนตัวของรถยนตที่มีจำนวนมากไดคลองตัวและไมติดขัด จะทำใหฝายจราจรไมเหน่ือย

มากและตองคอยระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนตามมาอีกดวย 
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ภาพท่ี 4 บริเวณพื้นที่บันไดข้ึน-ลง และบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม 

 

บทสรุป 

 การจัดการซุมแสดงความยินดีงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ประสบความลมเหลวเชิงความปลอดภัย ทำใหเกิดความ

ชุลมุน การจราจรติดขัด เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุรถชนผูมารวมงาน เน่ืองจากสวนของการจัดการ

ซุมแสดงความยินดีเพื่อถายรูปเปนที่ระลกึของแตละแหงจัดบนขอบถนน และบางซุมไดกินพื้นที่ถนน

ออกมา เมื่อมีการถายรูปบริเวณหนาซุมผูถายรูปหรือชางกลองจะตองถอยหางออกมากลางถนนซึ่ง

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอยางมาก และทำใหรถยนตที่เคลื่อนไปบนทองถนนตองชะลอตัว ทำใหเกิด

การจราจรติดขัดต้ังแตหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา ลามไปถึงถนนใหญหนามหาวิทยาลัย ทำให

ผูสัญจรไปมาไดรับความเดือดรอนจากการจราจรติดขัด หากฝายจัดงานรับปริญญาสามารถบริหาร

จัดการซุมรับปริญญาไมใหจัดรอบสระน้ำหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา และฟุตบาทบนทางเดิน

ขางกำแพงทางทิศตะวันตกจะทำใหการจราจรงานรับปริญญาติดขัดนอยลง ลดความเสี่ยงจากการ

จะเกิดอุบัติเหตุรถชนไดอีกดวย 
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ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

Democratic Citizenship 
 

ธนะพัฒน  เดชเลิศวรพฒัน0* ไพวรรณ ปุรมิาตร 1

** 

 

บทคัดยอ 

 เมื่อกลาวถึง คำวา “พลเมือง” คงมีคำถามมากมายเกิดข้ึนวา “ พลเมือง” คืออะไร        

ซึ่งแทจริง แลวพลเมืองไมใชเรื่องใหม แตไมคอยไดรับความสนใจจากผูคนในสังคม คำวา “พลเมือง” 

ไดรับความสนใจเพิ่ มมากข้ึนหลังจากที่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบตัวแทน 

(Representative Democracy) เริ่มมีปญหาไมสามารถตอบสนองความตองการของ คนในสังคม

ได ขณะที่การกำหนดนโยบายสาธารณะหลายครั้งภาคประชาชนไมไดมีสวนรวมอยาง แทจริง ทำให

นโยบายหลายเรื่องนำมาสูปญหามากกวาจะนำมาซึ่งการแกไข สงผลใหภาคประชาชน รวมตัวกัน

มากข้ึนเพื่อปกปองสิทธิของตนในฐานะพลเมือง ดวยความหวังวาเมื่อการเมืองภาคตัวแทน  

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 

                                         
*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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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  

 

บทนำ 

 ในสังคมไทยยังมีความเขาใจความหมายที่ของคำวา “พลเมือง” แตกตางกัน โดยหลายตอ

หลายครั้งมักใชคำวา “พลเมือง” “ประชาชน” และ “ราษฎร” ควบคูกันไปโดยเขาใจ วา 3 คำน้ีมี

ความหมายเหมือนกันและสามารถใชแทนกันไดทั้งที่แทจริงแลวทั้ง 3 คำน้ีมีความหมาย ที่แตกตาง

กันอยางมาก สิ่งสำคัญประการแรกในการสรางความเปนพลเมืองคือตองเริ่มตนจากการทำความ

เขาใจ ความหมายของคำวาพลเมืองใหถูกตองตรงกันกอนเพื่อใหเห็นวาเพราะเหตุใดพลเมืองจึงมี

ความ สำคัญ รวมไปถึงคุณสมบัติที่สำคัญและบทบาทหนาที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันม ีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขควรเปนเชนใด โดยความแตกตางที่สำคัญของคำวา “ราษฎร” 

“ประชาชน” และ “พลเมือง” อยูที่จิตสำนึกความรับผิดชอบและพฤติกรรมการแสดงออกตอ 

สาธารณะดังตอไปน้ี “ราษฎร” (subject) หมายถึงผูที่เปนภาระใหแกสังคมไมสามารถพึ่งพาตัวเอง

ได รอการ ชวยเหลือจากคนอื่นอยางเดียว อยางไรก็ตาม สังคมจะตองเปดโอกาสใหพวกเขามีการ

พัฒนาเพื่อ พึ่งพาตนเองไดมากข้ึน ผูที่อยูภายใตการดูแลและมีบทบาทเพียงการรับคำสั่งและทำตาม

คำสั่ง “ประชาชน” (people) หมายถึงคนที่อยูใตอำนาจ เปนผูรับคำสั่งและทำตามคำสั่ง เปน ผูดู

และไมใชผูเลน ในอีกนัยยะคือ ในสังคมมีผูปกครองและผูอยูภายใตการปกครอง ประชาชนในที่ น้ี

ถูกผูปกครองบอกใหไปเลือกต้ังหรือเสียภาษีก็จะทำตาม แตถามีโอกาสก็จะหนีภาษีหรือไมไปเลือก 

ต้ัง เปนตน เพราะจะมองที่ผลประโยชนของตนเองอยางเดียว โดยถาตัวเองไมไดผลประโยชนก็จะ

คิด หยิบฉวย แตถาตองเสียผลประโยชนก็จะไมยอมเสยีสละหรอืมสีวนในการชวยกันแกปญหาซึ่งถือ

วา มีจำนวนมากในสังคมบานเรา คือ เปนเพียงคนยืนดูเฉยๆ มนัียความหมายสะทอนใหเห็นอำนาจ

มาก ข้ึน มีการสื่อถึงความเปนเจาของประเทศ และเจาของอำนาจอธิปไตยมากกวากวาราษฎร 

 สวนคำวา “พลเมือง” (citizen) มีรากศัพทมาจาก 2 คำ คือ “พละ” + “เมือง” หมายถึง 

พละกำลัง “เมือง” หมายถึงบานเมือง เมื่อนำ 2 คำน้ีมารวมกันจึงทาใหคำวา  “พลเมือง” มีความ 

หมายที่มากไปกวาผูที่มีบทบาทหนาที่เพียงแครับคำสั่งจากรัฐและทำตามกฎหมายเทาน้ัน แตยัง 

หมายถึง ผูที่เปนกำลัง/พลังของบานเมือง รวมตัวกันทำเรื่องดีๆ รวมถึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบ    

ตอตัวเองและสังคม ซื่อสัตย เสียสละมีเหตุผล เห็นกับประโยชนสวนรวมและเปนสวนชวยใหสังคม 
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และประเทศชาติมีความเจรญิ โดยสรุป พลเมืองจึงหมายถึงคนที่เปน “พละกำลังของบานเมือง” ไม 

เปนภาระใหกับคนอื่นแตสามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือสังคมได ในสวนของภาษาอังกฤษไดให

ความแตกตางระหวางคำวา“ราษฎร” “ประชาชน” และ “พลเมือง” ไวเชนกัน คือ “ราษฎร” มา

จากภาษาอังกฤษคือ “Subject” ซึ่งในภาษาอังกฤษมีความ หมายถึงผูที่ถูกกระทา “ประชาชน” มา

จากคาภาษาอังกฤษวา “People” ซึงมีความหมายถึงกลุม คนหรือประชาชนทั่วไปในประเทศ สวน

คำวา“พลเมือง” มาจากภาษาอังกฤษ “Citizen” ศ.ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 23) กลาววา 

สังคมจะมีคุณภาพไดหากประชาชนพนจากความเปนราษฎรสูความเปนพลเมือง ดังน้ัน การพัฒนา

สังคมหน่ึงๆ ใหมีคุณภาพจึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองยกระดับ ความรูความ สามารถ (knowledge) 

ทักษะ (skill) และเจตคติ (disposition) ของผูคนในสังคมจาก “ราษฎร” ที่ยังเปนภาระใหกับคน

อื่นและสังคมไปสู “ประชาชน” ที่เปนเพียงผูเฝาดูยืนมองเฉยๆ ใหกลายเปน “พลเมือง” ที่มีความรู 

ความสามารถ ตระหนักในศักยภาพของตน มีความกระตือรือรนที่จะใชสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมาย

น้ันอยางเหมาะสมตามลำดับเห็นกับประโยชนของสวนรวมเปนสวนใหญและทำเพื่อใหบานเมืองมี

ความเจริญกาวหนามีความเปนอยูที่ดีและมีความสุขกันทั่วหนา 

 

พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยจะตองมีคณุสมบัติอะไรบาง 

 “ประชาธิปไตย” มาจากคำวา“ประชา” บวกกับ “อธิปไตย” ซึ่งแปลวาอำนาจสูงสุดใน

การปกครองประเทศ ประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเปนของ

ประชาชนดังน้ัน ประเทศใดปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึงมีฐานะเปน “เจาของ

ประเทศ”และจึงทาให “พลเมือง” ของประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย แตกตางจาก 

“พลเมือง”ของประเทศที่ปกครองดวยระบอบอื่น เพราะ “พลเมือง” ของระบอบอื่นไมใชเจาของ

ประเทศ จึงมีสิทธิเสรภีาพเทาที่เจาของประเทศหรือผูมีอำนาจของประเทศจะใหและมีหนาที่ตองทา

ตามคำสั่งของผูมีอำนาจของประเทศ แต “พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตยน้ันเปนเจาของ

ประเทศ จึงยอมมีสิทธิเสรีภาพในประเทศและโดยที่เปนเจาของประเทศ รวมกัน สิทธิเสรีภาพของ

พลเมืองจึงตองมีอยาง (ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ, 2543 : 34) เสมอภาคกัน แตถาทุกคนตางใชสิทธิ

เสรีภาพของคนตามอำเภอใจโดยไมคำนึงถึงกฎหมายหรือกติกาของสังคม ไมคำนึงถึงสิทธิของ

เจาของประเทศคนอื่นไมรับผิดชอบหรือเห็นแตประโยชนของตนเองสังคมก็ยอมเต็มไปดวยความ

วุนวาย มีแตปญหาและประชาธิปไตยก็ยอมไปไมรอดในที่สุด “พลเมือง”ในระบอบประชาธิปไตยจึง

ตองใชสิทธิเสรีภาพ โดยมีความรับผิดชอบ ตองเคารพกฎหมาย (กฎหมายในระบอบประชาธิปไตย

ตองมาจากประชาชน) และเคารพสิทธิของเจาของประเทศคนอื่น ดังน้ันเพื่อใหประชาธิปไตย หรือ 
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การปกครองตนเองของประชาชน ประสบความสำเร็จ เราก็จะตองสรางพลเมือง ที่ใชสิทธิเสรีภาพ

ภายใตกติกา เคารพสิทธิผูอื่นและใชสิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่

เราตองทราบคือวา ไมมีชนชาติใดเกิดมาเปนชนชาติประชาธิปไตย ประเทศที่ประสบความสำเร็จกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ลวนแตเคยลมเหลวและเคยฆากันมาแลวทุกประเทศ การที่

ประชาชนของประเทศเหลาน้ีมีความเปน “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย เปนสิ่งที่มาสรางใน

ภายหลังดวย “การศึกษา”ทั้งสิ้น และการศึกษาที่เขาใชคือ “การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง” หรือ 

Civic Education น่ันเอง การสรางพลเมืองใหมีความสามารถในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่ทาไดและเปนปจจัยของความสำเร็จของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยทุกประเทศ ในป พ.ศ. 2553 สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได ต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง ข้ึนมาเพื่อจัดทายุทธศาสตรของ

การศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองของประเทศไทยและไดขอสรุปวา “ความเปนพลเมือง”  

ในระบอบประชาธิปไตย ที่เปนข้ันพื้นฐาน มี 6 ประการ คือ (1) เคารพกติกา (2) เคารพสิทธิผูอื่น 

(3) เคารพความแตกตาง (4) เคารพหลักความเสมอภาค (5) พึ่งตนเอง และ (6) รับผิดชอบตอสังคม 

ซึ่งคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยน้ีไมไดเกิดข้ึนมาไดโดยการฟงบรรยาย

หรือสอนดวยการพูดใหฟง หากเกิดจากการ “เรียนรู” และ “ฝกฝน” โดยการใชกิจกรรมและการลง

มือปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนสามารถคิดไดและพัฒนาคุณสมบัติเหลาน้ีใหมีข้ึนมาไดดวยตนเอง (ปริญญา 

เทวานฤมิตรกุล, 2556 : 1-2)  

 ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได ประชาชนจะตองเปน “พลเมือง” ตามระบอบ

ประชาธิปไตย การปกครองในระบอบ “ประชาธิปไตย” ไมเพียงแตจะตองมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่

จะกำหนดรูปแบบหรือระบบ ที่ใชในการปกครองประเทศภายใตหลักการดังที่ไดกลาวมาเทาน้ัน สิ่ง

ที่สำคัญไมนอยไปกวากันก็คือ คนหรือประชาชน – ผูซึ่งเปน “เจาของประเทศ” ที่มีสิทธิเสรีภาพใน

ประเทศอยางเสมอภาคกัน จะตองมี ความสามารถ ในการปกครองกันเอง ระบอบประชาธิปไตยที่

เปนการปกครอง โดยประชาชนหรือการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเอง จึงจะประสบ

ความสำเร็จได “พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตยจึงไมเหมือนกับ “พลเมือง” ของการปกครอง

ระบอบอื่น “พลเมือง” ของการปกครองระบอบอื่นจะมีคุณสมบัติอยางไรจะข้ึนอยูกับอำเภอใจของ

ผูเปนเจาของอำนาจของประเทศประชาธิปไตย จึงมีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพ

อยางเสมอภาคกัน แตถาทุกคนตางใชสิทธิเสรีภาพของตนเอง สังคมก็ยอมเต็มไปดวยความวุนวาย มี

แตปญหาและประชาธิปไตย หรือ “การปกครองตนเองของประชาชน ก็ยอมไมรอด เพราะ

ประชาธิปไตยมิใชระบอบการปกครอง ตามอำเภอใจหรือใครอยากทาอะไรก็ทาโดยไมคำนึงถึง



553การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

สวนรวม อิสรภาพของ “พลเมือง” จึงมิใชอิสรภาพตามอำเภอใจ หากเปนอิสรภาพที่ควบคูกับความ

รับผิดชอบ คือรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่นและตอสังคม “ความเปนพลเมือง” (Citizenship) ของ

ระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึง การเปนสมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพ ควบคูกับ ความรับผิดชอบ

และมี สิทธิเสรีภาพ ควบคูกับหนาที่ โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกตางและเคารพ

กติกาในการอยูรวมกัน พรอมทั้งมีสวนรวมตอความเปนไปและการแกปญหาของสังคมของตนเอง 

ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอาจมีการใหนาหนักคุณสมบัติของ “ความเปน

พลเมือง” ที่แตกตางกันบาง แตโดยสรุปแลว “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปดวย

ลักษณะหกประการดังตอไปน้ี คือ หนึ่ง รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได สอง เคารพ สิทธิผูอื่น 

สาม เคารพความแตกตาง สี่ เคารพหลักความเสมอภาค หา เคารพกติกา และ หก รับผิดชอบตอ

สังคมและสวนรวม ซึ่งจะไดกลาวเปน ลำดับไปดังน้ี (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2556 : 4-7)  

(1) รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได – ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครอง

ที่ประชาชนเปนเจาของอำนาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเปนเจาของ

ประเทศเมื่อประชาชนเปนเจาของประเทศ ประชาชนจึงเปนเจาของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพใน

ประเทศของตนเอง ทำนองเดียวกับเจาของบานมีสิทธิเสรีภาพในบานของตน ระบอบประชาธิปไตย

จึงทำใหเกิดหลักสิทธิเสรีภาพ และทำใหประชาชนมี อิสรภาพ คือ เปนเจาของชีวิตตนเอง พลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย จึงเปน ไท คือเปนอิสระชน ที่รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได ไมยอมตน

อยูภายใตอิทธิพลอำนาจ หรือภายใต “ระบอบอุปถัมภ” ของผูใด เด็กจะกลายเปน “ผูใหญ” และ

เปน“พลเมือง” หรือสมาชิกคนหน่ึงของสังคมไดอยางแทจริง เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได 

(2) เคารพสิทธิผูอ่ืน – ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเปนเจาของประเทศ ทุกคนจึงมี

สิทธิเสรีภาพ แตถาทุกคนใชสิทธิเสรีภาพโดยคำนึงถึงแตประโยชนตนเองหรือเอาแตความคิดของ

ตนเองเปนที่ต้ัง โดยไมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอื่นหรือไมสนใจวาจะเกิดความเดือดรอนแกผูใด

ยอมจะทำใหเกิดการใชสิทธิเสรีภาพที่กระทบกระทั่งกันจนกระทั่งไมอาจที่จะอยูรวมกันอยางผาสุก  

ตอไปได ประชาธิปไตย ก็จะกลายเปนอนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแตสิทธิเสรีภาพของตนเองเปน

ใหญ สุดทายประเทศชาติยอมจะไปไมรอด การใชสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึง

จำเปนตองมี 

ขอบเขต คือ ใชสิทธิเสรีภาพไดเทาที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น “พลเมือง” ในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงตอง เคารพ สิทธิเสรีภาพของผูอื่น และจะตองไมใชสิทธิเสรีภาพของตนไป ละเมิด

สิทธิเสรีภาพของผูอื่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 28 วรรคหน่ึงจึง

บัญญัติวา “บุคคลยอมใช...สิทธิเสรีภาพของตนไดเทาที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น...” 
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(3) เคารพความแตกตาง – เมื่อประชาชนเปนเจาของประเทศ ประชาชนจึงมี เสรีภาพ

ในประเทศของตนเองดังที่ไดกลาวมาแลว ระบอบประชาธิปไตยจึงใหเสรีภาพและยอมรับความ

หลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกตางกันได ไมวาจะเปนเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต     

ความเช่ือทางศาสนา หรือ ความคิดเห็นทางการเมือง ดังน้ัน เพื่อมิให ความแตกตาง นามาซึ่ง        

ความแตกแยก พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยจึงตอง ยอมรับ และ เคารพ ความแตกตางของกัน

และกันเพื่อใหสามารถ อยูรวมกันได ถึงแมจะแตกตางกันและจะตองไมมีการใชความรุนแรงตอผูที่

เห็นแตกตางไปจากเราไดและตองยอมรับโดยไมจาเปนที่จะตอง เขาใจ วาทาไมเขาถึงเช่ือหรือเห็น

แตกตางไปจากเราและไมตองพยายามไปบังคับใหคนอื่นมาคิดเหมือนเรา “พลเมือง” จึงคุยเรื่อง

การเมืองในบานได ถึงแมจะเลือกพรรคการเมืองคนละพรรคหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละ

ขางกันก็ตาม 

(4) เคารพหลักความเสมอภาค – อำนาจสูงสุดของประเทศน้ันเปนของประชาชนทุกคน

ประชาชนทุกคนจึงเปนเจาของประเทศ รวมกัน เมื่อเปนเจาของรวมกัน ทุกคนจึงมีสวนในประเทศ

อยางเทา ๆ กัน ดังน้ันประชาชนทุกคนไมวาจะเปนใคร ไมวาจะรารวย หรือยากจน ไมวาจะจบ

ดอกเตอรหรือจบ ป.4 ไมวาจะมีอาชีพอะไร ไมวาจะเปนเจานายหรือเปนลูกนอง สิ่งตาง ๆ เหลาน้ี

เปนเพียง ความแตกตาง โดยทุกคนลวนแตเทาเทียมกัน ในฐานะที่เปน เจาของประเทศ ดังน้ัน 

พลเมืองจึงตอง เคารพหลักความเสมอภาค และ จะตอง เห็นคนเทาเทียมกัน คือเห็นคนเปน แนว

ระนาบ(Horizontal) เห็นคนเทาเทียมกับคนอื่นและเห็นคนอื่นเทาเทียมกับตน ไมวาจะยากดีมีจน 

ทุกคนลวนมี ศักด์ิศรีของความเปนเจาของประเทศ อยางเสมอกัน ถึงแมจะมีการการพึ่งพาอาศัย

แตจะเปนไปอยาง เทาเทียม ซึ่งจะแตกตางอยางสิ้นเชิงจากสังคมแบบ อำนาจนิยมในระบอบเผด็จ

การ หรือสังคม ระบบอุปถัมภ ซึ่งโครงสรางสังคมจะเปน แนวด่ิง (Vertical) ที่ประชาชนไมเสมอ

ภาค ไมเทาเทียม ไมใชอิสระชน และมองเห็นคนเปนแนวด่ิง มีคนที่อยูสูงกวาและมีคนที่อยูต่ำกวา 

โดยจะยอมคนที่อยูสูงกวา แตจะ เหยียด คนที่อยูต่ำกวา ซึ่งมิใชลักษณะของ “พลเมือง” ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

(5) เคารพกติกา – ประชาธิปไตยตองใช กติกา หรือ กฎหมาย ในการปกครอง ไมใช

อำเภอใจ หรือ ใชกำลัง โดยทุกคนตองเสมอภาคกันภายใตกติกาน้ัน แตถึงแมกฎหมายหรือมีกติกา 

แตหากวาประชาชนไม เคารพ หรือไมปฏิบั ติตาม กติกาก็หามีประโยชนอันใดไม  ระบอบ

ประชาธิปไตยจึงประสบความสำเร็จไดตอเมื่อมี “พลเมือง” ที่เคารพกติกา และ ยอมรับผล ของการ

ละเมิดกติกา“พลเมือง” จึงตองเคารพ “กติกา” ถามีปญหาหรือมีความขัดแยงเกิดข้ึนก็ตองใช

วิถีทางประชาธิปไตยและใชกติกาในการแกไข ไมเลนนอกกติกาและไมใชกาลังหรือความรุนแรง 
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(6) รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม –สังคมหรือประเทศชาติมิได ดีข้ึน หรือ แยลง โดย

ตัวของมันเอง ที่สังคมแยลงไปทุกวันน้ี เปนเพราะ การกระทา ของคน ในทางกลับกันสังคมก็ยอมจะ

ดีข้ึนไดดวย การกระทา ของคนในสังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนผูที่ตระหนักวา

ตนเองเปน สมาชิกคนหน่ึงของสังคม และรับผิดชอบตอการกระทาของตน “พลเมือง” จึงไมใชคนที่

ใชสิทธิเสรีภาพตามอำเภอใจ แลวทาใหสังคม เสื่อม หรือเลวรายไป หากเปนผูที่ใชสิทธิเสรีภาพโดย

ตระหนักอยูเสมอวาการกระทาใด ๆ ของตนเองยอมมีผลตอสังคมสวนรวม “พลเมือง” จึงตอง

รับผิดชอบตอสังคม และมองตนเองเช่ือมโยงกับสังคมเห็นตนองสวนหน่ึงของปญหาและมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาน้ันโดยเริ่มตนที่ตนเอง คือ รวมแกปญหาดวยการไมกอปญหาและลงมือทาดวย

ตนเองไมใชเอาแตเรียกรองคนอื่นหรือเรียกรองแตรัฐบาลใหแกปญหา แลวก็กอปญหาน้ันตอไป 

 

คุณลักษณะสำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สะทอนให เห็นคุณสมบัติที่สำคัญของ 

“พลเมือง” ไดเปนอยางดีวา พลเมืองคือคนที่จะตองเปนผู เลนไมใชยืนดู และเปนผูใชอำนาจ

อธิปไตยอยางแทจริง เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม พลเมืองที่ดีจึงตองรูจักสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นและ มีสวนรวมในการปกครองภายใตกรอบของกฎหมาย หลักแหงศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย และการเคารพ สิทธิของผูอื่นตลอดจนความรับผิดชอบตอความคิดเหน็ของตน ผูอื่น และ

ความเปนไปของเพื่อน รวมชาติอันเน่ืองมาจากการกระทาของตน รวมไปถึงปญหาของบานเมือง 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีบทบาททั้งการเปนผูนาและผูตาม ไมไดเปนเพียงผู ตามที่จาทา

หนาที่ตามคาสั่งหรือตามนโยบายของรัฐเทาน้ัน แตสามารถริเริ่มเสนอนโยบายตางๆ ได ดวยเหตุน้ี

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงควรตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและ ผูอื่น ไม

ปลอยใหการบริหารประเทศชาติหรือการกำหนดนโยบายตางๆ เปนหนาที่ของนักการเมือง ผูนำ 

หรือรัฐบาลเทาน้ัน แตควรชวยกันติดตามตรวจสอบใหขอเสนอแนะตางๆ ตอนโยบายเหลาน้ันดวย 

เพลโต (Plato) และ อริสโตเติล (Aristotle) บิดาทางรัฐศาสตรของตะวันตก กลาววา หากตองการ

ใหระบบการเมืองและประเทศชาติมีความมั่นคง และเอื้อประโยชนตอคนในสังคมอยาง แทจริงถวน

หนา พลเมืองจะตองเปนผูที่ความคิด พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่สอดคลองกับระบอบการ ปกครอง 

เพราะบทบาทที่สำคัญของพลเมืองคือการสนับสนุนและค้ำจุนการดำรงอยูหรือความมั่นคงของรัฐ  

 ดังน้ัน การพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองใหมีความสอดคลองและไปดวยกันกับระบอบ

การ ปกครองเพื่อสงเสรมิกันและกันจงึมีความสำคัญอยางย่ิง สถาบันพระปกเกลา ไดกำหนดคานิยม

ประชาธิปไตยไว 9 ประการ ประกอบดวย (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546 : 65-66)  
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 1. การเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพ  

 2. การทำหนาที่และมีสำนึกรับผิดชอบ  

 3. การธำรงไวซึ่งเสรีภาพของตนเคารพเสรีภาพของผูอื่น  

 4.การยึดหลักกฎหมายในการกระ ทำการตางๆ  

 5.การเคารพระเบียบ กติกา ขอบังคับของสังคม  

 6.การใชเหตุผลในการพิจารณา  

 7.การยึดมั่นในความยุติธรรม ความถูกตองชอบธรรม  

 8. การยึดหลกัสันติวิธีและธรรมาภิบาลในการดำเนินการและจัดการปญหาตางๆ  

 9. การมีสวนรวมและการเปนเจาของประเทศ  

 สำนักสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะของ

ความ เปนพลเมือง พบวามีคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการ ประกอบดวย  

1. ความรับผิดชอบ  

2. ความมี ระเบยีบวินัย  

3. จิตสาธารณะ  

4. ความซื่อสัตย  

5. ความมีเหตุผล  

 โดยสรุป พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเปนผูที่มีสำนึก รับผิดชอบ ซื่อสัตย และ 

มีจิตสาธารณะเปนคุณธรรมประจำใจ รวมไปถึงตองเปนผูมีวินัย มีเหตุผล แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ 

น้ันไดอยางเหมาะสมไมละเมิดผูอื่น ที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบตอสังคม กระตือรือรนและเขามา 

มีสวนรวมทางการเมือง เมื่อเปนเชนน้ี การเลือกต้ังจึงเปนเพียงวิธีการหน่ึงเทาน้ันที่พลเมืองจะตอง

ปฏิบัติและถือเปน หนาที่ แตโดยที่อำนาจทั้งหมดไมไดหมดไปหลังการเลือกต้ัง พลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยยังมีหนาที่ อีกหลายประการที่จะตองรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน หลักการดีๆ ของ

ระบอบประชาธิปไตยคงเปนไดเพียงแคตัวหนังสือ หาก สุดทายแลวพลเมืองเอาแตน่ิงเฉยและคิด

เพียงแตวาไมใชหนาที่ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคงไม แตกตางไปจากพลเมืองในระบอบการ

ปกครองอื่นๆ เพราะแมจะมีเสรีภาพ แตไมยอมใชสิทธิเสรีภาพ น้ันใหเกิดประโยชน 

 

ปกครองตนเองได ผูคนตองเปนพลเมือง 

ในหนังสือเรื่อง The Discourses มาเคียเวลลี่ (Niccolo Machiavelli) ย้ำวาบทบาทของ

พลเมืองในสาธารณรัฐโรมันโบราณซึ่งมีอายุอยูหลายรอยป มีบทบาทในการทาใหบานเมืองรุงเรือง
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หรือลมสลาย มาเคียเวลลี่เห็นวา พลเมืองตองมี “Virtu” ซึ่งหมายถึง มีทั้งความดีและความกลา

หาญเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม ไมวาความกลาหาญน้ีขัดกับหลักจริยธรรมและคุณธรรมสวน

บุคคลเชนใดก็ตาม ก็ถือวาเปนความดีได หากเปนไปเพื่อประโยชนของสาธารณรัฐ พูดอีกอยางก็คือ 

บางครั้งเราตองยอมเปนคนไมดีเพื่อใหบานเมืองไปไดดี ดวยเหตุผลน้ีคำวา“คนดี” กับ“พลเมืองดี” 

จึงไมจำเปนตองไปดวยกันเสมอไป มาเคียเวลลี่เห็นวา อันตรายตอสาธารณรัฐจะเกิดข้ึนไดงายที่สุดก็

เมื่อประชาชนหรือพลเมืองพากันคิดแตเรื่องสวนตัวหรือเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องเฉพาะตน 

เฉพาะสวนโดยละทิ้งความรับผิดชอบตอบานตอเมืองไปเสีย ซึ่งมาเคียเวลลี่เรียกปรากฏการณเชนน้ี

วา“คอรรัปช่ัน” สิ่งที่มาเคียเวลลี่วิตกที่สุดคือการคอรรัปช่ันในจิตใจของประชาชน โดยพากันไป

สนใจแตเรื่องสวนตน สวนยอยหรือเฉพาะกลุม สิ่งที่มาเคียเวลลี่ถามก็คือ คุณความดีของผูคนใน

สาธารณรัฐน้ันจะมองเหน็กันไดอยางไร ซึ่งคาตอบของเขาก็คือ ตองดูวาสิ่งที่ผูคนหรือพลเมืองทาน้ัน

เปนประโยชนตอบานเมืองหรือไม ถาเปนประโยชนตอบานเมือง ยอมถือวาเปนคุณงามความดีได

ทั้งสิ้น และจะคงเปนความดี ความงามได แมเมื่อมองจากเหตุผลสวนบุคคลออกไปแลว มันจะเปน

ความช่ัวรายเหี้ยมโหด ทารุณแคไหนก็ตาม สิ่งที่มาเคียเวลลี่คิดวาพลเมืองจะตองมีน้ันก็คือ “Virtu” 

ซึ่งแปลไดวาคุณธรรมหรือความดีเทาน้ัน บางทานแปลวาคุณธรรมหรือสานึกในความเปนพลเมือง

และโดยเชนน้ีก็ลดความแตกตางของการเปน “พลเมืองดี” กับการเปน “คนดี” ลง ซึ่งคนในยุค

ปจจุบันน้ันยอมรับไดยากกับการใชความเหี้ยมโหด ทารุณหรือการใชเลหเพทุบายเพื่อประโยชนของ

บานเมืองแมตามหลักคิดของมาเคียเวลลี่ แลวจะถือไดวาเปนคุณธรรมก็ได แตสำหรับคนทั่วไปใน

ขณะน้ีน้ัน การทำประโยชนใหบานเมืองหรือสวนรวมน้ัน ควรตองหลีกเลี่ยงการใชเลหเหลี่ยมช้ัน

เชิงกลอุบายหรือความรนุแรงดวยอยางแนนอน คำวาVirtu ในภาษาอิตาเลียน จึงกลายเปน Virtu 

ในภาษาอังกฤษ และ“คุณธรรม” ในภาษาไทย ซึ่งแมกระน้ันก็ยังเปนหลักคิดที่ใชไดในการปลูกฝง

ความคิดใหพลเมืองมีความรับผดิชอบและเสียสละตอบานเมืองแตทั้งน้ีตองไมขัดกับหลักจริยธรรม

สวนบุคคลดวย (เครตัน, เจมส แอล, 2543 : 170)  

สิ่งที่จะตองย้ำก็คือ ในระบอบประชาธิปไตยน้ันประชาชนจะเปนเพียงผูดู ผูชมหรือผู

วิจารณการเมืองไมได หากตองเขามาทาการเมืองเองดวยหรืออาจกลาวไดวาการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยน้ันตองถือวาเปนเรื่องสำคัญย่ิง เกินกวาที่จะปลอยใหอยูในมือ

ของผูนา ผูแทนหรือนักการเมืองเทาน้ันหากคิดตามโพคอกและสกินเนอร การปฏิรูปการเมืองที่

สำคัญในประเทศตางๆ รวมทั้งในประเทศไทยในขณะน้ี ก็คือการยกระดับความคิด จิตสานึกของ

ประชาชน ซึ่งในหลายที่หลายแหงยังเห็นตนเองเปนเพียงผูนอย ผูพึ่งพิงตนเองไมได ไมตางจาก 
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“ไพรทาส” ในยุคโบราณสักเทาไร ใหกลายมาเปนประชาชนช้ันหน่ึงที่เรียกตามพวกกรีกและโรมัน

โบราณวา “พลเมือง”น่ันเอง (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2554 : 74-76) 

สรุปไดวา มีความเกี่ยวของสัมพันธในเชิงความคิดพื้นฐานบางประการแตคำวาความเปน

พลเมืองน้ันมีความหมายที่ลึกซึ้ง เพราะหมายถึงการเขาใจถึงบทบาทหนาที่แหงตน พอ ๆ กับที่

เขาใจในสิทธิที่แตละคนพึงไดรับทุกคนสามารถเลือกใชชีวิตที่สมดุลโดยมีสถานะหลายบทบาทได 

อาจจะเปนสมาชิกของประชาสังคมแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายองคกรประชาสังคมหรือไมเปน

สมาชิกของประชาสังคมใดเลย นอกจากน้ีคำวา“พลเมืองดี” กับคาวา“คนดี”ไมจาเปนตองไป

ดวยกันเสมอไปเพราะพลเมอืงตองมีความดีและความกลาหาญ เสียสละเพือ่ประโยชนสวนรวม ไมวา

ความกลาหาญน้ีขัดกับหลักจริยธรรมและคุณธรรมสวนบุคคลเชนใดก็ตามและการไดรับการศึกษา

ทางการเมืองของพลเมืองชวยสงเสริมใหสังคมมีทุนมนุษย ทุนสังคม ที่กอใหเกิดความเขมแข็งของ

ระบอบประชาธิปไตย 

 

สรุป 

 การเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน เปนแนวคิดและ      

หลักการสำคัญของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบ               

มีสวนรวม เปาหมายของประชาธิปไตยชุมชน คือ การปลุกความต่ืนตัว ปลุกความตระหนักถึงสิทธิ

ความเปนประชาชนของคนในชุมชนทองถ่ิน ตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ ใหคนในชุมชนลุกข้ึนมา

ปกปอง ลุกข้ึนมาจัดการปญหาและแกไขปญหาดวยตนเอง มีความเสมอภาคมีสวนในการตัดสินใจ

ในเรื่องของสวนรวมและเรียนรูรวมกันในเรื่องของประชาธิปไตยโดยตรง ทาใหเปนประชาธิปไตยที่

กินไดคือประชาธิปไตยที่สามารถแกปญหาปากทองของชาวบานไดจริงๆ กระบวนการประชาธิปไตย

ชุมชนเปนเครื่องมือหรอืเปนกลไกหน่ึงที่รวมคนใหมาเรยีนรูรวมกัน มาแกไขปญหารวมกันและมาทา

งานพัฒนาโดยมีมิติทางการเมือง คือ เขาไปเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งยกระดับจิต

ของคนข้ึนใหมีความกลาหาญ ใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชนของตนเองและตอนักการเมืองที่ได

เลือกมาดวย ประชาธิปไตยที่เริ่มตนจากระดับฐานรากแมวาจะตองอาศัยระยะเวลาเพื่อพัฒนา

แนวคิดและสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนทั้งในระดับปจเจกและชุมชน หากสามารถทำไดสำเร็จจะ

เปนการพัฒนาที่ตอเน่ืองและย่ังยืนรวมทั้งเปนการสรางและปลูกฝงจิตวิญญาณประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวมใหกับประชาชน 
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ภาวะผูนำตามแนวทางการบริหารเศรษฐกิจชุมชน 

Leadership Based Approach to Economic Management 

 

ไพรัฐ  พานิชสกุลชัย0

* พรเศรษฐี  วุฒิปญญาอิสกุล 1

** 

 

บทคัดยอ 

 ภาวะผูนำ จึงมีความสำคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะตองมีคุณลักษณะ คือ 

มีสติปญญา ความดีงาม ความรูความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักนำใหคนทั้งหลายมา

ประสานกันและพากันไปสูจุดหมายที่ดีงามและลักษณะผูนำที่มีคุณภาพตองประกอบดวยหลัก          

3 ประการ คือ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง ตลอดจนตองมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ

ธรรมอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคนและสังคม 

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 

 

 

 

*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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บทนำ   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการขนานพระนามจากชาวโลกวา “ทรงเปน

พระมหากษัตริยนักพัฒนา” พระองคทรงเย่ียมเยียนพสกนิกรที่ยากไรและดอยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค 

ทรงสดับตรับฟงปญหาทุกขยากของราษฎร และทรงพระเมตตาพระราชทานแนวทางการดำรงชีพ 

เพื่อใหประชาชนของพระองคสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน (พระธรรมโกศาจารย  

(ประยูร ธมมจิตโต),  2549 : 3 - 52)  

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งช้ีแนวทางการพัฒนาที่มุงเนนความสมดุล องครวม และ

ย่ังยืน โดยเนนหลักการความพอประมาณและการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอที่จะตานทานและลด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆอยางรวดเร็วอันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน ปรัชญา

ดังกลาวเนนแนวทาง “การเดินทางสายกลาง” ทำใหองคการสหประชาชาติมีปณิธานมุงมั่นพัฒนา

คน ใหประชาชนเปนเปาหมายศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืนตอไป 

บทบาทของภาวะความเปนผูนำ  

บทบาทของภาวะความเปนผูนำทั้งที่มาจากผูนำดวยตำแหนงแตงต้ังและผูนำที่เกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติ ดังน้ี 

1. บทบาทของการเปนตัวแทนของหนวยงานในทุกสถานการณ (figurehead) ที่สำคัญก็

คือการเปนตัวแทนการเปนตัวแทนของหนวยงานเพื่อรวบรวมขอมูลจากภายนอกหนวยงานรวมถึง

บทบาทการตอนรับผูมาเย่ียมเยียนหนวยงาน 

2.บทบาทของนักพูด (spokesperson) เปนบทบาทการนำเสนอกิจกรรมของหนวยงาน 

บทบาทการสรางวิสัยทัศนที่ดีของหนวยงาน รวมถึงบทบาทการประชาสัมพันธกิจกรรมของ

หนวยงานใหเปนที่รูจักของบุคคลกลุมตาง ๆ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน ผูรับบริการ 

เพื่อนรวมอาชีพ และสังคมภายนอกหนวยงาน เปนตน 

3. บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) เพื่อผลประโยชนของหนวยงานและเพื่อ

ความเจริญกาวหนาของหนวยงานเปนสำคัญ เชน การตอรองจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเขาหนวยงาน การ

ตอรองราคาคากอสรางอาคารที่ทำการใหมของหนวยงาน เปนตน 

4.บทบาทการสอนงาน (coach) แกผูตามและเพื่อนรวมงานในหนวยงานเพื่อใหการ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น และทำใหผูนำเกิดความมั่นใจวาผูตามเพื่อนรวมงาน

ทำงานถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน และผลงานที่ไดจะมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของบุคคลทุกฝาย 

5.บทบาทในการสรางทีมงาน (team builder) เพื่อเปนการรวมพลังความสามัคคีของผู

ตามและเพื่อนรวมงานใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทำใหงานที่ทำอยูสำเร็จลุลวงไปไดโดยงาย ชวยลด
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ปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนขณะทำงานรวมกัน และที่สำคัญก็คือเปนการเสริมสรางขวัญและ

กำลังใจที่ดีย่ิงใหแกผูตามและเพื่อนรวมงานโดยตรง 

6.บทบาทในการแกปญหาดานเทคนิค (technical problem solver) โดยการใหบริการ

ในฐานะผูเช่ียวชาญ ผูแนะนำดานวิชาการ เพื่อใหการทำงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

7.บทบาทของผูประกอบการ (entrepreneur) เพื่อใหหนวยงานดำรงอยู ได และ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางตอเน่ือง 

บทบาทของภาวะความเปนผูนำทั้ง 7 บทบาทขางตน เมื่อพิจารณาอีกมุมมองหน่ึงจะ

พบวามีลักษณะที่เปนกระบวนการ (process) ซึ่งมีความเปนระบบ มีระเบียบ มีหลักเกณฑเปน

ลำดับข้ันตอนจากงายไปหายาก   ซึ่งกระบวนการภาวะความเปนผูนำนับวาเปนสิ่งสำคัญควรคาแก

การศึกษาเปนอยางย่ิง 

 

ความหมายของ ภาวะผูนำ (Leadership) 

 นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน นักวิชาการและผูรูจำนวนมากตางพยายามศึกษา ภาวะผูนำ วา

อะไรทำใหบุคคลหน่ึงๆ มีความพิเศษ โดดเดน ที่ทำใหคนอื่นๆ เดินตามและในหลายกรณี สามารถ

สรางความเปลี่ยนแปลงอยางย่ิงใหญในประวัติศาสตร มีผูพยายามใหความหมายของ ภาวะผูนำ วา

คือ คุณสมบัติที่ดี เชน สติปญญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนำใหคนทั้งหลาย

มาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายที่ดีงาม (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545 : 4) และผูนำ

จะตองยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไม

ยอทอตออุปสรรค ทุมเทสติปญญา มุงทำงานเพื่อประโยชนแกผูอื่นโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  

(วิกรม กรมดิษฐ, 2551 : 8)  นายแพทยประเวศ วะสี อธิบายวา ผูนำตามธรรมชาติจึงจะเปนผูนำที่

แท โดยมีคุณลักษณะที่ 1) ฉลาด ผูนำตามธรรมชาติจะฉลาดกวาผูนำที่มาจากการแตงต้ังหรือ

เลือกต้ัง เพราะการแตงต้ังหรือเลือกต้ังมักมีเหตุปจจัยที่ไมไดของแท แตในการกระบวนรวมกันคิด 

รวมกันทำ ของแทจะปรากฏใหไดรูเสมอ  2) เปนคนที่เห็นแกสวนรวม ทำใหสวนรวมมีกำลังในการ

ทำงานรวมกัน ความเห็นแกตัวหรือเห็นแกสวนรวมจะปรากฏใหผูคนไดรับรู แตในการแตงต้ังและ

เลือกต้ัง คุณสมบัติเหลาน้ีไมปรากฏ 3) เปนคนติดตอสื่อสารกับคนรูเรื่อง ถาเปนคนฉลาดและเห็น

แกสวนรวมแตเปนคนไมสื่อสารหรือติดตอสื่อสารไมรูเรื่อง ก็เปนผูนำไมได 4) เปนที่ยอมรับของ

สมาชิกโดยอัตโนมัติ คือ ผูนำตามธรรมชาติจะเปนที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทำใหการ

ทำงานในองคกรราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพซึ่งตางจากการไดผูนำวิธีอื่น ซึ่งมักมีเรื่อง

แตกแยกเรื้อรัง  
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 ภาวะผูนำ หรือ ความเปนผูนำ ยังหมายถึง บุคลิกภาพพิเศษหลายอยางในตัวผูนำ          

ที่ สามารถที่จะบังคับบัญชาผูอื่นได โดยอาศัยอำนาจหนาที่ (Authority) จากตำแหนงและอำนาจ

บารมี  (Power) ที่ ไดจากตัวของเขาเองเป นเครื่องมื อ  และสามารถจะสรางอิท ธิพลต อ

ผูใตบังคับบัญชาใหมีความเช่ือถือ ยอมรวมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ

ลักษณะของความผูนำ ความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ เปนตน เพื่อใหบรรลุถึง

จุดมุงหมายของกลุมหรือขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งในบางขณะคนที่

ไดรับการยอมรับหรือยกยองใหเปนผูนำ แตก็ไมไดเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ก็อาจจะพูดวา

เขาไมมีภาวะผูนำ ตรงกันขามบางคนไมไดเปนผูนำ แตกลับไดรับความเช่ือถือ ยอมรับและรวมมือ

ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกตางดังกลาวสอดคลองกับคำพูดที่วา “ผูนำ

อาจจะไมมีภาวะผูนำ    ผูมีภาวะผูนำอาจจะไมไดเปนผูนำ” (วิเชียร วิทยอุดม, 2550 : 3)   

 ภาวะผูนำ คือ ความสามารถหลายๆ ดานของผูนำ ไดแก 

 1) ความสามารถในการทำงาน คือ ผูนำจักตองศึกษาใหเขาใจถองแทในหนาที่ของตนเอง 

สามารถปฏิบัติงานไดและใหคำแนะนำได ซึ่งจะทำใหผูใตบังคับบัญชามีความเช่ือถือ ศรัทธา และให

ความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มใจ 

 2) ความสามารถในการจูงใจ คือ ผูนำจักตองมีจิตวิทยาในการครองใจผูใตบังคับบัญชาใน

ทุกๆ ดานเปนอยางดี 

 3) ความสามารถในการควบคุม คือ ผูนำตองควบคุมงานเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตาม

เปาหมายไดทั้งปริมาณและคุณภาพที่ตองการ 

 4) ความสามารถในการประสานงาน คือ ผูนำตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 5) ความสามารถในการตัดสินใจ คือ เมื่อเกิดปญหาใดๆ ข้ึน ผูนำตองสามารถเผชิญหนา

กับปญหาตางๆ และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตองเปนสวนใหญ 

 6) ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค คือ ผูนำตองมีความคิดสรางสรรคอยูเสมอซึ่ง

จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแกองคกร (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2537 : 21)   

 ความแตกตางระหวาง ผูบริหาร กับ ผูนำ ไวอยางนาสนใจวา ผูบริหารสนใจเกี่ยวกับการ

นำนโยบายไปปฏิบัติ สวนผูนำสนใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา ผูบริหาร

คิดถึงตนไม สวนผูนำคิดถึงปาทั้งปา รวมทั้งตนไมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ันดวย (สุนทร โคตร

บรรเทา, 2551 : 2)  

 ภาวะผูนำ (Leadership) วาคือ คุณลักษณะที่เปนบุคลิกภาพและอุปนิสัยของบุคคลที่ทำ

ใหบุคคลน้ันไดรับความไววางใจจากบุคคลอื่นและนำพาบุคคลอื่น ซึ่งสอดรับกับ คุณลักษณะที่สำคัญ
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ของผูนำคือจะตองเปนผูที่มองโลกในแงดี อีกทั้งมีความมุงมั่นเพียรพยายามขณะเผชิญหนากับ

ปญหายุงยาก ทั้งจะตองแผรังสีความเช่ือมั่นออกมา แมวาตัวเองไมแนใจในผลลัพธที่จะเกิดข้ึน บท

ทดสอบสุดทายสำหรับผูนำ คือ ความรูสึกของผูรวมประชุมวาภายหลังการประชุมกับผูนำแลว มี

ความรูสึกฮึกเหิมและเช่ือมั่นหรือไม (วิลเลี่ยม อี. ไฮเนคกี้และโจนาธาน มารช, 2546 : 107)    

 เกณฑที่บอกความเปนผูนำที่ดีมีดังน้ี สรางแรงจูงใจใหลูกนอง เปนผูฟงที่ดี เช่ือมั่นใน

ทีมงาน รูจักพูดขอบคุณ มีบุคลิกแบบราเริงไมอมทุกข รับรูปญหาของลูกนอง เคารพเวลาสวนตัว

ของลูกนอง สุขุมภายใตแรงกดดัน   เปนตัวอยางที่ดี เปนผูเช่ียวชาญในงานของตัว ออนนอมถอมตัว 

มากอารมณขัน และ ตองเลี้ยงฉลองเมื่อมีความสำเร็จ (วิลเลี่ยม อี. ไฮเนคกี้และโจนาธาน มารช, 

2546 : 109-110)  คุณลักษณะของผูนำที่ดีควรมี 8 ประการ ไดแก 

 1) ตองเปนผูที่ใฝการเรียนรูอยูตลอดเวลา (Continually Learning) ทั้งการเรียน การ

อบรม การฝกฝน และต้ังใจฟงในสิ่งที่คนอื่นพูด ทั้งยังชอบถามคำถาม และกระตือรือรนในการ

เรียนรูสิ่งใหมๆ  

 2) ชอบบริการผูอื่น (Service-Oriented) มีชีวิตเพื่อชวยเหลือผูคน มิใชคิดแตเรื่อง

ความสำเร็จทางอาชีพเทาน้ัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมและอยากใหการบริการแกทุกคน 

 3) เช่ือมั่นในพลังดานบวก (Positive Energy) มีความราเริง มีความสุข คิดในแงบวก มี

ศรัทธาตอสิ่งที่ทำ มีอารมณขัน และนิยมหลีกเลี่ยงความคิดหรือพลังดานลบ 

 4) เช่ือมั่นในบุคคลอื่น (Believe in Other People) พยายามแสวงหาจุดแข็งของคนอื่น 

ไมคอยหาจุดบกพรองในบุคคล นิยมใหอภัยในความผิดพลาดของคนอื่น ไมผูกอาฆาตแคน มักเช่ือวา

ทุกคนมีขอดีที่ซอนอยูในตน 

 5) ใชชีวิตไดอยางสมดุล (Balanced Lives) มีชีวิตสวนตัว ชีวิตสังคม สุขภาพกายและใจ

ที่สมดุล ไมนิยมความสุดโตง มีความสม่ำเสมอในการทำกิจกรรมชีวิตในแตละวัน และพักผอนอยาง

เพียงพอ  

 6) มองชีวิตเปนการผจญภัย (Adventure) คาดหวังวาจะไดเห็นเรื่องใหมๆ ในชีวิตไดทุก

วัน ขณะที่คนอื่นๆ เห็นเปนเรื่องจำเจ ความสรางสรรคของผูนำมาจากภายใน ไมชอบเดินตามใคร มี

ความยืดหยุนในการใชชีวิตสูง 

 7) นิยมทำงานเปนทีม (Synergistic) มักนำความเปลี่ยนแปลงมาสูทีมงานไดอยาง

อัศจรรย ทำงานหนักและมีความเฉลียวฉลาด เคารพความสามารถของผูอื่น ไมสนใจตำแหนงแต

สนใจการทำงานใหสำเร็จ 
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 8) พัฒนาศักยภาพในตนเอง (Self-Renewal) ใน 4 ดานตลอดเวลา ไดแก ดานกายภาพ 

สติปญญา อารมณ และจิตใจ ดานกายภาพมีการออกกำลังกาย เปนตน ดานสติปญญา มีการอาน

หนังสือ การเขียน และการจินตนาการ  ดานอารมณ คือ การฝกตนใหอดทน ฟงคนอื่นอยางต้ังใจ 

รับผิดชอบในภารกิจการงาน ดานจิตใจ มีการสวดมนต ทำสมาธิ อานคัมภีรศาสนา และถือศีลอด     

เปนตน (Steven R. Covey, 1992 : 33-39)    

 การศึกษาของสตีเวน โควีย สอดคลองกับแนวคิดของ แจ็ค เวลช (Jack Welch) นัก

บริหารจัดการที่มือช่ือเสียงของบริษัทจีอี หรือ General Electric ซึ่งเขียนหนังสืออัตชีวประวัติ

ตนเองช่ือ “Jack: Straight from the Gut” เขากลาววา ผูนำตองเปนคนระดับยอดเย่ียมหรือ 

ระดับ A ที่มีความกระตือรือรนสูง สามารถทำงานใหสำเร็จเปนรูปธรรมได เปนผูที่รับฟงความ

คิดเห็นจากคนรอบดาน และมองเห็นทางออกใหแกปญหาขององคกรไดหลายทาง ผูนำยังตอง

สามารถสรางบรรยากาศการทำงานใหสนุก คุณสมบัติของผูนำที่ แจ็ค เวลช คิดไวคือตองมี

องคประกอบ 4 อี  (4 Es) ไดแก 

 1. เปนผูมีพลังสูง (Energy) มีความกระตือรือรนในการทำงานและการใชชีวิต 

 2. สามารถสรางความกระตือรือรนในการทำงานใหแกบุคคลอื่น (Energize others) ให

มุงสูจุดหมายเดียวกันขององคกรได  

 3. มีการตัดสินใจไดอยางเฉียบขาด (the Edge to make tough decisions) 

 4. สามารถบริหารงานและส งงานไดตามเวลา (Execute and deliver on their 

promises) (Jack Welch, 2003 : 195)  

 โดยองคประกอบทั้ง 4 น้ีตองออกมาจาก แรงผลักภายใน (Passion) ที่อยูในตัวผูนำ แจ็ค 

เวลช กลาววา หากผูนำปราศจากคุณสมบัติเหลาน้ี เขาจะเปนผูนำที่ย่ิงใหญและประสบความสำเร็จ

ไมไดเลย   

 โฮแกน และคณะ (Hogan and others) อธิบายวา ภาวะผูนำ คือ การชักชวนบุคคลอื่น

ใหปลอยวางความสนใจสวนตัว และใหปฏิบัติตามเปาหมายสวนรวมที่จำเปนสำหรับสวัสดิภาพของ

กลุม (Robert Hogan, Gordon J. 1994 : 49)   

 นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาของ เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus) ที่ไดศึกษา

เอกสารงานวิจัยกวา 1,000 ช้ิน และช้ีใหเห็นวางานวิจัยเหลาน้ีทำใหเกิดคำนิยามภาวะผูนำที่ดีหรือ

ภาวะผูนำที่มีประสิทธิผล (Effective Leadership) มากกวา 350 นิยาม และกลาววาไมมีคำนิยาม

ใดชัดเจนและเขาใจงายเทากับคำนิยามที่แยกใหเห็นขอแตกตางระหวาง ผูนำ (Leader) กับ ผูไม

เปนผูนำ (Non-leader) และแยกให เห็นขอแตกตางระหวาง ผูจัดการ (Manager) กับ ผูนำ 
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(Leader) วา “ผูจัดการ คือ ผูทำสิ่งใหถูกตอง สวนผูนำ คือ ผูทำในสิ่งที่ถูกตอง” (A manager 

does the thing right, a leader does the right thing.)  

 ผูนำที่มีประสิทธิภาพจะไมตัดสินใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ผูนำที่ดีจะมุงเฉพาะไปที่

เรื่องที่สำคัญจรงิๆ เทาน้ันที่มผีลกระทบอยางมากตอองคการ ผูนำจะเปนผูที่มีความคิดละเอียดออน 

แยกแยะไดวาเรื่องใดมีความสำคัญมากนอยแตกตางกัน ผูนำจะไมมาคิดแกปญหาที่เกิดข้ึนในแตละ

วัน เขาจะเขาไปเกี่ยวกับงานเชิงยุทธศาสตรที่สำคัญที่สุดระดับองคการเทาน้ัน (ทองหลอ เดชไทย, 

2544 : 10)  

 ในป ค.ศ. 1940 ไดทำการศึกษาคุณลักษณะของผูนำและสรุปงานวิจัยออกมาไดถึง 79 

ลักษณะ เขาสรุปออกมาได เปน 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 หรือคุณลักษณะที่โดดเดนของคนๆ หน่ึงที่

ทำใหบุคคลอื่นๆ หันมายอมรับ เช่ือถือ และยอมทำตาม คุณสมบัติดังกลาว อาทิ สติปญญา ความดี

งาม คุณธรรม ความพากเพียร ความสามารถในการจูงใจคน ความสามารถในการสื่อสาร มองโลกใน

แงบวก การมีอารมณขัน เปนตน และยังควรเปนผูที่มุงหวังประโยชนสวนรวมหรือเปาหมายของ

องคการมากกวาประโยชนสวนตัว นอกจากน้ีผูนำยังควรเปนแบบอยางในการรักษาสมดุลของชีวิต

ทั้งสุขภาพกาย ใจ และอารมณ ใหเปนแบบอยางแกคนอื่นๆ อีกดวย    

 

บทบาทหนาท่ีของผูนำ 

ผูที่เปนผูนำตองสามารถนำพาทีมใหบรรลุวัตถุประสงคการทำงานและตอบสนองความ

ตองการของลูกทีมใหได ดังน้ันผูนำจึงจำเปนตองมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางไปจากลูกทีมคนอื่นๆ 

ความหมายของคำวา บทบาท ไดแก พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามที่สังคมหรือองคการ

กำหนดใหในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมไปตามบทบาทที่ถูกกำหนดน้ัน บางคนอาจ
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ไมกระทำตามบทบาทน้ันๆ ก็ได ซึ่งผลกระทบทางสังคมจะมีตอมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเสมอ  

บทบาท ยังหมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับคนที่อยูในสถานภาพที่แตกตางกันวาจะตองปฏิบัติ

ตัวเชนไร เปนบทบาทที่กลุมคนหรือสังคมคาดหวัง ซึ่งบทบาทสามารถนำมาใชพยากรณพฤติกรรม

ของบุคคลไดดวย(งามพิศ สัตยสงวน, 2538 : 96)   

ผูนำของสถานศึกษาและสรุปไดวาผูบริหารสถานศึกษาจำตองมีบทบาทใน 17 ประการ 

ไดแก (Richard D. Gorton, 1983 : 71) 

1. เปนผูกำหนดทิศทางในการทำงาน (Direction Setter) เพื่อใหงานของโรงเรียนประสบ

ความสำเร็จตามภารกิจและพันธกิจที่ต้ังไว 

2. เปนผูจุดประกายภาวะผูนำข้ึนในตนเองและคนอื่นๆ (Leadership Catalyst) สามารถ

จูงใจคน และโนมนาวลูกทีมใหทำงานหนักได 

3. เปนนักวางแผน (Planner) สามารถคาดคะเนเหตุการณในอนาคต และเตรียมทีมให

พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

4. เปนนักตัดสินใจที่ดี (Decision Maker) มีความเฉียบคมในการตัดสินใจ และมีความคิด

พินิจพิเคราะหไดอยางรอบดานกอนกระทำการตัดสินใจ 

5. เปนนักจัดการองคการที่ดี (Organizer) สามารถจัดระเบียบของสถานศึกษาที่ตนเอง

ทำงานไดอยางเปนระบบและเขาใจพฤติกรรมองคการของตนเอง 

6. เปนนักเปลี่ยนแปลง (Change Manager) ผูนำตองไมกลัวการเปลี่ยนแปลงและพรอม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำใหองคการดีข้ึน 

7. เปนผูประสานงานทีดี่ (Coordinator) มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอทุกคน รูวิธีการสื่อสารกับ

คนอื่นๆ สามารถประสานกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เปนนักสื่อสาร (Communicator) ผูบริหารตองสามารถสื่อสารไดอยางอยางดีทั้งใน

การพูดและการเขียน และใชสื่อตางๆ เปนในการสื่อสาร 

9. เปนนักไกลเกลี่ย (Conflict Manager) สามารถตอรอง ไกลเกลี่ย แกปญหาความ

ขัดแยงที่เกิดข้ึนกับองคการได 

10. เปนนักแกปญหา (Problem Manager) สามารถวินิจฉัยปญหาและแกไขปญหาไดดี 

11. เปนนักจัดระบบ (System Manager) ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหระบบ

และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวของ สามารถนำเอาทฤษฎีมาประยุกตในการบริหารได 

12. เปนผูสอนที่ดี (Instructor) สามารถสอนงานลูกทมีได และรูจกัพัฒนาการของมนุษย 

สรางหลักสูตรการเรียน การอบรมได 
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13. เปนผูบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) สามารถทำงานไดกับคนทุกระดับ 

ประเมินผลการทำงานของทุกคนไดอยางยุติธรรม 

14. เปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) มีความสามารถในการบริหาร

งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ การกอสรางและการบำรุงรักษา 

15. เปนผูประเมิน (Appraiser) มีความสามารถในการประเมินการปฏิบัติงานของทีม 

ประเมินความตองการ ประเมนิระบบ และเรียนรูวิธีทางสถิติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

16. เปนนักประชาสัมพันธ (Public Relation Manager) สามารถสื่อความหมาย รูจักวิธี

สรางภาพพจนใหแกองคการ รูและเขาใจการเผยแพรขาวสารดวยสื่อตางๆ ชนิด 

17. เปนประธานในพิธีการ (Ceremonial Head) สามารถเปนประธานในพิธีไดดี มี

บุคลิกแบบผูนำ มีความสามารถในการพูดและแสดงบทบาทไดอยางหลากหลาย    

บทบาทและหนาที่ของผูนำทางการศึกษาไว 14 บทบาท ไดแก (กิติพันธ รุจิรากุล, 2529 : 

58-61)  

1. ผูนำในฐานะผูบรหิาร (The leader as executive) 

2. ผูนำในฐานะนักวางแผน (The leader as planner) 

3. ผูนำในฐานะผูกำหนดนโยบาย (The leader as policy maker) 

4. ผูนำในฐานะผูเช่ียวชาญ (The leader as expert) 

5. ผูนำในฐานะเปนตัวแทนติดตอกับบุคคลภายนอก (The leader as external group 

representative) 

6. ผูนำในฐานะผูควบคุมความสัมพันธของสมาชิกในกลุม (The leader as controller 

of internal relations) 

7 . ผู น ำ 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 . ผู นำในฐานะตัวแทนรับผิดชอบ (The leader as substitute for individual 

responsibility) 

12. ผูนำในฐานะผูมีอุดมคติ (The leader as ideology) 

13. ผูนำในฐานะบิดา (The leader as father figure) 
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14. ผูนำในฐานะผูรับผิดชอบ (The leader as scapegoat)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ไดระบุเกี่ยวกับบทบาทที่ผูบรหิารสถานศึกษาตองมดัีงน้ี 1) ผูบริหารสถานศึกษา คือ บุคลากร

วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน 2) บทบาทผูบริหาร

สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ของผูบริหารเมื่อเขามารับตำแหนง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 101)  

 

การบริหาร 

การบริหาร  หมายถึง การทำงานใหสำเร็จโดยอาศัยคนอื่น  (Getting  things  done  

through  other  people)  เมื่อวาตามคำนิยามน้ีการบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปน

รูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรูน่ันคือในวันอาสาฬหบูชา  เมื่อพระพุทธเจาทรง

แสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคียซึ่งทำใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เมื่อมีพระสังฆ

รัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางน้ี  พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 

วิธีการที่พระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ  ซึ่งดำรงสืบตอมาจนถึง

ปจจุบันเปนเวลา 2500 ป เปนขอมูลใหเราศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร  นอกจากน้ียังมีพุทธพจนที่

เกี่ยวเน่ืองกับการบรหิารกระจายอยูในพระไตรปฎก  การศึกษาพุทธพจนเหลาน้ันก็จะทำใหทราบถึง

พุทธวิธีบริหาร1   

การศึกษาวิธีพุทธบริหารในครั้งน้ีขอใชหนาที่ของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณา  

หนาที่  (Function)  ของนักบริหารมีอยู  5  ประการตามคำยอในภาษาอังกฤษวา  POSDC 

P  คือ  Planning  หมายถึง  การวางแผน  เปนกำหนดแนวทางแนวดำเนินงานปจจุบัน  

เพื่อความ สำเร็จที่จะตามมาในอนาคต  ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนเพื่อกำหนดทิศทางขององคกร 

O  คือ  Organizing  หมายถึง  การจัดองคกร  เปนกำหนดโครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร  มีการแบงงานกันทำและการใชคนใหเหมาะกับงาน 

S  คือ  Staffing  หมายถึง งานบุคลากร   เปนการสรรหาบุคลากรใหม  การพัฒนา

บุคลากรและการใชคนใหเหมาะกับงาน 

D  คือ  Directing  หมายถึง  การอำนวยการ  เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดำเนินการ

ตามแผน  ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนำ 

C  คือ  Controlling  หมายถึง  การกำกับดูแล  เปนการควบคุมคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 
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เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองคกรการ

บริหารงานบุคคลการอำนวยการและการกำกับดูแลตามลำดับตอไปน้ี 

นักบริหารท่ีดี : 

วิธีบริหารงานที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยที่ใชทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งทำใหไดทั้งน้ำใจคน

และผลของงานนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเปนหลักในการบริหาร เขามีธรรมที่เรียกวา

พละ 4 ประการอยูในใจ คือ  

๑. ปญญาพละ  กำลังความรูหรือความฉลาด 

๒. วิริยะพละ  กำลังแหงความเพียร 

๓.  อนุวัชชพละ  กำลังการงานที่ไมมีโทษหรือความสุจริต 

๔.  สังคหพละ  กำลังการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ 

พละหรือกำลังแหงคุณธรรมทั้ง 4 ประการน้ี ชวยทำใหนักบริหารปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองคการแตงต้ังบุคลากรอำนวยการ และ

ควบคุมไดดีตองมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ ย่ิงเขามีคุณธรรมทั้ง 4 ขอน้ีเพิ่มมาก

ข้ึนเทาใด ก็ย่ิงทำงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทาน้ัน ตรงกันขามถาใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง 4 

ประการ แมเพียงบางขอเขาก็เปนบักบริหารที่ดีไมได 

ผูนำท่ีดี  : 

ผูนำคือผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหว  หรือกระทำการในทิศทางที่ผูนำกำหนดเปาหมายไว  

หลายคนมีบทบาทเปนผูนำกันอยูแลว  เชน เปนผูนำองคกร ผูนำสมาคม ผูนำวัด และแมกระทั่ง

หัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนำ (ณัฐนรี ศรีทอง, 2552 : 296 – 309)   

ปญหาของผูนำก็คือทำอยางไรจะใหเปนที่ยอมรับของผูตาม  เริ่มต้ังแตหาทางใหไดรับการ

เลือกต้ังเขาสูตำแหนงผูนำ  เมื่อไดรับเลือกต้ังแลวก็ยังไดรับความรวมมือจากสมาชิกชวยกันทำงาน

และมีผลงานเปนที่ประจักษจนพรอมที่จะไดรับเลือกต้ังใหกลับมาดำรงตำแหนงอีกในสมัยหนา 

ผูนำจะประสบความสำเรจ็ตามข้ันตอนดังกลาวไดก็ตองมีธรรมะประจำใจ  ธรรมะขอหน่ึง

สำหรับผูนำก็คือ  นิวาตะ  หมายถึง  ความออนนอมถอมตน  คำวา  นิวาตะ  แปลตามตัวอักษรวา

ไขลมออก  บางคนพอไดรับเลือกเปนผูนำหรือเปนกรรมการบอรดตาง ๆ  ชักกรางหรือวางทาพอง

ลมดวยทิฐิมานะ  วาขาเปนผูนำแลวนะ  สวมหัวโขนแลวใสประจำไมเคยถอด  ไปไหนก็ใสหัวโขนขม

คนอื่น  คนประเภทน้ีตองไขลมออกบาง  คือ หัดถอดหัวโขนออกบางแลวจะสบายข้ึน 

ภาวะผูนำทางเศรษฐกิจชุมชนตองรูหลักครองเรือนความสุขสี่ประการ : การจะเปน

ผูบริหารและเปนผูนำทางเศรษฐกิจชุมชนน้ันตองเปนผูรูหลักการครองเรือน หลักที่วาน้ีถือเปน
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ธรรมนูญชีวิตประการหน่ึงที่ชาวไทยควรยึดถือปฏิบัติและจะตองวัดหลักเกณฑดังน้ี (อุดมพร อมร

ธรรม, 2549 : 132) 

มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมีหรือความสุขที่

ชาวบานควรพยายามทำใหเกิดข้ึนแกตนอยูเสมอ เรียกสั้น ๆวา สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข) 4 คือ 

1.1 อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและอุนใจวาตนมีโภค

ทรัพย ที่ไดมาดวยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม 

1.2 โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวา ตนไดใชทรัพยที่

ไดมาโดยชอบน้ัน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูที่ควรเลี้ยงและบำเพ็ญคุณประโยชน 

1.3 อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหน้ี คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มใจวา ตนเปนไท ไมมี

หน้ีสินติดคางใคร 

1.4 อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจวา ตนมี

ความประพฤติสุจริต  ไมบกพรองเสียหาย ใครติเตียนไมไดทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจบรรดา

สุข 4 อยางน้ี อนวัชชสุข มีคามากที่สุด 

 

สรุป  
"ภาวะผูนำ" คือ พฤติกรรมของบุคคลในการกำกับกิจกรรมของกลุมไปสูเปาหมายรวมกัน  

นักบริหารงาน คือ  ผูทำงานใหสำเร็จโดยอาศัยคนอื่น  เขาบริหารดวยธรรมาธิปไตย  ที่ถือหลักการ

และความสำเร็จของงานเปนใหญ  จึงเปนผูนำที่น่ังอยูในหัวใจของคนรวมงาน   ทั้งน้ีเพราะเขามี

ธรรมเปนพลังในการบริหาร  4  ประการ  คือ ปญญาพละ กำลังแหงความรอบรูเรื่องตน  เรื่องคน  

และเรื่องของงาน  วิริยะพละ กำลังแหงความขยันที่ปลุกใจตนเอง  และคนอื่นตลอดเวลา อนวัชช

พละกำลังแหงความสุจริตที่ปราศจากรูรั่วแหงชีวิตอันเกิดจากอบายมุข สังคหพละ กำลังแหงมนุษย

สัมพันธที่ประสานใจคนรวมงานเขาดวยความโอบออมอารี  วจีไพเราะ และสงเคราะหประชาชน  

และวางตนพอดี  ผูมีธรรมอยูในหัวใจ  ยอมเปนศูนยรวมใจคนรวมงาน  และสามารถจัดการใหงาน

ในหนาที่ลุลวงไปดวยดี  ด่ังพุทธศาสนสุภาษิตที่วา  “เอโส  หิ  อุตฺตริตโร  ภาราวโห  ธุรนฺธโร  โย 

ปเรสาธิปนฺนานํ  สยํ  สนฺธาตุมรหติ ผูใดเมื่อคนเหลาอื่นขัดแยงกันอยูตนเองเปนผูประสานใหพวก

เขาดีกัน  ผูน้ันเปนคนรับภาระและจัดการธุระที่ยอดเย่ียม” 
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การปรับตัวขององคกรภาครัฐ: การเมืองไทยในทศวรรษหนา  

Adjusting of Government Organizations: Thai Politics in the Next Decade 

 

ณัฏฐชนนจ ภูจอมจิตร∗ 

 

บทคัดยอ 

 การปรับตัวขององคกรภาครัฐเปนการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเทาทันและตอบสนองความ

คาดหวังของทุกภาคสวนในการกาวไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 และสอดรับกับนโยบายการ

เมืองไทยในทศวรรษหนา โดยมุงเนนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารงานภาครัฐ เชน การ

บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุมคา การ

จัดการโครงสรางที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแขงขันการใหบริการ

สาธารณะ การใหความสำคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการ

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 
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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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บทนำ 

 การเปลี่ยนแปลงมักถูกมองเปนเรื่องปกติวิสัย ที่สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา โดย

พื้นฐานถือเปนเรื่องธรรมชาติที่มีลักษณะคอยเปนคอยไป หรืออาจเกิดจากเหตุการณที่ไมคาดฝนที่

เปนผลของการกระทำของบุคคลที่ตกอยูในภาวะความผันผวนของสถาบันการเงินโลก วิกฤตทาง

การเมือง สภาพสังคมที่วุนวายซึ่งมีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน เรียกวา “การพัฒนา” สวนการ

เปลี่ยนแปลงที่ลดลงกวาเดิม จะเรียกวา “ไมมีการพัฒนา” ดังน้ันการเรียนรูและทำความเขาใจใน

สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการมีความรูสึกที่ไวตอ การเปลี่ยนแปลงขององคการ 

(Sensitivity of Change) เปนสิ่งจำเปนตอการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงใหเกิดประสิทธิผล 

ดังน้ัน องคการจึงควรมีการออกแบบโครงสรางใหมีความยืดหยุน มีกลไกในการกำหนดวัฒนธรรม

องคการการกำหนดกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรในการผลิตและปฏิบัติงาน การหย่ังรูถึง

แนวโนมสภาพตลาดในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อใหมีความพรอมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยาง

สรางสรรค ซึ่งในปจจุบันและอนาคตถือวาการเปลี่ยนแปลง นำมาซึ่งการสรางความเขมแข็งและการ

สรางเสถียรภาพตอองคการ 
 นอกจากน้ี องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของภาคเอกชนและ

องคกรธุรกิจตาง ๆ ดวย เพื่อจะไดเสริมและเกื้อหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไปอยางกาวไกล ในขณะ

ที่ประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงข้ึนไปเรื่อยๆ ตอการบริการของภาครัฐจึงทำให

ภาครัฐไมอาจหยุดน่ิงได ซึ่งตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทำงานอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 ระบบราชการ 4.0 ของประเทศไทยมุงสู ไทยแลนด 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตรชาติ 

20 ป โดยภาครัฐตองปรับตัวใหสามารถอำนวยความสะดวกในการอำนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมยุคดิจิทัล ทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไมสามารถคาดเดาได(Disruptive)  

จึงตองมุงเนนความคลองตัวเพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจพิเศษ (Agenda-Base) และนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการ สู Government 4.0  
 

หลักเกณฑในเร่ืองความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

(สำนักสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 26 เมษายน 2562) ไดกำหนดหลักเกณฑในเรื่องความคุมคา

ในเชิงภารกิจของรัฐ ไวดังน้ี  

 (1) การกำหนดเปาหมาย ระยะเวลาในการทำงานและงบประมาณที่ตองใชความคุมคา

ในภารกิจของรัฐ สวนราชการจะตองกำหนดเปาหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
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หรือโครงการและงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ โดยตองเผยแพรใหขาราชการ

และประชาชนทราบ 

 (2) หลักความคุมคา งานบริการสาธารณะตองเกิดความคุมคา โดยสวนราชการจะตอง

จัดทำบัญชีตนทุนและตองคำนวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ พรอมทั้งรายงานให

สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ ถางานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใด

มีรายจายสูงกวารายจายของงานประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอื่น 

จะตองจัดทำแผนการลดรายจายเสนอตอสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสำนักงบประมาณ

จะรวมกันประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดำเนินการอยู แลวรายงาน

คณะรัฐมนตรีเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดำเนินการตอไปหรือยุบเลิก 

และจะเปนประโยชนในการจัดทำงบประมาณในปตอไป  

 การประเมินความคุมคายังรวมถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคมและประโยชนหรือ

ผลเสียซึ่งไมอาจคำนวณเปนตัวเงินไดดวย 

 (3) ความโปรงใส การจัดซื้อหรือจัดจางจะตองเปดเผยและเที่ยงธรรม ในการจัดซื้อหรือ

จัดจางที่ตองคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสำคัญ การจัดซื้อหรือจัดจางไมตองถือราคา

ต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป 

 (4) ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบสวนราชการอื่น ที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด จะตองแจงผลการพิจารณาใหทราบภายในสิบหา

วันนับแตวันที่ไดรับคำขอ  

 ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้ันตอนการปฏิบัติไว และข้ันตอนการปฏิบัติน้ันตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการที่มี

อำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกำหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวน

ราชการอื่นทราบ ถาสวนราชการที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบไมสามารถ

ดำเนินการใหแลวเสร็จในเวลาที่กำหนด หากเกิดความเสียหายข้ึน ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่

เกี่ยวของและหัวหนาสวนราชการน้ันประมาทเลินเลอ อยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวามิได

เกิดข้ึนจากความผิดของตน  

 นอกจากน้ี การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาใด ๆ สวนราชการที่รับผิดชอบในปญหาน้ัน 

ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเร็ว การต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณาวินิจฉัย ใหดำเนินการได
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เทาที่จำเปน ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ โดยคณะกรรมการที่ไมใชการวินิจฉัยปญหาดานกฎหมาย 

เมื่อคณะกรรมการมีมติแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปน

กรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องน้ันผูแทนของสวนราชการที่เปนกรรมการจะมิได

เขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ

ฝายขางนอยไวใหปรากฏในเรื่องน้ันดวย  

 (5) ความรับผิดชอบ  โดยปกติการสั่งราชการจะสั่งการเปนลายลักษณอักษร เวนแตใน

กรณีที่มีความจำเปนที่ไมอาจสั่งเปนลายลกัษณอักษรในขณะน้ัน สามารถจะสั่งราชการดวยวาจา แต

ผูรับคำสั่งตองบันทกึคำสั่งดวยวาจาไวเปนลายลกัษณอักษรและเมื่อปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกลาว

แลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคำสั่งดวยวาจาไวดวย การปรับปรุง

ระบบการทำงาน ใหมีระบบการจัดการเปนสากล มีกรอบการทำงานชัดเจน บุคลากรในสายงาน

ตางๆเปนมืออาชีพ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีระบบตรวจสอบที่โปรงใส มีจริยธรรม 

คุณธรรมและเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล มีการลงทุนในคนเกง คนดี และมีการปรับเปลี่ยนระบบ

และรูปแบบขององคกรอยางตอเน่ือง 
 

รัฐบาลดิจิทัล 
 รัฐบาลดิจิทัลเปนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนกลยุทธสำคัญในการยกระดับการ

ทำงานภาครัฐใหมีความทันสมัย เพื่อสรางบริการที่มีคุณคาสูประชาชน ดวยการทำงานอยางเปน

ระบบและพึ่งพาทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และ

ปจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผูใหและผูใชขอมูล รวมถึงรวมสรรคสรางสาระที่จำเปนและสำคัญ

ตอการใหบริการของภาครัฐ (Recommendation of the Council on Digital Government 

Strategies, OECD, 2557, อางถึงใน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, 2558) 
 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบ

บริการของรัฐโดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพื่อสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile 

Social Cloud Technology ในยุคอินเทอรเน็ต โดยมีลักษณะ 3 ประการ ไดแก 
 1) Re-integration เปนการบูรณาการการทำงานของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เขา

ดวยกัน เพื่อใหเกิดการกำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 2) Needs-based holism เปนการปรับปรุงองคกรภาครัฐเพื่อใหเกิดการใหบริการ

สาธารณะที่ใหความสำคัญตอการนำความตองการของพลเมืองมาเปนศูนยกลาง 
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 3) Digitalization เปนการใชศักยภาพอยางเต็มที่ในการนาระบบบริหารสารสนเทศมา

ใช รวมถึง   การใหความสำคัญตอการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งจะเขามาแทนที่วิธีการทำงาน

แบบเดิม   (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.) 
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตองโปรงใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว 

และเช่ือมโยงเปนหน่ึงเดียว การบริการของภาครัฐตองตอบสนองตอความตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยา และตองมีโครงสรางพื้นฐาน การจัดเก็บ การบริหารขอมูลที่

บูรณาการไมซ้ำซอน พรอมรองรับการเช่ือมโยงการทางานระหวางหนวยงาน การใหบริการ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประชาชน เขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสม 

เพื่อสงเสริมความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชน  
 

การเมืองไทยในทศวรรษหนา: กาวสูการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 อยางยั่งยืน 
 รัฐบาลภายใตการนำของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่เขามาบริหาร

ประเทศบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูป

ประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ 

สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 

ไดโดยไดกำหนด “ไทยแลนด 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย 

หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับตอยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 สำนักงาน ก.พ.ร ไดศึกษา 

และนำเสนอแนวทางที่จะสงเสริมใหภาครัฐกาวสูการเปนระบบราชการ 4.0 โดยจะตองปฏิบติังาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (Good 

Governance for Better Life) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการ

ทำงานใหมเพื่อพลิกโฉม (Transform) ใหสามารถเปนที่เช่ือถือไววางใจ และเปนพึ่งของประชาชนได

อยางแทจริง (Credible and Trusted Government) ดังน้ี 

 1. ต อ ง มี ค ว า ม เป ด เผ ย โป ร ง ใส ใน ก า ร ท ำ ง า น  (Open and Connected 

Government) โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือมีการแบงปน

ขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทำงานได ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาค

สวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจที่ภาครัฐไม

ควรดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่น ๆ  เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบ

ความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขาย มากกวา

ตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกัน   ก็ยังตองเช่ือมโยงการทำงานในภาครัฐดวยกัน
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เองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) 

 2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ตองทำงานในเชิง

รุก และมองไปขางหนา โดยต้ังคำถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนน แกไขปญหา

และตอบสนองความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองขอ

ความชวยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูล

ภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับ

ความตองการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พรอมทั้งอำนวยความ

สะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการเพื่อใหบริการไดเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชน

สามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอได

หลายชองทางผสมผสานกัน ทั้งการติดตอมาดวยตนเอง เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคช่ัน

ทางโทรศัพทมือถือ 

 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ตอง

ทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม

และประยุกต  องคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคา มีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปน

สำนักงานสมัยใหม รวมทั้งทำใหขาราชการ มีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาที่ได

อยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 นอกจากหลักการแนวคิดทั้ง 3 ขอดังกลาวขางตนแลว ยังไดระบุปจจัยแหงความสำเร็จ

ของระบบราชการ 4.0 อีก 3 ประการ ประกอบดวย 1) การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวน

อื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) 2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) และ 3) การปรับเขาสูความ

เปนดิจิทัล (Digitization / Digitalization) 

 เมื่อไดกำหนดหลักการแนวคิด และปจจัยแหงความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนองคการ

ภาครัฐ เปนระบบราชการ 4.0 แลวไดมีการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการสงเสริม

หนวยงานภาครัฐ การเปนระบบราชการ 4.0 ไดแก การนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

มาปรับปรุงเพื่อใหสอดรับกับหลักการแนวคิดและปจจัยแหงความสำเร็จของระบบราชการขางตน 

ตอไป 
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 บทสัมภาษณบางสวนจากงานสัมมนา ภาพอนาคตในป 2035 : ท่ีดิน พลังงาน และ

น้ำในประเทศไทย จัดโดย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (ทีดีอารไอ) รวมกับสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเมินภาพในอนาคตของเศรษฐกิจไทยในป 2035 หรือป พ.ศ.

2578 ประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจใน 4 รูปแบบและมีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ “แตกตางกัน” ข้ึนอยูกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ใน 4 รูปแบบ

ไดแก 

 1.ประเทศไทยสามารถประสบความสำเร็จในการยกระดับการพัฒนาประเทศดวยการ

ผลักดันนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยสามารถยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ

ผลิตไดตามที่รัฐบาลวางเปาหมายไวจะทำใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวเฉลี่ย 

4.69% โดยมีจีดีพีภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ย 4.74% และจีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย 

6.02% 
 2.กรณีที่ประเทศไทยไมสามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศได และมีการพัฒนา

เศรษฐกิจในรูปแบบเดียวกับในอดีตในชวง 15 ปที่ผานมา (Business As Usual:BAU) จีดีพีของไทย

จะมีการขยายตัวเฉลี่ย 2.54% ลดลงจากปจจบุันทีข่ยายตัวในระดับ 3 – 3.5% โดยเปนการขยายตัว

ของจีดีพีภาคเกษตรเฉลี่ย 1.09% และจีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย 2.93% โดยสาเหตุที่

เศรษฐกิจในแบบจำลองน้ีมีแนวโนมขยายตัวลดลง เน่ืองจากมี ขอจำกัด ในเรื่องของแรงงาน และ

การเขาสูสังคมผูสูงอายุที่เปนขอจำกัดของการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไป 
 3.กรณีที่เศรษฐกิจไทยมีการปรับโครงสรางการผลิตไปสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมแบบ

เขมขนตัวอยางคลายกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเกาหลีใต จีดีพีจะขยายตัวเฉลี่ย 3.95% โดย

จีดีพีภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเฉลี่ย 6.35% สวนจีดีพีภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยเพียง 0.98% 
 และ 4.กรณีที่ประเทศไทยใชนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนการเติบโตของภาค

เกษตรและภาคบริการในรูปแบบใกลเคียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจีดีพี

โดยรวมจะขยายตัวเฉลี่ย 2.87% โดยจีดีพีภาคเกษตรจะขยายตัวสูงถึง 6.36% ขณะที่จีดีพี

ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัว 2.56% สวนจีดีพีภาคบริการจะขยายตัวได 2.28% 

 

บทสรุป 

 อยางไรก็ตาม ภายใตความไมแนนอนทางการเมืองซึ่งทำใหภาคการลงทุนชะลอตัว 

เงินทุนไหลออกเพิ่มเติม ความเช่ือมั่นของผูบริโภคถดถอยลง การชะลอตัวของเศรษฐกิจเปนผลมา

จากการชะลอตัวของภาคสงออกและภาคการลงทุน ทามกลางสถานการณที่รายลอมไปดวยปจจัย
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ลบ แถมถูกกดดันอยางหนักใหตองเรงปรบัเปลีย่นตัวองคกร ตลอดจนการบริหารจัดการ ผลพวงจาก

เทคโนโลยียุคดิจิทัลทำใหธุรกิจหลกัในหลากหลายอุตสาหกรรมเผชิญกับความพลิกผัน ผลกระทบจึง

เกิดข้ึนในวงกวางทั้งกับตัวองคกร พนักงาน สงผลตอเน่ืองถึงภาพรวมของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม 

ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ ทุกภาคสวนจึงตองเตรียมความพรอมและเรงปรับตัว

รับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึง เพราะถาหากตระหนักและเตรียมพรอมรองรับความสุมเสี่ยงไว

ลวงหนา อยางนอยนาจะชวยลดผลกระทบที่จะมตีามมา คลายความรุนแรงของ digital disruption 

ไดบาง โดยสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศจะดีกวาน้ีหากประเทศเราจัดการเลือกต้ังไดอยาง

เสรีและเปนธรรม สามารถจัดต้ังรัฐบาลตามเจตนารมณของประชาชนไดในทันทีหลังทราบผลการ

เลือกต้ังที่ไมบิดเบอืน การเมืองเปลี่ยนผานจากระบอบรัฐประหาร ไปสู ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ 

แลวสถานการณควรจะคอยๆคลี่คลายดีข้ึนในอนาคต ซึ่งมีความจำเปนตองผลักดันรณรงคใหมีการ

แกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยตอไป  
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2546. เลม 136 ตอนที่ 56 ก. หนา 253 

อนุวัต กระสังข. (2560) พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพมหาจุฬาลง     

กรณราชวิทยาลัย 

Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, OECD, 2562,   

https://www.oecd.org/, 2558) 
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บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน 

Role of monks and community development 

 

พระมหาอาณัฐ กตปฺุโญ∗ 

 

บทคัดยอ  

นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน พระสงฆไดมีสวนสำคัญกับสังคมไทยมาโดยตลอด โดย

จัดเปนสถาบัน ทางสังคมสถาบันหน่ึงและไดทำหนาที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหดำรงอยู

จนถึงปจจุบันทุกวันน้ีพระสงฆมิไดทำเฉพาะหนาที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเทาน้ัน แตยัง

ไดทำหนาที่ในการชวยเหลือสงเคราะหสังคมในดานตาง ๆหลายดานดวยกัน พระราชบัญญัติิ

คณะสงฆ พุทธศักราช 2505 แกไขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2535 ไดระบุถึงบทบาทของวัดและ

พระสงฆ ในการพัฒนาสังคมไทยในปจจุบันไว 6 ภารกิจคือ งานปกครองคณะสงฆงานศาสนา

ศึกษา งานศึกษาสงเคราะหงานเผยแผศาสนธรรม งานสาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห  

บทบาทหลักที่กำหนดไวอยางกวางๆ เพื่อใหเปนแนวทางแกพระสงฆไดนำไปสูการ

ปฏิบัติ โดยเฉพาะบทบาทดานการเผยแผพระศาสนา เปนบทบาทหลักด้ังเดิมแตพุทธกาลที่

พระองคทรง ตรัสรูเริ่มเผยแผพระธรรม ไดมอบหมายภารกิจแกพระสงฆสาวกใหสำนึกในหนาที่

และความ รับผิดชอบตอสังคมไววา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนและ

ความสุขของ ชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพ

และมนุษยทั้งหลาย”พระพุทธดำรัสดังกลาวพระองคทรงตรัสไวเปนหลักใหแกพระสงฆไดยืดถือ

ปฏิบัติเปน แนวในการแสดงหนาที่และบทบาทมิใหคลาดเคลื่อน พระสงฆในฐานะที่เปนสาวก

ของพระสัมมาสัมพุทธเจายังคงทำหนาที่อยางตอเน่ืองเรื่อยมาทั้งในการศึกษาธรรมและนำธรรม

ที่ตนไดศึกษาแลวไปเผยแผใหประชาชนไดรูตามและสามารถนำไปปฏิบติัในชีวิตประจำวันไดน่ัน

เปนลักษณะบทบาททีพ่ระสงฆไดทำหนาที่ชวยเหลอืสงเคราะหชาวบานดวยธรรมะ และชาวบาน

ก็ใหการอุปถัมภค้ำชูพระสงฆโดยมาตลอด 

คำสำคัญ : บทบาท, พระสงฆกับการพัฒนาชุมชน,งานสาธารณูปการ,งานสาธารณสงเคราะห 

                                                             
∗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 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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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 

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 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนเรื่องวัตถุ และสงผลใหประชาชนสวน 
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ใหญของประเทศประสบความลมเหลวทางเศรษฐกิจ ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการ 

เปลี่ยนแปลงน้ันไดประชาชนเปนหน้ีสินตองพบกบัความยากจนชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

ที่เคยอยูอยางสงบสุขในอดีตน้ัน ปจจุบันตองด้ินรนแสวงหาทรัพยสินเงินทองมาเลี้ยงชีวิตและ

ครอบครัวอยางยากลำบาก พึ่งตนเองไมไดครอบครัวแตกแยก ทำใหวิถีชีวิตของคนเริ่มเหินหาง 

จากศาสนามากข้ึน กอใหเกิดปญหาตาง ๆมากมาย เชน ปญหาดานศีลธรรม ปญหาสังคม และ 

ปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน เปนตนอันเปนผลมาจากการขาดการพัฒนาทางศีลธรรมจรรยาอันดี

งาม ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนเรื่องของจิตใจใหควบคูกนัไปกับความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะ

ใน กลุมเด็กและเยาวชนที่จะเปนบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  

จากผลการวิจัยของนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2549)และผลการวิจัยอง

สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสถาบัน ตาง ๆที่มีสวนเกี่ยวของกับ ปญหาสังคมและการปลูกฝง

คุณภาพจริยธรรมของประชาชน เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ซึง่มีความจำ เปนอยางย่ิง ที่

พระสงฆจะตองรับและ เพิ่มบทบาทจากอดีตที่ทำงานในเชิงรับ เปลี่ยนเปนเชิงรุกใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางดาน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาวะ

สังคมที่มีลักษณะเชนน้ี คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิง ที่พระสงฆจะตองหนัมา

เนนบทบาทในดานน้ีและใหความสำคัญ มากข้ึนดวยการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ

พัฒนาคุณภาพทางดานจิตใจ  ซึ่ งเปนสิ่งที่จักตองไดรับการเนน หนักเอาใจใสเปนพิ เศษ 

โดยเฉพาะในชุมชน ซึ่งเปนอยูใกลชิดกับวัดและพระสงฆหากชุมชนไดรับการคุมกัน ที่ดีดวยการ

สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม เพียงพอแลว เชน การมีความเอื้อออาทรตอกัน การ

เสียสละตอสวนรวม ยอมนำ ไปสูการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีได และเปนความเขมแข็งในการ

พัฒนาประเทศชาติดวย  

ในเมื่อการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในยุค ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเชนน้ีแลว การที่พระสงฆหัน

มาปรับเพิ่มบทบาทของตนเพื่อพัฒนาชุมชนในดานคุณธรรมจริยธรรมใหมากย่ิงข้ึน จึงเปนเรื่องที่

นาสนใจ ซึ่งผูเขียนในฐานะที่เปนผูคลุกคลีใกลชิดกับวงการคณะสงฆและรับใชในภารกิจของ

คณะสงฆหลายอยางมาโดยตลอด จึงตองการที่จะศึกษาวา พระสงฆมีบทบาทตอการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในชุมชนอยางไรบาง มีกิจกรรมและปญหาอุปสรรคในดำเนินบทบาทของ

พระสงฆอยางไร 
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บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอชุมชน  

สถาบันสงฆเปนสถาบันจารีตประเพณีที่มีความสำคัญย่ิงพระสงฆจากอดีตจนถึง

ปจจุบนั มีความสัมพันธใกลชิด และมีบทบาทสำคัญ ในการช้ีนำ สังคม ซึ่งถึงแมบทบาทในดาน

การ เปนผูนำ จะลดนอยลงไปในปจจุบนัแตบทบาทดานการเปนผูนำทางศีลธรรมชีวิตประจำวัน

ของชาวชนบทสวนใหญ ซึง่นอกจากเปนที่พึ่งทางใจแลวยังเปนสถานที่เอื้ออำนวยในดานบริการ

สังคมอื่น ๆ ที่กลไกของรัฐบาลเขาไปใหบริการไมทั่ว ถึง เพื่อเปนการสรางบูรณาการภายใน

ชุมชนดังที่พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆไวดังน้ี  

1.เปนสถานศึกษาสำหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆรับการฝกอบรม ทาง

ศีลธรรม และเลาเรียนวิชาการตาง ๆตามที่มีสอนในแตละยุค สมยั 

2. เปนสถานสงเคราะหที่บุตรหลานชาวบานที่ยากจนไดมาอาศัยเลีย้งชีวิต และ ศึกษา

เลาเรียนดวย ตลอดจนผูใหญที่ยากจนมาอาศัยเลีย้งชีพ  

3. เปนสถานพยาบาล ทีร่ักษาผูเจบ็ปวยตามภูมปิญญาความรูของพระสงฆ  

4. เปนที่พักของคนเดินทาง  

5. เปนสโมสรที่ชาวบานมาพบปะสงัสรรคพกัผอนหยอนใจหาความรูเพิ่มเติม  

6. เปนสถาบนับันเทิง ทีจ่ัดงานเทศกาลและงานมหรสพตาง ๆ สำหรบัชาวบาน  

7. เปนที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิต ครอบครัวและความทกุข ตาง 

ๆ  

8. เปนศูนยศิลปะวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปกรรมตาง ๆ ของชาติเปนเหมือนพิพิธภัณฑ 

ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุที่เปนภูมิปญญาของทองถ่ิน  

9. เปนคลังพัสดุสำหรับเก็บของใชตาง ๆ ซึ่งชาวบานไดใชรวมกัน เมื่อมีงานที่วัดหรือ 

ยืมไปใชเมื่อตนจดังานข้ึน  

10. เปนศูนยกลางการบริหารการปกครอง ที่กำนัน หรือผูใหญบาน จะเรียกลูกบานมา 

ประชุมกัน เพื่อแจงขาวสารทางราชการตาง ๆ  

11. เปนที่ประกอบพิธีกรรมหรือบริการดานพิธีกรรมอัน เปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของ

คนในระยะเวลาตาง ๆ  

12. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงพระสงฆจะถูกชักนำ เขาสูกระบวนการพัฒนา 

ทั้งโดยอิสระและรวมงานพฒันากับรัฐบาล  
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นอกจากน้ันพระสงฆยังมีบทบาทการพัฒนาที่เนนการสรางทุนชุมชน หรือการ 

สงเสริมกลุม/องคกรชุมชนใหเขมแข็งเพื่อการพึ่งตนเองไดของชุมชนเอง โดยผานกระบวนการ

ดำเนินกิจกรรมน้ัน สัจจะสะสมทรัพยถือวา เปนการแสดงบทบาทที่เขาไปสงเสริมการสรางทุน 

ของพระสงฆไดอยางชัดเจนผานกระบวนการเหลาน้ีคือ  

1. ใชหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเ่นน ในเรื่องบญุการเอือ้เฟอเผื่อแผความสันโดษ

เปนหัวใจสำคัญโดยการเช่ือมโยงบุญ -ใจ-เงิน ใหเกดิเปนกจิกรรมสะสมทรพัยที่ ปราศจาก

ความคิดเปนโลภจริต โดยการใชหลักธรรมสอดแทรกไปในการแนะนำเรื่องการสรางทุน  

2. พัฒนากิจกรรมออมทรพัยใหเกิดเปนผลประโยชนรวมของชุมชน เพื่อสราง 

แรงจงูใจของคนในชุมชนใหหันมารวมมือพึง่พากันแทนการแกงแยงตัวใครตัวมัน  

3. ใชวิธีคิด “จิตสำนึกรวมชุมชน” ทดแทนวิธีคิดแบบปจเจกชน โดยอาศัยระบบการ 

บรหิารการจัดการ สวัสดิการ การกา หนดกลุมเปาหมายของสมาชิก และการใชกลไกของชุมชน

ใน การตรวจสอบ เพือ่สรางจิตสำนึกรวมของชุมชน 

4. อาศัยระบบการจัดการที่โปรงใส มีระบบบัญชีทีส่ามารถตรวจสอบไดอีกทั้ง

คณะกรรมการ รวมไปถึงทีป่รึกษากม็ีความโปรงใส  

5. การบรหิารมีความยืดหยุน สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคมของชุมชน เชน การ

ใหเงินกูการระดมเงินฝากทลีะเลก็นอย การจัดการเรื่องปนผล สวัสดิการที่ตอบสนองความ 

ตองการของชาวบาน  

6. อาศัยบทบาทผูนำและเปนผูนำคนสำคัญที่ชาวบานศรัทธาไปจนถึงคณะกรรมการ 

ที่มาดูแลเรื่องกองทุน ก็ถูกคัดเลือกดวยหลกัเกณฑดานคุณธรรมและบารมี  

7. อาศัยบทบาทการสงเสริมการเรียนรูใหแกชุมชน โดยการ  

- ใชสถานทีส่าธารณะของชุมชน คือ วัด อันเปนสถานที่ที่ชาวบานมีโอกาสมา

ปฏิสัมพันธกันอยางตอเน่ืองอยูแลว ซึง่หากไปจดัการทีบ่านใคร หรือหนวยงานใด ความรูสึกเปน 

เจาของหรอืการเขาถึงคงจะไมเหมาะสมเทาใด  

- สรางเงื่อนไขใหผูคนตองมาพบปะแลกเปลี่ยนทุกขสุขกนัอยูเสมอเชน การตอง มา

ออกทุกเดือน 

 - ใชระบบการจัดการทีร่วดเร็ว เชน การจัดการเรือ่งสินคาทีส่ามารถบรหิารไดภายใน

วันเดียวไมตองมีคลงัสินคา เชน สหกรณที่ตองเพิ่มการจัดการ  

- ใหทุกคนมสีวนรวมในการบริหาร ทั้งการต้ังคณะกรรมการ การตัดสินใจวาง 

กฎเกณฑของกองทุน การติดตามประเมินผล ไปจนถึงการมสีวนรวมในผลประโยชนทีเ่กิดข้ึน  
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เหลาน้ีเปนการแสดงบทบาทของพระสงฆในการสงเสริมกลุม/องคกรชุมชน เพื่อ สราง

ความเขมแข็งใหกบัชุมชนโดยผานกระบวนการดำเนินกจิกรรมของกลุม/องคกรในชุมชนน้ัน ๆ  

มาณีไชย ธีรานุวัฒศิริ และคณะ ไดทำการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัฒน 

เกี่ยวกับ ทศันะของพระสงฆที่ชาวพุทธใหความเคารพศรัทธาและความนิยมของพุทธศาสนิกชน

ตอ บทบาทของพระสงฆผลการศึกษาพบวา บทบาทพระสงฆในยุคโลกาภิวัตนในทศันะของ

พระสงฆที่ ชาวพุทธให ความเคารพศรัทธาน้ันควรมีบทบาทหน าที่ ตามบทบาทของ

พระพุทธศาสนา คือ  

1. บทบาทดานการอบรมตน พระสงฆมบีทบาทเปนผูนำทางปญญา ดังน้ี 

1.1 ดานการศึกษาพระพุทธศาสนา ตองศึกษาพระไตรปฎก พระธรรมวินัยทั้งทางคันถ

ธุระ และวิปสสนาธุระ 

1.2 ดานการพัฒนาตนเองใหบรสิุทธ์ิทัง้กาย วาจาและใจ ถือศีล 227 ขอทุก อิริยาบถ  

1.3 ดานการปกครองสงฆตองดูแลอบรมสั่งสอนพระออนพรรษากวา ทั้งดาน 

การศึกษาและการประพฤติตามพระธรรมวินัย รวมทั้งการรวมมือแกไขปญหาการทำผิดของ 

พระสงฆทั้งแกไขบุคคลและกฎระเบียบในการปกครองสงฆ  

2. บทบาทดานการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาคน เปาหมายประการหน่ึง

ของการกำหนดใหพระสงฆตองมีการอบรมตนและเผยแพรพระพุทธศาสนาก็เพื่อ“พัฒนาคน” 

โดยเฉพาะทางดาน “จิตใจ” พระสงฆจึงมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาจิตใจคนใหสูงข้ึนโดยไม 

เลือกช้ันวรรณะและทำในทุกโอกาส  

นอกจากพระสงฆอบรมตนใหดีแลว หนาที่สำคัญอีกประการหน่ึง คือ การอบรมคน 

โดยใชการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือนำคำสอนและธรรมของพระพุทธเจาไปพัฒนายกระดับ

จิตใจคนใหสูงข้ึนใหมีศีล สมาธิปญญา โดยเฉพาะเรื่องของการถือศีลหาของพระพุทธบริษัทซึ่ง

พระสงฆในทุกวัดทั้งมหานิกายและวัดธรรมยุติลวนใหความสำคัญเรื่องน้ีเปนพิเศษเหมือนกนั 

3. บทบาทดานการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการรวมโครงการพัฒนาชุมชน 

กับองคกรตาง ๆ และชาวบานใชวิธีการดานการสงเคราะหวัตถุสิ่งของรวมทั้งการรักษาโรคใช 

พิธีกรรมและวัตถุมงคล แตตองใชอยางสรางสรรคไมงมงายหรือใชทำลายอื่น  

4. บทบาทดานการพัฒนาวัดการพัฒนาสิ่งกอสรางเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชน

รวมกันเปนตนวาจัดหองสมุดธรรมใหทั้งพระสงฆและประชาชนทั่วไปไดเขาไปอานหนังสือได 

รวมทั้งการดูแลบริเวณวัดใหสะอาดรมรื่นเปนธรรมชาติ 
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Game Theory: Strategic Management 

ปยวรรณ หอมจนัทร∗ พระครูพิพฒันศาสนกิจจาทร∗∗ 

 

บทคัดยอ 

Game Theory คือ ทฤษฎีที่แสดงรูปแบบการตัดสินใจแตละแบบที่เกิดข้ึนไดและ

ผลประโยชนที่ไดรับจากทางเลือกน้ัน (Decision Making) จากผูเลนหลายฝายเมื่อเกิดสิ่งที่ขัดแยง

กันภายใตเงื่อนไขหรือกฎบางอยางซึ่งแตละฝายตองการผลประโยชนที่มากที่สุดเทาที่จะทำได  

ทฤษฎีเกมสคือแนวคิดที่เกิดข้ึนมานานแลว เพียงแตทฤษฎีเกมสไดถูกนำมาพิสูจนโดย John Nash 

ในภายหลังโดยที่แนชพิสูจนวาเกมสที่ไมมีการรวมมือกันระหวางผูเลนจะนำไปสู จุดดุลยภาพของ

แนช (Nash Equilibrium) อยางไรก็ตาม ทฤษฎีเกมสถึงแมจะเปนเพียงแบบจำลองทางคณิตศาสตร

แตสามารถทำความเขาใจไดงายๆ ผานการอธิบายในลักษณะของเกมสที่จำลองใหเห็นทางเลือกแต

ละแบบของแตละฝายและผลประโยชนที่แตละฝายจะไดรับจากแตละทางเลือกน้ัน ซึ่งทฤษฎีเกมสน้ี

มีความสอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธในเรื่องของการปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุม

สถานการณใหเปนกระบวนการตามแผนที่กำหนดการและการมองเห็นความเปนไปไดของกลยุทธที่

กำหนดไวใหเปนจริง 

คำสำคัญ : ทฤษฎีเกมส, การบริหารเชิงกลยุทธ 
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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 

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 

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  

การบริหารองคการในทุกวันน้ีประสบปญหาการบริหารในภาวะวิกฤตโลก ผูบริหารตางก็

ตองประสบกับปญหายุงยากตาง ๆ มากกวาอดีต วิกฤตการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสภาพแวดลอมได

สงผลกระทบทำใหประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการตองตกต่ำลงไปจากเดิมเปนอันมาก  

ทางเลือกที่มีประสทิธิภาพที่จะทำใหการบริหารสามารถประสบผลสำเร็จไดอยางดีในทุกสถานการณ 

และทุกเงื่อนไขของสภาพแวดลอมน้ันคือ  การบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการหรือ

เปนเรื่องของลำดับข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติการ ปจจุบันกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธสวนใหญ 

ถูกกำหนดข้ึนโดยหัวหนาฝายบริหารขององคกรน้ันๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาค

ธุรกิจ 

การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนการจัดการเรื่องตาง ๆ ใน

แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปดกวางสำหรับการคิดคนหาทางออก ในวิธี

บริหารตาง ๆ ทุกดานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารโดยวิธีน้ีความสนใจจะกระจายทุมเท

ใหกับการบริหารองคการ ทั้งตอภายนอกกับสภาพแวดลอม และกับการบริหารทรัพยากรตาง ๆ 

ภายในองคการ โดยที่จุดแข็งอยูที่การเปดกวางทำใหมีขอบเขตกวางและมองไกล การวิเคราะห
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พิจารณาจึงพลอยกวางขวางตามไปดวย และอีกประการหน่ึงก็คือ มีการคิดริเริ่มทางกลยุทธได

ตลอดเวลากับงานทุกดานและปญหาทุกอยางของกิจการ สอดคลองกับทฤษฎีเกมสน้ันคือ การ

จำลองรูปแบบสถานการณหลายๆ รูปแบบ สถานการณตางๆ น้ัน ในบางครั้งอาจจะมีแคฝายใดฝาย

หน่ึงที่มีกลยุทธเดนหรืออาจจะไมมีกลยุทธเดนเลย และจุดสมดุลของแนชอาจจะมีมากกวาหน่ึง

จุด  ทฤษฎีเกมสทำใหเราสามารถวางแผนและวิเคราะหผลลัพธที่เกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ ในทาง

ปฏิบัติแลวทฤษฏีน้ีไดมีการประยุกตเอาไปใชในหลายสาขาอยางไรก็ดี การบริหารเชิงกลยุทธและ

ทฤษฎีเกมสแมไมใชหลักประกนัความสำเร็จขององคกร เพราะความสำเร็จไมไดเกิดจากสูตรสำเร็จ

ใดๆ ทั้งสิ้น แตความพยายามในการทำงานนำพาซึ่งความสำเร็จได ในทางตรงกันขามก็อาจนำความ

ลมเหลวมาสูองคกรไดเชนกัน ผูบริหารที่มีความสามารถเทาน้ันที่จะนำพาองคกรใหบรรลุความสำเร็จ

ตามเปาหมายที่วางไวได 

 

ทฤษฎีเกมส 

ทฤษฎีเกมสพัฒนาข้ึนมาในชวงกลางศตวรรษที่ 20 ซึ่งทำให

มีความรูความเขาใจในประเด็นสำคัญภายใตขอสมมติที่วา ผูเลนเห็น

แกประโยชนสวนตัวและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล ทฤษฎีเกมสเปน

เครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณที่ผูเลนมีปฏิสัมพันธเชิงกลยุทธ

ตอกัน หรอือีกนัยคือทฤษฎีเกมสจะชวยใหเราหาคำตอบวา ผูเลนแต

ละรายมีพฤติกรรมอยางไร พฤติกรรมของผู เลนจะเปลี่ยนแปลง

อยางไรถาพฤติกรรมของอีกฝายเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่ผูเลนรูหรือไมรู

เกี่ยวกับฝายตรงขามสงผลตอพฤติกรรมอยางไร และผลลัพธที่เราคาดการณวาจะเกิดข้ึน ซึ่งทฤษฎี

เกมสถูกนำมาใชในหลากหลายสาขาเชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร การบริหารธุรกิจ 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา จนกระทั่งปรัชญาและชีววิทยา เพราะเปนการทำความเขาใจ

ปฏิสัมพันธของมนุษยและสถาบันทางสังคมที่นำไปสูความรวมมือหรือความขัดแยงน้ันลวนเปน

เปาหมายของศาสตรแทบทุกแขนง 

ทฤษฎีเกมส เปนแนวทางที่ใชในการเจรจาตอรองที่มีการศึกษาและนำไปใชกันในวงกวาง 

ไมวาจะเปนในทางรัฐศาสตรที่ใชเปนเครื่องมือในการเจรจาตอรอง ทฤษฎีเกมสสามารถที่จะใชใน

การวิเคราะหและพยากรณพฤติกรรมของคูเจรจาหรือในกรณีที่เปนการเจรจาทางการทูตน้ันก็

สามารถที่จะพยากรณถึงผลการเจรจาที่จะเกิดข้ึนได  ในทางวิชารัฐศาสตรน้ันทฤษฎีเกมสก็เคยถูก

ยกมาอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของประเทศตางๆในโลกยุคสงครามเย็นอันเปนโลกซึ่งมีการ
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แบงระบบการเมืองออกเปน 2 ข้ัว หรือทางวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎีเกมสไดถูกนำไปใชเปนเครื่องมอื

ในการศึกษาพฤติกรรมกลยุทธ  สำหรับในเรื่องการเจรจาตอรองน้ันทฤษฎีเกมสไดถูกนำมาใชกัน

อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพซึ่งทำใหการเจรจาตอรองเปนไปตามเงื่อนไขหรือทิศทางที่

กำหนดไว ทฤษฎีเกมสต้ังอยูบนสมมติฐานวาคูเจรจาจะมีความรูความสามารถเทาเทียมกันและมี

ขอมูลเทาเทียมกันซึ่งองคประกอบดังกลาวจะสงผลใหการเจรจามีขอยุติในลักษณะที่คาดการณได 

ฉะน้ัน ทฤษฎีเกมสน้ันจึงสามารถที่จะใชในการอธิบายไดอยางดีในกรณีที่หากวาคูเจรจาฝายใดฝาย

หน่ึงมีขอมูลที่ดีกวาและมีการเตรียมการที่ดีกวายอมประสบความสำเร็จและไดเปรียบอีกฝายหน่ึงที่

ขาดขอมูลและการเตรียมการ 

การประยุกตการบริหารเชิงกลยุทธกับทฤษฎีเกมส 

กลยุทธการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่จะทำใหการบริหารสามารถประสบผลสำเร็จไดอยาง

ดีในทุกสถานการณ และทุกเงื่อนไขของสภาพแวดลอมน้ัน จะตองมีลกัษณะ ดังน้ี  

1. เปนการบริหารเชิงรวมที่กระทำอยางเปนระบบที่มีการบริหารครบสมบูรณทุกดาน 

2. เปนการบริหารที่พรอมสมบูรณดวยแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ซึ่งระบุออกมาโดย

อาศัยเปาหมายเปนเครื่องมือ แผนงานที่มีประสิทธิภาพเหลาน้ี จะเกิดข้ึนไดก็โดยการใหผูปฏิบัติไดมี

สวนรวมในการพิจารณากำหนดเปาหมายเหลาน้ีดวย 

3. เปนการบริหารที่พรอมสมบูรณดวย เทคนิคการจัดทำแผน การวัดผล การจูงใจ การ

ควบคุม การพัฒนานักบริหาร และการสามารถแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไดอีกดวย 

ตามลักษณะทั้งสามประการขางตน ถาจะนำมาพิจารณาจัดทำเปนกลยุทธการบริหาร

ในทางปฏิบัติแลว อาจแยกเปน “กลยุทธการบริหาร” ประการตาง ๆ ดังน้ี คือ  

1. การใชวิธีการบริหารอยางเปนระบบโดยอาศัย การบริหารโดยเปาหมาย (MBO) เปน

เครื่องมือ  

2. การอาศัยแผนกลยุทธเปนเครื่องมือเสริมสรางประสิทธิภาพผลผลิตระยะยาว  

3. การใชโครงสรางเปาหมายผลสำเร็จเปนตัวเรงผลผลิต  

4. การอาศัยกระบวนการรวมวางแผน และต้ังเปาหมาย เพื่อใหพนักงานผูกพันตอ

เปาหมายผลสำเร็จ  

5. การใชวิธีจูงใจคนเพื่อเพิ่มผลผลิต  

6. การอาศัยระบบการควบคุมแบบสรางสรรค  
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7. การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการวางแผนทรัพยากรบุคคล และพัฒนาความสามารถ

ทางการบรหิาร  

8. การเพิ่มประสิทธิภาพ ดวยวิธีเสริมขวัญและกำลังใจ โดยอาศัยการใหโอกาสกาวหนาใน

หนาที่งานบริหาร  

9. การใชกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพจากการบริหารพฤติกรรมองคการโดยสวนรวม  

10. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเรียนรูและเอาชนะคูแขงขัน  

11. การสรางประสิทธิภาพ โดยปรับการบริหารใหสอดคลองกับปญหาในอนาคต  

ในการเลนเกมสผูเลนแตละคนมีทางเลือกหรือวิธีใหเลือกหลายๆ วิธีตางกัน เชนเดียวกับ

การบริหาร ซึ่งทฤษฎีการบริหารน้ันมีหลักการอยางหลากหลายหลักการข้ึนอยูกับสถานการณ 

สภาพแวดลอม หรือบริบทของแตละองคกร ทางใหเลือกน้ีเรียกวา “กลยุทธ” โดยเกมสระหวางสอง

ฝายมีผลรวมเทากับศูนยเมื่อฝายหน่ึงเปนฝายได อีกฝายหน่ึงจะเปนฝายเสีย ผลไดของฝายหน่ึงจะ

พอดีกับผลเสียของอีกฝายหน่ึง หรืออาจกลาวไดวา ฝายหน่ึงไดผลกำไรจำนวนเทาใดก็จะทำใหอีก

ฝายหน่ึงจะตองเสียเปนจำนวนเทาน้ัน กลยุทธ (Strategies) คือทางเลือกที่แตละฝายจะเลือกใชผู

เลนแตละฝายจะมีกี่กลวิธีก็ไดข้ึนอยูกับความสามารถของผูเลนแตละฝาย กลยุทธมี 2 ประเภทคือ

  1. กลยุทธแท (Pure Strategies) คือ การเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงเปนประจำ โดยไมสนใจวา

คูแขงอีกฝายหน่ึงจะใชกลยุทธใด หรือทั้งสองฝายเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงเพียงวิธีเดียวอยูตลอดเวลาไม

มีการเลนหรือการบริหารหลากหลายวิธีผสมกัน  

2. กลยุทธผสม (Mix Strategies) คือ กลยุทธที่ใชในการเลนเกมระหวางบุคคลสองฝาย 

โดยผูเลนไมไดเลนกลยุทธใดกลยุทธหน่ึงเพียงวิธีเดียว แตจะเลนหลายวิธีผสมกันจึงจำเปนตองใช

หลักคณิตศาสตรคำนวณวาจะเลนแตละวิธีเปนสัดสวนเทาใดและถาเลนตามสัดสวนจะมีคาเกมเปน

เทาใดลักษณะสำคัญที่ช้ีใหเห็นวาเปนกลวิธีผสมคือไมมีจุดศูนยถวง วิธีการหาคาทำไดหลายวิธี

ดวยกันไดแก วิธีคำนวณโดยใชความนาจะเปน ทั้งคำนวณโดยใชเลขคณิต พีชคณิต และวิธีคำนวณ

โดยกราฟ วิธีคำนวณโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 

ลักษณะสถานการณของทฤษฎีเกมส เปนสิ่งที่เราไดพบอยูเปนประจำทุกวัน เพียงแตไมมี

การคิดแจกแจงออกมาเปนระบบในรูปแบบที่จะเอื้อใหเราตัดสินใจไดดีที่สุดในสภาพการณน้ันๆ 

บทความน้ีจะขอยกตัวอยาง 2 เกมสที่มีการกลาวถึงกันมากในการอธิบาย Game Theory คือ เกมส

ไกออนและเกมสทางเลือก โดยมีรูปแบบของเกมสอยู 4 รูปแบบไดแก 

Cooperative/Non-cooperative 

Symmetric/Asymmetric 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3596

Zero sum/Non-zero-sum 

Simultaneous/Sequential 

ซึ่งแตละรูปแบบของเกมสจะแตกตางกันที่รูปแบบของผลประโยชนที่แตละฝายตองการ 

โดยผูเขียนจะขออธิบายในโอกาสตอไป 

Game of Chicken หรือ เกมสไกออน ไดสมมติใหมีผูเลน 2 ฝาย ขับรถพุงใสกันโดยตก

ลงกันวา ถาหากใครหักรถหลบจะเปน “ไกออน” แตในความเปนจริงถาทั้งคูไมยอมหักรถหลบก็จะ

เกิดความเสียหายอยางหนักทั้งคู ใน Game of Chicken ทั้ง 2 ฝายจะมีปญหาที่เหมือนกันคือ 

ความตองการที่จะไมเผชิญกับปญหากันทั้งคูโดยความเปนไปไดของเกมสเขียนเปนตารางได ดังน้ี 
 

นาย ข หลบ นาย ข ไมหลบ 

นาย ก หลบ 0/0 -1/1 

นาย ก ไมหลบ 1/-1 -10/-10 

 

จากตารางพบวา ในเกมสน้ีจะไมมี กลยุทธเดน เน่ืองจากไมมีทางเลือกใดที่คนหน่ึงเลือก

แลวจะไมตองเสียประโยชนสูงสุดไมวาอีกฝายจะเลอืกอะไร มีแคชนะกับแพ แพทั้งคู และเสียหายทั้ง

คู 

อีกหน่ึงตัวอยางเปนเกมสในรูปแบบ Cooperative Game ขององคกรธุรกิจสองบริษัท 

โดยสมมติวา เปนบริษัท H กับ T ทั้งสองเปนบริษัทที่ขายสินคาอยางเดียวกันและเปนบริษัทใหญที่

ครองตลาดอยูในเวลาเดียวกัน เมื่อมีบริษัทใหมตองการเขามาชิงสวนแบงตลาดโดยต้ังราคาต่ำกวา 

ทั้งสองสามารถรวมมือกันต้ังราคาใหม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวเองได ดังน้ี 

  
 

บริษัทH \ บริษัท T ลดราคา ไมลดราคา 

ลดราคา (-1,-1) (-4,-2) 

ไมลดราคา (-2,-4) (-2,-2) 

 

 ตัวเลขในวงเล็บคือ ผลประโยชนของ H,T การลดราคาน้ันจะทำใหไดกำไรนอยลงแนนอน 

แตหากไมลดราคาจะทำใหบริษัทใหมสามารถต้ังตัวได และถูกแยงชิงตลาดบางสวนไปในระยะยาว 

หากลดราคาทั้งคูจะทำใหบริษัทใหมไมสามารถแทรกตัวเขามาไดและทำให H และ T ยังครองตลาด

อยูได แตหากฝายใดฝายหน่ึงลดราคาก็จะเสียผลประโยชนมากกวาทั้งสองฝายลดราคาเพราะบริษัท
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ที่ไมลดราคาก็จะเสียตลาดไปสวนหน่ึง สวนบริษัทที่ลดราคาก็ยังตองเสียตลาดสวนหน่ึงใหบริษัทใหม

และยังไดกำไรนอยลงอีกดวย แตหากไมลดราคาทั้งคูทั้งสองบริษัทก็จะเสียผลประโยชนไปเทาๆกัน 

สถานการณลักษณะน้ีสามารถเห็นไดในธุรกิจยุคน้ีที่การแขงขันกันดานราคาจนไมมีกำไรมากๆ 

เหมือนยุคกอน ถาต้ังเปาหมายราคาสินคาสูงก็ไมมีผูบริโภค จากตัวอยางน้ีจะเห็นไดวา ในชีวิตจริง

น้ันยังมีตัวแปรอีกมากมายที่เขามาเกี่ยวของตอการตัดสินใจ สวนน้ีก็มีนักวิชาการ ดร.ไนเจล โฮ

วารด ซึ่งไดนำเอาบทบาทของอารมณเขามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยอยูในทฤษฎีเกมสดวย 

เรียกวา ทฤษฎีดรามา (Drama Theory) คือผูเลนซึ่งพบวาตนเองติดอยูในเกมสแบบหน่ึง มักจะ

เปลี่ยนใหเปนอีกเกมสหน่ึงดวยการตอบโตทางอารมณ ซึ่งทฤษฏีดรามาพยายามพยากรณผลที่มี

แนวโนมจะเกิดข้ึนน่ันเอง  

 วิธีหาประโยชนจากทฤษฎีเกมส ในเบื้องตนจะมีอยู 4 กรณีที่สามารถจะทำได คือ 

 1. หักหลังอีกฝาย ในกรณีที่รูวาอีกฝายจะไมหักหลังเรา  

 2. รวมมือกับอีกฝาย ในกรณีที่รูวาอีกฝายจะไมหักหลังเรา 

 3. ตกลงกันมาแตแรก เพื่อทำใหเลือกเหมือนเพื่อใหทั้ง 2 ฝายเสียหายนอยที่สุด 

 4. อีกฝายคิดแตประโยชนสวนตัว คือรูวาอีกฝายจะหักหลังแนนอน เราเพียงแคเลือกตาม

อีกฝาย อยางแยที่สุดคือเสียหายทั้ง 2 ฝายแตถาไมเปนไปตามที่เราไดคาดคะเนก็จะกลายเปนโชคดี 

 ดังน้ัน ในการหาคำตอบของเกมสหรือก็คือวิธีการบริหารจะตองมีการวิเคราะหในการใช

กลยุทธของฝายตรงขามเสียกอนวาจะใชกลยุทธใด และจากการเลือกเชนน้ันแลวจะเกิดผลลัพธ

อยางไรกับบริษัทหรือองคกรในอนาคตตอไป 

 

สรุป 

 ทฤษฎีเกมสพัฒนาข้ึนมาในชวงกลางศตวรรษที ่20 โดย John Nash เพื่อเปนเครื่องมือใน

การวิเคราะหสถานการณที่ คูแขงมีปฏิสัมพันธเชิงกลยุทธตอกันซึ่งทฤษฎีเกมสถูกนำมาใชใน

หลากหลายสาขาเชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร การบริหารธุรกิจ เปนตน ทฤษฎีเกมสมีความ

สอดคลองกับการบริหารเชิงกลยุทธในเรื่องของการปฏิบัติตามกลยุทธและการควบคุมสถานการณ

ใหเปนกระบวนการตามที่แผนกำหนดไว ซึ่งกลยุทธการบริหารที่มีประสิทธิภาพจะทำใหการบริหาร

ประสบผลสำเร็จไดอยางดีในทุกสถานการณตองมีลักษณะเปนการบริหารแบบองครวมที่กระทำ

อยางเปนระบบที่มีการบริหารครบสมบูรณทุกดาน พรอมดวยแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ระบุ

เปาหมายเปนเครื่องมือ แผนงานที่มีประสิทธิภาพน้ีเกิดข้ึนไดโดยการใหผูปฏิบัติไดมีสวนรวมในการ
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พิจารณากำหนดเปาหมายดวย และสิ่งสำคัญคือ ผูบริหารจะตองสามารถแสวงหาผลประโยชนจาก

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดเสมออีกดวย 

 การบริหารเชิงกลยุทธเปนลำดับข้ันตอนที่มคีวามสำคัญเพราะนอกจากเปนการกำหนดกล

ยุทธเพื่อนำไปสูการปฏิบัติแลวการบริหารเชิงกลยุทธ ยังชวยเพิ่มการมีสวนรวมของพนักงานในการ

กำหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร ทำใหรูวิธีปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ ใหเกิดความสอดคลองกับ

วัฒนธรรมองคกร เพื่อใหการดำเนินงานไมหยุดชะงัก นอกจากน้ีสำหรับในสวนผูบริหารเองตองมี

ความรูความเขาใจในการนำกลยุทธมาปรับใชใหเหมาะกบัสภาพแวดลอมและสามารถพัฒนากลยุทธ

น้ันเพื่อนำกลับไปใชไดอีก 

 อยางไรก็ดี ถึงแมการบริหารเชิงกลยุทธจะไมใชหลกัประกนัความสำเรจ็ขององคกร เพราะ

ความสำเร็จไมไดเกิดจากวิธีที่สำเร็จรูปใดๆ แตความพยายามในการทำงานของทุกคนในองคกรจะ

นำพาซึ่งความสำเร็จได ในทางตรงกันขามก็อาจนำความลมเหลวมาสูองคกรไดเชนกัน ผูบริหารที่มี

ความสามารถเทาน้ันที่จะนำพาองคกรใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายที่องคกรวางไวได 
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การบริหารงานบุคคลดวยหลักพุทธธรรม 

Personnel Administration with Buddhist Principles 

 

พระมหาธงชัย ชาตเมธี∗   

 

บทคัดยอ 

หลักคำสอนทางพุทธศาสนาน้ัน มุงเนนใหเห็นถึงความเปนจริง โดยการหาเหตุที่ทำให

เกิดผล พิจารณาเพื่อใหเกิดการวิเคราะหแลวนำไปแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชน ดังน้ันการ

นำเอาหลักธรรมคือสัปปุริสธรรม 7 ประการ ซึ่งประกอบดวย ธัมมัญุตา การูจักเหตุ อัตถัญุตา 

การรูจักผล อัตตัญุตา การรูจักตน มัตตัญุตา การรูจักประมาณ กาลัญุตา การรูจักกาล 

ปรสิัญุตา การรูจักบริษัท บุคคลัญุตา การรูจักบุคคล คำสอนทั้ง 7 ประการน้ี เปนสิ่งที่ควรมีใน

สังคมองคกร ในการบริหารงานบุคคลทั้งในตัวตนและจิตใจของนักบริหาร เพราะเปนหลักธรรมที่

เปนทั้งการปองกันและแกไขปญหา เพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีและมีคุณภาพของบุคคลในองคกร ทั้งยัง

สอดคลองกับการบริหารงานบุคคลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ รอบคอบ รอบดาน มั่งคง ย่ังยืน      

เกิดประสิทธิผลสูงสุด หลักธรรมคำสอนจะเปนทั้งเครื่องยึดแนวจิตใจของผูบริหารและทรัพยากร

บุคคลใหต้ังอยูในคุณความดี บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมนำความเสื่อมเสียมาสูองคกร แต

กลับจะสรางความเขมแข็งขององคกรใหเพิ่มข้ึน เพื่อเปนประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไปสูความ

เปนผูนำในดานการบริหารและยังความสำเร็จใหเกิดข้ึนแกองคกรและทรัพยากรบุคคลที่อยูใน

องคกร การบริหารองคกรอาจจะมีข้ึนมีลงตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แตถาจิตใจของทรัพยากรที่

มีธรรมแลวจะไมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา พรอมจะนำความเจริญกาวหนามาทดแทนสิ่งที่เปลี่ยนไป 

คำสำคัญ : การบริหารงานบุคคล, 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 

                                                             
∗ วัดหลักส่ี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

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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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 

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

ทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สดุ องคประกอบที่จะช้ีวัดไดวาองคกรจะประสบความสำเรจ็หรือลมเหลวได

ดีที่สุดก็คือทรัพยากรบุคคลในองคกร ถึงแมจะมีอุปกรณที่ทันสมัยก็ใชวาจะสามารถนำพาองคกรไป

สูความสำเร็จได ถาขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชอุปกรณที่ทันสมัยเหลาน้ัน 

เพราะทรัพยากรบุคคลคือผูที่จะปฏิบัติหรือใชอุปกรณเหลาน้ันตามนโยบาย ทรัพยากรบุคคลน้ันมี

มากมายทั่วไปแตทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถน้ันยังมีนอย การบริหารที่สำคัญคือ การ

สรรหาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถใหเขามาปฏิบัติงานในองคกรไดอยางเหมาะสมกับ

ตำแหนงอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกองคกรโดยรวม ดังน้ันจึงจำเปนตองเห็น

การบริหารงานบุคคลเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งมีความสำคัญตอการพัฒนาองคกร การบริหารงานบุคคลหรือ

ผูนำตองเปนผูมีความรูความสามารถในการสรรหาหรือพัฒนาบุคคลที่จะนำมาอยูในองคกร เพื่อการ

พัฒนาองคกรใหมีขีดความสามารถที่สูข้ึน เพราะในสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่เกี่ยวของโดยตรงกับทรัพยากรบุคคลในองคกร เชนการวาง
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แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือการสรางแรงจูงใจอื่นๆเพื่อใหองคกรน้ันบรรลุตาม

เปาหมายที่ไดกำหนดไว การพิจารณาตามข้ันตอนของการบริหารงานบุคคลน้ันมี การวางแผน

กำลังคน การคัดสรร การจัดบุคคลเขาทำงาน การปฐมนิเทศ การพัฒนาและฝกอบรม การเลือนข้ัน 

การสรางแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การพนงาน แรงงานสัมพันธ แต ข้ันตอนเหลาน้ีจะเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงไดตองใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาควบคูกันกับการบริหารงานบุคคล 

น่ันก็คือหลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเปนหลักธรรมที่จะชวยขัดเกลาจิตใจทั้งผูนำและผูใตบังคับบัญชา

และยังเปนหลักธรรมที่เปนทั้งการปองกันและการแกไขปญหาในองคกร เพื่อพัฒนาทั้งองคกรและ

ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งทางดานจิตใจและการบริหาร ทั้งยัง

นำพาองคกรไปสูความสำเร็จอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพน่ังเอง 

 

คำจำกัดความของการบริหารงาน 

ผูเขียนไดใหคำจำกัดความของการบริหารวาคือการใชความรูความสามารถทั้งทางดาน

ศาสตรและศิลปเพื่อนำพาองคกรไปสูเปาหมายหรือการกำหนดแผน แลวใหทรัพยากรอื่นดำเนินการ

ใหบรรลุเปาหมาย อีกอยางหน่ึง การวางแผนหรือการเตรียมพรอมในการปฏิบัติงานเพื่อพาองคการ

ไปสูความสำเร็จ ดวยการอาศัยทรัพยากรอยางอื่นก็เปนการบริหารเชนกัน ทั้งผูเขียนไดรวบรวม

ความหมายของการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการที่ไดกลาวไว ดังน้ี การดำเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไว  โดยอาศัยปจจัยตางๆ อันไดแก คน เงิน วัสดุ

สิ่งของ และวิธีกรปฏิบัติงาน (สมาน รังสิโยกฤษฎ และสุธี สุทธิสมบูรณ, 2544) การกระทำรวมกัน

ดวยความต้ังใจของกลุมบุคคลอยางรวมแรงรวมใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวรวมกันอยาง

มีเหตุผล (สรอยตระกูล อรรถมานะ, 2542) กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปและกลยุทธตางๆดำเนิน

กิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ ตระหนักถึง

ความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวัง ดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการถึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กำหนดไว (พะยอม 

วงศสารศรี, 2538) กระบวนการทำงาน โดยใชทรัพยากรทางการบริหารตาง ๆ ซึ่ง มีบุคลากรเปน

ทรัพยากรหลักขององคการ และบุคคลเหลาน้ีจะใชทรัพยากรอื่น เชน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณอื่น ขอมูลสารสนเทศ เปนตน ทั้งน้ี เพื่อใหองคการสามารถ บรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (สุรพล สุยะพรหม, 2555) การจัดการทรัพยากรที่มีอยูหรือไมมี ใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการตอบสนองความตองการของบุคคล องคการหรือประเทศ หรือการ

จัดการเพื่อผลกำไร ของทุกคนในองคการ (บุญทัน ดอกไธสง, 2541) การบริหารน้ันเปน
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กระบวนการทำกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับอยางมีระบบ โดยการใชปจจัยตางๆเพื่อใหเกิดความสำเร็จ

ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค (สมยศ นาวีการ, 2538) 

จากคำจำกัดความของการบริหารขางตน สรุปไดวา การบริหารคือการที่ใชความรู

ความสามารถในการใชทรัพยากร ไมวาจะเปน คน เงิน วัสดุหรืออุปกรณอื่นๆที่ทันสมัยหรือไม

ทันสมัยก็ตาม ใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อนำพาองคการใหบรรลุเปาหมายที่ไดกำหนดหรือวางแผนไว 

และใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งบุคคลและองคการ 

   

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการหรือการทำงานที่เกี่ยวกับบุคคลในองคการ ที่ใช

เปนตัวขับเคลื่อนภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหมากข้ึนในการทำงาน ไมวาจะเปนการสรร

หา หรือการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับตำแหนงเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกร หรือแมกระทั้งการ

สรางแรงจูงใจในการทำงานในดานตางๆเพื่อใหองคการน้ันบรรลุตามเปาหมายหรือตามแผนที่วางไว 

รวมทั้งยังมีนักวิชาการไดใหความหมายถึงการบรหิารงานบคุคลไววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง 

กระบวนการเกี่ยวกับบุคคลในหนวยงาน เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ความตองการของหนวยงาน การบำรุงรักษาการพัฒนาตลอดจนการใหพนจากงานเพื่อใหหนวยงาน

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยความพอใจของบุคคลในหนวยงาน (ภิญโญ สาธร, 2519) 

ขบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดำเนินการคัดสรรและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาธำรงรักใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู

ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีที่ทำให

สมาชิกในองคการ ที่ตองพนจากการทำงาน ดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใด ให

สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (พยอม วงศสารศรี, 2538, น. 5) ภารกิจของผูบริหาร

ทุกคนที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อปจจัยดานบุคคลขององคการเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดมา ที่จะสงผลสำเร็จตอเปาหมายขององคการ (ธงชัย 

สันติวงษ, 2546, น. 3) การนำวิธีการตางๆมาใชกับทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดประโยชนและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรูจักสรรหา เลือกสรร และบรรจุบุคคลเขาทำงานอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ียังตองรูจักกระตุนใหเขาเหลานน้ันเกิดแรงจูงใจ ที่จะปฏิบัติงานดวยความเขาใจ และพึง

พอใจในงานน้ันๆ (เกศินี หงสนันทน, 2518, น. 1) กระบวนการที่เกี่ยวกับ นโยบาย การวางแผน 

โครงการ ระเบียบ และวิธี ดำเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานในองคกรการใด

องคการหน่ึง เพื่อใหไดมา ไดใชประโยชนและบำรุงรักษาไวซึ่งทรัพยากรมนุษยที่ มีประสิทธิภาพ 
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และมีปริมาณเพียงพอเพื่อการปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค (เพ็ญศรี วายวานนท, 

2514, น. 16) 

มนุษยน้ันถาจะพิจารณากันใหถองแทแลวจะเห็นวา เปนขุมทรัพยอันเปนกำลังใหญหลวง

และสำคัญย่ิงตอการบริหารงานทั้งหลายทั้งปวง ไมวาจะเปนองคการขนานเล็กหรือองคการขนาน

ใหญที่มีลักษณะซับซอนเพียงใด ปจจุบันคนคงความสำคัญเปนเอกและเสมือนหัวใจและรากแกวของ

การบริหารงานอยูเสมอ (สมพงษ เกษมสิน, 2526, น. 129) กระบวนที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดคนดีมี

คุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่มาทำงานดวยความสนใจ พึงพอใจอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สุรตา ภักดีวิสุทธ์ิ, 2556) การบริหารงานบุคลากร คือ การจัด

ระเบียบดูแลบุคคลเพื่อใชบุคคล ใหเปนประโยชนตามความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมาก

ที่สุด อันเปนผลทำใหองคการอยูในฐานะไดเปรียบ ทางดานการแขงขันและไดรับผลงานมากที่สุด 

รวมถึงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาต้ังแต ระดับสูงสุด และต่ำสุดรวมไป

ถึงการดำเนินการตางๆ อันเกี่ยวของกับคนทุกคนในองคการน้ัน จากความหมายขางตน สรุปไดวา 

การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การจัดการหรือการดำเนินงานเกี่ยวกับ ตัวบุคคลเพื่อเขาไป 

บริหารงานเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคการมากที่สุด โยคำนึงถึง ความรูความสนใจของผูปฏิบัติงาน

น้ันอันเปนผลทำให องคการมีการพัฒนาไปในจุดที่สูงสุด (จันจิรา มาเมืองทน, 2557) 

กลาวโดยสรุปคือ ผูบริหารตองเปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจในการวางแผนตางๆ

เพื่อนำพาองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย ไมวาจะเปนการตัดสินใจในการเลือกบุคคลให

เหมาะสมกับงาน การบริหารคือการใชศิลปเพื่อเปนกลยุทธใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

องคการ การบริหารงานบุคคลคือการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนแกทรัพยากรบุคคลเพื่อใหไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากการทำงานของทรัพยากรบุคคล ทั้งยังตองสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบคุคล

อยูตลอดเวลาเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสูงสุดและประสิทธิภาพขององคการ  

หากการบริหารงานบุคคลขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม ก็ไมสามารถที่ประสบความสำเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพไดสมบูรณ ฉะน้ันการบริหารงานบุคคลจึงจำเปนจะตองมีหลักธรรมในการ

บริหารโดยเฉพาะผูที่เปนผูนำตองปกครองบุคคลเพื่อเปนแบบอยางที่ดีและยังวัฒนธรรมที่ดีให

เกิดข้ึนในองคกร โดยใชหลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานบคุคล 

 

การพัฒนาหลักธรรมเขากับการบริหาร 

นักบริหารหลายคนไดใหความสำคัญกับปจจัยภายนอก จนลืมการพัฒนาภายในของ

ทรัพยากรบุคคลในองคการคือการพัฒนาทางดานจิตใจของบุคลากร ที่เปนตัวช้ีวัดความสำเร็จและ
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เปนเครื่องมือที่สำคัญที่สดุในการขับเคลือ่นองคการ การเกิดปญหาที่หลากหลายในการบริหารนำมา

ซึ่งอุปสัคในการนำพาองคการไปสูความสำเร็จ ทั้งปญหาภายนอกคือการแขงขันหรือบริบทรอบขาง

องคกร ปญหาภายใน ก็คือ ตัวของบุคลากรภายในที่ขาดความเมตตา เอื้อเฟอตอกัน ขาดความ

สามัคคีในการทำงานเปนตน แตเหนือสิ่งอื่นใดการพัฒนาทางดานจิตใจจะทำใหการบริหารน้ันเกิด

เปนประสิทธิภาพปองกันอุปสัคและแกไขปญหาภายใน ฉะน้ันการที่ตองใชหลักธรรม คือ สัปปุริส

ธรรม 7 ประการ ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำใหเปนสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผูดี  

(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551, น. 210) เขาไปบูรณาการในการบริหารงานบุคคล

ทางดานจิตใจจึงเปนสิ่งสำคัญที่ทุกองคกรสมควรที่ตองมีเปนอยางมาก เพราะการบริหารงานดวย

หลักธรรมทั้ง 7 น้ัน ไมใชแคองคการจะรับแคความสำเร็จ แตองคการจะไดรับทรัพยากรบุคคลที่มี

ความรูความสามารถทั้งดานจิตใจคือ คุณธรรม จริยธรรม และดานความสามารถในการทำงานก็คือ

การนำพาองคการบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว เมื่อชีวิตที่มีธรรม ทำงานก็มีความสุข เมื่อทำงานมี

ความสุข ก็กอใหเกิดประโยชนตอองคกร ก็คือความสำเร็จขององคการอยางมีประสิทธิภาพ หลักสัป

ปุริสธรรมจึงถือวาสำคัญอยางมากในการบริหารในยุคปจจุบันและทุกองคกรจำเปนตองมี สัปปุริส

ธรรมจะเปนทั้งการแกไขและการปองกัน จะชวยในการใชเหตุและผลในการบริหาร ทั้งจะทำใหรูจัก

คน รูจักตนและรูจักงาน ธรรมทั้ง 7 ประการน้ี เปนเครื่องนำพาองคกรไปสูความสำเร็จ ตาม

เปาหมายอยางมีปะสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดวยเหตุผลที่ทรัพยากรบุคคลจะตองเปนคน

ดี มีความรูความสามารถ จึงตองมีหลักธรรม ที่ไดช่ือวาเปนธรรมของคนดีมีความรูความสามารถ เขา

ไปพัฒนาทางดานจิตใจและพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคล คือ 

1 .ธัมมัญุตา ทรัพยากรบุคคลไดรูจักพิจารณาหาขอเท็จจริงถ่ีถวนและวิเคราะหหา

เหตุผลเพื่อการตัดสินใจในการปองกันและแกไขที่แมนยำ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนำพาองคกรไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย  

2 .อัตถัญุตา บุคลากรในองคการไดรูจกัจดุมุงหมายหรือเปาหลายในการบรหิาร น่ันก็คือ

การรูจักวางแผนหรือการวิเคราะหผลกระทบตางๆที่อาจจะเกิดข้ึนในการบริหารงานในการทำงาน 

เพื่อไมใหเกิดปญหาในระหวางการดำเนินงาน 

3. อัตตัญุตา ทำใหทรัพยากรบุคคลไดรูจักความสามารถของตนเอง รูจักการความ

เหมาะสม รูจักจุดดอยและจุดแข็งของตนเอง รูวาเวลาใดสมควรตัดสินใจหรือทำอะไรในเวลาใด 

รูเทาทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อนำพาองคการไปสูความสำเร็จ หรือรูวาจะนำพา

องคกรไปสูความสำเร็จไดอยางไร และรูจักแกไขปญหา ปรับปรุงการทำงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และองคการไดประสิทธิผลสูงสุดอยางมั่นคง 
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4. มัตตัญุตา ทำใหรูจั กขีดความสามารถของตัวทรัพยากรบุคคลเอง รูจักขีด

ความสามารถของทรัพยากรบคุคลที่มอียูในองคกรวามีความสามารถที่จะขับเคลื่อนองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จและใหเกิดประโยชนแกองคกร

มากที่สุด ทั้งไดรับผลกระทบนอยที่สุดจากปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

5. กาลัญุตา ทำใหทรัพยากรบุคคลน้ันรูจักเวลาที่เหมาะสมที่จะทำงาน เขาใจเขาถึงการ

ลงมือทำอยางใดอยางหน่ึงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนแกองคกรมากที่สุด และ

รูจักการเวลาในการทำงานใหองคกรน้ันมีประสทิธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุดในเวลา

น้ันๆ รูจักสิ่งไหนสมควรทำในข้ันตอนใด ที่ทำใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความเปนเลิศ 

6. ปริสัญุตา ทรัพยากรบุคคลรูจักบริบทรอบขางองคกรหรือสวนประกอบรอบขางนอก

นโยบายขององคการ เชน ชุมชน องคกรคูแขง เปนตน รูจักวัฒนธรรมประเพณีของแตละพื้นที่ 

เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ควบคูไปกับทำงาน สรางความรวมมือใหเกิดข้ึนในการขับเคลื่อนทั้งภาค

องคกรและประชาชนหรือองคกรคูแขง ดวยความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟอตอกัน เพื่อเปน

เอกลักษณที่ดีในองคกรและการบริหารองคการ ทั้งกอใหเกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณธรรม

และจริยธรรมที่ดีขององคกรที่มีตอบริบทรอบขาง 

7. ปุคคลัญุตา จะทำใหทรัพยากรบุคคลรูจักความแตกตางของจิตใจของบุคคลภายใน

และภายนอกองคการโดยอัธยาศัย พฤติกรรม ความสามารถของทรัพยากรบุคคล ใชอุปกรณใหตรง

หรือเหมาะสมกบังาน รูวาสิ่งใดสมควรใชในขณะใด เพื่อใชการขับเคลื่อนองคการ ใชความสามารถ

หรือดึงขีดความสามรถที่มีอยูของอุปกรณออกมาใชเพื่อใหเกิดผลสูงสุด  

กลาวโดยสรุป การบริหารงานบุคคลดวยหลักธรรมน้ัน เปนสิ่งที่ผูนำสมควรที่จะใชในการ

บริหารเพื่อจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกรทั้งดานอัธยาศัย ดานพฤติกรรมในการทำงาน มีจิตใจที่มี

ความซื่อสัตว เปนทรัพยากรทีดีทางดานจิตใจและมีความสามารถในการขับเคลื่อน ทั้งเปนผูรูจักการ

ปองกันและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนาหรือภายในระยะยาว เปนผูเฉลียวฉลาดต้ังมั่นอยูใน

คุณธรรมนำพาองคกรไปสูความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอสังคม  

 

บทสรุป 

การบริหารงานบุคคลน้ันถือวาเปนจุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนองคกร การบริหารงาน

บุคคลเปนเรื่องสำคัญของความสำเร็จ ทุกข้ันตอนของการบริหารบุคคล เริ่มต้ังแต การสรรหา การ
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วางแผน เปนตนเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมกับองคกร แตจะมีแคความเหมาะสมแตขาดคุณธรรมคือ

หลักธรรมของพระพุทธองคไมสามารถที่จะเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพได เพื่อการขับเคลื่อนที่มี

ประสิทธิภาพของทุกองคกรตางตองการทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและความสามารถเขามาอยูใน

องคกร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการขององคกร เมื่อทรัพยากรจำนวนมากซึ่งมีความแตกตาง

ทางดานความคิดมาอยูในองคกร ก็กอใหเกิดปญหาเชิงความคิดในดานการขับเคลื่อนองคการ ฉะน้ัน

ผูนำตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานคุณธรรมดวย ต้ังอยูในความดี ประพฤติตัวเปน

แบบอยางที่ถูกตองตามหลักธรรมในการทำงาน การบริหารบุคคลที่ขาดความรูความสามารถทั้ง

ภายใน คือ ความสามัคคีมีคุณธรรม ทั้งภายนอก คือ อุปสัคในการขับเคลื่อนองคกร ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถึงจะมีอุปกรที่ทันสมัยในการขับเคลื่อน แตหากขาดทรัพยากรบุคคลที่มี

ความรูความสามารถทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกับการทำงานการขับเคลื่อนก็ไร

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน การบริหารงานบุคคล จึงมีความจำเปนสูงสุด เพื่อคัดกรองหรือสรรหาบุคคลที่

มีความเหมาะสมทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักสัปปุริสธรรมเขามาในองคกรน้ันๆ การ

บริหารบุคคลตองมีทั้งศาสตร คือ แนวทางการบริหาร รวมทั้งการวางแผนในการใชทรัพยากรบุคคล

ใหตรงกับงาน และศิลป คือ การประพฤติตัวที่ดี ต้ังอยูในคุณธรรม นำหลักธรรมมามาประยุกตใน

การทำงาน เปนแบบอยางที่ดีในองคกร ทั้งการบริหารงานบุคคลเปนจุดศูนยกลางในการขับเคลื่อน

เปนตัวช้ีวัดทิศทางความสำเร็จ จึงตองสรางจุดแข็ง รูจุดดอย เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การ

พัฒนาที่มีประสิทธิภาพน้ันจะไรผล ถาไมรูจักตน ไมรูจักคน ไมรูจักการใชงานทรัพยากรบุคคลให

เหมาะสมกับงานตามหลกัธรรมการบรหิาร การบริหารงานบุคคลที่ขาดหลักธรรมที่พึงมี คือ สัปปุริส

ธรรม เปนการขับเคลื่อนที่สมบูรณหรือการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพนำพาองคกรไปสู

ความสำเร็จตามเปาหมายไดยาก 

ฉะน้ัน การใชหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม 7 ประการ ในการบริหารควบคูกับการ

บริหารงานบุคคลเพื่อใหเกิดประสทิธิในองคกร จึงเปนสิ่งที่สำคัญ ที่เปนทั้งการปองกันและการแกไข 

รวมถึงการพัฒนาทางดานจิตใจของทรัพยากรบุคคล การใชงานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ตองเริ่มจากความพอใจตองานของทรัพยากรบุคคล ดวยการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุ

ริสธรรม เมื่อบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม การบหริหารงานบุคคลน้ันก็เกิดประสิทธิภาพ 

นำไปสูประสิทธิผลคือประโยชนสูงสุดที่องคกรตองการตามเปาหมายที่ต้ังไว น่ันคือความสำเร็จ 
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การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(ยาบา)ของเยาวชนโดยการใชหลักอริยสัจ 4 

กรณีศึกษา : เยาวชนชนในอำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด 

Preventing and Solving  drug problems (amphetamine) of The Youths   

by Application of the Four Noble Truths  

Case Study : The Youth of Thung  Khao Luang Distict, Roi-ed Province 

 

ณัฐภัทร เสมานู∗ สนธิญาณ รักษาภักดี∗∗ 

 

บทคัดยอ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวทางการนำหลักธรรมที่สำคัญทาง

พุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค มาประยุกตใชในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด (ยาบา) สำหรับเยาวชนในเขตอำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ดของ

เจาหนาที่ตำรวจภูธรทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ดที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในดานการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดโดยตรง โดยเนนใหวัดบาน โรงเรียนหรือชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐเขามามี

สวนรวมในการดำเนินการ เพื่อใหชุมชนตระหนักและเห็นถึง มหันตพิษและภัยของยาเสพติด 

(ยาบา) ซึ่งไดแพรระบาดกระจายไปทั่วทุกพื้นพี่ของประเทศ ตลอดจนมีสวนรวมในการเปนเกาะ

ปองกันมิใหยาเสพติด(ยาบา)เขามาแพรระบาดในชุมชน ปองกันมิใหเยาวชนของชาติตองตกเปน

ทาสของมัน ชวยผลักดันใหเขาเหลาน้ันมีชีวิตที่สดใสตามวัยและคืนสูออมกอดอันอบอุนของ

ครอบครัว ซึ่งก็ตรงและสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่คลุกเคลาและถูกหลอ

หลอมจากหลกัความเช่ือและหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาเปนเวลานาน เปนการแสดงใหเห็นวาหลกั

ความเช่ือและหลักธรรมสำคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักอริยสัจ 4 จัดเปนเครื่องมือที่สำคัญใน

การนำมาประยุกตใชอยางเหมาะสมสำหรับปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(ยาบา)ของเยาวนใน

ชุมชนไดเปนอยางดี   

                                                             
∗สารวัตรปองกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรทุงเขาหลวง อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด , 

Police Major Inspector (suppression) Thung  Khao Luang Police Station, Roi ed Province.  
∗∗ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
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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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คำสำคัญ : การแกไขปองกัน, ยาเสพติด (ยาบา), การมีสวนรวม, หลักอริยสัจ 4, เยาวชน  

 

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 

 ปจจุบันสังคมไทยจัดอยูในยุคที่เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีกาวหนาทันสมัยไรพรมแดนซึ่ง

เรียกกันจนติดหูวายุคโซเชียลเน็ตเวิรค สามารถสื่อสารกันไดทั่วทุกมุมโลก นับวันย่ิงมีความ

สลับซับซอนมากย่ิงข้ึน กอปรกับสภาพความเปนอยูของคนในสงัคมที่อบอวนไปดวยการแขงขัน แยง

ชิงเพื่อเอาชนะและความอยูรอด พอแมผูปกครองตองตอสู ด้ินรน ทำงานแขงกับเวลาเพื่อทำมาหา

เลี้ยงชีพสำหรับตนเองและครอบครัว ไมมีเวลาใหกับบตุรหลานตน บางครอบครัวปลอยลูกไวตาม

ลำพัง บางก็จางคนมาดูแล บางก็เอาไปเรียนหรือฝากไวในโรงเรียนหรือศูนยอบรมเด็กตางๆ ตาม

สภาพเศรษฐกิจของแตละครอบครัว 
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 เยาวชนจัดเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาและสำคัญที่สุดที่รัฐบาลจะตองใหความสนใจและ

จัดใหมีมาตรการเพื่อการศึกษาอบรมใหมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมและตาม

วัย ทุกวันน้ีปญหาของเยาวชนมีความสลับซับซอนข้ึนเปนเงาตามตัว เพราะพฤติกรรมบางอยางของ

เยาวชนไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากสังคม ชุมชน หรือรัฐบาลอยางที่ควรจะเปน บางครั้งหนวยงาน

ตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของทั้งของรัฐและเอกชนก็เลือกที่จะละเลยปญหาน้ัน ๆ ไปเสียเอง จากการที่

เยาวชนมีพัฒนาทางดานกายภาพ  ดานอารมณ  หรือดานความคิดเปนไปอยางรวดเร็ว ทำให

ความคิดอานที่เปนการตอตานผูใหญทางดานความคิด หรือความเขาใจ จนทำใหผูใหญสวนมากคิด

หรือตัดสินใจไปเองวาเยาวชนเหลาน้ันสามารถเอาตัวรอดเองได แตเยาวชนเหลาน้ันมักขาดสิ่งที่

เรียกวาประสบการณ ทุกสังคม ทุกชนช้ันยอมมีปญหาเสมอโดยเฉพาะปญหายาเสพติด รัฐบาลตอง

เขาใจในสภาพปญหาและจำเปนตองหาวิธีแกไขอยางถูกวิธีและเหมาะสม ในการเปนเกาะปองกัน  

เพราะเยาวชนไทยในวันน้ีคืออนาคตของชาติที่จะตองสืบทอดเจตนารมณของคนรุนหลัง ในการที่จะ

พัฒนาประเทศชาติใหเจริญย่ิงๆข้ึนไป  

 ดวยแนวคิดพัฒนาคนรุนใหมที่จะตองเรงสรางหรือปลูกฝงความคิดที่ดีใหแกประชาชนใน

การพัฒนาประเทศชาติ จึงจำเปนอยางย่ิงที่รฐับาลจะตองตระหนักและใสใจในการแกไขสถานการณ

หรือปญหายาเสพติดของเยาวชนโดยจดัเปนนโยบายสำคัญระดับชาติ  ความไมเสมอภาคทางสังคม

ทั้งดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสาธารณสุข และดานการเขาถึงบริการทั่วไปของ

รัฐ เหลาน้ีลวนเปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ ของคนในสังคม จากปญหาเหลาน้ีเอง

นับวันย่ิงกอใหเกิดรอยแตกราวระหวางสังคมมากข้ึนตามลำดับ นับวาเปนปญหาที่รัฐบาลหรือ

ผูรับผิดชอบจะตองเรงแกไขอยางทันทวงที ปญหาทางเศรษฐกิจนับวาเปนปจจัยหน่ึงที่ทำใหเกิด

ปญหายาเสพติดที่เปนปญหาทางสังคมอยางแรก ๆ เพราะสภาพทางเศรษฐกิจจะเปนตัวบีบค้ันให

เกิดการตอสู ด้ินรน เพื่อเอาตัวรอดและตองหารายไดใหพอกับรายจาย จึงทำใหพอแมมเีวลาที่จะให

ความอบอุนแกคนในครอบครัว หรือดูแลใหปรึกษาปญหาภายในครอบครัวนับวันย่ิงจะลดนอยลง 

บางครอบครัวแทบจะไมมีเลย เรื่องน้ีจึงนับวาเปนสมุฏฐานหน่ึงที่กอตัวใหเกิดปญหายาเสพติดของ

เยาวชน เพราะการไมใสใจหรือไมมีเวลาใหคำปรกึษาลกูเวลามีปญหา น่ันยอมทำใหลูกหันไปปรึกษา

เพื่อน ๆ หรือบุคคลอื่น ซ้ำรายเพื่อนกลุมน้ีอาจชักจงูไปในทางที่ผิดได และถาเพื่อนที่ไปปรึกษาน้ัน

จัดอยูในกลุมที่เกเรหรือเปนพวกที่มีปญหาทางสังคมโดยเฉพาะติดยาเสพติดอยูกอนแลว ย่ิงไปกัน

ใหญ ยากที่จะใหหวนกลับคืนดังเดิมได เพื่อนกลุมที่ติดยาเสพติดน้ีมักเปนพวกที่มีอิสระในการ

ตัดสินใจและดำเนินชีวิตซึ่งตรงกับความตองการของตนเปนทุนเดิม เด็กที่มีปญหายาเสพติดยอมเอง

ก็พยายามหาทางที่จะแกปญหาที่ตนประสบน้ันดวยวิธีตางๆนานา และเด็กอีกหลายๆ กลุมเมื่อมี
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ปญหา  ไมสามารถหาทางออกได ไมมีใครที่จะชวยตัดสินใจได จึงตัดสินใจที่จะหนีปญหา ไมกลาที่

จะเผชิญปญหาที่ตนประสบจนกลายเปนวาเด็กกลุมที่หนีปญหาน้ีตองการอิสระจึงเลือกที่จะหนี

ปญหาน้ันในที่สุดจนกลายเปนปญหาทางสังคม 

 

เนื้อหา 

 ขณะที่รัฐบาลไทยมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเพื่อใหเจริญกาวหนา

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แตอีกฟากหน่ึงของสังคมไทยกลับลวนเต็มไปดวยปญหาสังคมมากมาย 

เชน ปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน ปญหาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผูพิการและผูสูงอายุที่ไม

สามารถเขาถึงบริการของรัฐ เปนตน ปญหาเหลาน้ีจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการปรับปรุงหรือ

แกไขใหหมดไปหรือนอยลงไปจากสังคมไทย “ปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคมที่เกิดข้ึนมานาน

พอสมควรแลว ปญหายาเสพติดเปนเหตุใหปญหาอื่นตามมามากมาย โดยเฉพาะการลักทรัพย ฉกชิง 

ว่ิงราว ชิงทรัพย และซองโจร ขณะน้ียาเสพติดก็ยังคงระบาดในหมูเยาวชนหรือเด็กวัยรุน มิได

บรรเทาเบาบางลงไปเลย ดูเหมือนวาจะเพิ่มปริมาณมากข้ึนเสียดวยซ้ำ” เปนคำกลาวของ

นายตำรวจผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราบยาเสพติด ในเขต

พื้นที่อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ดโดยตรง  

 จากการปฏิบัติงานดานปองกันและปราบปราบยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอทุงเขาหลวง 

จังหวัดรอยเอ็ด มาเปนเวลาไมนอยกวาสิบป  พอที่จะสรุปไดวา สาเหตุที่ยาเสพติดไดแพรระบาด

อยางรวดเร็วในกลุมเยาวชนไทยและมีแนวโนมวาจะแพรระบาดแบบกระจัดกระจายไปทั่วทุก

สารทิศอยางทั่วถึงในเขตจังหวัดรอยเอ็ดและเขตจังหวัดใกลเคียง อาจเปนเพราะวากฎหมายมี

มาตรการในการลงโทษเบาเกินไป มีการปรับเปลี่ยนบทลงโทษใหมจากโทษหนักกลายมาเปนมีโทษ

ไมมาก ทำใหเปนที่ยามใจของเยาวชน เห็นไดจากพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฉบับลาสุด (ฉบับ

ที่ 6) 2560 ซึ่งรัฐบาลเองกม็องในภาพบวก พยายามจะปกปองใหเยาวชนไดกลับตัวกลับใจใหม เพื่อ

เปนคนดีของครอบครัวหรือสังคม ไดลดโทษข้ันรุนแรงในระดับประหารชีวิตมาเปนชีวิตเปนจำคุก

ตลอดชีวิต เปนการเปดชองใหผูขาย(ยาเสพติด)ไมถูกประหาร เปนการเพิ่มโอกาสใหผูตองหาพิสูจน

ความบริสุทธ์ิก็จริง ในทางตรงกันขาม กับกลายเปนการเปดชองใหผูคายาเสพติด ผลิต หรือนำเขา

เปนจำนวนมาก  สามารถใชเงินตอสูคดีเพื่อใหตนเองไดรับโทษนอยลง  ทำนองเดียวกัน ความ

ตองการที่จะหาเงินมาเพื่อตอสูคดียาเสพติดของตนน้ีเอง ทำใหยาเสพติดกลับมาแพรระบาดมาก

ย่ิงข้ึนเปนเงาตามตัว ผูคายาเสพติดเกือบทั่วโลกสวนมากจะเปนผูมีเงินและมีอิทธิพล สภาวการณ

เหลาน้ีไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ สงผลทำใหเกิดยาบาแพรระบาดมากย่ิงข้ึน เพราะกลุมวัยรุน

 
 

ที่เพิ่งเขาสูกระบวนการติดยาเสพติด (ยาบา) ในขณะน้ีเปนเพียงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเทาน้ัน 

โดยการเริ่มหันเขาสูวงจรยาเสพติด (ยาบา) เพียงเพราะเหตุผลเพื่อไมใหตก"เทรนด"เทาน้ันเอง  

 จากขอมูลของศูนยอำนวยการปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด ไดมี

รายละเอียดที่ผู เขียนอยากใหเห็นภาพของการจับกุมผูกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ยาบา) 

ดังตอไปน้ี 
หนวยงาน เปาหมาย 

ไตรมาส 1 

ผลงาน รอยละ เปาหมาย 

ไตรมาส 2 

ผลงาน รอยละ เปาหมาย 

ไตรมาส 2 

ผลงาน รอยละ 

บำบัดฟนฟูระบบบงัคับ จ.รอยเอ็ด 

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 

สถานพินิจ 

จ. รอยเอ็ด 

5 17 340 20 30 150 35 40 114 

สถิติการจับกุมของเจาหนาที่ตำรวจ ในปพุทธศักราช 2560  พบวา ในไตรมาสที่ 3 ผล

การจับกุมไดเพิ่มข้ึนสูงมาก โดยแบบไมควบคุมตัว ถึงรอยละ 128.96 สวนแบบควบคุมตัวไดเพิ่ม

เปน 129.55 สวนการบำบัดฟนฟูระบบตองโทษก็สูงเชนกัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 เพิ่มข้ึนถึง 

506.29 และในไตรมาสที่ 3 ถึง 156.25  สำหรับไตรมาสที่ 4 ยังไมมีขอมูล แตมีแนวโนมจะมาก

ย่ิงข้ึนเปนเงาตามตามตัว  

 นับต้ังแตรัฐบาลประกาศนโยบายสงครามยาเสพติด ลดความเขมขนลง เพราะกฎหมาย

แกไขใหม โดยเฉพาะมาตรา 65 วรรคสองจากเดิมประหารชีวิต เปนจำคุกตลอดชีวิต นับวาเปนการ

เปดชองใหผูขายไมถูกประหารชีวิต เพิ่มโอกาสใหผูตองหาพิสูจนความบริสุทธ์ิเปนการเปดชองให

ผูคายาเสพติด ผลิต นำเขาสามารถใชเงินตอสูคดีเพื่อใหตนเองรับโทษนอยลง และการตองหาเงิน

ตอสูคดียาเสพติดทำใหยาเสพติดกลับแพรระบาดมากย่ิงข้ึน ผู เขียนในฐานะเจาหนาที่ตำรวจ

ผูปฏิบัติงาน ไดทำการจับกุมผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(ยาบา) และไดสัมภาษณผูถูกจับกุม

หลายคนซึ่งเปนเยาวชน พรอมกับไดใหขอมูลที่เปนประโยชน พอนำมาเปนแนวทางได ดังน้ี  

 นายอำนาจ (นามสมมติ)  ไดใหขอมูลวา “... เริ่มติดยาเสพติดต้ังแตเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 3 ตองการทำตัวประชด สาเหตุที่ติดก็เพราะแมถูกจับยัดยาบาก็เลยเสพยาบาประชดสังคม แม

ตองติดคุก ยาบาไดมาจากเพื่อนในหองเรียน เพื่อนในกลุมติดยาบา ก็เลยอยากลอง เพื่อนจะเปนคน

ไปหายามาให แตเพื่อนไมบอกวาไปเอาจากหมูบานไหน ตอนน้ีตองการอยากเลิกยาเสพติด  แต
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ที่เพิ่งเขาสูกระบวนการติดยาเสพติด (ยาบา) ในขณะน้ีเปนเพียงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเทาน้ัน 

โดยการเริ่มหันเขาสูวงจรยาเสพติด (ยาบา) เพียงเพราะเหตุผลเพื่อไมใหตก"เทรนด"เทาน้ันเอง  

 จากขอมูลของศูนยอำนวยการปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด ไดมี

รายละเอียดที่ผู เขียนอยากใหเห็นภาพของการจับกุมผูกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ยาบา) 

ดังตอไปน้ี 
หนวยงาน เปาหมาย 

ไตรมาส 1 

ผลงาน รอยละ เปาหมาย 

ไตรมาส 2 

ผลงาน รอยละ เปาหมาย 

ไตรมาส 2 

ผลงาน รอยละ 

บำบัดฟนฟูระบบบงัคับ จ.รอยเอ็ด 

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 

สถานพินิจ 

จ. รอยเอ็ด 

5 17 340 20 30 150 35 40 114 

สถิติการจับกุมของเจาหนาที่ตำรวจ ในปพุทธศักราช 2560  พบวา ในไตรมาสที่ 3 ผล

การจับกุมไดเพิ่มข้ึนสูงมาก โดยแบบไมควบคุมตัว ถึงรอยละ 128.96 สวนแบบควบคุมตัวไดเพิ่ม

เปน 129.55 สวนการบำบัดฟนฟูระบบตองโทษก็สูงเชนกัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 เพิ่มข้ึนถึง 

506.29 และในไตรมาสที่ 3 ถึง 156.25  สำหรับไตรมาสที่ 4 ยังไมมีขอมูล แตมีแนวโนมจะมาก

ย่ิงข้ึนเปนเงาตามตามตัว  

 นับต้ังแตรัฐบาลประกาศนโยบายสงครามยาเสพติด ลดความเขมขนลง เพราะกฎหมาย

แกไขใหม โดยเฉพาะมาตรา 65 วรรคสองจากเดิมประหารชีวิต เปนจำคุกตลอดชีวิต นับวาเปนการ

เปดชองใหผูขายไมถูกประหารชีวิต เพิ่มโอกาสใหผูตองหาพิสูจนความบริสุทธ์ิเปนการเปดชองให

ผูคายาเสพติด ผลิต นำเขาสามารถใชเงินตอสูคดีเพื่อใหตนเองรับโทษนอยลง และการตองหาเงิน

ตอสูคดียาเสพติดทำใหยาเสพติดกลับแพรระบาดมากย่ิงข้ึน ผู เขียนในฐานะเจาหนาที่ตำรวจ

ผูปฏิบัติงาน ไดทำการจับกุมผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(ยาบา) และไดสัมภาษณผูถูกจับกุม

หลายคนซึ่งเปนเยาวชน พรอมกับไดใหขอมูลที่เปนประโยชน พอนำมาเปนแนวทางได ดังน้ี  

 นายอำนาจ (นามสมมติ)  ไดใหขอมูลวา “... เริ่มติดยาเสพติดต้ังแตเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 3 ตองการทำตัวประชด สาเหตุที่ติดก็เพราะแมถูกจับยัดยาบาก็เลยเสพยาบาประชดสังคม แม

ตองติดคุก ยาบาไดมาจากเพื่อนในหองเรียน เพื่อนในกลุมติดยาบา ก็เลยอยากลอง เพื่อนจะเปนคน

ไปหายามาให แตเพื่อนไมบอกวาไปเอาจากหมูบานไหน ตอนน้ีตองการอยากเลิกยาเสพติด  แต
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เพื่อนก็ทาทายวาไมแนจริง ถาเลิกยาเสพติดกลัวจะถูกเพื่อนตอวา การติดยาเสพติดของกลุมวัยรุน

เปนเรื่องปกติ มันเปนเหมือนแฟช่ันเพราะคนวัยไลเลี่ยกัน จำนวนไมนอยที่นิยมเสพยาบา ใครไมติด

ยา จะไมเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนฝูง...” 

 นายชัย (นามสมมติ) ไดเลาถึงสาเหตุที่ติดยาเสพติด (ยาบา) วา “... อยากลองเสพยา 

เพราะเพื่อนพูดคุยกันวาเคยลองมาแลว และก็อยากจะเขากลุม เลยบอกเพื่อนวาขอลองเสพบาง 

การลองเสพยาครั้งแรกเพื่อนก็ใหลอง และบอกวาตอไปตองซื้อยาเอง หลังจากเสพยาครั้งแรกก็ถาม

เพื่อนวาจะซื้อยาไดที่ไหน เพื่อนบอกวาใหซื้อกับเขา หลังจากน้ัน อีกประมาณ 1 เดือน เพื่อนไมวาง 

เลยบอกใหไปซื้อกับคนเดินยา ที่ช่ือสตารบอย ซึ่งสตารบอยก็เลาวา อยากเสพยาที่ไมตองเสียเงิน

มาก เสียเพียงครึ่งหน่ึง สตารบอย ใหหัดเดินยา โดยไดคาเดินยาครั้งละ 300 บาท โดยสตารบอ

ยบอกใหเดินขายยาครั้งละไมเกิน 5 เม็ด เพราะเมื่อถูกจับจะไดเปนเพียงผูเสพและเขารวมโครงการ 

สมัครใจเลิกยาเสพติดไดก็เคยถามกลับวาเอายามาจากไหน แตเขาไมบอก เพียงแตกำชับใหเดินยา

พอ ขายใหกับเพื่อน ๆ ที่รูจัก ขยันขาย ขยันเดินขายบอย ๆ ในกลุมเพื่อนที่รูจักใหมากแลวจะมีเงิน

เก็บ แตหลังจากที่ถูกจับก็เลยสำนึกผิด รูสึกวาพอกับแมจะเสียใจเลยเปดเผยขอมูลใหทราบ...” 

 จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ทำใหมองเห็นภาพชัดเจนวา การแพรระบาดของยาเสพ

ติด(ยาบา) ย่ิงจับกุม ย่ิงกลับมาแพรระบาดและเพิ่มจำนวนทวีมากย่ิงข้ึน เมื่อรัฐบาลเปดโอกาสให

สมัครใจเขาบำบัด ทำใหวัยรุนหลายคนไดมารูจักกัน และบางคนก็เปนผูคารายยอย เพราะเทาที่

ผูเขียนสามารถจับกุมได ทั้งครอบครองและจำหนาย และบางสวนก็เขาสูกระบวนการบำบัดตาม

นโยบายของรัฐบาล ผูคารายยอยที่ครอบครองยาเสพติด และจำหนายทีละ 2-3 เม็ด เมื่อเขาบำบัดก็

รูจักเพื่อนใหม ไดขยายเครือขายออกไปอีก วัยรุนหลายคนเปนเพียงผูเสพแตเมื่อสมัครใจไดพบกับ

เพื่อนใหมที่เขาบำบัดดวยกัน ไดชักชวนกันมาเปนเครือขายเดินยา เพราะรูสึกวา ใครๆ เขาก็ทำกัน 

เปนเรื่องธรรมดา ไมเห็นจะแปลกอะไร ถาถามวารูโทษของยาเสพติดไหม ทุกคนตางตอบวารู แต

เพื่อใหมีรายไดดวยวิธีลัด ก็ทำใหกระบวนการคายาเสพติดขยายตัว 

  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ซึ่งแกไขจากพระราชบัญญัติยาเสพ

ติดใหโทษ พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีในมุมมองของผูปฏิบัติงานดานปราบปราม  มองวา

รัฐบาลมองโลกในแงดีเกินไป ใหความสำคัญกับผูติดยาเสพติดวาเปนผูปวยตองไดรับการรักษา ถา

ตองการเลิกยาก็สมัครใจแจงกับเจาหนาที่ ซึ่งตามขอเท็จจริงแลว กลุมวัยรุนที่ติดยาเสพติดไดติดตอ

ขอมาเพื่อขอเขารับการบำบัดรักษา ซึ่งทางพนักงานก็จัดใหในสถานที่เดียวกัน กลับกลายเปนวา

ไดมาพบกันและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน จนพัฒนาจากผูเสพมาเปนผูคารายยอย อาศัยชองวางของ

กฎหมาย เหมือนกับขาวดารา พอลลี่ ปุณิกา อดีตนางงามช่ือดัง ถูกจับยาเสพติด ปารต้ียาเค ก็ขอ
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เขารับการบำบัด อีกประการหน่ึง ในฐานะผูปฏิบัติ มีความเห็นเพิ่มเติมวา  มาตรา 65 วรรค 2 การ

จำหนายยาเสพติดประเภทที่ 1 มีอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอยางเดียว แตแกไขเปนจำคุก

ตลอดชีวิต  ทำใหผูคายาเสพติดไมเกรงกลัว เพราะคิดเสมอวายังไงก็ไมถึงโทษประหารชีวิต พอพน

จากโทษตรงน้ันก็กลับมาคายาเอง ผลิตเอง และยาเสพติดก็กลับมามาแพรระบาดเหมอืนเดิม ดังกับ

สุภาษิตจีนที่วา “มีเงินจางผีโมแปงได” จึงนับเปนวงจรอุบาทวที่ไมมีสิ้นสุดของสังคมไทย  

 สาเหตุของการแพรระบาดของยาบาอีกประการหน่ึง เกิดจากการตองการอยากไดขอมูล

เชิงลึกเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาบา ตำรวจตองการสายลับ และผูที่เปนสายลับดีที่สุดมักไมมี

ปากเสียง เพราะบางสวนจะเปนผูเสพยาบาในพื้นที่ เมื่อเจาหนาที่จับกุมได ก็จะใหเปนสายลับคอย

แจงขาวสาร แลวปลอยไป เพื่อแลกกับการเปนสายขาว มียาบาในครอบครองเพียง 3-4 เม็ด 

ในขณะที่ถูกจับกุม นอกจากน้ีการแพรระบาดของยาบาเมือ่มองจากกฎหมายแลว ยังมีปจจัยอื่นอีกที่

สงผลใหยาบาแพรระบาด  เมื่อเด็กติดยาและสมัครใจเขารับการบำบัด ดวยขอจำกัดดาน

งบประมาณ ซึ่งบำบัดดวยระยะเวลาเพียง 30 วัน เด็กหรือเยาวชนที่ติดยา ยังไมถึงกับตองเลิกยา

โดยเด็ดขาด สวนมากจะหวนกลับไปเสพยาอีก เพราะปญหาในเรื่องของภาวะทางอารมณของ

เยาวชน หลายคนไมมีความสุข รูสึกเศราใจ รูสึกทุกขใจ มีปญหาตางๆ รอบตัวโดยเฉพาะเรื่องใน

ครอบครัว ซึ่งสวนใหญที่ติดยาเสพติด จากการติดตามและสอบถาม สวนมากเกิดจากปญหา

ครอบครัว ความไมลงรอยกัน ความขัดแยงกันของพอ แมในครอบครัว การทะเลาะกันบางครั้งถึง

ขนาดทำรายรางกายกัน ทำใหเด็กรูสึกไมมีความสุข เกิดความกลุมใจ ทุกขใจ สภาพปญหาเหลาน้ี

เองที่ทำใหขาดที่พึ่งจนหันหนาเขาหายาเสพติด บางคนอาจทดลองดวยความต้ังใจ เพราะรูสึกวาใน

ขณะที่ชีวิตไมมีความสุขน้ัน มีบางสิ่งบางอยางสามารถใหความสุขแทนได ทำใหลืมความทุกขตางๆ 

ได หากครอบครัวมีความสุข เด็กจะไมสนใจพึ่งยาเสพติดเลย ซึ่งหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนตอง

หันหนามาพิจารณาเพื่อวางแผนในเชิงบูรณาการรวมกันอยางสรางสรรคในอันที่จะแกไขปญหา 

ปองกัน และปราบปรามอยางจรงิจงั การอาศัยเพยีงเจาหนาที่ตำรวจเพยีงฝายเดียวคงเปนการยากที่

จะทำงานใหบรรลุเปาหมายได 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานสถิติแหงชาติและสำนักงาน

คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ไดสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 พบวา ประชาชนรอยละ 58.7 ระบุวามีปญหายาเสพ

ติดในหมูบาน/ชุมชน ซึ่งในจำนวนน้ีเห็นวาปญหาที่มีแพรระบาดอยูในระดับมาก - มากที่สุดรอยละ 

5.8 ปานกลางรอยละ 16.3 และนอย-นอยที่สุดรอยละ 36.6 ขณะที่รอยละ 41.3 ระบุวาไมมีปญหา 
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นอกจากน้ียังพบอีกวา ประชาชนรอยละ 29.4 ระบุวามีปญหาดานผูคายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

ซึ่งในจำนวนน้ีเห็นวาปญหาที่มีแพรระบาดอยูในระดับมาก-มากที่สุดรอยละ 3.4  ปานกลางรอยละ 

8.7 และนอย-นอยที่สุดรอยละ 17.3 ขณะที่รอยละ 70.6 ระบุวาไมมีปญหา เมื่อสำรวจเปนรายภาค 

พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รอยละ 6.6 ระบุวามีปญหาดานผูคายาเสพติดระบาดอยูใน

ระดับมาก-มากที่สุดในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น รองลงมาไดแก ภาค 9รอยละ5.9ภาค 4 รอยละ 4.6 

ภาค 8 รอยละ 3.9และภาค 7 รอยละ 3.4 ขณะที่ภาคอื่นมีนอยกวารอยละ 3 และในการสำรวจเปน

รายภาคน้ี ประชาชนที่เห็นวาหมูบาน/ชุมชนมีปญหาดานผูคายาเสพติด พบวาในภาค 4 รอยละ 

15.9ระบุวาไดรับความเดือดรอนอยูในระดับมาก-มากที่สุดมนสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น รองลงมา

ไดแกภาค 9 รอยละ 14.6 และกรุงเทพมหานคร รอยละ 10.4 สวนภาค 8 ภาค 2 ภาค 7 และภาค 

3 มีประมาณรอยละ 8 ขณะที่ภาค 6 รอยละ 6.5 ภาค 1 รอยละ 4.7 และภาค 5 รอยละ 2.9 จาก

ขอมูล น้ี ภาค 4  ประกอบดวย 12 จังหวัด ไดแก  กาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม บึงกาฬ 

มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี แสดงใหเห็น

วาขอมูลเหลาน้ีไดสอดคลองกับขอมูลที่ผูเขียนไดรายงานต้ังแตตน 

  นอกจากน้ี ปญหาที่พบในการปฏิบัติงานอีกดานหน่ึงก็คือ นโยบายในการปราบปรามยา

เสพติด ดานนโยบายถูกกำหนดจากบนลงลางอยางเดียว ซึ่งไมสอดคลองและสัมพันธกับสภาพความ

เปนจริงในทองที่น้ันๆ  ซึ่งบางครั้งผูปฎิบัติไดพยายามสนองตอบอยางเต็มความสามารถ แตก็พบกับ

ปญหาตรงที่วัตถุประสงคการทำงานขาดความชัดเจน และควรกำหนดข้ึนจากขอมูลที่เปนจริง

เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่แตละแหง รวมถึงงบประมาณสนับสนุนตองเพียงพอและเหมาะสม 

บอยครั้งที่ผูปฏิบัติใชเงินสวนตัวดำเนินการเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วและเพื่อ

แหลงขาว อุปกรณในการปฏิบัติงาน เชน เสื้อเกาะกันกระสุนก็มีความสำคัญไมนอย ผูกำหนด

นโยบายควรกำหนดเปาหมายในการจับกุมในแตละพื้นที่แตกตางกัน แตละพื้นที่จำนวนผูคายาเสพ

ติดเปนเพียงรายยอย หรือเปนเพียงผูเสพ ขอมูลจะแตกตางกัน เมื่อมีเปาหมายในภาพรวมที่ไม

ตรงกันหรือสอดคลองกัน ทำใหบางครั้งก็จำเปนตองทำผลงานที่ขัดกับความเปนจริง อยางเชนคดียา

เสพติดในพื้นที่อำเภอทุงเขาหลวงที่ผูเขียนรับผิดชอบอยูสวนใหญจะเปนเพียงผูเสพ  

 จากการปฏิบัติงานดานการปองกนัและปราบปราม มีมุมมองตอพระราชบัญญัติยาเสพติด

ใหโทษ  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 วา “... นาจะมีปญหาตามมาคอนขางแนนอน เพราะมีชองวาง

มากมาย คนขายยาบาจะอาศัยชองวางกฎหมายดังกลาวเดินยาบาดวยจำนวนนอย เมื่อถูกจับก็จะ

อางวาเพื่อเสพ ไมใชเพื่อจำหนาย อัตราโทษก็จะลดลงตามลำดับ ไมตองรับโทษเมื่อถูกจับ สมัครใจ

ขอรับการบำบัด และบันทึกประวัติไว แถมไดรูจักเพื่อนใหมเปนการขยายเครือขายออกไป จากสถิติ
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การจับกุมในเขตพื้นที่อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางป พ.ศ. 2559-2560 ผูคารายยอย

จำนวน 10 ราย และผูเสพ จำนวน 36 ราย ซึ่งผูเสพเมื่อถูกจับกุม ก็ขอเขากระบวนการบำบัด 

เพราะของกลางที่จับได สวนมากเปนยาบาไมเกิน 5 เม็ด ซึ่งเขาเงื่อนไขการบำบัดตามนโยบายของ

รัฐบาล  ปญหาที่ตามมาคือจะเปนการแพรกระจายของผูคารายยอย ขยายเครือขายไปยังผูเสพราย

ใหมจนกลายเปนผูคารายยอยไปในตัว เมื่อถูกจับกุม มักจะเปนผูคารายใหมทียั่งไมมีขอมลู ทำใหเกิด

การขยายตัวของผูคารายยอยไปในตัว...”  

 จากการเสวนา ทางออกของยาเสพติด เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 วีระพันธ งามมี 

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโอโซน ไดแสดงความคิดเห็นวา ผูเสพยาเปนผูปวย เปนเพียง

พฤติกรรมที่อาจจะเสี่ยงตอปญหาดานสุขภาพ ไมตางจากคนที่กินอาหารเค็มจัด หวานจัด หรือคน

ด่ืมเหลา สูบบุหรี่ (Ilaw.or.th) และ นายแพทยวิโรจน วีรชัย ผูอำนวยการสถาบันบำบัดฟนฟูผูติดยา

เสพติดแหงชาติบรมราชชนนี มีความเห็นวา ผูเสพยาเสพติดเปนเพียงผูปวย เมื่อกฎหมายรุนแรง ยา

เสพติดมีราคาแพง มีผูคามากข้ึน การเอาคนไปผานเรือนจำ มันเปนการลดทอนคุณคาของพวกเขา 

ทำใหพวกเขาไมสามารถกลับมาเปนผูคนปรกติได” (Ilaw.or.th) สอดคลองกับกัลยรักษ บวรเศรษฐ

สกุล ที่ไดกลาววา ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกไดมีการทบทวนนโยบายยาเสพติด และไดมีการ

ลดทอนความผิดอาญาใหกับยาเสพติด ในแตละประเทศมีมองวาการใชมาตรการปราบปรามที่

รุนแรงน้ัน ไมไดชวยแกไขปญหายาเสพติดไดอยางแทจริงกับ ย่ิงกลับจะทำใหเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมามากข้ึน และปญหายาเสพติดน้ันเปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ โดยมุงเนนไปที่การ

จัดโปรแกรมการปองกันรักษาที่หลากหลาย 

 

หลักอริยสัจ 4 กับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 พระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญตอวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกดาน และ

ถือวาเปนศาสนาประจำชาติแมนมิไดระบุเปนลายลักษณอักษรไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม ทั้งน้ีเปน

เพราะวาพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธแนบแนนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมานานทั้ง

ในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ในทางประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติไทยเน่ืองมา

ดวยกันความเปนมาของพุทธศาสนาโดยเฉพาะ นับต้ังแตสมัยที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอัน

ชัดเจนชาวไทยก็ไดนับถือพุทธศาสนามาโดยตลอดมา จนกลาวไดวาประวัติศาสตรของไทยเปน

ประวัติศาสตรของชนชาติที่นับถือพุทธศาสนา  สำหรับดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการดำเนินชีวิต

ของคนไทยไดผูกพันประสานกลมกลนืกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพุทธศาสนามาตลอดเวลา 

จนทำใหเกิดการปรบัตัวเขาหากนัและสนองความตองการของกันและกนั ตลอดจนผสมคลุกเคลากับ
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ความเช่ือถือและขอปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเปนแบบอยางหรือเอกลักษณของคน

ไทยมาชานาน และสามรถกลาวไดวาวัฒนธรรมไทยแทบทุกดานลวนมีรากฐานสำคัญมาจากพุทธ

ศาสนาแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะคติธรรมและหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่คนไทยไดยึดถือเปนแนวทาง

ดำเนินชีวิตและเปนมาตรฐานสำหรับความประพฤติลวนมาจากพุทธศาสนาทั้งน้ัน กิจกรรมตางๆ ที่

ดำเนินการโดยรัฐก็ดี ชุมชนก็ดี มักจะมีสวนประกอบของพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาโดยตลอด เพื่อ

เนนย้ำความสำคัญและเสริมคุณคาทางจิตใจ รวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เชน ต่ืนนอน ลาง

หนา ออกเดินทาง ตางลวนนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเปนสวนสำหรับเตือนสติหรือเพื่อความ

เปนสิริมงคลแกชีวิต กลาวไดวาชีวิตของคนไทยลวนผูกพัน อิงอาศัยกันกับพุทธศาสนาตลอดเวลาจน

ฝงลึกในจิตใจและวิถีชีวิตของคนไทย กลายเปนเครื่องหลอหลอม กลั่นกรองนิสัยใจคอ ฟนจิตใจให

คนไทยมีนิสยัออนโยน กตัญูกตเวที มีเมตตากรุณาตอกัน  โอบออมอารี ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

เคารพนับถือผูมีวัยวุฒิสูงกวาตน ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะของคนไทย  

 เพื่อใหการแกไขปญหาและปองกันยาเสพติด(ยาบา) สำหรับเยาวชนในเขตอำเภอทุงเขา

หลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปนไปอยางสรางสรรคและบรรลุเปาหมายการทำงาน พรอมนำเยาวชนผู

บริสุทธ์ิเหลาน้ีคืนสูออมกอดอันอบอุนของครอบครัวหรือสังคม และเพื่อใหการทำงานดานปองกัน

และปราบปราบยาเสพติด(ยาบา)ใหหมดไปจากพื้นที่อำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด จึง

เห็นสมควรที่จะนำหลักธรรมที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ 4 ประกอบดวย :- 

1. ทุกข (รูสภาพที่แทจริงของปญหา)  

 2. สมุทัย (รูสาเหตุที่แทจริงของปญหา)  

 2. นิโรธ (รูวิธีการที่ทำใหปญหาหมดไป)  

 4. มรรค (มีวิธีการแกปญหาที่ตรงกับสภาพความเปนจริงและเหมาะสมกับชุมชน) 

โดยมีการดำเนินงานเปนข้ันตอน ดังน้ี 

1) ข้ันทุกข : การรูสภาพปญหาที่แทจริงของปญหา  ยาเสพติด (ยาบา) แพรกระจายไปสู

ทุกอณูของสังคมไทย จัดเปนปญหาที่มาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากการอยากทดลอง ทั้งจาก

สภาพเศรษฐกิจ ทั้งจากการแนะนำในทางที่ผิดของเพื่อน ทั้งจากการสื่อสารหรือการย่ัวอารมณ การ

ทำงานเพื่อปองกันหรอืปราบปรามยาเสพติดใหหมดไปจากสังคม เพลำพังเจาหนาที่ตำรวจเพียงฝาย

เดียวคงเปนการยากที่จะทำสำเร็จได เพราะปญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ คนแรกที่สำคัญ

ที่สุดคือคนในครอบครัวของเยาวชนตองสรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธอันดีระหวาง

สมาชิก พอแมผูปกครองตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ปรึกษาใหกับลูกๆ ดูแล

สมาชิกไมใหของเกี่ยวกับยาเสพติด ตามดวยโรงเรียน วัด หรือชุมชน มีสวนสำคัญในการปองกันและ
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ไมยอมใหยาเสพติดเขาไปรุกรานในชุมชนของตน พระสงฆผูนำดานจิตวิญญาณตองแสดงบทบาทให

คำแนะนำพร่ำสอนเกี่ยวกับหลกัธรรมในในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม ครูตองใหความสำคัญ

การศึกษาของเด็ก เปนแบบอยางที่ดีในการดำเนินชีวิต ใหความรูเกี่ยวกับโทษและอันตรายของยา

เสพติด ตลอดจนจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนใหเพียงพอและสนับสนุนใหนักเรียนรวม

กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ และสอนใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จนถึงรัฐบาลตองมี

มาตรการในการจัดการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมอยางจริงจัง 

จัดใหมีการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเพียงพอโดยดำเนินการอยางตอเน่ือง และบังคับใช

กฎหมายอยางจริงจังและเปนธรรม จากการสัมภาษณนายตำรวจผูนำนโยบายภาครัฐไปบริหาร

จัดการในพื้นที่ ซึ่งผูเขียนไดสัมภาษณ พลตำรวจตรีพนมพร อิทธิประเสริฐ รองผูบัญชาการ

ตำรวจภูธรภาค 4 ไดสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการปองกันยาเสพติดโดยเฉพาะโครงการ 

“ครูตำรวจแดรในโรงเรียน”  ซึ่งสำนักงานตำรวจแหงชาติไดจัดโครงการน้ีใหกับเจาหนาที่ตำรวจไว

ทำหนาที่ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติดของ

รัฐบาล  จัดเปนโครงการที่ทั่วโลกใหการยอมรับวามีประสิทธิภาพในการหยุดย้ังการแพรระบาดของ

ยาเสพติดเขาสูโรงเรียนอยางไดผล  และยังสามารถสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับสังคมไดอีกสวน

หน่ึง  นอกจากน้ันยังเปนการผนึกกำลังระหวาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตำรวจ  สาธารณสุข  

โรงเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน  เขามาแกไขปญหายาเสพติดพรอมกัน  เพื่อใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร  “ประชา-รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด”  อันเปนแนวทางการแกไขปญหาที่ย่ังยืนของ

รัฐบาล 

2) ข้ันสมุทัย : การรูสาเหตุที่แทจริงของปญหา  เยาวชนสวนใหญเขาสูวงจรยาเสพติดมา

จากหลายสาเหตุทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือคิดอยากจะลอง อยากรูวาเปนเชนไร ทางออม

คือการติดเพื่อนหรือการคบเพื่อน จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ พบวาสวนใหญการริเริ่มเขาสูวงจรน้ี

มาจากการทำตามอยางเพื่อน อยากลอง อยากเท และไมใหตกเทรนด กอปรกับตนเองขาดความ

มั่นใจ ความรัก ความอบอุน หรือความสัมพันธอันดีในครอบครัว จึงแสวงหาที่พึ่ง ที่กำบัง เพื่อเปน

แนวทางการดำเนินชีวิต พอไดคบหรือสนทนากับเพื่อนที่ติดยาเสพติดมากอนและมีแนวทางที่

คลายๆกันจึงคบเรื่อยมา กวาจะรูวาตนเองติดยาก็สายเกินเสียแลว ซึ่งสอดคลองกับพุทธศาสน

สุภาษิตที่วา ยทิสํ  วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ แปลวา 

หวานพืชเชนใดยอมไดผลเชนน้ัน ผูทำความดียอมไดผลดี ทำความช่ัวยอมไดผลช่ัว เพื่อใหเกิดการ

ปองกันที่ดีแกเยาวชน รัฐบาลไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2560 ซึ่ง

ไดวางกรอบแนวทางการดำเนินงานสำหรับกลุมเปาหมายในระดับประถมศึกษา ดังน้ี 
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(1)  พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสราง 

พัฒนาทักษะชีวิตในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในระดับประถมศึกษา  

(2)  สรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนผานการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการ

สรางความรูและเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อการปองกันยาเสพติด  

(3)  สรางภูมิคุมกันทางจิตใจโดยใชกิจกรรมทางศาสนาควบคูกับกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม  

เรื่องดังกลาวที่วามาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย กลาหาญ และบรรชร กลา

หาญ ไดทำวิจัยกระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยหลักพุทธธรรมในหมูบานปาไผ ต.

แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม โดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน พุทธธรรม หลักอริยสัจสี่ 

หลักอปริหานิยธรรม และหลักประโยชนคือทิฎฐธัมมิกัตถะประโยชน และสัมปรายิกัตถะประโยชน 

และงานวิจัยของประยงค แสนบุราณ ไดทำการวิจัยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยพุทธ

ธรรมและดวยหลักทิศหก ตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา ในอันที่จะสรางแกะกำบังหรือปองกันคนมิ

ใหเขาไปยุงเกี่ยวและพัวพันกับยาเสพติด ซึ่งจากผลการวิจัยทั้งสองเรื่องพบวา หลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาซึ่งสอดรับกับเปนวิถีชีวิตและขนบธรรมประเพณีในทองถ่ินน้ัน ๆ มีสวนในการชวยใหคนลด 

ละ และเลิกยาเสพติดไดในที่สุด จะเห็นไดวาการทำใหปญหายาเสพติดใหหมดไปจากเยาวชนตองมี

หลายมาตรการและหลายหนวยงานชวยกัน ไมวาจะเปนวัด บาน หรือโรงเรียน ตางมีสวนชวยในอัน

ที่จะทำใหสังคมสงบสุข ปราศจากยาเสพติดไดที่รวมกันเรียกวา บวร  

3) ข้ันนิโรธ : การรูวิธีการที่ทำใหปญหาหมดไป การแกไขปญหายาเสพติดเปนหนาที่ของ

ทุกคนในสังคมจะตองรวมมือกัน โดยเริ่มตนจากครอบครัวซึ่งใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด 

พอแมผูปกครองตองใหเวลากับบุตรหลานและรวมกันแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึน ถัดมาสังคม

โรงเรียนและสถานศึกษาตองมีการติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่เขาขายเกี่ยวของกับสารเสพ

ติด การมุงใหความรูในเรื่องอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการใชสารเสพติด สรางการรับรูความ

ตระหนักถึงภัยอันตราย นาจะเปนแกไขปญหาไดอีกทางหน่ึง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(สบส.) ในฐานะผูอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศปส.) กระทรวงสาธารณสุข ให

สัมภาษณวา จากขอมูลการเฝาระวังปญหายาเสพติด พบวานอกประเทศยังมีการผลิตสาเสพติด

จำนวนมาก สงผลตอสถานการณของไทยรนุแรงตอไปอีก ในป 2559 ทั่วประเทศมีผูเสพยาประมาณ 

2.7 ลานคน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไดต้ังเปาบำบัดผูเสพยาเสพติดใหได 220,00 คน ผาน

ไปหกเดือนผลการบำบัดรวมทั้ง 3 ระบบคือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบตองโทษ 

รวมจำนวนเพียง 84,326 คน คิดเปนรอยละ 38 ของเปาหมาย จึงไดเรงรัดระบบการคนหา คัด
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กรอง ผูเสพในชุมชน หมูบานตางๆ อยางเขมขน ตามโครงการประชารัฐสรางหมูบานชุมชนมั่นคง 

ปลอดภัยยาเสพติดในป พ.ศ. 2559-2560 นอกจากน้ียังไดใหขอมูลเพิ่มเติมอีกวา การเสพยาเสพติด

สวนใหญเริ่มตนจากเพื่อชวน รอยละ 50 รองลงมาคือทดลองใช รอยละ 41 ทั้งน้ี การบำบัดผูเสพยา

เสพติดจะคลายการรักษาผูปวยเรื้อรังใชเวลานานกวาโรคอื่น สำคัญที่สุดและไดผลดีที่สุดคือตอง

บำบัดทั้งครอบครัว ครอบครัว ตองมีความเขาใจและถือวาเปนความรับผิดชอบของครอบครัวดวย 

จึงตองรวมมือชวยกัน โดยพอแมทำหนาที่เปนหมอรักษา เปนพยาบาลดูแลคนไข สวนบานคือ

สถานพยาบาลที่ใชบำบัดจะทำใหผูเสพเลิกยาเสพยาไดสำเร็จ 

4) ข้ันมรรค : วิธีการแกปญหาที่ตรงกับสภาพความเปนจริงและเหมาะสมกับชุมชน โดย

การวิเคราะหทางเลือกที่เปนจริง ที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดเปาหมาย วิธีดำเนินงาน เพื่อใหการ

ทำงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุมเยาชนใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กำหนด

ไว ควรมีการบูรณาการกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญประการหน่ึงคือหลักอปหานิยธรรม 7 

ประการ คือ (1) จัดประชุมและหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเปนประจำ โดยการจัดผูเกี่ยวของ 

เชน ผูใหญบาน ทหาร หรือตำรวจมวลชนเขาไปใหขอมูลใชโครงการครูแดรสรางความเขาใจกับ

เยาวชนและครอบครัวใหเห็นถึงโทษมหันตของยาเสพติด  (2) ทำกิจอันสมควรใหพรอมเพรียงกัน 

กำหนดเวลาประชุมหรือเลิกประชุมใหพรอมเพียงกนั เชน การกำหนดกติกาของชุมชนวาขางบาน

ใครที่เกี่ยวของกับยาเสพติดจะตองตักเตือนและรายงานใหเจาหนาที่ทราบ ถาไมเลิกพฤติกรรม

เกี่ยวของกับยาเสพติดจะแจงใหเจาหนาที่ตำรวจทราบและดำเนินการตามข้ันตอนกฎหมาย (3) ให

เกียรติเคารพ นับถือ และเช่ือฟงผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบานหรือผูอาวุโสในหมูบาน  (4) 

ยอมรับและนับถือการมีสวนรวมของชุมชนในสังคม ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนคือหัวใจของการ

ปองกันยาเสพติดไมใหแพรระบาด โดยการคัดเลือกตัวแทนกลุมคนตาง ๆ ในชุมชน เชน เด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ หรือคนที่ชุมชนใหความเคารพนับถือเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด (5) 

เคารพและยึดถือในวัฒนธรรมประเพณีดวยการใชหลัก “เจาโคตร” เปนผูมีบทบาทในการแกไข

ปญหายาเสพติด เพราะเจาโคตรเปนระบบผูอาวุโส ผูคนในชุมชนสวนมากจะเกี่ยวพันเปนเครือญาติ

กัน การเคารพใหเกียรติผูอาวุโสสูงสุดในหมูบาน รับฟงคำแนะนำเพื่อแกไขปญหา  (6) ใหพระสงฆ

ประจำวัดในหมูบานที่ประชาชนใหการยอมรับนับถือถือมามีสวนรวมในชุมชนกับการตอตานยาเสพ

ติด เปนผูนำจิตวิญญาณในการพัฒนาคน พระสงฆจะมีบทบาทสำคัญในชุมชนในการปลกูฝงเด็กและ

เยาวชน ใหรูพิษภัยของยาเสพติดรวมกับเจาหนาที่ทางราชการ และ (7 ชหลักศีล 5 ซึ่งเปนหลัก

ยึดถือปฏิบัติสำหรับการดำเนินชีวิตข้ันพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนมาใชในการแกไขปญหายาเสพติด 

ถาคนในชุมชนปฏิบัติไดตามหลักศีล 5 น้ี นับวาเปนการปฏิเสธยาเสพติดไปโดยปริยาย 
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บทสรุป 

 ปญหายาเสพติด(ยาบา) จัดเปนปญหาสังคมที่ไมมีวันหมดไปจากสังคมไทยภายในวันสอง

วัน การที่รัฐบาลปรับแกพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฉบับลาสุด (ฉบับที่ 6) 2560 เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการปราบปรามน้ัน คงไมเพียงพอที่จะเพิ่มศักยภาพการปราบปรามใหยาเสพติดหมดไป

หรือลดนอยลงแตประการใด กลับกลายเปนการเอื้อประโยชนใหกับผูคายาเสพติดรายใหญที่มีทั้ง

เงินตรา บริวาร และอิทธิพล ทำใหพวกเขาไมเกรงกลัวเกรงในบทลงโทษตามกฎหมาย โดยเฉพาะ

โทษประหารชีวิตไดถูกยกเลิกไปเหลือเพียงแคจำคุกตลอดชีวิต นอกจากน้ี การแกไขปญหายาเสพ

ติด(ยาบา) ในภาพรวมทั้งหมดน้ัน ตองเนนการทำงานเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการทุกภาคสวน โดย

ทุกภาคสวนในชุมชมหรือสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนตองมีสวนรวมในการปองกันและแกไขอยาง

จริงจัง โดยประยุกตใชหลกัธรรมทางพุทธศาสนากลาวคือหลักอริยสัจ 4 ในทุกมิติ เพราะสังคมไทย

เปนสังคมที่ถูกอบรม พัฒนา และหลอหลอมมาจากหลักความเช่ือและหลักธรรมทางพุทธศาสนามา

ชานาน คนไทยจึงมีนิสัยโอบออมอารี กตัญูกตเวที มีจิตประกอบดวยเมตตา ใหความเคารพ นับ

ถือ และบูชาผูใหญประจำชุมชนหรือหมูบาน  เชน พระสงฆผูพระพฤติดีปฏิบัติชอบประจำวัดใน

หมูบานหรือชุมชน อีกทั้งใหเกียรติ เคารพผูอาวุโสที่มีวัยวุฒิและคุณธรรมประจำหมูบานหรือชุมชน

ดวยดีเสมอมา จนกลายเปนเอกลกัษณของคนไทยก็วาได โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนในเขตอำเภอทุง

เขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด จะไดหางไกลยาเสพติด (ยาบา) และหวนคืนสูออมกอดอุนอบอุนของ

ครอบครัว นอกจากน้ียังมีปญหาสังคมอีกหลายอยางที่ยังไมไดรับการแกไขอยางแทจริงและสงผล

กระทบเปนลูกโซ เชน งบประมาณในการบำบัดผูติดยาเสพติด (ยาบา) การบำบัดรักษาใหผูติดยา

เสพติดเลิกติดอยางเด็ดขาด รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ทุกชีวิตตองตอสูด้ินรนเพื่อปากทองของ

ครอบครัว สภาพสังคมที่เนนวัตถุนิยมมากเกินกำลัง ลวนทำใหหลายคนมุงวิถีทางหาเงินใหไดงาย

สุดทายตัดสินใจเขาไปสูวงการคายาเสพติดจัดเปนผูคารายใหม รวมถึงสังคมที่ยังไมใหการยอมรับผู

ติดยาเสพติดที่พนโทษออกมาแลว การประกอบสัมมาชีพทำไดยาก ลำบาก ทำใหผูคายาเสพติด

บางสวนที่พนโทษออกมาแลวตองหวนคืนไปคายาเสพติดอีกรอบ ปญหายาเสพติดคงเปนวงจร

อุบาทวสำหรับสังคมไทยจึงอาจกลาวไดวา “ยาเสพติด ย่ิงจับ ย่ิงแพรระบาด” 

เอกสารอางอิง 
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การบูรณาการหลักภาวนา 4  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

Integration of the 4 Prayer Principles in Human Resource 

Development 

 

มนตรี  พรมวัน∗  สุรินทร  นิยมางกรู∗∗ 

 

บทคัดยอ  
 การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยูที่มโนกรรม ซึ่งเปนตนกำเนิดแหงอารยธรรมของ

มนุษยชาติที่ปรากฏในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเช่ือ เจตจำนงหรือทัศนคติ  

เปนตน ซึ่งสงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอยางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือ 

เมื่อคิดอยางไรก็จะทำและพูดเชนน้ัน หรือเมื่อทำและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึงความคิดวาเปน

อยางไร ดังน้ันการมีความเขาใจในมโนกรรมวา มีความสำคัญและสงผลอยางไร ทั้งตอตนเองและตอ

โลก ยอมจะทำใหเราสามารถเลอืกทีจ่ะประกอบมโนกรรมที่ถูกตอง และสงผลดีทั้งตอตนและตอโลก 

น่ันคือ การทำใหเกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางที่ถูกตองพรอมกันไป ความหมายของคำวา 

“การพัฒนามนุษย” ตามนัยโดยทั่วไปและนัยทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี 

 คำวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ มาจากบาลีวา 

“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายข้ึน ฝกฝน ทำใหยืนยาวข้ึน 

และนำมาใชในภาษาไทย ก็มีความหมายวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย 

 คำวา “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีน้ัน แปลวา รก คือ รกอยางหนาแนน เชน 

รกหญา ผมบนศีรษะรก ก็เรียกวา พัฒนา คือ เปนความเจริญดวยเหมือนกัน ถาบุคคลมีความ

ประพฤติหรือการกระทำที่ไมมีประโยชนอะไรในโลกน้ี  ก็เรียกวา คนทำโลกใหรก รวมความคำวา 

“พัฒนา” แปลวา ทำใหรก หรือสรางความรก ถาจะใหรกไปดวยคนดี หรือทรัพยากรมนุษยที่ดีแลว 

จำเปนตอสงเสริมปลูกสราง ทัศนคติโดยตองพัฒนาทางจิต ซึ่งเปนผูนำของกาย ถาจะใหรกไปดวย

                                                             
∗ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
∗∗ 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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ปญหายุงยาก รกไปดวยความโกลาหลวุนวาย ก็ตองพัฒนาวัตถุ การพัฒนาที่สมบูรณแบบจำเปนตอง

พัฒนาใหครบทั้ง 2 ดาน กลาวคือ ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจใหควบคูกับทัศนคติ 

โดยเฉพาะทัศนคติเปนการพัฒนาทางดานจิตใจจะตองเนนเปนพิเศษ เพราะการพฒันาถูกตองดีแลว 

ก็จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางดานวัตถุใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองไดและการพัฒนาจิตที่

ถูกตองก็คือ พัฒนาจิตใหมีธรรมเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจจนกระทั่งพัฒนาจิตใหมีสมาธิ ต้ังมั่น 

มั่นคง สะอาด สวาง จากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย จนเปนจิตที่ควรแกการทำงาน สามารถจะ

นำไปใชในชีวิตประจำวันได 

คำสำคัญ :  การบรูณาการ, ภาวนา 4 , การบรหิารทรพัยากรมนุษย 

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, 
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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 

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  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระแสหลักน้ันมีเปาหมายในการพัฒนา 2 ประการสำคัญ 

กลาวคือ ประการแรกเพื่อการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิต

ภาพของบุคคลและองคการ ประการที่สองพัฒนาเพื่อใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) สนอง

ความตองการของมนุษยเอง โดยที่เปาหมายทั้งสองน้ันตองอยูบนพืน้ฐานของจริยธรรม เปาหมายทั้ง

สองประการขางตนทำใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศนการพัฒนาเพื่อ

ผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทัศนการพัฒนาเพื่ อการเรียนรู  (Learning 

Paradigm) แตเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน ประกอบดวย 2 

กระบวนทัศนแรกที่กลาวถึงแลว สำหรับอีก 2 กระบวนทัศนที่ตอยอดข้ึนไปคือกระบวนทัศนการ

พัฒนาในระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกุตรธรรม 

จาก 4 กระบวนทัศนการพัฒนาขางตนทำใหสรุปไดวา เปาหมายการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเชิงพุทธมี 3 ประการ กลาวคือ 

1) พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจำเปน

ขององคการ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 

2) นอกจากพัฒนาใหเปนคนเกงมีความสามารถแลวยังตองมศีีลธรรม จริยธรรม ทำงานได

อยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ 
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3) พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสูระดับนิโรธหรือนิพพาน ซึ่งจะ

ทำใหมนุษยมีความสุขที่แทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง 

เปาหมายทั้ง 3 ประการขางตน สื่อถึงระดับข้ันของการพัฒนาตามเปาหมายดวย กลาวคือ

หากมนุษยหรือองคการมีประสิทธิภาพแลว แตยังขาดเปาหมายขอที่สอง ขาดจริยธรรมศีลธรรม ก็

จะตองพัฒนาใหเกิดข้ึน หรือหากบุคคลหรือองคการน้ันมีทั้งขอที่ 1 และขอที่ 2 แลวก็สามารถ

พัฒนาไปสูเปาหมายที่ 3 ตอไป อยางไรก็ตามเปาหมายการพัฒนาน้ันจะข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของ

องคการ หากองคการมีวิสัยทัศนตองการเปนองคการที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถ 

ประสิทธิภาพในการทำงานแตตองมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมดวย องคการที่วาน้ีก็พัฒนาได 

2 ระดับเปาหมาย ยังไมพัฒนาไปถึงเปาหมายระดับที่สามก็ได      เชน องคการที่เปนธุรกิจเอกชน

หรือองคการในภาครัฐ แตหากเปนองคการทางศาสนาพุทธ เชน วัดสำนักปฏิบัติธรรมตาง ๆ 

ทรัพยากรมนุษยในองคการเหลาน้ี (เชน พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแลวก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็

เพื่อการศึกษาธรรม เผยแพรพระธรรมคำสอน และปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน องคการเหลาน้ี

เปาหมายการพัฒนาจึงข้ึนสูเปาหมายระดับที่สามได  

เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 3 ประการขางตน กลาวโดยสรุปแลวคือ

การพัฒนาเพื่อใหมนุษยมีชีวิตอันประเสริฐ ซึ่งจะตองใชหลักธรรม ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือไดวา

เปนปจจัยที่จะขับเคลื่อนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการ ปฏิบัติตาม อำนาจ

และหนาที่ที่ไดรับใหประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุข ของ

ประชาชนในทองถ่ิน เน่ืองจากมนุษยมีบทบาทในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหาร ซึ่ ง

ประกอบดวยการจัดการองคการ การจัดการเกี่ยวกับมนุษย การประสานงาน และการควบคุม งาน

ในข้ันตอนดังกลาว การจัดการเกี่ยวกับมนุษยเปนสิ่งสำคัญมาก จึงอาจกลาวไดวา การจัดการ 

เกี่ยวกับมนุษยหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย คือหัวใจของการบริหารงานทุกชนิด 

องคกรใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำใชใหเกิด ประโยชนในทาง

สรางสรรคแลว องคกรน้ันก็เจริญกาวหนามีความมั่นคง แตถาหากองคกรใด ขาดทรัพยากรมนุษยที่

มีคุณคาหรือไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนได องคกรน้ันก็พัฒนาไปไดยาก เพราะทรัพยากร

มนุษยเปนปจจัยหลกัที่กอใหเกิดการพัฒนาปจจยัอื่น ๆ  ซึ่งเปนปจจัยที่ กอใหเกิดการพัฒนา ไมวาจะ

เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น องคกรตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมี
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ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากร มนุษยที่ ดีและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

ในสภาพปจจุบันโลกมคีวามกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทำ

ใหประเทศ ไทยตองแขงขันกับนานาประเทศในหลาย ๆ ดาน เพื่อใหประเทศชาติมีศักยภาพในการ

แขงขัน มีศักด์ิศรีในสังคมโลกบน พื้นฐานแหงความเปนไทย การพัฒนาคุณภาพของมนุษยเปนทั้ง

ปจจัยและผลลัพธที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ประเทศ ควรมีการปรับปรุงตนเองใหเหมาะสมกับ 

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เชน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีเครื่องมือ

ทันสมัยข้ึน วิธีการปฏิบัติงาน และทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหองคการอยูรอดย่ิงในยุคปจจุบันการ

บริหารทรัพยากรบุคคลน้ันไดเกิดการบูรณาการมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเนนให

มนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาสิ่งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในระดับ

จุลภาค และมหัพภาค  

 

การบูรณาการหลักหลักพุทธธรรม ภาวนา 4 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความหมายเกี่ยวกับหลักภาวนา 4 ความสาคัญเกี่ยวกับหลัก

ภาวนา การฝกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสองอยางคือ สมถภาวนา ฝกอบรมใหเกิดความ

สงบ และวิปสสนา ฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูเขาใจเปนจิตร ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ

ทางาน ประกอบดวยปจจัยหลัก 2 ปจจัยคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานภาระงาน 

คุณภาพชีวิตในการทางาน และการนาเสนอรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน และคุณภาพ

ชีวิตการทำงาน 

 หลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความจำเปนจะตอง

ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อใหดำรงอยูดวยความไมประมาท และธรรมะก็จะเปนยา

รักษาใจที่รักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมีการเกิด ความแก ความเจ็บ และความตายน้ีเปนกฎ

ของโลก เมื่อรูจักกฎของโลกแลว ถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดำเนินชีวิตที่ดีแลวยอมจะพัฒนา

ตนเองอยางมคุีณภาพ 

หลักภาวนา 4 เปนหลักธรรมสำหรับพัฒนา ฝกฝน อบรมมนุษยที่มีชีวิตระคนอยูดวยความอยากได 

อยากดี อยากมี อยากเปน ใหมีความสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มีสัมมาชีพ รูจัก

การดำเนินชีวิตตามมรรควิธีก็ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา 4 

ประการ ไดแก  
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 1) กายภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมกาย หมายถึง พัฒนาอินทรียทั้งหา  ไดแก ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใหมีอินทรียสังวร ความสำรวมในอินทรีย รูจักระมัดระวังรักษาตนไมใหกอโทษทาง

กาย และตองรูจักปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม  

 2) สีลภาวนา คือ การพัฒนาดานศีล ความประพฤติเรียบรอยดีงาม มีระเบียบวินัย มี

กติกาทางสังคมรวมกัน อยางนอยที่สุดในระดับชาวบานก็คือศีลหาขอ เพื่อปองกันความเดือดรอน

เสียหายแกคนอื่น การไมลวงละเมิดในสิทธิของคนอื่น และใหสามารถอยูรวมกันอยางเกื้อกูล รักษา

ผลประโยชนของสวนรวม ประเทศชาติไวได  

 3) จิตตภาวนา คือ การฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความมั่นคง เขมแข็ง มีความเจริญไพบูลย

ดวยคุณธรรมทั้งปวง เชน ฝกฝนตนใหมีความรัก ความเมตตาตอสรรพสัตว พัฒนาจิตใจของตนใหมี

ความสงสารอยากจะชวยเหลอืเพื่อนมนุษยทีล่ำบาก ท ำลังประสบกับความทุกขนานาประการอยูใน

สังคมยุคปจจุบัน และฝกฝนจิตใจของตนใหมีความผองใส เบิกบาน ดำเนินชีวิตดวยความสุขใจ  

 4) ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมตน จากการไดศึกษา เลาเรียน     การสดับ

ตรับฟงมามาก และการลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีที่ศึกษามาแลวน้ัน ใหเกิดประโยชนตอตน และคน

อื่นสวนปญญาในระดับสูง หมายถึง การรูตามสภาพของสังขารทั้งหลายที่มาปรุงแตงกันเขา แลว

รูจักละปลอยวางสงัขารเหลาน้ันเสียดวยปญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ 

(ความดำริชอบ) โดยมีเหตุปจจัยใหเกิด 2 ทางคือ ปญญาที่เกิดจากผูอื่นชักจูง การรับฟงจากสื่อตาง 

ๆ บุคคลที่เปนกัลยาณมิตร และการใครครวญดวยปญญาของ ตนเอง 

 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ความหมายของทรัพยากรมนุษย 

 คำวา "พัฒนา" เปนคำกิริยา แปลวา ทำใหเจริญ ทำใหย่ังยืนถาวร ดังน้ัน "การพัฒนา"  

ก็คือการทำใหเจริญ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการ 

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษย

ผูมีใจสูง  คำวา "ทรัพยากร (Natural  resource)" มาจากรากศัพท ทรัพยะ + อากร = ทรัพยากร

หรือ อีกประการหน่ึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การวางแผนอยางเปนระบบตอเน่ือง 

เพื่อจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพใน

การดำเนินขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การใหความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให

มีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสำหรับอนาคต ดังน้ัน “การพัฒนา” ก็คือ การทำใหเจริญ 

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” คือตัวของบุคคลแตละคนใหเจริญข้ึนหรือการเปลี่ยนแปลงตนเองไป
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ในทางที่เจริญข้ึน มีความสมบูรณดวยความดีงาม ความสูงสงสมกับเปนมนุษยผูมีใจสูง “ทรัพยากร” 

คือ สิ่งถือวามีคุณภาพ (A useful thing or quality) อาจมีรูปราง เชน เงินตรา สมบัติพัสสถานและ

อาจจะไมมีรูปรางก็ได เชน ปญญาเปนทรัพย สวนอากร แปลวา บอเกิดหรือที่ เกิดทรัพยากร  

จึงหมายถึงสิ่งทั้งปวงที่มีคุณภาพและเปนบอเกิดหรือที่เกิดแหงทรัพย เชน ทรัพยในดิน สินในน้ำ  

ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูหรือเกิดตามธรรมชาติอันอาจนำมาใชเปนประโยชนได “มนุษย” เปนสัตวพิเศษ  

ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทำใหมนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือศึกษา คือการ

เรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว ช่ือวาเปน “สัตวประเสรฐิ” เปนผูรูจักดำเนิน

ชีวิตที่ดีงามและเวนสิ่งไมดีดวยตนเอง และชวยใหสังคมดำรงอยูในสันติสุขโดยสวัสดี การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย คือการบริหารกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และ

ธำรงรักษา (Maintain) กำลังคน ใหปฏิบัติงานใหไดผลสูง รวมไปถึงการมุงไปสูความเปนเลิศของ

องคกรโดยผสมผสานความตองการเจริญรุงเรืองระหวางการพัฒนาบุคคลและการพัฒนาองคกร 

เปนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบและตอเน่ือง กิจกรรม ที่จัดจะกำหนดใหสิ้นสุดในเวลาที่เหมาะสม 

และสามารถสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางดี ซึ่งกิจกรรมที่จัดเพื่อ

พัฒนา ทรัพยากรมนุษยในองคกรและสังคม ตอบสนองความตองการของการพัฒนาคนในองคกร

และสังคม ทรัพยากรมนุษย คือความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนที่สามารถนำมาใชใน

การผลิตสินคา หรือใหบริการที่เปนประโยชน เปนการศึกษาของบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองใหมี

ความรูในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพื่อยกระดับความรูความสามารถใหทันตอความกาวหนาของ

วิชาการ เพือ่ตอบสนองความพึงพอใจในเรื่องความอยากรู อยากเห็นของบุคคลน้ัน  

 ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 มนุษยเรื่ององคประกอบของระบบ ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีองคประกอบ

สำคัญคือ ปจจัยนำเขา ซึ่งไดแก คน เงิน และวิทยากร กระบวนการแปรสภาพ ซึ่งไดแก การศึกษา 

การฝกอบรม การพัฒนา และปจจัยนำออกซึ่งไดแก คนที่มีคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน

การดำเนินงานบนพื้นฐานกระบวนการลูกโซ (Chain circle) ต้ังแตการวางนโยบายกำหนดแผนงาน 

อัตรากำลังคน การฝกอบรมใหคนทำงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ การพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกร

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองมีขวัญกำลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ

วัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดีจนกระทั่ งพนสภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

มีจุดมุงหมายใหสรางสมความรูความสามารถทักษะความชำนาญและคุณธรรมจากแหลงความรูที่

สามารถจะหาไดโดยมีเปาหมายที่การไดเครื่องมือในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตตนเองและ

ครอบครัว เพื่อใหสามารถอยูรอดและอยูในสังคมอยางมีความสุข มุงใหมนุษยอยูรอดและสามารถ
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ดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมของสังคมเปนการพัฒนาตนเองให

เปนไปตามธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญตอตนเอง บุคคล องคกร หนวยงาน และสังคม

โดยรวมของประเทศชาติอยางมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทำให เกิดความ

เจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน

แปรอยูตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร (Leonard Nadler)   

 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิ่งจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหกับ

องคการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให บรรลุเปาหมายขององคการ หนาที่หน่ึงขององคการ เพื่อ

กอใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ต้ังแตการจัดหาทรัพยากรมนุษย การให รางวัลทรัพยากรมนุษย การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ทั้งน้ีการบริหารทรัพยากร 

มนุษยเปนบทบาทที่สำคัญของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารเปนบุคคลที่มีหนาที่สำคัญตอ

การบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย  

 เน่ืองดวยการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสงผลตอบรรยากาศองคการที่ดี

เพราะบุคลากรใน องคการเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางจนกระทั่งกลายเปนผลผลิต หรือการบริการ

ตามแตละประเภทขององคการ ซึ่งนำไปสูความสำเร็จและการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคการ ดังน้ัน

ผูบริหารองคการทุกคนสมควรตองมีความรูและความ เขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมี ประสิทธิภาพกอใหเกิด

ประสิทธิผลแกองคการ 
 บรรยากาศองคการมีความสำคัญตอองคการทุกองคการ เพราะการปฏิบัติงานในองคการ

จำเปนตองมีการ ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคลากรภายในองคการ ถาสภาพแวดลอมภายในองคการ

เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรก็ จะสงผลใหบุคลากรในองคการมีขวัญกำลังใจ และมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังน้ัน บรรยากาศแตกตางกัน ยอมทำใหประสิทธิภาพในการ
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ทำงานแตกตางกันไปดวย บรรยากาศที่แตกตางกันมีอิทธิพล ตอการสรางความพงึพอใจใหบุคคลใน

องคการไดแตกตางกัน และเมื่อตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงขององคการมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนตัว

แปรดานพฤติกรรม โครงสรางหรือกระบวนการบรรยากาศองคการก็จะกระทบกระเทือน โดยการ 

เปลี่ยนแปลงน้ัน อาจจะมีผลในเชิงบวก หรือในเชิงลบตอบรรยากาศ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานคือ ประสิทธิผล ขององคการดวยเชนกัน  

  การบริหารทรพัยากรมนุษยเพื่อสงเสริมบรรยากาศขององคการจงึเปนสิง่สำคัญที่สงผลตอ

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองคการ ดังน้ันผูบริหารจึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองจัด

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานภายใน องคการ บรรยากาศที่พึงประสงคยอมสงผลที่ดีตอการ

ทำงานของบุคลากรในองคการและจะเปนการสนับสนุนการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนบทบาทและความสำคัญของการบริหารน้ัน มีควบคูกับอารยธรรมและการ

ดำรงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูรวมกันเปนหมูเปนพวก มีหัวหนาปกครองบังคับบัญชา มีการแบง

งานกันทำตามลักษณะ ของความรู ความสามารถ เมื่อกลุมสังคมมีการขยายเติบโตข้ึน มีความ

ซับซอนมากข้ึน มนุษยเริ่มสราง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ โดยมุงหวังที่จะให เกิด

ความสำเร็จ สงบสุขเรียบรอยข้ึนในองคการ ดังน้ันการบรหิารงานทกุประเภท ควรดำเนินการเพื่อให

เกิดประโยชนตอคน สวนรวม และสรางความเจริญแกชุมชนและบานเมือง   

 

สรุป 

จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังกลาว จะชวยลดความวุนวายสับสนในสังคมและใน

องคการไดเปนอยางมาก หากทรัพยากรมนุษยขององคการ ไดรับการพัฒนาใหเขาใจถึงหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา การพัฒนาตนในดานจิตใจเปนไปไดไมยากนัก เพราะเมืองไทยเปนเมืองที่

ประชาชนมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจ และมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ แตละ

บุคคลพอจะมีพื้นฐานอยูบาง หากองคการจะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสนใจศึกษาธรรม

มากข้ึน และใหความรูแกบุคลากรอยางตอเน่ือง ก็จะสามารถขัดเกลาบุคลากรใหเปนทรัพยากรที่พึง

ประสงคขององคการจริงๆ ทุกศาสนาไดใหแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกันโดยเปาหมายอันเดียวกัน คือ

การครองชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญตอตนเอง บุคคล องคกร หนวยงาน และสังคม

โดยรวมของประเทศชาติอยางมาก เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะทำให เกิดความ

เจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ผัน
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แปรอยูตลอดเวลา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญคือแนวคิดทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของนัทเลอร (Leonard Nadler)   

ลีโอนารด นัทเลอร (Leonard Nadler) ไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยนัทเลอรไดอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยจะตองมีการจัดชุดของกิจกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองออกแบบไวเพื่อ

จุดประสงคหรือเปาหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองคการและเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของบุคลากร โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย น้ัน

ประกอบดวย 3 รปูแบบหลัก คือ ดานฝกอบรม (Training) ดานการศึกษา (Education) และการ

ดานการพัฒนา (Development) 
องคการตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคราชการ การบริหารงานมี

ความสำคัญเปนอยางย่ิง ทรัพยากรพื้นฐานในการบริหารงาน มีองคประกอบหลัก 4 อยาง ไดแก 

บุคลากร เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ   บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เพราะบุคลากร

เปนปจจัยที่ทำใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหาร และถือวาเปนทรัพยากรที่มี

ประโยชนอยางมหาศาลในกระบวนการผลิตตัวปอนทั้ง 4 อยางน้ัน ปจจัยทุกตัวตองมีบุคลากร เปน

ผูใชทรัพยากรอื่นเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังน้ัน จึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่องคการตองพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนในองคการ เพื่อใหได

คนดี มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหนงหนาที่และมีสิง่จงูใจใหบุคคลเหลาน้ีพึงพอใจที่จะ

ปฏิบัติงานใหกับองคการอยางม ีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการโดยเริ่มต้ังแตการ

จัดหาการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัล ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

ธำรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย ผูบริหารมบีทบาทสำคัญมากใน การกำหนดนโยบายและ

การเขามามีสวนรวมของทรัพยากรบุคคล  
การที่องคการจะกระทำภารกิจหลักใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธ์ิภาพน้ัน 

หนวยงาน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังน้ันการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สำคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผูจัดหา

และใชทรัพยากร บริหารอื่นๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณและการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวย

การมีบุคลากรที่ดี มี ความสามารถ ปจจัยดานอื่นๆก็จะดีตามมา ดังน้ันการบริหารทรัพยากรมนุษย
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จึงมีความสำคัญตอการ พัฒนาองคการการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการดำเนินการที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ ถือวา เปนทรัพยากร ที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ พรอมทั้ง ดำเนินการธำรงรักษาและพัฒนาใหทรัพยากรมนุษยของ

องคการมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยมี ภารกิจหลัก ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษยการ

กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทน สุขภาพและ ความปลอดภัย การพนจากงานของพนักงาน 

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองรับผิดชอบตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

  

เอกสารอางอิง 

เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง. การบริหารทรัพยากรมนุษย.  พิมพครั้งที่ 2. ขอนแกน : หจก.โรงพิมพคลัง

นานา วิทยา, 2546. 

ธงชัย สมบูรณ. การบริหารและจัดการมนุษยในองคการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพปราชญสยาม, 

2549. 

บุญคง หันจางสิทธ์ิ. เศรษฐศาสตรทรัพยากร. กรุงเทพมหานคร: บรรณาคาร, 2541. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน

มีบุค จำกัด, 2546. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ . การบริหารเมอืงหลวงและการบรหิารทองถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 

ญี่ปุน และไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพโฟรเพซ, 2545.  

ศิรภัสสรค วงศทองดี. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงมหาวิทยาลัย, 2556.  

สมพงษ เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 

2526.  

เสนห  จุ ยโต , รศ.ดร. การจัดการทรัพยากรมนุษย . พิมพ ครั้ งที่7 . นนทบุรี : สำนักพิ มพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. 

อำนวย แสงสวาง. การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพทิพยวิสุทธ์ิ, 2540. 

เติมศักด์ิ ทองอินทร, ผศ.ดร. เอกสารประกอบการสอน : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. ภาควิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3636
 

 

ทศพร วงศทะกัณฑ.“การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย ขององคการบริหารสวนตำบล ใน 

เขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550. 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนลาง2”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557.  

Frederick Harris Harbison. Human Resources as the Wealth of Nations. New York:  

  Oxford University Press, 1973.  

Harrey & Bowin. Human Resources and Technology. Manchester University UK: 

Human Resource Employment And Devopment (volume 2).    

Ivancevich. Vancevich. J. M. Human Resource Management. 7 thed, Boston :  

  McGrawHill. 1998. 

Leonard Nadler. Corporate Human Resource Development. New York: American  

  Society for Training and Development, 1980.  

Nadler, Leonard. Designing Training Program: The Critical Events Model. Reading,  

  Mass: Addison - Wesley, 1982.  

Russell C. Swanbury. In Service Education. New York: G.D. Putmen Sons, 1968. 

 



637การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

อนาคตประชาธิปไตยหลังการเลือกต้ัง 24 มีนาคม 2562 

The Future of Democracy After The Election 24 March 2019 

 

พระสุทธินันท  นามเดช0

*  พระครูธรรมธรบุญเที่ยง ลักษณพลวงค1** 
 

บทคัดยอ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผานมาน้ัน ไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) ครั้งแรกในรอบ 8 ป นับจากป 2554 มีการเปลี่ยนแปลง "กติกา" "ผูเลน" และ "กรรมการ" ทำ

ใหมีเพียง 6 พรรคการเมืองที่สงผูสมัคร ส.ส. แบบเขตครบ 350 คน ประกอบดวย พรรค

ประชาธิปตย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคอนาคตใหม, พรรครวมพลังประชาติไทย 

และพรรคพลังประชารัฐ และมีเพียง 4 พรรคการเมืองที่สงผูสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือเต็มบัญชี 

150 คน ประกอบดวย พรรคประชาธิปตย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคเพื่อชาติ และพรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย ดังน้ันอนาคตของประชาธิปไตยของไทยจะเปนไปในทิศทางใด ประชาชนชนคนไทย

ทุกคนเปนผูกำหนดอนาคตประเทศไทย 

คำสำคัญ: การเลือกต้ัง, 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 

                                                             
* 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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future of Thai democracy will be? Every Thai citizen determines the future of 

Thailand. 

 

บทนำ 

วันรัฐธรรมนูญประจำปน้ี  (หรือเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2561 ที่ผานมา)...ประเทศเรามี

รัฐธรรมนูญที่ถูกรางโดยคณะบุคคลที่แตงต้ังโดยคณะรัฐประหารพรอมกับยังคงคำสั่งของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) จำนวนมากมายที่ขัดกับเน้ือหาหลายมาตราของรัฐธรรมนูญ สะทอนวา 

ประเทศน้ีไมไดปกครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญและไมมีนิติรัฐ รัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดก็ไม

ไดมาจากประชาชนอนาคตประชาธิปไตย เศรษฐกิจการเมืองยังคงมีความไมแนนอนสูง “หากไมมี

การจัดการเลอืกต้ังอยางเสรีและเปนธรรม ไมทำใหการเลือกต้ังสะทอนเจตนารมณของประชาชนได

อยางแทจริง การเลือกต้ังจะเปนเพียงพิธีกรรมที่สรางความชอบธรรมใหกับการสืบทอดอำนาจของ

คณะเผด็จการ คสช. เทาน้ัน และเปลี่ยนผานประเทศจากระบอบรัฐประหารสูระบอบกึ่ ง

ประชาธิปไตย” ขณะน้ีมีการต้ังคำถามมากข้ึนเรื่อยๆ ในเรื่องการจัดการเลือกต้ังใหบริสุทธ์ิยุติธรรม 

เสรีและมีการแขงขันทางการเมืองอยางเปนธรรม 

ปรากฎการณการเลือกต้ังที่ผานมา 

มีขอสงสัยมากข้ึนตามลำดับถึงความเปนกลางและความเปนอิสระของคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง (กกต.) นำไปสูการวิตกกังวลวาจะมีการบิดเบือนเจตนารมณของประชาชน การโกงการ

เลือกต้ังทั้งกอน ระหวางและหลังการเลือกต้ังหรือไม กอนการเลือกต้ัง การออกแบบระบบเลือกต้ัง

ภายใตรัฐธรรมนูญอยางบิดเบี้ยวทำใหไมสามารถสะทอนเสียงของประชาชนไดอยางแทจริง มีการ

จัดการเลือกต้ังที่กอใหเกิดความสับสนตอผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกต้ังจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับเหตุปจจัยหลายอยางซึ่งยังมี

ความไมแนนอนหรือข้ึนอยูกับตัวแปรบางสวน ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ แตสิ่งที่ผูถืออำนาจรัฐและ กกต. ทำได คือการจัดการเลือกต้ังใหเสรีและเปนธรรม เปน

ปจจัยพื้นฐานที่จำเปนในการลดปจจัยเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต ทั้งที่โดยปจจัยพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจไทยน้ันมีศักยภาพที่จะพัฒนาสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในระยะเวลา 15-20 ป หากไม

มีวิกฤตการณทางการเมืองหลังการเลือกต้ัง 
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“อยางไรก็ตาม หากมีการจัดการเลือกต้ังไมบริสุทธ์ิยุติธรรม มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ

เผชิญหนาระหวางฝายประชาธิปไตยและฝายสืบทอดอำนาจของ คสช. และมีโอกาสเกิดเหตุการณ

แบบเดือนพฤษภาคม 2535 และมีโอกาสจะเกิดรัฐประหารไดอีก และขอพยากรณหากสถานการณ

พัฒนาไปสูสภาวะที่ไมพึงประสงคเชนน้ัน ก็จะเปนจุดเริ่มตนของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยประเทศจะเขาสูทศวรรษแหงความถดถอยอีกรอบหน่ึง” 

ไทยจะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียนไดหากเรามีระบอบประชาธิปไตยที่มีความตอเน่ือง

มั่นคง หลังทศวรรษแหงความขัดแยงและความเสื่อมถอย เราควรชวยกันสถาปนาระบอบ

ประชาธิปไตยสมบูรณตามแนวคิดของทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ประชาธิปไตยสมบูรณอัน

ประกอบไปดวย ประชาธิปไตยทางการเมือง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย ความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมลำ้ทางเศรษฐกิจของไทยเปนเรื่องที่ตองแกไขโดย

เรงดวน แมนเปนเรื่องที่แกไขยากและตองใชเวลา แตระบอบประชาธิปไตยจะสามารถแกไขปญหา

ความเหลื่อมล้ำไดดีกวาระบอบเผด็จการอำนาจนิยม เน่ืองจากระบอบประชาธิปไตยจะทำใหอำนาจ

ในการจัดสรรทรัพยากรมีการกระจายตัวมีการตรวจสอบถวงดุล   

“ความจริงที่เราไมอาจปฏิเสธได ก็คือ หลังการเลือกต้ังการเมืองไทยจะยังไมเปลี่ยนผานสู

ประชาธิปไตยอยางแทจริง เปนเพียงระบอบกึ่งประชาธิปไตยภายใตกติกาสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญ

หลายมาตราที่ไมเปนประชาธิปไตย ภายใตวุฒิสภาและองคกรอิสระที่ยังไมยึดโยงกับประชาชน 

ภายใตยุทธศาสตรระยะยาวที่ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชน”  

อนาคตไทยหลังการเลือกต้ังแหงชาติ 

นโยบาย ข้ึนคาแรงข้ันต่ำวันละ 400–425 บาท เงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาท อาชีวะ 

18,000 บาท ของ พรรคพลังประชารัฐ ที่ประกาศออกมาเมื่อสัปดาหที่แลว หวังเปน “หมัดเด็ด” 

น็อกคูตอสูในโคงสุดทาย กลับชกเขาคางตัวเอง ถูกดาขรมทั่วประเทศ แมแต พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา วาที่นายกฯของพรรคก็ยังรับไมได ถาข้ึนคาแรงข้ันต่ำวันละ 400-425 บาท ตองข้ึนให  

แรงงานตางชาติ อีกหลายลานคนในไทยดวย และเตือนวา อยาสรางปราสาททรายที่สวยงาม 

สุดทายปราสาททรายตองลมไปทั้งหมด แตที่จะลมกอนเพื่อนก็คือ ธุรกิจเอสเอ็มอีรายเล็กรายนอย 

ที่รัฐบาลบอกวาจะอุมชู    

เมื่อ วาที่นายกฯของพรรคไมเอาดวย วันวาน พรรคพลังประชารัฐก็ใสเกียรถอย อางวา

ไมไดปรับข้ึนทันที แตจะคอยๆปรับจากวันละ 325 บาท ข้ึนไปจนถึงวันละ 400–425 บาท ในเวลา 

3 ป ก็วากันไปเรื่องที่ “นาวิตก” อีกเรื่องในเวลาน้ีก็คือ อนาคตประเทศไทยหลังเลือกต้ังครั้งแรกใน

รอบ 8 ป ดูไมสดใสเอาเสียเลย ในสายตาของนักธุรกิจและนักลงทุน นโยบายของพรรคการเมืองที่ใช
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หาเสียง ลวนแขงกันดวย “ประชานิยมแจกแหลก” เพื่อ หาคะแนนเสียงจากคนยากจนที่มีจำนวน

มาก ซึ่งเปนนโยบายที่ บอนทำลายเศรษฐกิจประเทศในระยะสั้นและระยะยาว และ ทำลายวินัย

การเงินการคลังอยางรายแรง จนอาจทำใหประเทศไทยมีหน้ีสินลนพนตัวในอนาคต เหมือนหลาย

ประเทศในอเมริกาใต เงินเฟอ เปนลานเปอรเซ็นต ประชาชนตองอพยพหนีความอดอยากยากแคน

เปนบทเรียนที่ คนไทยควรศึกษา กอนตกเปนเหย่ือหาเสียงของนักการเมือง เมื่อหลายวันกอน  

คุณจิตร ศิรธรานนท ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการคาไทย ออกมา

ใหความเห็นวา ตอนน้ีภาคการลงทุนเปนหวงกันมากข้ึน กับความไมชัดเจนของความตอเน่ืองของ

นโยบายตางๆหลังการเลือกต้ัง นักลงทุนตางชาติกำลังติดตามใน 2 ดาน คือ หลังการเลือกต้ังจะไมมี 

คสช. การใช ม.44 ในการแกปญหาเรงดวนจะหมดลง และ พรรคการเมืองยังไมมี “บิ๊กไอเดีย” ที่จะ

สรางความมั่นใจวา ทิศทางการบริหารประเทศหลังเลือกต้ังจะเปนอยางไร เพียงแตโชวนโยบาย

ประชานิยมเพื่อใหชนะการเลือกต้ัง และผลักภาระใหภาคธุรกิจหลายเรื่อง เชน การข้ึนคาแรงข้ันต่ำ 

400 บาท หากเปนแรงงานทักษะ เขาผานจุดน้ีไปแลว แตธุรกิจสวนใหญยังเปนรายกลาง รายเล็ก 

บางแหงต่ำกวา 300 บาทยังมีเลย คุณจิตร ศิรธรานนท บอกวาที่เอกชนเปนหวงและยังไมลงทุน 

เขามองเรื่อง การจัดต้ังรัฐบาลใหมจะทำไดเร็วแคไหน นโยบายเดิมและโครงการใหมจะเดินหนาได

ทันทีหรือไม หากเสถียรภาพของรัฐบาลยังไมมากพอ ทำใหนักลงทุนเดาทิศทางไดยาก ย่ิงหาเสียงวา

จะข้ึนคาแรงที่มีผลตอตนทุนธุรกิจ หากปลอยความรูสึกใหคลุมเครืออยางน้ี บางสวนอาจรอไมได 

หันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานแทน ตอนน้ี เวียดนาม นาจะไดรับอานิสงสมากที่สุด 

การนำพาประเทศเขาสูประชาธิปไตยอยางแทจริง  

หากตองการใหประเทศไทยเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยอยางแทจริงอันเปนหลักประกัน

พื้นฐานตอความมั่นคงและความกาวหนาของประเทศ, หลักประกันพื้นฐานตอสิทธิเสรีภาพ, สิทธิ

มนุษยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ความยุติธรรมและหลักการปกครองโดยกฎหมาย (นิติรัฐ) 

สังคมไทยและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองรวมกันดำเนินการดังตอไปน้ี ตามที่ทาน อนุสรณ ธรรมใจ 

รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค ไดขอเรียกรองผูมีอำนาจรัฐ คสช. รัฐบาล กกต. ดังตอไปน้ี 

 1. สังคมไทยตองเรียกรองให คสช. ทบทวนแผนการสืบทอดอำนาจ ที่เริ่มดำเนินการมา

ต้ังแตการลมรัฐธรรมนูญฉบับ ศ.ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ “ขอใหหยุดย้ังการสืบทอดอำนาจเสียและ

ควรปลอยใหกลไกการเลือกต้ังสะทอนเจตนารมณของประชาชนโดยปราศจากการแทรกแซงและ

สรางความไดเปรียบทางการเมืองอยางไมเปนธรรมตอพรรคการเมืองตางๆที่แขงขันกัน” ในการ
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เลือกต้ังหาก คสช. ละวางจากอำนาจและปลอยใหบานเมืองพัฒนาไปตามภาวะปกติโดยไมเขามา

แทรกแซง ความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการณทางการเมืองจะลดลงอยางมาก 

2. ขอเรียกรองผูที่จะมาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกต้ังตองมาจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.-ระบบบัญชีรายช่ือหรือระบบเขต) และตองอยูในบัญชีรายช่ือผูที่ถูก

เสนอใหเปนนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง คือ นายกรัฐมนตรีตองมาจาก สส. และมาจากการ

เลือกต้ัง เพื่อใหผูนำประเทศยึดโยงกับประชาชนโดยตรงและมาจากการเลือกต้ัง ของประชาชน

โดยตรงอันเปนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย เรามีการกำหนดใหนายกรัฐมนตรี ตองเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2517 หลังเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย 14 

ตุลาคม 2516 ซึ่งมีวีรชนประชาธิปไตยตองเสียสละชีวิต และอีกครั้งเมื่อมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 

2534 ในวันที่ 12 กันยายน 2535 หลังการตอสูเรียกรองประชาธิปไตยเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่ง

เกิดความรุนแรงและการสูญเสียเลือดเน้ือ และเราไดยึดถือหลักการนายกรัฐมนตรีตองมาจากการ

เลือกต้ังของประชาชนและเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาอยางตอเน่ือง “ในรัฐธรรมนูญ 2560 

กำหนดใหนายกรัฐมนตรีไมจำเปนตองมาจากสภาผูแทนราษฎรเพียงแคอยูในบัญชีรายช่ือเสนอตัว

เปนนายกฯ โดยไมตองเปนสมาชิกพรรคดวย เปนการกำหนดที่ ไมสอดคลองกับหลักการ

ประชาธิปไตยที่แทจริง ประชาชนและผูนำประเทศมีความเช่ือมโยงกันลดลงจนไมอาจพูดไดเต็มปาก

วา นายกฯ มาจากการเลือกของประชาชนเจาของประเทศ เจาของอำนาจอธิปไตย เน่ืองจากระบบ

เลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนแบบผสมน้ีใชบัตรใบเดียวในการเลือก สส. เขต เลือกพรรคการเมือง 

และเลือกนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอช่ือ” ในกรณีที่ประชาชนตองการสนับสนุนผูใดเปน

นายกรัฐมนตร ีจะรูไดอยางไรวา ประชาชนเลือกใครกันแนใน 3 รายช่ือ ที่พรรคการเมืองเสนอ “อีก

ทั้งเมื่อมีการกำหนดบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญใหสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน ที่มาจากการ

แตงต้ังของ คสช. รวมลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีดวยแลว ย่ิงเปนการตอกย้ำวา ประชาชนไมไดมี

สวนในการเลือกผูนำประเทศอยางแทจริง” อันเปนการขัดกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย  

3. ขอให กกต. จัดพิมพโลโก (ตราสัญลักษณ) และช่ือพรรคในบัตรเลือกต้ัง เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหกับผูใชสิทธิเลือกต้ัง การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยไมใชการเพียงแคเลือก สส. 

แตเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศผานการ

เลือกพรรคการเมือง “การที่ กกต. จะกำหนดใหบัตรเลอืกต้ังไมมโีลโกและช่ือพรรคสรางความสบัสน

ในการเลือกต้ัง” เพิ่มเติมเขาไปอีก จากเดิมที่มี “การกำหนดใหผูสมัครพรรคเดียวกันในแตละเขต

เลือกต้ังเปนคนละเบอรกันอีกก็สรางความยุงยากและสับสนใหกับผูมีสิทธิเลือกต้ังอยูแลว” และลด

บทบาทความเปนสถาบันของพรรคการเมือง หากบัตรเลือกต้ังไมมีช่ือพรรคและไมมีโลโกพรรค
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การเมือง อาจเปนการวางแผนใหการเลือกต้ังเปนโมฆะโดยต้ังใจ ซึ่ง กกต. ตองรับผิดชอบตอความ

เสียหายที่จะเกิดข้ึนดวย “การกระทำดังกลาวทำใหเกิดขอสงสัยวาเปนแผนการทำลายระบอบ

ประชาธิปไตยดวยการทำใหการเลือกต้ังดูสับสน ยุงยากและอัปลักษณดวยความต้ังใจของผูมีอำนาจ

หรือไม?” และทำใหพรรคการเมืองฝายตรงขามกับ คสช. ออนแอลง ในที่สุดจะกอใหเกิดการไม

ยอมรับผลการเลือกต้ังและนำมาสูวิกฤตการณทางการเมืองที่ไมเปนผลดีตอประเทศชาติและ

ประชาชนเลย  

4. ตองปลดล็อกพรรคการเมืองตางๆ เพื่อใหพรรคการเมืองสามารถช้ีแจงนโยบายไดอยาง

เต็มที่ โดยยกเลิกคำสั่งที่ปดกั้นเสรีภาพและขัดตอรัฐธรรมนูญ สามารถเตรียมเขาสูการเลือกต้ังอยาง

มีคุณภาพและเปนธรรมมีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยพรรคการเมืองตองแสดง

เจตจำนงในการรณรงคหาเสียงและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางสรางสรรค    

5. คืนความเปนธรรมใหกับคดีทางการเมืองทั้งหลาย ยกเลิกการดำเนินคดีกับประชาชนที่

เรียกรองใหมีการเลือกต้ังและหยุดการดำเนินคดีกับประชาชนผูใชสิทธิเสรีภาพภายใตความคุมครอง

ของรัฐธรรมนูญ   

6. ตองจัดการเลือกต้ังอยางสุจริตโปรงใส เสรี และเปนธรรม สามารถตรวจสอบขอมูล

และผลการเลือกต้ังได โดยปราศจากขอสงสัยวาการเลือกต้ังสะทอนเจตนารมณของประชาชน

หรือไม หากเกิดความไมมั่นใจอยางกวางขวางวาระบบการเลือกต้ังมีความบริสุทธ์ิยุติธรรมหรือไม 

เสนอใหมีการจัดต้ังองคกรภาคประชาชนสังเกตการณการเลือกต้ัง และเชิญองคกรระหวางประเทศ

ที่ไดรับการยอมรับจากประชาคมโลกมารวมสงัเกตการณเลือกต้ังหรอืรวมจัดการเลอืกต้ัง  

7. เพื่อใหกระบวนการเปลี่ยนผานสูระบอบกึ่งประชาธิปไตยหลังการเลือกต้ังเกิดบรรทัด

ฐานที่ถูกตอง มีธรรมาภิบาล และเปนพื้นฐานตอการพัฒนาสูความเปนประชาธิปไตยเต็มใบใน

อนาคต “แกนนำ คสช. ที่ตองการทำงานทางการเมืองตอ(สืบทอดอำนาจ) ตองเขาสูกระบวนการ

เลือกต้ัง เขาสูการเสนอตัวแขงขันอยางเปดเผยและเปนธรรมกับพรรคการเมืองตางๆ และตอง

ลาออกจากตำแหนงทางการเมืองหรือไมเขาไปเกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ัง” เพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวาการเลือกต้ังมีความเปนกลาง เปนธรรมและไมเกิดผลประโยชนทับซอน    

8. กกต. ควรสนับสนุนองคกรภาคประชาชนรวมสังเกตการณการเลือกต้ัง เพื่อรวมกัน

สอดสองไมใหมีการทุจริตหรือโกงการเลือกต้ัง     

9. เมื่อปรากฏผลการเลือกต้ังแลว การเลือกนายกรัฐมนตรี และการจัดต้ังคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ตองสะทอนเจตนารมณของประชาชน โดยให สส.ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนมี

บทบาท ขณะที่ สว. ซึ่งมาจากการแตงต้ังของ คสช. ตองวางตัวเปนกลางและงดออกเสียงในการ
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เลือกนายกฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางเจตนารมณของประชาชนกับความตองการของ 

คสช. ซึ่งอาจนำมาสูวิกฤติทางการเมืองได   

10. เมื่อมีการจัดต้ังรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนแลวใหมีการจัดลง

ประชามติวาสมควรมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนผลพวงจากการรัฐประหารในมาตราหรือเน้ือหาที่

ไมเปนไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือไม รวมทั้งถามประชาชนดวยวาควรจะมีการปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปหรือไม เพื่อใหยุทธศาสตรชาติและแนวทางการปฏิรปูประเทศเกดิจากการเปด

กวางในการมีสวนรวมของประชาชนหากผูมีอำนาจและทุกภาคสวนชวยกันดำเนินการขับเคลื่อน

ตามขอเรียกรองขางตน จะทำใหลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการณทางการเมืองในอนาคต ลด

ความเสี่ยงในการเกิดการเลือกต้ังสกปรกและเกิดการไมยอมรับผลการเลือกต้ัง บานเมืองจะไดมี

ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นำไปสูความกาวหนา รุงเรือง ของประเทศ สันติสุข ความเปนธรรม

และคุณภาพชีวิตของประชาชนขอใหผูมีอำนาจอยาไดทำลายโอกาสและความหวังของประชาชน 

และ อยาบิดเบือนเจตนารมณของประชาชน จึงขอเรียกรองใหผูมอีำนาจละวางจากอำนาจ หยุดการ

สืบทอดอำนาจ เพื่อเห็นแกความเปนปกแผนและความสงบสุข 

 

สรุป 

อนาคตประเทศไทยหลังเลือกต้ังดูเหมือนจะมีแตปญหา อนาคตประชาธิปไตย เศรษฐกิจ

การเมืองยังคงมีความไมแนนอนสูง หากไมมีการจัดการเลือกต้ังอยางเสรีและเปนธรรม ไมทำใหการ

เลือกต้ังสะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง การเลือกต้ังจะเปนเพียงพิธีกรรมที่สราง

ความชอบธรรมใหกับการสืบทอดอำนาจของคณะเผด็จการ คสช. เทาน้ัน และเปลี่ยนผานประเทศ

จากระบอบรัฐประหารสูระบอบกึ่งประชาธิปไตย ดังน้ัน สังคมไทยตองเรียกรองให คสช. ทบทวน

แผนการสืบทอดอำนาจ และทำใหมีการเลือกต้ังอยางตรงไปตรงมาและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน 

ประชาชนสามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว  

 

เอกสารอางอิง 

อนุสรณ ธรรมใจ บทความพิเศษ : อนาคตประชาธิปไตย-เศรษฐกิจ-การเมอืง หลังการเลือกต้ัง 24 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  : รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงคและอดีตประธานมลูนิธิวีรชน

ประชาธิปไตย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3644
 

 

สรุปขาวหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย และขาวเศรษฐกิจไทย อางอิงจากเว็บ

ไชตhttps://www.thaichamber.org/content/file/document/0312181520823274.pd
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การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา 

Human Resources Management According to  

Government Buddhism 

 

พระปลัดพรีะพงศ  ฐิตธมฺโม (โชตินอก)∗ 

 

บทคัดยอ 

 ทรัพยากรมนุษยหรือทุนมนุษย นับวาเปนสวนที่มีความสำคัญมากตองถือวาเปนตนน้ำของ

ผลผลิตในทุก ๆ มิติขององคกรซึ่งเปนเครื่องมือหรือเปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการจัดการ 

อันไดแก วัตถุดิบที่จะผสมผสานกอใหเกิดผลผลิตตาง ๆ ไดแก 4 M ที่ประกอบไปดวย Man, 

Money, Material, และ Management ซึ่งคนในองคกรไมใชแคการมองเปนพนักงานคนหน่ึงใน

องคกรเน่ืองจากคนมีความสำคัญมากกวาทรัพยากรอื่น  การจางงานของภาครัฐมีจำนวนมาก แทบ

จะไมมีบริษัทใดมีขนาดใหญไปกวาภาครฐั ภาครัฐจึงตองมีนโยบายและการจัดการเกี่ยวกับสรรหา 

บรรจุ ฝกอบรบ เลื่อนตำแหนงใหออก หรือเกษียณอายุ นอกจากภาครัฐจะเติบโตแลวยังมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน การเปลี่ยนแปลงภายนอกเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง สวนปจจัยภายในเกิดจากลักษณะการทำงานและทัศนคติที่มีตองาน การเปลี่ยนแปลง

เหลาน้ีเปนผลใหการจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐตองเปลี่ยนแปลงตามที่สำคัญน้ันภาครัฐ

จะตองใชหลักพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเขามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเกิดความสุขทั้งทางกายทางใจในการทำงานดวย 

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 

                                                             
∗ 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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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 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 

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา (Human Resource 

Management  According to government Buddhism) เปนความพยายามในการนำเอา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับวิชาสมัยใหม รวมทั้งมนุษยเปนทรัพยากรที่ยอมรับ

กันวามีคามากกวาทรัพยากรใด ๆ ในโลก เน่ืองดวยมนุษยมีสติ ปญญาอันพิสดารล้ำลึกกวาสัตวอื่น 

ๆ มนุษยมีจิตใจที่มีศักยภาพในการรับรู เรียนรูไดดีเย่ียมย่ิงกวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การคิดคนวิธีการใน

การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงมีมาควบคูกับวิวัฒนาการของสังคมมนุษย โดยหวังวาถาสามารถ

พัฒนามนุษยใหมีศักยภาพสูงเพียงใด โลกก็จะเจริญรุงเรืองมากเพียงน้ันหลักการและทฤษี ตลอดจน

งานศึกษา คนควา วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเกิดข้ึนมากมาย จากอดีตจนถึง

ปจจุบัน แตเปนที่นาสังเกตวา ย่ิงมนุษยพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนามากข้ึนเทาใด มนุษยกลับย่ิง

ด้ินรน กระเสือกกระสนเปนทกุขทั้งกายและใจมากย่ิงข้ึนเชนกัน ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนกับทุก

ประเทศ ย่ิงเจริญมาก ย่ิงเปนทุกขเดือดรอนมาก ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน หากการพัฒนาของ

มนุษยดวยใจเปนธรรมและสังเกตอยางรอบคอบในภาพรวมแลวจะเห็นวามนุษยในปจจุบันย่ิงพัฒนา

ตนเองใหเจริญก็ย่ิงเดินทางไปสูจุดติดกัน อึดอัด คับของทั้งกายและใจ เพราะมุงเนนพัฒนามิติทาง

วัตถุ และทางกายมากกวา ยอหยอน ละเลยตอการพัฒนามนุษยทางมิติของจิตใจ เปนการพัฒนา

แบบตัดซอยแยกสวน ไมเปนองครวมและไมสมดุลกัน ชีวิตมนุษยในปจจุบันเจริญรุงเรืองทางวัตถุ
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และวิชาการอยางไมหยุดย้ัง แตชีวิตมนุษยกลับด้ินรน กระเสือกกระสนมากย่ิงข้ึนกวาแตกอน จาก

ปรากฏการณเชิงประจักษดังกลาวทำใหนาหันกลับไปดูวาในอดีตที่ผานมาของสังคมไทยของเรา

พัฒนาทรัพยากรมนุษยกันอยางไรจึงรมเย็นเปนสุขสรางบานสรางเมืองใหเจริญมาตามลำดับจนตก

ทอดมาถึงรุนเรา จากการพิจารณาสังคมไทยในอดีตพบวา คนไทยเราพัฒนาคนในชาติดวยมิติทาง

พุทธธรรม กลาวคือ คนไทยใชคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และเปนการพัฒนาทั้งจิตใจและรางกายไปพรอม ๆ กัน เปนการพัฒนาแบบองครวมโดยใช

กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนา ดังจะเห็นไดวาประเพณีไทยก็ดี นิทานพื้นบานก็ดี 

เพลงกลอมเด็กเพลงที่รองเลนกันในเวลาทำงานก็ดี หรือปริศนาคำทาย วรรณกรรมตาง ๆ ลวนมี

สาระคำสอนของพระพุทธศาสนาอยูทั้งสิ้น พุทธธรรมจึงเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตของสังคมไทยมาโดย

ตลอด (บุษกร วัฒนบุตร, 2558 : 261-262) 

   

ความแตกตางระหวางการบริหารงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนในภาครัฐ อาจเรียกวา “การจัดการทรัพยากรมนุษย” (human 

resource management) ห รื อ บ างที ก็ เรี ย ก ว า  “ ก ารบ ริห าร งานบุ คคล ”  (personnel 

asministration) คำทั้งสองคำน้ีสามารถใชแทนกันได แตถาจะจำแนกใหละเอียดน้ัน “การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย” มีความหมายกวางกวาและสูงกวา ตามประวัติความเปนมา คำวา “การ

บริหารงานบุคคล” เกิดกอน ซึ่งอาจมีมาต้ังแตสมัยทศวรรษ 1930 สวนคำวา “การจัดการทรพัยากร

มนุษย เพิ่งเกิดประมาณทศวรรษ 1960 และเพิ่งไดรับความนิยมในราวทศวรรษ 1980 หรือ 1990 

เหตุผลสำคัญที่เปลี่ยนมาใชคำวา “ การจัดการทรัพยากรมนุษย” ก็เพราะตองการเนนคุณคาของ

ความเปนทรัพยากรมนุษยและตองการมองใหกวางกวาการบรหิารงานบุคคล ซึ่งเนนกฎระเบียบการ

ทำงานประจำและกระบวนการภายใน หรือกิจกรรมที่กระทำกบักำลังแรงงานระดับลาง สวนการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเนนระดับสูงกวา คือ มองในแงการบริหารและนโยบายผูบริหารทรัพยากร

มนุษยสามารถกำหนดทิศทางไดเอง ไมตองรอรับคำสั่งมาปฏิบัติเสมือนเปนคนรับคำสั่งหรือคนกลาง

เหมือนสมัยที่ยังเปนการบริหารงานบุคคล (Derek Torrington and Laura Hall,1991) 

ฟารนแฮม (Farnham) จำแนกความแตกตางของหนาที่การบรหิารงานบุคคล (personnel 

function) กับการจัดการทรัพยากรมนุษย ( human resource management or HRM 

function) ออกเปน 5 ประเด็น คือ (Cited in Owen Hughes, 2003) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3648

 (1) การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่ตองมีกลยุทธมากกวา (more rategic) การ

บริหารงานบุคคลซึ่งในอดีตดำเนินการเฉพาะกิจกรรมภายในและไมไดคำนึงถึงการเปลี่ยนของ

สภาพแวดลอมภายนอก 

(2) การจัดการทรัพยากรมนุษยเปลี่ยนไปใชแนวเหตุผลมากข้ึน (more rationalist) ไมยึด

กฎเกณฑตายตัว หรือยึดความเปนพี่นองหรือพรรคพวกเหมือนอดีต แตมุงผลงานมากข้ึน 

(3) การจางงานยืดหยุนมากข้ึน (more flexible) และยึดความเปนมาตรฐานเดียวกัน (less 

standardized) นอยกวาอดีต 

(4) ความสัมพันธในการจางงานมี 2 แบบ (dualist) คือ คนที่ไมใชผูบริหารยังไดเงินเดือน

และมีสภาพการทำงานตามระบบการตอรองรวม (collective bargaining) ตอไป แตสำหรับ

ผูบริหารใชวิธีการทำงานตามสัญญา (contracts) 

(5) การจัดการทรัพยากรมนุษยเนนการพัฒนาไปเปนองคการช้ันนำที่มีความไดเปรียบใน

การแขงขัน (leading-edge organization) ซึ่งเปนความคิดที่นำมาจากภาคเอกชน สวนภาครัฐ

พยายามที่จะปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 

บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

 การจัดทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ (human resource management in public sector) 

หรือ” การบริหารงานบุคคลในภาครัฐ” (public personnel administration) เปนกิจกรรมสำคัญ

ขององคการทุกแหง เกี่ยวของกับคนที่อยูในองคการทุกคน การจัดการน้ีมีผลตอแรงจูงใจ

ความสำเร็จ การควบคุมการปฏิบัติ และชวยกำหนดความสำเร็จขององคการ รวมทั้งตอบสนองตอ

ความพึงพอใจของประชาชน การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญไมแพงานดานอื่นๆ ของ

องคการภาครัฐ เชน งบประมาณ การตัดสินใจ การวิเคราะหนโยบายและการบริหารดานอื่น การ

จัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐเปนเรื่องการจางหรือจัดกำลัง การจายเงินเดือน 

ผลประโยชนหรือสวัสดิการ การบังคับบัญชาและการทำหนาที่ตาง ๆ ทางดานการบริหารงานบุคคล

ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

 การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐเปนการกำหนดนโยบายและนำนโยบายและนำ

นโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดหา การจัดกำลัง และการรักษา

กำลังคนของภาครัฐ ตามความรับผิดชอบดังกลาวน้ีการบริหารงานบุคคลในภาครัฐจึงตองเกี่ยวกับ

คนจำนวนมาก เชน เจาหนาที่ระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ผูบริหาร แตคนอื่น 

เชน ผู เช่ียวชาญ นิติกร สหภาพแรงานหรือตัวแทนเจาหนาที่ก็มีสิทธิเสนอนโยบาย หรือ
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บุคคลภายนอกอาจชวยใหคำแนะนำ การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐอาจไดรับอิทธิพลภาย

นอกจากกลุมผลประโยชน ศาล สภานิติบัญญัติ เจาหนาที่หรือแมแตภาคเอกชน 

 อยางไรก็ตาม การกำหนดนโยบายเปนเพียงสวนหน่ึง แตยังมีการนำนโยบายไปปฏิบัติและ

การใชนโยบายโดยฝายอื่น ฝายจัดการทรัพยากรมนุษยหรือบริหารงานบุคคลและเจาหนาที่เปน

ผูรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติตามนโยบาย แตฝายอื่นก็มีบทบาทในกระบวนการน้ีดวย เชน 

ผูเช่ียวชาญ เจาหนาที่เทคนิค วิศวกร นักฝกอบรม และนักจิตวิทยาบางครั้งถือวาเปนหนาที่ของ

บุคคลภายนอกที่จะนำนโยบายบางอยางไปปฏิบัติ เชน สหภาพแรงงาน ศาล นักการเมืองและผู

กำหนดนโยบาย การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนหนาที่ทางดานการจัดการ แตหลายคนก็สนใจ

หนาที่ดังกลาวและมีสวนรวมในการดำเนินการของคการภาครัฐที่มีการเมืองอยูภายใน ก็อาจมีกลุม

ผลประโยชนเพิ่งเขามาในกระบวนการบริหาร 

 องคการหลายแหงมีสวนจัดการทรัพยากรมนุษย แตภาระสวนใหญอยูที่ฝายทรัพยากร

มนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงหลายมาเปนอาชีพอยางหน่ึงในราชการ และมีการความสำคัญ

มากข้ึนเรื่อย ๆ ย่ิงมีการเปลี่ยนทางกฎหมาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี และองคปประกอบของกำลัง

แรงงาน ก็ย่ิงทำใหฝายทรัพยากรมนุษยมีความรบัผิดชอบเพิ่มข้ึน และจริง ๆ แลวชวงไมนานมาน้ี

เริ่มยอมรับกันวา หนาที่ทางดานทรัพยากรมนุษยเปนหนาที่ที่สำคัญขององคการ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยจึงไมมีวันสิ้นสุดและกลับเปนแรงผลักดันที่มีผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของกำลังแรงงาน 

 เฟลิกซ เอ ไนไกร (Felix A. Nigro) และลอยด จี ไนไกร (Lloyd G. Nigro) ไดต้ังขอสังเกต

เอาไววา บทบาทของผูเช่ียวชาญดานการจัดการทรัพยากรมนุษยขยายออก เมื่อกอนบทบาทเพียง

การรวบรวมคน แตปจจุบันมีบทบาททางดานการออกแบบคนดวย ในอดีตเนนที่การจัดทำมาตรฐาน

เปนแนวทางคัดเลือก จัดกำลัง ประเมินผลงานและจายคาตอบแทน แตปจจุบันมีหนาที่มากกวาน้ี 

ฝายทรัพยากรมนุษยมีความรับผิดชอบในการรักษาทุนมนุษย ตองทำหนาที่ประเมินคุณภาพของ

ชีวิตแรงงาน ออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและเขาไปแทรกแซงการ

ทำงานประจำของหนวยงานหลัก ดวยเหตุน้ีจึงตองมีผูเช่ียวชาญเกิดข้ึนเพื่อรับผิดชอบโดยตรง การ

จัดการทรัพยากรมนุษยไดรับการมองวาเปนกลยุทธที่สำคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะตองรับผิดชอบตอ

ปญหาของภาครัฐที่มีทรัพยากรจำกัดและมีแรงดึงดูดนอยลงความสำเร็จข้ึนอยูกับองคการที่สามารถ

ใชความสามารถของเจาหนาที่และเปรียบกระบวนการทำใหจูงใจและสดคลองกับสภาพแวดลอม

มากข้ึน ดวยเหตุน้ี องคการจึงตองมีวิสัยทัศนในการบูรณาการสภาพแวดลอมใหเขากับความ

ตองการ คานิยมและความคาดหวังของเจาหนาที่ 
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 ปจจุบันบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงแตกตางไปจากอดีต ซึ่งแยกเปน 2 ดาน คือ 

(1) การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และ (2) การทำหนาที่ของฝายทรัพยากรมนุษย 

 ดานการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ในอดีตจะเปนบทบาทเชิงรบ (reactive) คือ คอย

ทำตามหนวยปฏิบัติหรือคำสั่งของเจาหนาที่ระดับสูง สวนใหญจะรับคำสั่งมาปฏิบัติแบบเดียวกัน

ตลอด แตในสมัยใหมบทบาทน้ีไมเหมาะสมเพราะสภาพแวดลอมและความคาดหวังของเจาที่

เปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีงานใหมๆที่ยากที่จะทำงานเชิงรับได โดยเฉพาะการพัฒนาระบบใหปรับตัว

ตามสภาพแวดลอม และสามารถคาดการณกอนที่จะกอนที่จะกระทบตอองคการ บทบาทของการ

จัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐจึงเปลี่ยนมาเปนเชิงรุก (proactive) มากข้ึนเรื่อย ๆ 

 สวนการนำหนาที่ของฝายทรัพยากรมนุษยน้ัน เดิมบังคับใหฝายปฏิบั ติ (operating 

departments) จัดการกำลังแรงงานตามนโยบายที่ผูบริหารระดับสูงกำหนด แตเมื่อสภาพแวดลอม

เปลี่ยนไป ผูบริหารระดับลางหลายคนเหน็วา ทิศทางการทำงานเชนน้ีไมเกิดประโยชน เพราะเห็นวา

อุปสรรคที่เกิดข้ึนในขณะทำงานก็ตองแกไขในเวลาน้ัน ซึ่งผูบริหารระดับลางสามารถแกไขเองได 

ดวยเหตุน้ีหนาที่ของฝายทรัพยากรมนุษยจึงตองเปลี่ยนใหมหันมาชวยเหลอือแกปญหาที่เกี่ยวกับคน

มากกวาจะคอยจับตาดู กลยุทธที่ใช ไดแก ลดการควบคุม เจาหนาที่และหนวยปฏิบัติ แตเนนการ

ใหบริการและคำแนะนำแทน (Gilbert B. Siegel and Robert C. Myrtle, ,1985) 

 

แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 องคกการทุกแหงตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนหัวใจของการทำงาน อยางไรก็ดี 

เทาที่ผานมาการจัดการทรัพยากรมนุษยในโลกมีดวยกันหลายแนว อาจจำแนกไดเปน 4 แนว คือ 

(Felix A Migro and Lloyd G. Nigro,1976) 

 (1) หลักคุณธรรม (merit principle) หมายถึง การอาศัยความสามารถในการทำงานใน

ตำแหนงเปนตัวกำหนดการแตงต้ัง การเลื่อนตำแหนงและการตัดสินใจอื่น ๆ ในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย สำหรับระบบคุณธรรมในสหรัฐอเมริกา ใชวิธีเรียงลำดับตามคะแนนการสอบเพื่อ

แตงต้ังและเลื่อนตำแหนง และเสนอบรรจคุนที่มีความสามารถจากลำดับสูงสุดไลลงไปทีละ 3 อันดับ 

(rule of three) สวนในอังกฤษไมใชวีเรียงรายช่ือตามลำดับและไมเสนอช่ือคนเปนจำนวนที่แนนอน

เพื่อการแตงต้ัง แตใชวิธีสอบขอเขียน สัมภาษณและวิธีคัดเลือกแบบอื่นจำนวนที่แนนอนเพื่อการ

แตงต้ังและการตัดสินใจอื่น ๆ  ในกระบวนการจัดการทรพัยากรมนุษยจึงแตกตางกัน ผูเช่ียวชาญอาจ

เห็นวานโยบายและวิธีการตามหลักคุณธรรมทำไดหลายวิธี วิธีที่ใชในประเทศหน่ึงอาจไมเหมาะกับ

อีกประการหน่ึง 
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 (2) การแตงต้ังพรรคพวก (spoils of office) อีกแนวทางหน่ึง คือ การแตงต้ังคนที่ชวย

พรรคการเมืองที่มีอำนาจในขณะน้ัน บางครั้งเรียกวา “ระบบอุปถัมภ” (patronage system) วิธีน้ี

ถือวาตำแหนงขาราชการเปนของพรรคที่ไดรับชัยชนะ นักการเมืองที่แตงต้ังมักยืนยันวาเขามีสิทธิ

กำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกหรือเสนอช่ือผูสมควรไดรับตำแหนง แตกลั่นกรองมาจากผูสนับสนุน

พรรคการเมืองเทาน้ัน แตอันที่จริงวิธีน้ีเปนการละเลยหลักคุณธรรม คือ การแขงขันอยางเปดเผย

(open competition)  

 (3) การจ างงานประชาชนตามแนวคิดส วัส ดิการ  (welfare conceot of public 

employment) แนวทางน้ี คือ การใชงานราชการแกใครก็ไดที่วางงาน นโยบายน้ีมักเปนนโยบาย

ของประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งคนวางงานจำนวนมากไดเรียกรองตอผูนำทางการเมืองเพื่อของานทำ 

แตไมคอยมีในประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งมีรัฐบาลเปนผูจางงาน เน่ืองจากการขาราชการเปนอาณา

บริเวณที่เกือบจะไมมีขอจำกัด เพราะสามารถจางงานไดเต็มที่และสภาพแวดลอมเอื้ออำนวยให

รัฐบาลขยายงานบอกไดเรื่อย ๆ เชน การควบคุมมลภาวะ การขนสง การศึกษา สาธารณสุข การ

พักผอนหยอนใจและหนาที่อื่น ๆ 

 (4) การจางงานเพื่อเปนทหาร (service in the armed forces) เปนนโยบายที่ใหสิทธิจาง

งานเพื่อใหคนจากที่ตาง ๆ มีสิทธิเทาเทียมในการเปนทหารของรัฐ เชน กรณีที่อยูเขตพื้นที่ตางกัน 

มาจากชนช้ันตางกัน หรือชาติพันธุตางกัน ก็มีสิทธิเขาขาราชการทหารเหมือนกัน 

 แนวทางแตละแนวมีวิธีจางตางกัน แนวทางแตละอยางสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ของประวัติศาสตรของประเทศในแตละระยะ เชน การจางงานของรัฐบาลกลางกับทองถ่ินของ

สหรัฐอเมริกาจะไมเหมือนกัน อยางไรก็ดี แนวทางทั้งหมดที่กลาวเปนแนวทางที่ยังใชอยูในโลกใน

ปจจุบัน 

 

การจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา 

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยถือเปนสิ่งทีส่รางคุณคาใหกับองคกรการ

คัดเลือก การพัฒนาคน ตลอดทั้งการดูแลและรักษาไวใชงานลวนเปนเรื่องที่ตองเขาใจข้ันตอนอยาง

เปนระบบ แตที่สำคัญคือตองคำนึงคนเปนศูนยกลางกลาวคือเคารพตอความเปนมนุษยของแตละ

บุคคล เมื่อเปรียบเทียบการบรหิารทรัพยากรบุคคลในปจจบุนัแลว เงื่อนไขการทำงานใชการสราง

ระบบการบรหิารงานข้ึนมากอน พรอมทั้งไดสรางระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งการลงโทษและการให

คาตอบแทน เงื่อนไขตาง ๆ ถูกสรางข้ึนมากอนแลวคอยนำคนเขาสูระบบ ซึ่งทำใหระบบดังกลาว

นอกจากจะไมสอดคลองตอสภาพความเปนจรงิและอปุนิสัยของมนุษยและบางครัง้ความยืดหยุน
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ของเงื่อนไขตาง ๆ ดูจะเปนเครือ่งมอืสำหรบัฝายบรหิารมากกวาที่จะเปนขอปฏิบัติใหบุคลากร

ประสบความสำเร็จในการทำงาน เน่ืองจากทุกองคกรตองการบุคลากรทีม่ีคุณภาพเขามารวมงาน จึง

จำเปนที่ทุกองคกรจะตองมีการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน จึงมี

ความจำเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองกำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน และผูบรหิารควรจะยึดหลกัจริยธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใน

องคกร ซึง่การบรหิารทรัพยากรมนุษยในพุทธศาสนาเกิดข้ึนตลอดเวลา  (หสัดินทร เชาวนปรีชา, 

2546)  นับแตพระสงฆรูปแรกเกิดข้ึนในพระพทุธศาสนา องคกรสงฆเกิดข้ึนภายหลังจากที่พระพทุธ

องคไดตัดสินพระทัยทีจ่ะเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนหน่ึงในรัตนตรัยทัง้สาม ภายหลังจากที่

พราหมณโกณฑัญญะไดเขาใจคำสอนที่ไมเคยไดยินไดฟงมาจากที่แหงใดและเขาถึงความเปนแกนแท

ของสจัธรรม ตัดสินใจบวชเปนพระสงฆองคกรสงฆจงึไดถือกำเนิดข้ึนมาในวันเพ็ญเดือน 8 นับเวลา

ได 45 ป กอนจะเกิดพุทธศักราช ซึ่งนับเปนองคกรทีเ่กาแกมากที่สุดในโลก ปจจุบันองคกรสงฆก็คง

ดำรงอยูและมหีลักปฏิบัติที่ไมเคยเสื่อมคลาย แสดงใหเห็นหลักปฏิบัติหรือหลักการบริหารจัดการทีม่ี

พลังอยางย่ิงที่ยังคงเปนความยึดเหน่ียวใหองคกรสงฆอยูไดอยางงดงามและนาเลื่อมใสมาจนถึงทกุ

วันน้ี แมจะผานรอนผานหนาวมาหลายพันป โดนมรสมุทางสังคม การเมอืง ถูกบบีบังคับดวยวิธีการ

ตาง ๆ จนกระทั่งสูญเสียฐานที่มั่นสำคัญในแดนเกิด องคกรสงฆก็มางอกงามในหลายประเทศที่นับ

ถือพระพุทธศาสนา 

 การบริหารแนวพุทธมีขอแตกตางที่สำคัญหลายประการจากการบริหารโดยทั่วไป 

ที่สำคัญพุทธสาสนาไมเคยมีเงื่อนไขในการคัดแยกบุคคลดวยชาติกำเนิดหรือสมบัติที่ติดตัวมาแตเกิด 

และไมเคยตัดสินบุคคลที่คุณลักษณะภายนอก แตพุทธศาสนาไดจำแนกบุคคลตามที่เหตุแหงการ

ปฏิบัติ และเจตคติที่เขามีตอสวนรวม และที่สำคัญมากกวาน้ันพุทธศาสนาเนนการพัฒนาและการ

บริหารจัดการทางจิตเพื่อใหเขาไปสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเห็นอกเห็นใจและมองทุกสิ่งอยางเปน

องครวมที่แตละสิ่งตางก็มีความเกี่ยวเน่ืองกันหมด เพราะผลจากการกระทำของบุคคลหน่ึงอาจจะ

สงผลตออีกคนอื่นไดไมวาทางใดก็ทางหน่ึง พุทธศาสนาจึงใหความสำคัญกบัข้ันตอนกระบวนการตาง 

ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนอยางย่ิง เพราะเจตจำนงของการต้ังองคกรสงฆก็เพื่อให

องคกรดังกลาวทำหนาที่พัฒนาจิตใจคนในสังคมใหพนจากความทุกข ในขณะเดียวกันก็ตองพัฒนา

คนในองคกรสงฆใหเปนบุคลากรที่พรอมจะทำงานและพรอมที่จะเปนผูนำทางจิตวิญญาณ  (พระ

พุทธยานันทภิกขุ,2544) ดังกลาว 

 ในขณะที่โลกตะวันตกสมัยใหมกำลังฉงนและใหความสนใจอยางมากกับคำสอนในพุทธ

ศาสนาที่ใกลเคียงอยางย่ิงกับการคนพบความจริงของโลกวิทยาศาสตร และนักวิชาการในหลาย
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สาขาไดพยายามที่จะศึกษาคำสอนของพุทธศาสนา เพื่อไขความจริงในการนำความรูมาใชกับศาสตร

ในแตละสาขา นับแตศาสตราจารย ชูมัคเกอร (E. F. Schumacher) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษได

คนพบและเรียนรูวิถีปฏิบัติของชาวพุทธในพมา เขาก็ไดเปดประตูวิชาการของโลกตะวันตกสูโลก

ตะวันออก เปนผลใหมีนักวิชาการตะวันตกหันเขาหาทางเลือกใหมของโลกตะวันออกที่สงบ และดู

เหมือนจะมีทางออกของปญหาที่ยุงเหยิงในการพัฒนาแบบตะวันตกเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเปนศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับมนุษยโดยตรงทั้งแงที่มนุษยก็ตองทำงานสัมพันธกับ

บุคคลอื่น และในแงที่มนุษยเองตองทำงานภายใตสังคมที่โลกเต็มไปดวยคนที่ยังไมพนจากความทุกข

ทางใจเพื่ออยูรวมในสังคมและรวมมือกันพัฒนาสังคมใหเกิดความสงบ เปนไปในทิศทางที่จะ

ประสานประโยชนรวมกัน 

 สังคมไทยแมจะเปนประเทศที่นับถือพุทธศาสนา อยางนอยประชากรในประเทศก็ไดช่ือวา

เปนประเทศที่นับถือพุทธมากที่สุด (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2533) และเปนฐานที่มั่นสำคัญของ

พระพุทธศาสนาสายเถรวาท ซึ่งถือกันวาไดเปนสายที่ถือปฏิบัติตามคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจา 

แตการศึกษาแกคำสอนหรือการประยุกตใชกับศาสตรตาง ๆ แทบจะเกิดข้ึนนอยมาก เมื่อเทียบกับ

การศึกษาตำราคำสอนของโลกตะวันตก ในขณะที่โลกตะวันตกเองก็เริ่มหันเหใหความสำคัญกับคำ

สอนทางพุทธศาสนา แตสวนใหญการศึกษาในประเทศไทยก็ยังมองวาพุทธศาสนาเปนเพียงศาสนา 

ไมใชหลักวิชาการที่จะนำมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนได ในแงของการทำงาน การนำคำสอนตามหลัก

พุทธศาสนามาใชจึงถือเปนการแยกสวนกันอยางชัดเจน โดยมองวาพุทธศาสนาเปนเรื่องของ

พระสงฆที่ตองศึกษาและเรียนรูคนภายนอกควรเรียนรูตำราสมัยใหมเพื่อใชในการประกอบอาชีพ 

 

ระบบคุณธรรม   

 ตอนแรกที่ใชระบบคุณธรรม (merit system) มีความหมายเฉพาะตอนเขาทำงานไมไดใช

กับทุกข้ันตอนอยางทุกวันน้ี ระบบคุณธรรมตอนแรก หมายถึง การแตงต้ังจากการสอบแตทุกวันน้ีคำ

วา “ระบบคุณธรรม” ที่ใชกันทั่วไป ไมไดหมายถึงการคัดเลือกเขาทำงานอยางเดียว แตยังหมายถึง

ข้ันตอนอื่น ๆ ทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการทรัพยากร เชน ความกาวหนาตามระบบคุณธรรม 

การจายคาตอบแทนตามลักษณะงานและคุณภาพของผลงานและการจัดสภาพแวดลอมของการ

ทำงานที่พึงปรารถนา ดังน้ัน ระบบคุณธรรมในยุคใหมจึง หมายถึง ระบบการจัดการทรัพยากร

มนุษยที่มีการเปรียบเทียบคุณธรรม หรือยึดถือความสำเร็จจากการคัดเลือกและกาวหนาในการ

ทำงานของตละคน และเงื่อนไขตลอดจนการใหรางวัลเปนไปตามความสามารถและความตอเน่ือง

ของการทำงาน 
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 ข้ันตอนการเขาทำงานตามระบบคุณธรรมเห็นไดจากการแขงขันอยางเปดเผย (open 

competition) เพื่อดูวาผูสมัครเหมาะสมกับการทำงานในตำแหนง อาชีพ หรือการรับราชการ

หรือไม หลักการแขงขันอยางเปดเผย ซึ่งคณะกรรมการพลเรือนสหรัฐอเมริกา (U.s. Civil Service 

Commission) กำหนดไวมี 6 ขอ คือ (O. Glenn Stahl,1983) 

 (1) เผยแพรตอสาธารณะอยางเพียงพอ (adequate publicty) หมายความวา ตำแหนง

งานวางและขอกำหนดเกี่ยวกับงานที่วางน้ันตองประกาศตอสาธารณะจนกระทั่งประชาชนที่สนใจมี

โอกาสไดรู 

 (2) มีโอกาสที่จะสมคัรงาน (opportunity to apply) หมายความวา ประชาชนที่สนใจตอง

มีโอกาสทำใหความสนใจน้ันใหคนอื่นรูละรับไวพิจารณา 

 (3) มีมาตรฐานที่เปนไปไดจริง (realistic standards) หมายความวา มาตรฐานคุณสมบัติ

จะตองสัมพันธกับงานที่วางและจะตองใชกับทุกคนที่สนใจสมัครอยางไมลำเอียง 

 (4) ไมมีการกีดกัน (absence of discrimination) หมายความ มาตรฐานที่ใชตองเปน

ปจจัยที่เกี่ยวของเฉพาะความสามารถและความเหมาะสมกับการจางงาน 

 (5) เรียงลำดับตามความสามารถ (ranking on the basis of ability) ใจความสำคัญของ

การแขงขัน คือ การเรียงลำดับผูสมัครตามการประเมินความสามารถ ความเหมาะสม ทั้ ง

กระบวนการคัดเลือกต้ังสามารถนำมาเรียงลำดับตามน้ีได 

 (6) รูผลลัพธ (knowledge of results) หมายความวา คนทั่วไปตองรูวิธีทำงานของ

กระบวนการ และคนที่เช่ือวากระบวนดำเนินไปไมเหมาะสมตองมีโอกาสตรวจสอบได 

 สวนประวัติความเปนมาของระบบคุณธรรมน้ัน อาจศึกษาไดจากสหรัฐอเมริกาเพราสมัยที่

สหรัฐอเมริกายังเปนอาณานิคมน้ันเติบโตมาดวยระบบพรรคพวก ขาราชการจึงเปนคนที่ขุนนาง

อังกฤษแตงต้ังในฐานะที่เปนชนช้ันอภิสิทธ์ิ เริ่มแรกสภาอาณานิคมจึงเริ่มหาทางจำกัดอำนาจของ

ผูสำเร็จราชการ พอถึงสมัยหลังปฏิวัติจึงคิดวิธีปองกันการใชอำนาจผูกขาดน้ีได คือ  ใชวิธีเลือกต้ัง

ขาราชการ จนป ค.ศ. 1820 จึงเริ่มดำรงตำแหนงเปนวาระซึ่งเปลี่ยนตามรัฐบาลทุก 4 ป การใชวิธี

หมุนเวียนน้ีจึงเปนพื้นฐานของระบบอุปถัมภยุคใหม 

 การเปลี่ยนขาราชการทุก 4 ปทำใหเกิดความอลหมานและถึงแมจะยอมรับกฎหมาย

ดังกลาว แตทางปฏิบัติพอเริ่มมีประธานาธิบดี ประธานาธิบดีทุกคนตางก็ยอมรับวาราชการตองมี

ความสามารถที่ไดมาตรฐานดวย ระบบอุปถัมภจึงยังไมเบงบานเต็มที่ ระบบอุปถัมภมาเติบโตสูงสุด

สมัยประธานาธิบดีแอนดรูว แจ็คสัน (Andrew Jackson) ซึ่งเปนยุคที่ถือกันวาคนอเมริกามีความคิด

ที่เปนปจเจก (individualistic) มากที่สุด สังคมตอตานการนิยมคนรวยและคนช้ันสูงซึ่งเปนคานิยมที่
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ยึดมาเปนเวลา 40 ปนับต้ังแตสมัยวอชิงตัน (Washington) เรื่อยมาจนถึงเจฟเฟอรสนั (Jefferson) 

สมัยแจ็คสันคนหันมายึดถือความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตย แตผลเสีย คือ ไมสามารถ

ปองกันระบบอุปถัมภเอาไวไดอีกตอไป ระบบอุปถัมภถูกนำมาแตงต้ังขาราชการอยางนากลัว 

 ในที่สุดจึงเกิดขบวนการปฏิรูปเมื่อทศวรรษ 1860 ขบวนการน้ีเรียกรองใหปฏิรูประบบ

ราชการใหมีประสิทธิภาพและมีศีลธรรม เน่ืองจากระบบอุปถัมภสรางความเสียหายอยางมหาศาล

จากการยกยองคนไมมีประสบการณและความสามารถ การบริหารงานไมเช่ือมตอ เพราะขาราชการ

เปลี่ยนบอย การปฏิบัติราชการเต็มไปดวยความนิยมชมชอบและลำเอียงเปนการสวนตัว อีกทั้ง

ขาราชการไมมีโอกาสพัฒนามาเปนอาชีพ ขบวนการปฏิรูปเริ่มตนที่เปาหมาย 3 อยาง คือ (1) ให

การสอบเพื่อรับเสมียนเพิ่มที่วอชิงตัน ดี ซี (Washington, D.C.) มีนอยที่สุด (2) พยายามไมให

ขาราชการยายเพราะเหตุผลจากเสนสาย และ(3) ไมใหเก็บภาษีขาราชการที่อยูในตำแหนงเพื่อ

ประโยชนของพรรคการเมืองดังที่เคยทำกันมาไมสำเร็จ จนกระทั่งแนวคิดการปฏิรูปแพรกระจาย

ออกไปมาก 

 การปฏิรูปมาประสบผลสำเร็จเมื่อมีการออกกฎหมายขาราชการพลเรือน (Civil Service 

Act) ป ค.ศง 1883 พัฒนาการของความสำเร็จน้ีมี 4 ข้ัน คือ (1) ความกลาหาญและอดทนของ

นักปฏิรูปอยางเชน สมาคมปฏิรูประบบราชการแหงนิวยอรก (New York Civil Service Reform 

Association) เมื่อป ค.ศ. 1887 ตอมาเกิดกลุมอื่นๆ ระดับรัฐ จนที่สุดกลายเปนสันนิบาตการปฏิรูป

ระบบราชการแหงชาติ (National Civil Service Reform League) (3) รายงานการศึกษาระบบ

ราชการอังกฤษของ ดอรแมน บี  อีตัน (Dorman B. Eaton) ซึ่งเปนกรรมการที่  แตงต้ังโดย

ประธานาธิบดีเฮส (Hayes) และ (4) การลอบยิงประธานาธิบดีการฟลด (Garfield) โดยน้ำมือของผู

ที่ผิดหวังจากการแตงต้ัง เหตุการณสุดทายน้ีเปนผลมาจากระบบอุปถัมภโดยตรง ในที่สุดจึง

กลายเปนอารมณรวมของการปฏิรูปที่คิดวาไมนาจะมีเรื่องเชนน้ีอีก 

 กฎหมายขาราชการพลเรือน ป ค.ศ. 1883 น้ันลอกแบบมาจากอังกฤษ หลักใหญ คือ ให

ประธานาธิบดีแตงต้ังคนสองฝายมาเปนกรรมการเพื่อถวงดุลกันและใหคัดเลือกขาราชการโดยการ

สอบแขงขันอยางเปดเผย แตตอนตนใชเฉพาะขาราชการสำนักงานใหญในกรุงวอชิงตัน ตอนหลัง

ประธานาธิบดีออกคำสั่งใหขยายออกไป จนกลางศตวรรษที่ 20 การสอบแขงขันน้ีจึงถูกนำไปใชกับ

ขาราชการกลางเกือบทกุสวน ขณะเดียวกันรัฐตาง ๆ ก็ปฏิรูปตาม เชน นิวยอรกออกกฎหมายปฏิรูป

ในปเดียวกัน ตามมดวยแมสสาชูเสตตปฏิรูปป ค.ศ. 1884 วิสคอนซินและอิลลิอยส ป ค.ศ. 1905 โค

โรลาโด ป ค.ศ.1907 นิว เจอรซีย ป ค.ศ. 1908 โอไฮโอ ป ค.ศ. 1912 แคลิฟอรเนียและคอนเน็ค

ติกัต ป ค.ศ. 1913 แมรีแลนด ป ค.ศ. 1920 และรัฐอื่น ๆ สวนใหญปฏิรูปในป ค.ศ. 1935 สวน
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ระดับทองถ่ินน้ันเมือง (city) ใหมๆ หลายเมืองก็เริ่มปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล และสวนอื่น เชน 

เคานตี (county) และเขตชนบทอื่น ๆ ยังเปลี่ยนแปลงไมมาก 

 

บทสรุป 

          การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐเปนเน้ือหาสำคัญอันหน่ึงของการศึกษารัฐประศาสน

ศาสตร ซึ่งพัฒนามาจากระบบการบริหารงานบุคคลเดิมตามทฤษฎีระบบราชการของ แม็ก เวเบอร 

แตทศวรรษ 1970 เปนตนมา การบริหารงานบุคคลแนวเกามีปญหาตรงที่มีความแข็งกระดาง 

เพราะการยึดกฎระเบียบและมีช้ันบังคับบัญชามาก ระบบการบริหารบุคคลแบบเดิมเปลี่ยนแปลง

ยากและคับแคบ ปจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษยในภาครัฐกำลังอยูในชวงปฏิรูป โดยหันไป

มุงเนนผลงานและความยืดหยุน หลายคนเห็นวาเปลี่ยนจนไมเหมือนที่เคยเปนมา ความคิดเดิม

บางอยางหายไป เชน การอยูในตำแหนงไดตลอดหรือไมถูกไลออกงายๆสภาพหลังปฏิรูปทำใหการ

เลื่อนตำแหนงมีความแนนอนนอยลงและมีการปฏิรูปแปลกๆใหมๆที่กระทบตอขวัญกำลังใจของ

ขาราชการ การปฏิรูปเหลาน้ีบางทีก็ขัดกันเอง เชน พยายามจูงใจใหคนที่มีผลงานไดรับรางวัล แต

การทำงานกลับไมมีความมั่นคง หรือกรณีที่เนนผลงาน แตก็ยังใชดุลพินิจตัดสินอยูดี นอกจากน้ัน ย่ิง

เปลี่ยนแปลงขาราชการก็ย่ิงมีปญหาขัวญกำลังใจ เพราะรูสึกไมแนนอน และกลัวการเปลี่ยนแปลงที่

ถาโถมเขามาอยางรวดเร็วจนปรับตัวไมทัน 

 การปฏิบัติงานใด ๆ ในทางพระพุทธศาสนาน้ันเนนการทำงานเปนทีม (Group) เชน การฟง

ธรรม การรับ เขามาเปนสมาชิกของนักบวชตองทำการสาบานตัวตอพระอุปชฌาย  พระ

กรรมวาจาจารย คือผูแนะนำการปฏิบัติ รวมทั้งสงฆที่มาน่ังเปนอันดับหรือเปนสักขีพยานในการ

รับเขามาเปนสมาชิกใหมขององคการ และเมื่อเขามาสูกลุมแลวจะตองฉันหรือรับประทานอาหาร

เปนกลุม รักษามารยาทในการฉันอาหาร เมื่อเวลาสวดมนตก็สวดพรอมกัน ต่ืนเชาตรูตองมามาทำ

ความสะอาดที่อยูอาศัย เวลาศึกษาก็ศึกษาพรอมเพรียงกัน หลักการดังกลาวเปนหลักการของการ

ทำงานรวมกันและมีสวนรวม จะเห็นไดวามีการจัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่เปน

ระบบมากอนทฤษฎีตะวันตก 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวเชิงพุทธ 

Buddhist Human Resource Management  

 

พระมหาอุทัย ปฺญาปภาโส 

 

บทคัดยอ 

 มนุษยน้ันจัดวาเปนทรัพยากรมีชีวิตที่สำคัญตอการจัดการงานในหลายดานและตองใช

ทรัพยากรมนุษยเปนจำนวนมากในหลากหลายหนาที่ เพราะทรัพยากรมนุษยน้ันจะตองเปนผู

สรางสรรคงานบริการและเปนผูใหบรกิารในงานดานตาง ๆ  อาทิเชน ดานสุขภาพ ที่ตองเนนคุณภาพ 

มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม เปนตน การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยใหทำงานใหกับองคการอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองคการเพื่อไปทำหนาที่ใหมดวยดีแลวน้ัน ลวนตองอาศัยการ

จัดการทรัพยากรมนุษยที่ดี ฉะน้ันในทางดานพระพุทธศาสนาไดถือเอามนุษยเปนจุดศูนยกลางใน

การฝกอบรมและพัฒนา กลาวคือ มนุษยน้ันตองเปนผูกระทำดวยการฝกอบรมใหเกิดคุณสมบัติ

ภายในตน อันไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญา ที่จะสงผลสูภายนอกตน ซึ่ง

เปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย การน้ีจึงไดมีการบูรณาการหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาเขามาใชเปนสวนประกอบในฝกอบรมและพัฒนา สวนใหญจะเนนเรื่องของ กาย 

วาจา และใจ หลักธรรมที่นำมาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยครั้งน้ี ไดแก หลักสิกขา 3 

หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งจัดวาเปนหลักธรรมที่สำคัญ

ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีชีวิตที่ประเสริฐและอยูรวมกันอยางสันติสุขได โดยไมเบียดเบียน

ซึ่งกันและกัน  

คำสำคัญ : การบรหิาร, ทรัพยากรมนุษย, 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 human resources in a 

variety of functions. Because human resources must be the creator of the service 

 อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆราชบุรี  

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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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 

 

บทนำ 

 ในปจจุบัน น้ันมีการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขง ขันคอนขางสู ง  

ทำใหสงผลตอการพัฒนาบุคลากรของชาติและการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดานการบริหารจัดการ

อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง แนวคิดหรือเครื่องมือที่จะนำมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย เพราะวาทรัพยากรมนุษยน้ันจัดวาเปนทรัพยากรที่นำมาซึ่งความเจริญกาวหนาและความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกรได ทรัพยากรมนุษยจึงเปนทรัพยากรประเภทหน่ึงที่

จำเปนตองใชในการจัดการและเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรทั้งหมดที่

จำเปน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนทรัพยากรที่ เปนทุนที่มีคาและใหผลตอบแทน การลงทุนทั้งใน

ระดับชาติและระดับองคการควรที่จะใหความสำคัญกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษยใหมาก แม

ทรัพยากรมนุษยจะไมใชทรัพยสินแตตองถือวาเปนทรัพยากรในการจัดการที่ซื้อหามาดวยเงินไดไม

งายนัก เพราะการที่จะซื้อใจคนเปนเรื่องที่เปนไปไดยากมาก องคการอาจซื้อใจคนบางคนไดในบาง
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เวลา แตไมอาจซื้อใจคนไดตลอดเวลา ปญหาทั้งหลายของประเทศทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม ชุมชน ครอบครัว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สามารถแกไดดวยการมีทรัพยากร

ม นุษย ที่ ดี มี คุณ ภาพ  ท รัพ ย ากรม นุษ ย นั บ ได ว า เป นพลั งส ำคัญ ของระบ บ เศรษฐกิ จ

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) อยางไรก็ตามในระดับองคการทรัพยากรมนุษยจัดวาเปน

ทรัพยากรที่มีคาตอการสรางความสำเรจ็ใหกับองคการ ทุกองคการตางตองการคนที่ดีมีคุณภาพและ

ทำงานเกงเขามาทำงานในองคการ ในสภาพที่มีการแขงขันกันอยางมากขององคการ การเปนคนดีที่

มีคุณภาพและทำงานเกงไดน้ัน ทางพระพุทธศาสนาตองเปนคนที่ประกอบดวยคุณธรรมและ

จริยธรรม ควบคูไปกับการทำงานใหองคการดวย จึงจะเรียกวาเปนคนที่ดีมีคุณภาพและทำงานเกง

อยางสมบูรณแบบ หากจะพัฒนาคนใหเปนคนมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ และมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายน้ัน จำเปนจะตองมีการวางแผนงาน การสรรหาคนเขามา

ทำงาน การฝกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน สิ่ง

เหลาน้ีตองอิงอาศัยศาสตรความรูทางพระพุทธศาสนาเขามาชวยในการจัดการดวย ซึ่งการนำเอา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกบัศาสตรทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคศตวรรษ

ที่ 21 น้ัน ถือวาเปนเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลในเชิงบวกตอการบริหารองคการ เปนอยางมาก  

 ดังน้ัน ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะไดนำเสนอรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย

ดวยการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการตามหลักวิชาการ โดยจะไดนำเสนอประเด็น

ที่เกี่ยวกับหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไปกอนที่จะนำเสนอหลักของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เปนลำดับสืบตอไป  

 

ความหมายของการบริหาร 

 การบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ

ตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลกำไรของทุกคนใน

องคการ (บุญทัน ดอกไธสง, 2537) การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกล

ยุทธตาง ๆ ดำเนินกิจการตามข้ันตอนตาง ๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ 

การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนา

ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึงจะสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่

กำหนดไว (พะยอม วงศสารศรี,2542) การบริหาร หมายถึง กระบวนการอยางหน่ึงภายในองคการ

ซึ่งมีลำดับการทำงานเปนข้ันตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกลสำคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน 

เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เปนองคประกอบดวย (ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ เฉลิมจิ
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ระรัตน, 2534) การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไปดวยกระบวนการในการนำทรัพยากร

ทางการบริหารทั้ งทางวัตถุและคนมาดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพบูลย ชางเรียน, 2532) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใชคน 

เงิน วัสดุอุปกรณขององคการและนอกองคการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

(สมคิด บางโม, 2545)  การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปนำเอาทรัพยากรบริหาร มา

ประกอบเปนกระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให

มองเห็นลักษณะของการบรหิารไดดังน้ี การบริหารยอมมีวัตถุประสงค การบริหารอาศัยปจจัยบุคคล

เปนสำคัญ การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน การบริหารมีลักษณะ

การดำเนินการที่เปนกระบวนการ การบริหารเปนการดำเนินงานรวมกันของกลุมคน การบริหาร

อาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคลและของกลุมคน และการบริหารมีลักษณะเปนการรวมมือ

ดำเนินการอยางมีเหตุผล (สมพงษ เกษมสนิ, 2514) 

 สรุปไดวา การบริหารน้ันเปนการดำเนินงานตามแผนงาน โดยการนำเอาศาสตรและ

ศิลปมาใชในการจัดการทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางดานวัตถุและมนุษยมาดำเนินการเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ความหมายของทรัพยากรมนุษย 

 ทรัพยากรมนุษย น้ั น  หมายถึง ผูที่ ท ำงานตามหน าที่ อ ยู ในหน วยงานตาง ๆ  

ที่ป ระกอบกัน เป นองคกร องคก รทุ กองคกรไมวาจะมี ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ก็ตาม  

หรือจะดำเนินธุรกิจประเภทใด ๆ งานที่ดำเนินการภายในองคกาน้ัน ลวนแตตองเกี่ยวของกับมนุษย

ทั้งสิ้น ตองอาศัยมนุษยเปนปจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น เพราะวามนุษยน้ันเปนบอเกิดแหง

ทรัพย กอใหเกิดรายไดและเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรน่ันเอง ทรัพยากรมนุษยจะเปนผูใช

ทรัพยากรดานอื่น ๆ อาทิเชน อุปกรณ วัตถุดิบ และงบประมาณในการลงทุน รวมถึงขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ เพื่อใชในผลิตสินคา การที่องคกรจะอยูรอดและสามารถดำเนินการใหมีความเจริญกาวหนา

สามารถแขงขันในตลาดไดจะตองอาศัยการรวมพลังของบุคคลกรทุกคนในองคกร การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยใหสามารถรวมแรงรวมใจประสานกันไดเปนอยางดี โดยใหมีทิศทางไปในแนว

เดียวกัน เพื่อใหงานตาง ๆสอดคลองและสำเรจ็ลลุวงตามเปาหมาย โดยสวนรวมและสามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมุงประสิทธิผลใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีศักยภาพอยาง

เหมาะสม มีกรอบของการบรหิารงานทีดี่ โดยยึดเอาหลักธรรมมาภิบาล ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 

และมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด 
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ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ตอองคกรตาง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการ เพราะไมวาองคกร

จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกลาวไดวาตัวช้ีวัด

ความสำเร็จอยางย่ังยืนขององคกรน้ันอยูที่ คุณภาพของคน ในองคกรน้ัน ๆ กอนที่องคกรตาง ๆ จะ

เริ่มเห็นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย บุคคลเคยถูกมองเห็นวาเปนเพียงแคปจจัยการ

ผลติหรือใหความสำคัญเปนแคแรงงานหรือกำลังคน แตในปจจุบันบุคคลไดรับการนิยามใหมพัฒนา

ความสำคัญเปน ทรัพยากรมนุษย สวนแผนกหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองคกรก็กำลัง

เปลี่ยนบทบาทจาก งานบริหารบุคคลและธุรการ ที่มุงเนนในประเด็น รับคนเขา เอาคนออก และ

ตรวจบัตรตอก ไปเปน การจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เปนจากการจัดการเฉพาะหนาหรือเชิงรับไป

เปนการใชการปฏิบัติงานเชิงรุกอยางเต็มตัว เปนผูสนับสนุนทุก ๆ หนวยงานในการตอบสนอง

วัตถุประสงคขององคกร และจากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ไดกลาวมา

ขางตน จะทำใหเขาใจและยอมรับวาการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญและสามารถที่จะเอื้อ

ใหองคการดำเนินธุรกิจตาง ๆ ไปสูเปนหมายไดอยางมั่นใจ จะเห็นไดวาทุกองคการประสงคที่จะ

พัฒนาตนเองไปสูความสำเรจ็ในฐานะผูนำธุรกจิ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจยัสำคัญ

ที่จะนำพาองคการไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากงานดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานมุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน และเมื่อ

เราไดคัดสรรใหบุคลากรเหลาน้ี เขามาอยูในองคการแลว งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยยังคง

ตองดำเนินการในกระบวนการตอไปใหครบวงจร โดยหนวยงานทรัพยากรมนุษยจะตองดูแล

ฝกอบรมและพัฒนาใหบคุลากรไดรับความรู ความสามารถและประสบการณที่ทันสมัยสอดคลองกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะความกาวหนาดาน

เทคโนโลยีที่จะเปนพลังเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพและพรอมจะปฏิบัติงานที่ทา

ทายความรูความสามารถ สรางความสำเร็จใหแกองคการมากย่ิงข้ึนภายใตระบบเปดขององคกรและ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันการบริหารทรพัยากรมนุษยจะตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ทั้ง

ภายนอกและภายในองคการ เพื่อการรองรับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยที่แตกตาง

ทางดานวัฒนธรรม ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (อนุวัต กระ

สังข, 2559)  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3664

 สรุปไดวา การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสำคัญ โดยเฉพาะ

องคการที่ตองการใชมนุษย เปนผูใหบริการที่สำคัญ ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจะชวยให

มีคนทำงานที่เพียงพอและตอเน่ือง ไดคนดีมีความรูความสามารถและมีความรับผิดชอบมาทำงานที่

เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนใหอยูกับองคการโดยมกีารพัฒนา การใหคาตอบแทนและสวัสดิการ 

และการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนทำงาน ซึ่งจะสงผลให

สามารถใชศักยภาพของทรัพยากรมนุษยไดในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนการใชกลยุทธที่มีความสัมพันธกันอยางตอเน่ือง

ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองคกรน่ันคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงาน

รวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร และไดมีการกำหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเอาไวหลายแบบจึงอยากจะขอนำเสนอรูปแบบของการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษยโดยสังเขปดังตอไปน้ี  

 การวางแผน เปนกระบวนการที่ผูบริหารทรัพยากรมนุษยจะนำหลักการเขามา

ประยุกตใชในการที่จะทำใหองคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานอยางเพียงพอและตอเน่ือง

เพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุเปาหมายที่ต้ังไว 

ดังน้ันนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถจะตองสามารถนำความรู ประสบการณ และ

ทักษะ เขามาประกอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหผลงานที่ออกมามีคุณภาพและ

กอใหเกิดประโยชนตอองคกร นอกจากน้ีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่ประสบความสำเร็จ

จะตองอาศัยข้ันตอนที่ละเอียดออนมากมาย โดยข้ันตอนสำคัญที่ขาดไมไดในงานทรัพยากรมนุษยก็

คือการวางแผน ผูบริหารงานทรัพยากรมนุษยจะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถเขาใจ

สถานการณและสามารถวิเคราะหเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได ซึ่งจะมีผลกระทบตอทิศ

ทางการดำเนินงานและความตองการดานบุคลากรขององคกร เพื่อที่จะสามารถวางแผนทรัพยากร

มนุษยอยางรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพได  

 การสรรหา เปนกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความสามารถเขา

มาทำงานในองคการ เริ่มตนต้ังแตการแสวงหาคนเขาทำงานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดมาสมัครงานใน

องคกรเปนข้ันตอนสำคัญในกระบวนการจัดการทรพัยากรมนุษยที่องคกรจดัทำข้ึนเพื่อจูงใจใหบคุคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหนงงานตามที่องคกรไดระบุไวในการวางแผนทรัพยากรมนุษยมา
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สมัครงาน เพื่อองคกรจะไดทำการคัดเลือกตอไป (สุนันทา เลาหนันทน, 2542) ดังน้ัน การสรรหาคน

ที่เหมาะสมกับงานในตำแหนงที่ตองตามที่ไดกำหนดไวในการวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนการ

แสดงใหทราบถึงความตองการแรงงานในภาพรวมขององคกร อยางไรก็ดี หนาที่ในการสรรหามี

ความสำคัญมาก เพราะเปนดานแรกที่จะบงช้ีวาอนาคตขององคกรจะเปนอยางไร(ประเวศน มหา

รัตนสกุล, 2554)  ในทางปฏิบัติน้ัน การสรรหาเปนกจิกรรมที่ตองการความเอาใจใสจากผูรับผิดชอบ

และมีกลยุทธในการดําเนินงาน ไดมีผูเปรียบเทียบการสรรหาในปจจุบันวาเปรียบเสมือนการผลิตสิ

นคาในตลาดผูบริโภคที่เต็มไปดวยการแขงขันสูงและคอนขางรุนแรง ดังน้ันในการดําเนินการสรรหา

จึงจําเปนตองมีกระบวนการที ่เปนข้ันตอนและมีระบบ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542) 

 การฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูทักษะและเจตคติที่ดี เพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน ทำใหมีความคลองแคลว มีความเช่ือมันในการทำงาน รูจัก

เลือกใชเครื่องมือถูกตองและเหมาะสม รูจักการใชเทคนิคแกปญหา ตลอดจนรูจักนำความรู และ

แนวคิดวิธีการจาการอบรมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน การจัดการ

ฝกอบรมจึงนับวามีสวนข้ึนอยูกับวิธีการที่จะใชถายทอด และการสรางบรรยากาศใหผูเขารับการ

ฝกอบรมต่ืนตัว มีความพรอม และเต็มใจที่จะไดรับการฝกฝน ซึ่งปจจุบันวิธีการใชในการฝกอบรม

น้ันมีอยูหลายวิธีที่นิยมใชมี (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2542) (1) การบรรยาย (Lecture) (2) การ

ประชุม (Conference) (3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) (4) การใชกรณีศึกษา (Case 

Study) (5) การสาธิต (Demonstration) (6) การสัมมนา (Seminar) (7) การฝกงานในสถานการณ

จริง (On the job Training)  

 การพัฒนา เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร จึงจำเปนตองมีการศึกษารูปแบบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณขององคกร เน่ืองจากรูปแบบการพัฒนายอมมีความแตกตางกันตาม

ปญหาที่เกิดข้ึนของแตละองคกรและแตละความตองการของบุคลากรที่จะรับการพัฒนาตนเอง 

ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนการทำใหมนุษยมีคุณคาและคุณภาพย่ิงข้ึนดวยวิธีการ อาทิ

เชน การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษา และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงทีม

และประสิทธิผลขององคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไมใชผลรวมของกิจกรรม แตเปนการใช

ประโยชนทั้งหมดเพื่อการพัฒนาใหเกิดความสำเร็จในระดับที่สูงข้ึนของแตละบุคคล และกอใหเกิด

ประโยชนและประสิทธิผลขององคกรมากที่สุด 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินผลสิ่งที่พนักงานประพฤติปฏิบัติใหแก

องคการหรือสิ่งที่องคการไดรับจากพนักงานภายในชวงเวลาที่กำหนด จากน้ันปอนกลับผลการ

ประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อทำใหพนักงานไดรับทราบวา ปฏิบัติงานไดผลดีมากนอยเพียงใด และ
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แนะนำใหพนักงานรูถึงวิธีการที่พวกเขาจะตองปฺฏิบัติงานใหดี เพื่อที่จะไดใชเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการปฺฏิบัติงาน และงานที่ออกมาสามารถที่จะมาวินิจฉัยไดวา

ทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการไปในทิศทางใด ถาใชอยางมีประสิทธิภาพแลว การประเมินผล

การปฏิบัติงานก็จะสามารถกระตุนการปฏิบัติงานได แตในทางตรงกันขาม ถาหากใชอยางไม

เหมาะสม กระบวนการประเมินผลจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคการได การประเมินผล และ

การปอนกลับขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถที่จะเกิดข้ึนไดอยางไมเปน

ทางการ เชน เมื่อหัวหนางานไดสังเกต และตำหนิติเตือน หรือชมเชย กับเหตุการณทั้งที่ดีและไมดี 

ในขณะที่วิธีการที่เปนทางการ ก็คือมีการทบทวนการปฏิบัติงานประจำป ซึ่งทำใหหัวหนางานตอง

ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานดวยวิธีการประเมินผลที่เปนทางการ ในองคการที่มีขนาดใหญ  

ไดใชการประเมินผลทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในขณะที่องคการขนาดเล็ก ใชแคเพียงการ

ช้ีแจงพูดคุยกับพนักงานอยางไมเปนทางการ 

 การบริหารคาตอบแทน เปนการจัดหาข้ันตอนทีละข้ันตอนเพื่อทำใหการออกแบบ

ระบบสิ่งตอบแทนตาง ๆ เหลาน้ันสะทอนใหเห็นคุณคาของความตองการของงาน เช่ือมโยงถึง

รายบุคคล ทีมงาน หนวยงาน และผลปฏิบัติงานขององคการ (Henderson, Richard l.,2006)  ซึ่ง

คาตอบแทนน้ันเปนสิ่งที่องคกรใหแกพนักงานผูปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามบทบาท

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามตำแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับโดยรวมดังการจูงใจในการ

ปฏิบัติ การเสริมขวัญกำลังใจ และการเสริมสรางฐานะความเปนอยูของผูปฏิบัติงานใหดีข้ึนแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ  (1) เงินเดือน/คาจาง (Salary wage) สิ่งตอบแทนที่เปนตัวเงิน อันเปน

คาตอบแทนหลัก (อนันตชัย คงจันทร, 2557)  เงินเดือนมักใชกับผูปฏิบัติงานในสำนักงาน วิชาชีพ 

คาจางใชกับผูปฏิบัติงานที่ใชแรงงานและใชความรูกึ่งวิชาชีพ สิ่งจูงใจ คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

หรือไมเปนตัวเงิน คือจายใหเปน พิเศษ เชน เบี้ยขยัน โบนัส จัดเที่ยว ซึ่งคนทั่วไปรูจักคำวา คาจาง

(Wage) และเงินเดือน(Salary) ซึ่งหมายถึง เงินที่จายใหกับลูกจางเปนการตอบแทนการทำงาน แต

คำวา "คาจางและเงินเดือน" เปนคำที่มีความหมายแคบกวา จึงใหคำวาคาตอบแทน หมายถึง เงินที่

จายใหสำหรับทำงานและประโยชนหรือบริการที่องคกรจัดใหแกบุคลากร คาตอบแทนเปนการจาย

ใหทั้งในรูปแบบโดยตรงกับในรูปแบบออม รูปแบบโดยตรง คือ เงินเดือนและคาจาง รูปแบบโดย

ออม คือประโยชนที่ใหกับบุคลากร เชน การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล เงิน

บำเหน็จเมื่อออกจากงาน เปนตน (2) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล สวัสดิการ คือ สิ่งที่จายให

นอกเหนือเงินเดือน สิ่งจูงใจซึ่งอาจเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวก็ได เชน สิทธิการลา คาเชาบาน รถ
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รับสง เปนตน สวนประโยชนเกื้อกูล จะคลายกับสวัสดิการ แตที่แตกตาง คือ สวัสดิการที่องคการจัด

ใหเฉพาะบางตำแหนง เชน รถประจำตำแหนง คาเลี้ยงรับรอง การเปนสมาชิกสโมสร เปนตน  

 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการเปนไปอยางรวดเร็วบนเกมการ

แขงขันทางธุรกิจการคาอุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทำใหมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมภายในองคกรที่ตองปรับตัว องคกรที่จัดระบบการบริหารที่มีความคลองตัวเทาน้ันที่

จะยืนหยัดทานตอกระแสโลกาภิวัตนได  องคกรใดบริหารงานแบบด้ังเดิม ไมยอมปรับตัว

เปลี่ยนแปลงจึงตองสูญเสียความสามารถในการแขงขัน บางองคกรอาจถึงกับตองปดกิจการลงใน

ที่สุดสัญญาณภัยเชนน้ีไดสรางแรงกดดันผลักดันใหพนักงานในองคกรโดยเฉพาะคน ตองเขาไปมีสวน

รวมในการพัฒนาพนักงานใหมีทักษะและความสามารถที่รูเทาทันความเปนไปของการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมภายนอกโดยเฉพาะความเปนไปของธุรกิจและกวางออกไปกวาน้ัน โดยเฉพาะบุ

คลกรของบริษัทที่ ผลิตเพื่ อการสงออกตองรู ระเบียบการค าและการเงินของโลก ฉะน้ัน 

พระพุทธศาสนาจึงใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา กลาวคือ มนุษยตองเปนผูกระทำดวยการ

ฝกฝนอบรมใหเกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งไดแก คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปญญา

ที่สงผลไปสูภายนอกตน เปนความสัมพันธกับมนุษยและวัตถุ ซึ่งแสดงออกผานพฤติกรรมทางกาย

และวาจา ดังน้ัน มนุษยจึงเปนผูกระทำ หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติดังกลาวน้ี ใหเกิดการพัฒนาใน

แงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูที่ถายถอดคุณสมบัติที่ตนทำใหมีข้ึนไปสูภายนอก ซึ่งเปน

การพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุน้ีเมื่อพระพุทธศาสนาเนนความสำคัญของมนุษยดวย

การพัฒนา ดังน้ัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีตอมนุษยในแงบทบาทที่ควรพิจารณาตอไป 

หลักพุทธธรรมที่นำมาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซึ่งมีความจำเปนจะตองฝกฝนตนเองตามหลัก

พระพุทธศาสนา เพื่อใหการดำรงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เมาในความมั่งมี เมาในสิ่ง

น้ันในสิ่งน้ี ซึ่งเปนสิ่งไมถาวรแตประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เปนยารกัษาในใหพนจากความทุกข 

แมเราจะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนกฎธรรมดาของโลก แตถารูจักพัฒนาตนให

ปฏิบัติตอการดำเนินชีวิตที่ดีแลว ยอมดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเอง สวนหลักธรรมที่

สามารถนำมาประยุกตใชไดกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน จึงพอสรุปไดดังน้ี  

 

หลักสิกขา 3  
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 เปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ หรือเปนบุคคลผูที่มีจิตใจ

สูง ทั้ง 3 ประการ คือ (องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/311)  

 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวม

เอาองคมรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เปนเรื่องของการฝกฝนในดาน

พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเปนเครื่องมือที่ใช หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกวาวินัย 

เปนจุดเริ่มตนในขบวนการแหงการศึกษา และพัฒนา การดำเนินชีวิตของมนุษยในสังคมที่อยูรวมกนั 

ศีล หรือ วินัย จะชวยจัดใหเกิดความเปนระเบียบ ในความเปนอยู และเอื้อโอกาส ใหเกิดการพัฒนา 

จนสามารถทำใหมนุษยมีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอยางของศีลที่กำหนดไวดีแลว 

ฉะน้ัน การจะฝกใหเกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะตองมีรูปแบบ และวิธีการน้ันๆ 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 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขมแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแนว

แนมั่นคง มีสติ สมาธิ และในดานทำใหเกิดความสุข เชน ความผองใสเบิกบาน ความรูสึกอิ่มใจ หรือ 

กลาวโดย สรุปวา การพัฒนาสุขภาพจิตใหมีความมั่นคง ในการดำรงอยูของชีวิตใหมีความสุข 

 3) อธิปญญาสิกขา คือ การฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจสิ่งทั้งหลายตาม

ความเปนจริงจนถึงข้ันสุดทาย มีจิตใจเปนอิสระผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ (หมายรวมเอา 

สัมมาทิฏฐิและสัมมาสงักปัปะ ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือพัฒนาในดานความรู ความจริง โดย

เริ่มต้ังแต ความเห็น ความเช่ือ ความเขาใจ ความหย่ังรูในเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ดวย

ความแยบยลใหเห็นตามความเปนจริง หมายความวา รูเทาทันความเปนไปของโลก และชีวิต จนทำ

ใหจิตใจ เปนอสิระ ขามพนความ ปราศจากปญหาถึงความเปนอิสรภาพโดยสมบูรณ 

 

หลักสังคหวัตถุ 4  

 หลักสังคหวัตถุ 4 เปนเครื่องยึดเห น่ียวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

ไดดังน้ี  

 1) ทาน การให เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึง

ความรูและแนะนำสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุน้ี มุงเพื่อใหสังเคราะหผูรับ มีความมุงหมายอยูที่ผูรับ

เปนสำคัญ เชน ชวยเหลือสงเคราะหกันดวยปจจัย 4 คือ เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย และยา
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รักษาโรค ฉะน้ัน การใหทานจึงควรใหดวยความเมตตาเปนที่ต้ัง เพื่อแสดงน้ำใจไมตรี สรางเสริม

มิตรภาพ ใหดวยกรุณา ตองการชวงปลดเปลื้องความทุกข ความเดือดรอนแกกัน ใหดวยมุทิตา

สงเสริมสนับสนุนใหแกผูทำความดี มีความเจริญกาวหนา เพราะฉะน้ัน การใหดวยวัตถุสิ่งของจึงมุง

ประโยชนแกผูรับ 

 2) ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเปนที่รัก กลาวคำสุภาพไพเราะออนหวานสมานฉันท 

สามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปน

หลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี การพูดดีมีคุณคา เปนสื่อสรางความรู ความเขาใจอันดี คนที่พูดดี จะชวย

ใหการทำงานสำเร็จ การสื่อสัมพันธอันดีตอกันของมนุษย เมื่อมีการพูดคุยกันอยางเปนมิตรก็เกิด

สัมพันธไมตรีอยางดีของมนุษย  

 3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณะ

ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชนเหลือดวยแรงกาย และ

ขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆ บำเพ็ญประโยชน รวมทั้งชวยเหลือแกไข สามารถรักษาความ

สามัคคีในหมูคณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไวได ความเปนผูมีในเอื้อเฟอเอาธุระของคนอื่น

หรือสังคมดวยแรงกาย ดวยปญญาหรือดวยทรัพย จนเต็มความสามารถที่จะชวยได เปนเหตุใหรัก 

นับถือกันอยางมั่นคง ชวยใหการพัฒนาที่มั่วคงและเข็มแข็งตอไป 

 4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอในชน

ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะบุคคล

เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมเนียมในแตละกรณี การวางตนเสมอตนเสมอปลาย 

ปฏิบัติสม่ำเสมอตอมนุษยดวยกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสขุรวมกัน ดวยการรวมสุขรวมทุกขไมถือตัวมี

ความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษยไวไดเปนอยางดี 

เพราะมนุษยทั้งหลาย รักนับถือความวางตนสม่ำเสมอไมถือตัว เปนธรรมประจำโลกที่มนุษย

ทั้งหลายยอมไมเสมอกัน ดวยทรัพย ยศศักด์ิ บริวาร ศิลปวิทยา และปญญา ที่ย่ิงหยอนกันกวากัน 

หากเราเคารพในความเปนมนุษย ในคุณคาของความเปนมนุษยอยางมีศักด์ิศรีเสมอกันในฐานะ

มนุษยเหมือนกันกับเรา 

 

หลักพรหมวิหารธรรม 4  

 เปนหลักธรรมประจำใจที่ประเสริฐ ที่จะเปนตัวชวยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ทางดานจิตใจไดเปนอยางดี ประกอบดวย (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546) 
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 1) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย 

โดยปรารถนาแผเมตตาจิตใหทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 

 2) กรุณา ความสงสาร อยากชวยเหลือผูอื่นใหพนจากทกุข ปญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย

บำบัดความทุกขยากเดือดรอนของทรพัยากรมนุษยใหประสบผลสำเร็จ ความเจรญิรุงเรือง สิ่งสำคัญ

อยากรุณาจนเกินประมาณ ตองรูจักปฏิบั ติตนให เหมาะสมในการทำงานสงเคราะห ควร

ประกอบดวยอุเบกขากำกับ  

 3) มุทิตา ความรูสึกยินดีดวยเมื่อเห็นบุคคลอืน่ไดดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแชมช่ืนเบิก

บ า น  พ ล อ ย ยิ น ดี ป ล าบ ป ลื้ ม ใจ ไป ด ว ย  เมื่ อ เห็ น เข า เห ล า น้ั น ป ร ะ ส บ ผ ล ส ำ เร็ จ  

มีความเจริญงอกงามในตำแหนงหนาที่การงานย่ิงข้ึนไป 

 4) อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง ตองรักษาความยุติธรรมถูกตอง สมควรแกเหตุที่ตนได

กระทำไว และปฏิบัติตามความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกหมูพวกพี่นอง  

 

หลักสัปปุริสธรรม 7  

 เปนอีกหลักธรรมหน่ึงที่มนุษยปฏิบัติตามแลวสามารถทำใหบรรลุนิพพานไดหรืออาจ

กลาวไดวา หลักธรรมที่ เปนหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษยใหอยางย่ิงประการห น่ึงซึ่ ง

ประกอบดวย (ที.ปา. (ไทย) 11/330/333).  

 1) ธัมมัญุตา รูจักหลักการ รูเหตุผล รูกฎเกณฑของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ

เขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติ คือ รูวาตำแหนง หนาที่การงาน ฐานะ อาชีพ รูจักรับผิดชอบ

ตลอดถึงผลสำเร็จข้ันสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเปนจริง ไมตกเปนทาสของความโลภ ความ

โกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  

 2) อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายที่ตนปฏิบั ติ เขาใจ

วัต ถุประสงคที่ ตนกระท ำ รู วาหลักการน้ันมุ งหมายอะไร  การดำเนิน ชี วิตอย าง น้ัน  ๆ  

เพื่อประโยชนอะไร เปนผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงข้ันสูงสุดที่เปนประโยชนที่เปนแกสาระแหงชีวิต 

 3) อัตตัญุตา รูจักตนตามเปนจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู กำลังความสามารถ 

คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบติัชอบไดอยางเหมาะสม และรูจักแกไขปรับปรุงใหสอดคลองถูกตองตาม

จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 4) มัตตัญุตา การรูจักประมาณในการบริโภค การใชจายทรัพยสิน คือ รูจักพอดี 

พอเหมาะรูจักคิด พูด กระทำกิจตาง ๆ แตพอดี แมการพักผอนสนุกสนาน ก็เชนกัน 
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 5) กาลัญุตา รูกาลเวลาอันสมควร รูเวลาไหน ควรทำอะไร ที่ไหน ใชเวลาแตพอดีใน

การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือประกอบกิจการหนาที่การงานตาง ๆ  

 6) ปริสัญุตา การรูจักชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ในถ่ิน ควรมีกิริยาวาจาอยางไรมี

ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอยางไร ควรประพฤติตนใหเหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดลอมน้ันๆ  

 7) ปุคคัญุตา การรูบุคคล และเขาใจความแตกตางของบุคคลที่จะตองเกี่ยวของซึ่งกัน

และกัน 

 จากหลักธรรมที่ ใช ในการพัฒนาทรัพยากรม นุษยตามแนวพระพุทธศาสนา  

ดังที่ไดกลาวมาแลวน้ันอันประกอบไปดวย หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 

และหลักสัปปุริสธรรม 7 น้ัน สามารถเลือกนำมาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดทั้งสิ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองคกรได จึงสมควรอยางย่ิงที่จะใชหลักธรรม

ที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร อันจะทำใหตนและผูอื่น 

ตลอดถึงองคกรเกิดความสุขและความเจริญย่ิง ๆ ข้ึนไป  

 

บทสรุป 

 จากการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย สวนที่ เปนเรื่องของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยทั่วไปและการบรหิารทรพัยากรมนุษยตามแนวเชิงพุทธไปแลวน้ันทำใหไดเห็นขอมูล

ที่ชัดเจนข้ึนกวาเดิมวา การที่องคกรใดองคการหน่ึงจะกระทำภารกิจใหบรรลุตามเปาประสงคและมี

ประสิทธิภาพที่ดีไดน้ัน จำเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ฉะน้ัน 

การบริหารทรัพยากรมนุษยจัดวาเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอองคกร เพราะวาตัวมนุษยน้ันเปนผู

จัดหาและเปนผูใชงานทรัพยากรสวนอื่น ๆ หากวาองคกรใดมีการเริ่มตนดวยการสรรหาและไดบุคล

กรที่ดีต้ังแตตนแลวละก็ ปจจัยที่มีผลกระทบที่ดีในสวนอื่น ๆ ก็จะตามมาดวย การบริหารทรัพยากร

มนุษยเปนการดำเนินการที่เกี่ยวเน่ืองดวยตัวบุคคลโดยตรง เพื่อใหคนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายใหสำเรจ็ตามเปาประสงคขององคกร ควบคูไปกับการรักษาและพัฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่

ดีในการทำงานหลักของตนเอง อันไดแก  การวางแผนงาน การสรรหาคนเขามาทำงาน  

การฝกอบรม การพัฒนาคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน ภารงาน

เหลาน้ีคือหนาที่หลักของระดับผูบริหารองคกรจะตองรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ผูบริหารตองคำนึงถึงบุคคลน้ันเปนศูนยกลางใหความเคารพตอความเปนมนุษยดวยกันและตองมี

ความเมตตาตอผูใตบังคับบัญชาดวย ควบคูไปกับการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู 

พรอมกับจัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการปฏิบัติงาน ถาจะใหงานขององคกรสำเร็จลุลวง
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ตามเปาประสงค ผูบริหารจะตองใสใจในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันกับกระแสโลกที่

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ดวยการนอมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปน หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และ 

หลักสัปปุริสธรรม 7 ผูบริหารสามารถนำมาประยุกตใชรวมกับการทำงานได หลักธรรมเหลาน้ี

จัดเปนธรรมที่สำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคุีณภาพชีวิตที่ดีและประเสริฐได พรอมกับ

การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขแบบมั่นคงและย่ังยืนตลอดไป  
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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 

           การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพครั้งน้ีคือ   1) เพื่อศึกษาการมี

สวนรวมในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขงอำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย  2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย และ 3) เพื่อทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่ เปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย   

                    ขอบเขตของการวิจัย คือ เขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ

ประชากรที่อยูในอำเภอเมืองหนองคาย ในการศึกษาการวิจัยคือ ประชากรในชุมชนริมฝงแมน้ำโขง

ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งประกอบดวยตลาดตางๆ เชน ตลาดอินโดจีนเปนตน    ซึ่งต้ังอยูใน

เขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยกำหนดเน้ือหาของการวิจัยเปนการศึกษา

รูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมในชุมชนริมฝงแมน้ำโขงใน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสังเกตที่ไมมีโครงสราง และแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง  

                    ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่ เปนธรรมของอำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการรณรงคในการปรับปรุงดานอาคารสถานที่ที่เปนรูปธรรมและการ

ซื้อขายโดยเนนเรื่องของความยุติธรรมโดยใหบริการสินคาใหมีคุณภาพตามราคาไมเอาเปรียบ

ผูบริโภค   และไดพบวาการมีสวนรวมของผูนำชุมชนและประชาชนไดแสดงออกถึงการมีสวนรวมใน

ลักษณะการใหคำแนะนำและ หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมในการดูแลสถานที่

                                                             
∗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

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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และตรวจดูแลความสะอาดใหเปนไปตามสุขอนามัย โดยมีการประชาสัมพันธเพื่อการรณรงคใชแต

สินคาที่มีคุณภาพที่สงผลตอการมีสุขอนามัยที่ดีคือการรับรูจากสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับสถานการณของ

บานเมืองที่ทำใหประชาชนไดรับรูถึงความไมเปนธรรมและปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมในทางใช

จายซื้อสินคาตางๆ ของชุมชนและการซื้อสินคาและบริการจะทำอยางไรจึงจะมีความยุติธรรมกันใน

ชุมชน   จากผลการศึกษาวิจัย พบวาแนวทางในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมก็คือการให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันในชุมชนและมีการดำเนินการอยางโปรงใสตลอดถึง

การไดรับผลประโยชนที่เปนธรรมและมีการตรวจสอบใหมีคุณภาพตลอดถึง หนวยงานภาครัฐใหการ

สนับสนุนมากข้ึนในการสงเสริมการมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจทุก ๆ ดานโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชน

ควรใหความสำคัญตอชุมชนในเรื่องสุขอนามัยการบริโภคและการใชจายซื้อสินคาที่ไดคุณภาพและ

เปนธรรม มีการสงเสริมใหกลุมคนเหลาน้ีไดมีโอกาสแสดงบทบาทของตนเองเพิ่มมากข้ึน ผูนำชุมชน 

ผูบริหารชุมชน และพัฒนากร ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีผลจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สำนักงาน

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมาใชในการพัฒนาชุมชนทำใหเกิดผลในการพัฒนารูปแบบ

เศรษฐกิจที่เปนธรรมของชุมชนในทุกๆ ดานและไมใหมีปญหาอุปสรรคใดๆ กับมีขอเสนอแนะและ

เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ

ความเปนธรรม เพื่อความ“อยูเย็น เปนสุข”ของประชาชนในชุมชนอยางย่ังยืน 

คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม 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 
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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 

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. 
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บทนำ  

          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกคณะ

บุคคล ตางๆ ที่เขาเฝาถวาย พระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวน จิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีสาระสำคัญตอนหน่ึงวา “การจะเปน

เสือ น้ันไมสำคัญ สำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินน้ันหมายความวาอุมชูตัวเอง

ได ให มีความพอเพียงกับตนเอง อันน้ีก็เคยบอกวาความพอเพียงน้ีไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะ

ผลิต อาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางน้ันมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอำเภอจะตองมี

ความ พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไม

หางไกล เทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก จึงอาจลาสมัย คนอื่นเขาตองการเศรษฐกิจที่ตองมีการ

แลกเปลี่ยนเรียกวาเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2551)จากพระราชดำรัสดังกลาวพอสรุปความหมาย ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไดวา (สิริชัย วิชโรท, 2525) เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ช้ีใหเห็นแนวทางการ

ดำรงชีวิตและ การปฏิบัติตนของคนในทุกระดับ ต้ังแตระดับบุคคล ระดับครอบครัว 

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล เพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศใหดำเนินไปในทางสาย

กลาง ความพอเพียงหมายถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนตองมีภูมิคุมกัน

ในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ ใดๆอันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในดวย

ความรอบรู รอบคอบ และความระมัดระวัง อยางมีคุณธรรม หากมองตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแลว นับไดวาเปนวิธีหน่ึงที่สามารถนำมาใชใน การแกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับทุก

ระดับไดเปนอยางดี ในการแกปญหาน้ันจะเกิดข้ึนและสำเร็จได ดวยดีจากความรวมมือ ความ

สามัคคี และความเขาใจในศักยภาพของชุมชนในการรวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อชวยเหลือค้ำจุนซึ่ง

กันและกันระหวางกัน ระหวางกลุม และระหวางชุมชน อันจะทำใหการเอารัด เปรียบกันหรือความ

เหลื่อมล้ำในสังคมหมดไปได และกอใหเกิดความพอเพียงอันเปนเกราะที่เขมแข็งให เกิดข้ึนกับ

ครอบครัว ชุมชน และประเทศได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของ 

ประชาชนไวในสวนที่ 10 วาดวยแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 87 พอสรุป

ไดวา รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมให

ประชาชนมีสวน รวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถ่ิน การ ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำ 

บริการสาธารณะ การตรวจสอบ การใชอำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตาม 
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สาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการทางเมือง 

และจัดใหมีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง เพื่อชวยเหลือการดำเนินกิจกรรม 

สาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการ ดำเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ 

เครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็น และสนองความตองการของชุมชนในพื้นที่ การ

สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา การเมืองและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมให ประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ัง 

(สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2550) การจัดทำแผนพัฒนาประเทศของไทยนับต้ังแต

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองภายใต

สถานการณ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ถือเปนจุดเปลี่ยนสำคัญ ของการวางแผนพัฒนาประเทศ

ที่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการ

พัฒนา” พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพื่อใหเกิด การพัฒนาที่

สมดุล ตอมาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” 

เปนปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ 

บูรณาการเปนองครวมทีม่ี“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ืองถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 

2550-2554) เพื่ อการพัฒนาที่สมดุลทั้ งคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอม (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม, 2551) 

 ดังน้ันหากพิจารณาถึง แนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 – 10 ที่

ไดนอมนำเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ก็เพื่อให

ประชาชนไดมคีวามรู ความเขาใจในหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงอยางถองแท และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทาง ใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชุมชน และพัฒนาคุณภาพของสังคมประเทศชาติ โดยมุงให

ยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยเริ่มที่ตนเอง ตลอดจน

เสริมสรางบทบาทของครอบครัวใหสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยูดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การ ปกครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดหลักการ

พึ่งตนเองและ หลักการมีสวนรวมของชุมชน ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยน่ันเอง โดยมีการ

วางยุทธศาสตรการ พัฒนาตางๆเพื่อความอยูดีมีสุขตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

อาศัยทุนเดิมของประเทศที่ มีอยู เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได มีภูมิคุมกัน และสรางสมดุลของการ
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พัฒนาใหเกิดข้ึนทุกมิติ ทั้งเพื่อ เสริมสรางการพฒันาประเทศใหเกิดการอยูดีมีสุขอยางย่ังยืนในระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยใชกลไกการมีสวนรวมของชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2560) ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคี การ

พัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยาง 

กวางขวางและตอเน่ือง เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนด

วิสัยทัศนใน การพัฒนาเพื่อมุงสู "สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 

และมีภูมิคุมกันตอ การเปลี่ยนแปลง" อันจะนำไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป โดยวางยุทธศาสตรการ

พัฒนาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรสรางความเปนธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคนสูสังคมแหง การเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร 

ความมั่นคงของอาหารและ พลังงาน 4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี

คุณภาพและย่ังยืน 5) ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม และ 6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

โดยมิติในการพัฒนาน้ันไดให ความสำคัญการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมซึ่งจะนำไปสูการ

พัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เพื่อความย่ังยืนของ

สังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป การมีสวนรวมเปนสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนิน

ชีวิตมนุษยบนโลกใบน้ี เพราะมนุษยอยูรวมกันเปนสังคมตางพึ่งพาอาศัยกันและตางตองมีบทบาท

ภาระหนาที่ตองรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่ มาถึง บทบาทหนาที่ที่ไดรับจากการยอมรับ บทบาทที่

สรางข้ึนดวยตนเองเชนการรับหนาที่เปนพอแม เปนหัวหนาครอบครัวเปนผูใหญบาน ผูนำหมูบาน 

ประชาชนในหมูบาน ความสำคัญของบทบาทหนาที่ การงานตองมีกฎระเบียบและองคการที่มั่นคง

คอยชวยรับนโยบายใหมีสอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง แตทั้งน้ี การมีสวนรวมน้ัน รวมถึงการ

รวมดวยชวยกันในดานความคิดเห็น การบริหารจัดการ ตลอดการ เสียสละเวลาอาคารสถานที่ปจจยั

อื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อบรรลุเปาหมาย (ยุพาพร รูปงาม,2545) จุดมุงหมายหน่ึง ของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในการที่จะขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจสำคัญของการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการใชขอมูลที่มีอยูในพื้นที่ไปสูกระบวนการเรียนรู 

และพัฒนารวมกันของชุมชน 

ซึ่งกระบวนการดังกลาวจำเปนตองมีเครื่องมือที่จะสามารถเช่ือมโยงการมี สวนรวมอยาง

บูรณาการทั้งในแนวด่ิงและแนวนอนบนเงื่อนไขของการใชขอมูลบริบทของแตละพื้นที่อยาง

เหมาะสมเพราะการมีสวนรวมเปนการที่ประชาชนไดใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยาง 
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ของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุในกิจกรรมพัฒนาน้ันการมีสวน

รวมจะทำใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูรับผลจากการพัฒนาและเปนผูกระทำใหเกิด

กระบวนการพัฒนา ดังน้ันการมีสวนรวมจึงเปนไดทั้งวิธีการซึ่งนำไปสูการพัฒนาและเปนเปาหมาย

ของการพัฒนาดวย (ปรัชญา เวสารัชช, 2528) ในปจจุบันรัฐบาลตางใหความสำคัญกับการมีสวน

รวมของประชาชนเปนอยางมาก โดยให ความ สำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน

การพัฒนา เริ่มต้ังแตการมีสวนรวมในการคน ปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมใน

การดำเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และติดตามผล และการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน ฯลฯ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนกำลังเปน กระแสที่ไดรับความสนใจจาก

หนวยงานและองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่ผานมาพบวาอุปสรรคและปญหาของการ

ปกครองสวนทองถ่ินตามหลักการกระจายอำนาจที่สำคัญประการหน่ึงก็คือ ประชา ชนขาดความ

สนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เปนปจจัยที่เปน สิ่งจูงใจให

ประชาชนในทองถ่ินหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวม

ทำรวมรับผิดชอบนำไปสูการพัฒนาที่ตรงเปาหมาย เกิดความชอบธรรมอันนำมาซึ่งประโยชนแก 

ประชาชนอยางแทจริง นอกจากน้ียังถือไดวา เปนการเริ่มตนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรม ทางการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนที่สำคัญอีกดวย (รัฐพงศ บุญญานุวัตร, 2552) ดังน้ันกรม

พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงไดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสงเสริมในการพัฒนาหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงน้ี มีเกณฑ

การวัดประเมนิ 6 ดาน คือ 1) ดานการลดรายจาย 2) ดานการเพิ่มรายได 3) ดานการ ประหยัด 4) 

ดานการเรียนรู 5) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

ดังน้ันกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงไดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาสงเสริมใน 

การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

และ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียงน้ี มีเกณฑการวัดประเมนิ 6 ดาน คือ 1) ดานการลดรายจาย 2) ดานการเพิ่มรายได 3) ดาน

การประหยัด 4) ดานการเรียนรู 5) ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ย่ังยืน 6) ดานการเอื้ออารีตอกัน ตอมามีการขยายผลการพัฒนาไปสูความย่ังยืนโดยใหเปนหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกระบวนการสงเสริมการพัฒนาหมูบานดวยการสรางความรู 

ความสามารถของผูนำชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน สรางความรูตามหลัก

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมการ
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พัฒนาชุมชนดวยการ มีสวนรวมของชุมชนตามบริบทของชุมชนน้ันๆ เชน ในจังหวัดหนองคาย

ชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เปนชุมชนที่กำลังพัฒนาไปอยางรวดเร็วทั้ง

ทางดานการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะต้ังอยูติดกับเขตชายแดน ไทย-ลาว เดิมเปนชุมชน

เกษตรกรรมทำสวนผัก สวนผลไม คนในชุมชนอยูแบบตางพึ่งพากันและกัน เมื่อความเจริญดานการ

คมนาคม หรือทางเศรษฐกิจ เชนมีโรงงานขนาดยอม มีหมูบานจัดสรรเกิดข้ึนในชุมชนหรือบริเวณ

ใกลเคียง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอันสงผลกระทบในดาน ตางๆแกชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรมประเพณี การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนบางสวน

เลิกทำการเกษตรหันมาเปนลูกจางโรงงาน เปนลูกจางบริษัทเอกชน เปนธรรมดาวาเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงก็ยอมมีปญหาเกิดข้ึนตามมาไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม 

การเมือง ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชนปญหาขยะ และปญหาอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งปญหา เหลาน้ีลวน

แลวแตมีผลกระทบในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ทั้งสิ้น และจากสภาพปญหาดังกลาวผูนำชุมชนจึงไดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาบูรณาการประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนบนฐานของความ

พอเพียง อยู ดีกินดีและมีภูมิคุมกันที่ดี ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย โดย

อาศัยการมีสวน รวมและความรวมมือของทุกภาคสวนในชุมชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการ

ดำรงชีวิตพรอมทั้งสงเสริมใหนำไปใชในการดำเนินชีวิตของ ประชาชนตามบริบทของชุมชน เพื่อ

สงเสริมใหประชาชนในชุมชนรูจักใช รูถึงคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูอันจะเปนประโยชนแกการ

ดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนอยางพอเพียงและอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจ

จะศึกษาวา ประชาชนในชุมชนริมฝงแมน้ำโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีระดับ

การมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจในชุมชนของตนในดานตางๆคือ  

1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making)  

2) ดานการมีสวนรวม ในการดำเนินงาน (Implementation)  

3) ดานการมีสวนรวมในการรบัผลประโยชน (Benefits) และ  

4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) โดยภาพรวมและในแตละดานเปน

อยางไร ผูนำชุมชน ผูบริหารชุมชน และพัฒนากร ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และสำนักงานไดสรางความเขมแข็งของชุมชน

และนำมาใชในการพัฒนาชุมชนทำให เกิดผลการพัฒนาชุมชนที่มีปญหาอุปสรรคและ ได

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

เศรษฐกิจในรูปแบบที่เปนธรรม เพื่อความ“อยูเย็น เปนสุข”ของประชาชนในชุมชนอยางย่ังยืนตอไป 
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 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.     เพื่อศึกษาปญหาเศรษฐกิจในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมของชุมชนริมฝง

แมน้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

2.     เพื่อศึกษาการแกปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

3.     เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนรูปแบบที่เปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหา ในการทำวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตดานเน้ือหาโดย

การศึกษาทบทวนเอกสารการ วิจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบ

เศรษฐกิจที่เปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยศึกษาตามกรอบ

ตามแนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมข้ันพื้นฐานการมีสวนรวม 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (Decision making) 2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน (Implementation) 3) การมี

สวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

 2. ขอบเขตดานประชากร ในการทำวิจัยครั้งน้ีประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก 

ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 40 ชุมชน จะ

ทำการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามโดยเลือกกลุมตัวอยางจากผูนำครัวเรือน เปนจำนวน 400 ชุด  

 3. ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยโดยพื้นที่ 3.1. ในเขตพื้นทีของชุมชนตลาดทาเสด็จ 3.2.ใน

เขตพื้นที่ของชุมชนตลาดชัยพร 3.3. ในเขตพื้นที่ของชุมชนตลาดโพธ์ิชัย 3.4 ในเขตพื้นที่ของชุมชน

ตลาดวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการทำวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยต้ังแต วันที่ 1 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 รวมเปนระยะเวลา 1 ป 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่

เช่ือมโยงขอมูลความคิดเห็น และกระบวนการจัดการดานการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบ

เศรษฐกิจที่เปนธรรมระหวางผูประกอบการและผูใชบริการเขาดวยกัน โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 

ลักษณะ ไดแก 
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 1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อคนหาขอมูลความรู

เกี่ยวรูปแบบเศรษฐกิจ กระบวนการเรียนรูใหเห็นคุณคาเศรษฐกิจที่เปนธรรมกับการพัฒนาจิตใจ 

และสาระสำคัญของการเรียนรูรูปแบบเศรษฐกิจที่ปรากฏในชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย รวมทั้ง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 2. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจาก

ผูประกอบการและผูใชบริการที่ เปนกรณีที่ ศึกษา โดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปน

เครื่องมือเพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางดานเศรษฐกิจที่เนนการเสริมสรางการเรียนรู

และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมเพื่อเปนรูปแบบที่เปนธรรมอยางย่ังยืน  

 3. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ (Inter view)

และการสนทนากลุมยอย (Focus Group) รวมกับนักธุรกิจ  ผูประกอบการและผูใชบริการ

ประชาชน และตัวแทนองคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เพื่อ

ทราบถึงแนวทางการเรียนรู และกระบวนการใหเห็นคุณคาการใชจาย การพัฒนาจิตใจ และการ

เสริมสรางความเขมแข็งในการเรียนรูในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนธรรม 

 4. การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการ (หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) เพื่อเปนการสนับสนุน

ใหเศรษฐกิจที่เปนธรรมในองคกร/หนวยงานที่เปนกรณีศึกษา ผูประกอบการทั้งภาคเอกชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจะไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

สงเสริมกิจกรรมการการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม การเพิ่มพูนความรู การสรางคุณคาทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจตลอดถึงการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน  

 

ผลการวิจัย 

 ลักษณะความเปนธรรมของเศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมของชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 

 จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทำใหผูวิจัยมองเห็นวา แนวคิด

ทฤษฎีภาวะผูช้ือและผูขายแมจะมีนักวิชาการมากมายไดเสนอมุมมองของการพัฒนารูปแบบ

เศรษฐกิจยอมมีอิทธิพลตอประชาชนหรือผูใชบริการอยางมากเพราะผูประกอบการจะตองมีมี

พฤติกรรมตนแบบในการปฏิบัติเปนตัวอยางแกตนเองไดอยางดีที่สุดจนเกิดการยอมรับและไววางใจ

จากประชาชนอีกทั้งการจัดการเชิงความสัมพันธระหวางผูประกอบการและผูใชบริการกับผู

ใหบริการมีความใกลชิดกัน ซึ่งเปนไดทั้งผูขายและผูช้ือในขณะเดียวกัน มีการปรับเปลี่ยนบริบทของ

ตนเองไดอยางเสรี ซึ่งที่เห็นเดนชัดไดก็คือ การมีวิสัยทัศน การสรางคานิยมสำหรับการยึดถือของ

ประชาชน รวมทั้งการถายทอดและแรงบันดาลใจเพื่อทำการคาขายตามเปาหมายที่ชุมชนกำหนดไว
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อยางมั่นใจ มั่นคงตออุดมการณของผูใหบริการกับผูใชบริการในชุมชนน้ันๆ ซึ่งจากการวิเคราะห

เอกสารและงานวิจัยในสวนของลักษณะเศรษฐกิจที่เปนธรรมน้ันประกอบดวยหลักที่ควรปฏิบัติซึ่ง

พบวา  

 1. ยึดถือหลักการที่ถูกมากกวายึดหลกัคนสวนใหญที่ไมถูกตอง ซึ่งผูประกอบการจะตองมี

ความกลาจะยืนหยัดตอสู เพื่อความถูกตองที่มองถึงผลไดผลเสียของประชาชนทุกกลุมอยาง

เหมาะสมไมละเลยประโยชนตอกลุมหน่ึงกลุมใดแมจะเปนเสียงของคนสวนนอยก็ตาม 

 2. ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบดวยความดีงามรอบดาน ผูประกอบการจะตองยึดถือหลัก

ของความสัมพันธระหวางเหตุกับผลที่ประจักษเชิงรูปประธรรม ไมไดมองตัวบุคคลเปนแกน แตมอง

ที่ผลงานและประชาชนเปนที่ต้ังโดยการวางเปาหมายไปที่ประชาชนมากอนเสมอ 

 3. ยึดหลักความจริง โดยเฉพาะคุณลักษณะของผูประกอบการพูดอยางตรงไปตรงมา 

รักษาวาจา พูดความจริง ไมบิดเบือน ไมอางขอยกเวนใหตนเอง แตตองรักษาคุณความดี ละเวน

ความช่ัวตางๆ และพูดอยางไร ตองกระทำอยางน้ันและมีความเปนไปไดตามที่ตนเองพูดไว 

 4.  ยึดหลักความถูกตอง ผูประกอบการจะตองมีอุดมการณในการธำรงความถูกตองที่

เปนตัวอยางที่ดีในการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายบานเมือง และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี

ความเขมงวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความเรียบรอย ถูกตองในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ำเสมอและเปนที่ประจักษแกสายตาผูคนทั่วไป 

 5.  ยึดความเปนธรรม ผูประกอบการมีการยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดการกระทำใน

สิ่งที่ถูกตองเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย และการเปนผูรักกฎหมายเหนือชีวิตในลักษณะยอมทำ

ทุกอยางเพื่อรักษาความเปนธรรมใหแกผูคนทั่วไป 

 6. ยึดหลักประโยชนสวนรวม ผูประกอบการงดเวนการเห็นแกตัวโดยมองการยึด

ผลประโยชนของประชาชนหรือประโยชนของผูมาใชบริการเปนอันดับหน่ึงกอนที่ตนเองจะไดรับ

ประโยชน  

 7.  การไมยึดกระแสเสียงคน การไมยึดกระแสเสียงคนสวนใหญที่ไมถูกทำและไมเปน

ธรรม ผูประกอบการจะตองยึดถือสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมแกประชาชนทั้งหมดโดยไมไดมองถึงประ

โยชนฺตนมากนัก และการตัดสินของคน 

 กระบวนการพัฒนาความเปนธรรมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมในเขต

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบวา 

 จากการเก็บขอมูลทำใหทราบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอกระบวนการพัฒนาความเปน

ธรรมทางเศรษฐกิจของผูประกอบการในเขตอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย ไดแก 
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 1.ปจจัยนำเขา กระบวนการพัฒนาความเปนธรรมทางเศรษฐกิจของผูประกอบการวา

ดวยเรื่องของความพรอม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณผานมาในอดีต โดยปจจัยเหลาน้ี

จะเปนสิ่งที่ทำใหเกิดการสรางความสัมพันธ สวนกรอบทางสังคมประกอบดวยความอุดมสมบรูณที่ดี 

ความเช่ือถือจากผูคนทั่วไป การมีสวนรวมทาง กฎหมาย วัฒนธรรม ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะทำใหเกิดการ

สรางความรวมมือ เมื่อนำปจจัยกอเกิดกระบวนการกับกรอบทางเศรษฐกิจมาปฏิบัติรวมกันก็จะ

กอใหเกิดการรูจักแบงบันที่ดี  

 2. ปจจัยเชิงกระบวน การพัฒนาความเปนธรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนในอำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคายประกอบดวย 6 ข้ันตอนไดแก 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสรางความพรอม ซึ่งเปนการพัฒนาคุณลักษณะทางดานความรูให

พรอมที่จะเลือกสรรแตสิ่งที่ดีในฐานะเปนผูประกอบการ การสรางจิตสำนึกที่ดีใหเกิดความพรอม มี

ความพรอมในดานความสัมพันธภาพที่ดีกับผูคนทุกคน มีความพรอมในการเปนนักบริการ และ

พรอมที่จะทำทุกสิ่งใหมีคุณภาพเพื่อสวนรวม 

 ขั้นตอนท่ี 2  การสรางความรวมมือ ซึ่งเปนการสรางระบบการมีสวนรวมต้ังแตสถาบัน

ครอบครัวเปนตนมาใหสามารถเขาถึงวิธีการแกไขปญหาไดดวยตนเอง  สามารถชักจูงประชาชนผาน

ระบบความรวมมือกัน ในลักษณะเปนทีมงาน รวมรู รวมคิด มีสวนรวมในการผลิตรวมศึกษาดูงาน

งานทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการในการประกอบการ 

 ขั้นตอนท่ี 3  การเปนแบบอยาง ซึ่งเกิดจากความเช่ือถือและศรัทธาที่ผานการตรวจสอบ

ผูประกอบการรวมกับชุมชน อีกทั้งการแสดงจุดยืนของตนเองใหชัดเจน เปนรูปประธรรมพรอมช้ีนำ

การดำเนินชีวิตอยางปกติสุขของประชาชนทั่วไป เชน การประกอบการไมเปนการเอาเปรียบทุก

รูปแบบ การไมฝกใฝในสิ่งที่นำมาซึ่งโทษตางๆ รวมทั้งคุณลักษณะของการนำเอาสิ่งที่ดีมาแกชุมชน

ทั้งเด็กเยาวชนสามารถนำไปยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติไดโดยงาย 

 ขั้นตอนท่ี 4  การสรางการยอมรับจากประชาชน ซึ่งการประกอบการน้ัน ๆ จะตอง

แสดงศักยภาพของตนเองภายใตบริบทสถานการณบางประการเพื่อแสดงภาวการณไมเอาเปรียบ

ของตนเองใหเปนที่ประจักษ เชน การแสดงวิสัยทัศนถึงการพัฒนาในรปูแบบใหมที่เห็นเปนรูปประ

ธรรมไดมิใชใชความเช่ือของตนเองมาตัดสิน การแสดงออกถึงการยอมรับฟงความคิดเห็นอยาง

บริสุทธ์ิที่ไมไดใหความสำคัญแกตนเองตลอดเวลาวา แนวทางความคิดเห็นของตนเปนสิ่งที่ถูกตอง

เสมอ นอกจากน้ีผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคายมักจะไดรับการยอมรับจากความ

จริงใจ มีความซื่อสัตยในคำพูดของตนเอง กลาลองผิดลองถูก และชวยเหลือผูอื่นอยางจริงจังและ

จริงใจเขาถึงการปรับปรุงและ สามารถทำใหเขาใจไดรอบทิศและโนมนาวผูใชบริการไดดี 
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 ขั้นตอนท่ี 5  การสรางอุดมการณ ซึ่งเปนคุณลักษณะเชิงการยึดถือปฏิบัติอยางยาวนาน

จนกลายเปนเปาหมายของการทำงานเพื่อชุมชนตลอดเวลาในการแกไขปญหาจะตองยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง ซึ่งมีการปฏิบัติงาน 2 ลักษณะคือ1. การต้ังสัจจะหรอืการปฏิญาณตนต้ังแตการมีสวน

รวมของชุมชน และลักษณะที่ 2 เกิดจากการที่เห็นประชาชนเกิดความไมเขาใจ และประสบปญหา

อยางใดอยางหน่ึงจนเกิดภาวะวิกฤตในการทำทำธุรกิจมาอยางยาวนาน 

 ขั้นตอนท่ี 6 การสื่อสาร ซึ่งผูประกอบการไดใชทักษะในการพูดที่ดีผานการฝกฝนตนเอง

มาอยางดีแลว เพื่อทำความเขาใจ รูจักใชภาษาไมขัดหูผูฟงเปนหลัก เพราะการใชวาจาเพือ่การชักจูง

ประชาชนใหเขาใจตามน้ันจะตองมีความจริงใจ มีความซื่อสัตยในตัวคำพูดน้ัน เมื่อพูดออกไปแลว

คำพูดหรือวาจาน้ันจะเปนผูประกอบการเกี่ยวกับผูประกอบการที่จะนำไปสูการปฏิบัติตามอยาง

เครงครัดภายใตบริบทของอุดมการณที่ชัดเจน 

 3 ปจจัยเชิงผลลัพธ ซึ่งเปนการทำหนาที่ของผูประกอบการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่เปน

ธรรมอยางสมบูรณมากที่สุด เพราะเปนสิ่งที่จะปรากฏผลผานกระบวนการของการปจจัยนำเขาและ

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  ความสัมพันธภาพที่ดี และดานการมีสวนรวมของชุมชน  

 2.องคประกอบคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมของ

ผูประกอบการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย  พบวา  

 2.1 มีองคประกอบและคุณลักษณะดานการแสดงออกของผูประกอบการ ไดแก ชุมชน

จะตองแสดงออกถึงความยุติธรรม ผูนำชุมชนจะตองแสดงออกถึงความจริงใจ จริงจัง ผูประกอบการ

จะตองแสดงออกถึงพรหมวิหารธรรม ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงความเปนคนดี และคนเกง 

ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงจริยาวัตรที่

งดงาม ผูประกอบการจะตองแสดงออกถึงความยึดมั่นในศีลธรรม  

 2.2. องคประกอบและคุณลักษณะดานประสบการณ ไดแก ผูประกอบการที่ผานการทำ

ธุรกิจงานมานานหรือผูนำชุมชนที่ไดรับการแตงต้ังใหมจะตองมีความรูความสามารถในยุคสมยัใหม 
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นักคิด และผูนำชุมชนปจจุบัน ความจริงใจ ซื่อสัตย ความกลา และการยอมรับจากประชาชนใน

เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ  

 2.3 องคประกอบและคุณลักษณะดานการศึกษา ไดแก หนวยงานที่รับผิดชอบในการ

บังคับบัญชาผูนำชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคายจะตองเรงสรางสิ่งที่เปนสาธารณสุขหรือ

ศูนยฝกอบรมตามหลักสตูรเศรษฐศาสตร สรางความเปนระเบยีบเรียบรอยในการจัดการกบัระบบ

เศรษฐกิจแบบเชิงพุทธหรือศูนยฝกอบรมตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร สรางสิ่งอำนวยความสะดวก

หรือศูนยฝกอบรมตามหลักสูตรนิติศาสตร และสรางระบบเศรษฐกิจแนวใหมหรือศูนยฝกอบรมตาม

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  

 2.4 องคประกอบและคุณลักษณะสรางเครือขายทางเศษรฐสาสตรและสังคมศาสตรและ

องคกร ไดแก การวางแผนรวมกับองคกรการพัฒนาทองถ่ินและสถาบันการปกครองระดับชุมชน 

การวางแผนรวมกับหนวยงานรัฐอื่นๆที่เช่ือมโยงในลักษณะของการพัฒนาชุมชน การวางแผน

รวมกับภาคเอกชน และการวางแผนรวมกับสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ใกลเคียง   

 จากการสนทนากลุมเฉพาะผูทรงคุณวุฒิจำนวน 12 รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 ทำใหพบประเด็นที่ยังผิดพลาดอยูจะไดขอเสนอแนะ

และความคิดเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณ รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลของรูปแบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ เปนธรรมของผูนำชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบวา ประเด็นที่

ผูทรงคุณวุฒิเนนย้ำมากเปนพิเศษก็คือ องคประกอบของการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม

มายังขาดตกบกพรองอยูใหเพิ่ม 2 หลัก ไดแก หลักศีลธรรม และหลักวาณิชยกรรม ทั้งน้ีในสวนของ

บทนำใหเพิ่มเติมการคนหาถึงสถานการณในจังหวัดหนองคายเกี่ยวกับการประกอบการ เพราะวา

เกิดข้ึนของผูประกอบการเปนจำนวนมากทำใหเหน็โจทยวาทำใหบทบาทผูนำชุมชนจะสามารถแกไข

ปญหาสิ่งเหลาน้ีได นอกจากน้ีเน้ือหาของการประกอบการที่จะนำไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจที่

เปนธรรมและการฝกอบรมความรูคูคุณธรรมควรใหมีความครอบคลุมประเด็นคุณลักษณะของธรรม

รูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมไมวาจะเปนคุณลักษณะทางดานรัฐศาสตร นิติศาสตร และการพฒันา

ชุมชนใหรูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมโดยใชหลักธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกิดความสำนึก 

สำหรับในสวนกระบวนการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมของการมีสวนรวมของชุมชนริมฝง

แมน้ำโขงและผูนำชุมชนใหเพิ่มประเด็นไดแก การสรางความพรอม การสรางความรวมมือ การสราง

แบบอยาง และการสรางอุดมการณ โดยใหเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็นไดแก การสรางความเช่ือมั่นและ

เปนที่ ยอมรับจากประชาชนใหหนวยงานที่ รับผิดชอบดูแล และการใชหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาเขาไปสรางจิตสำนึกใหผูประกอบการในการทำธุรกิจ  
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อภิปรายผล  

 ลักษณะความเปนธรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาพบวาจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวความคิดทฤษฎีทางเศรษฐกิจและหลักธรรมทางเศรษฐกิจ

ตาม แนวพระพุทธศาสนาทำใหเห็นประเด็นของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนธรรมมีอยู 7 ประการ

ไดแก  ยึดถือหลักการที่ ถูกมากกวายึดหลักคนสวนใหญที่ ไม ถูกตอง ยึดหลักเหตุและผลที่

ประกอบดวยความดีงามรอบดาน ยึดหลักความจริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดหลักความเปนธรรม 

ยึดหลักประโยชนสวนรวม และการไมยึดกระแสเสยีงคนสวนใหญที่ไมถูกธรรมและไมเปนธรรมทำให

เห็นถึงความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนาที่ผูกโยงดวยแนวทางของอุดมการณ

ของการยึดหลักการและหลักปฏิบัติอยางถูกตองสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจยุคปจจุบันซึ่ง

ตอบสนองความตองการของกระแสโลกคือเปนระบบเศรษฐกิจแบบแขงขันมีเปาหมายในการผลิต

เพื่อการตลาดแขงกันผลิตแขงกันบริโภคโดยการสงเสริมการบริโภคเทาที่สุดเทาที่จะมากได ดังคำวา

เศรษฐศาสตรคือ ศาสตรหรือวิชาที่วาดวยการผลิต การจำหนายจายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่ง

ตาง ๆของชุมชน พบวา ภูริ สิรสุนทร ใหคำนิยายมของวิชาเศรษฐศาสตรวาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดเพื่อใหการผลิตและการแบงบันสินคาและบริการ

สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยและสังคมจนบรรลุสวัสดิการสูงสุด อเนก เธียรถาวร ได

ใหคำนิยายของคำวาเศรษฐศาสตรวา เศรษฐศาสตรเปนแขนงหน่ึงของสังคมศาสตร ที่ศึกษาถึงการ

เลือกหาหนทางทีจ่ะใชปจจัยในการผลิตซึง่มีอยูอยางจำกัดเพื่อบำบัดความตองการของมนุษยซึ่งมีอยู

อยางมากมายนับไมถวน จะเห็นไดวา เศรษฐศาสตรศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จำกัดเพื่อตอบสนองความตองการตางๆของมนุษยที่มีอยูอยางไมจำกัด  

 การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง

อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย พบวา ประกอบดวย 3 ปจจัย ที่สำคัญ ไดแก 1 ปจจัย

นำเขากระบวนการพัฒนาความเปนธรรมทางดานเศรษฐกิจของผูประกอบการโดยผูนำชุมชนเปนผูมี

สวนรวม ประกอบดวยเรื่องของความพรอม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณที่ผานมาใน

อดีตที่เปนตัวแปรในการสรางสงัคมแหงความสุขสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 

วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบวา การขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหเกิดความเจริญกาวหนา แมวาความสามัคคีจะเปนคุณธรรม

พื้นฐานที่ทุกคนตางยอมรับ แตความสามัคคีที่แทจริงจะมีพลังสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและคุณ

แกสังคมการอยูรวมของมนุษยน้ัน ตองเปนความสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง ยึด

ผลประโยชนของสังคมและสวนรวมเปนสรณะประสานการทำงานรวมกัน เปนทมีอยางมีเอกภาพ มี
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จิตใจทุมเทเสียสละ รวมทุกขรวมสุขชวยเหลือเกื้อกูล 1

1 ปจจัยที่ 2 ประกอบดวย 6 ข้ันตอนไดแก 

ข้ันตอนที่ 1 การสรางความพรอม ข้ันตอนที่ 2 การสรางความรวมมือ ข้ันตอนที่ 3 การเปน

แบบอยาง ข้ันตอนที่ 4 การสรางการยอมรับจากประชาชน ข้ันตอนที่ 5 การสรางอุดมการณ 

ข้ันตอนที่ 6 การสื่อสาร ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีอาจจะตองพัฒนาคุณลักษณะของผูนำที่สามารถ

สรางความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับประชาชนสอดคลองกับงานวิจัยของอุดม คุมา วิจัย

เรื่อง “ความสัมพันธเชิงอุปถัมภของผูประกอบการกับประชาชน 

 การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง

อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย พบวา  

 1. ปจจัยที่มีผลตอรปูแบบการพัฒนาเศรษฐกจิที่เปนธรรมของการมสีวนรวมของชุมชนใน

เขตอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1. ดานการสำรวมอินทรีย 

ไมใหบาปอกุศลครอบงำจิตใจ2.ความรูจักประมาณในการบริโภคคือรูจักพิจารณาในการพิจารณา

รับประทานอาหารเพื่อหลอเลี้ยงรางกายใหชีวิตผาสุกไมใชเพื่อสนุกสนานมัวเมา 3.ขยันหมั่นเพียร

ต่ืนตัวอยูเปนนิจพรอมเสมอทุกเวลาที่จะปฏิบัติกิจใหกาวหนาอยูตลอดเวลา ซึ่งปจจัยเหลาน้ียอม

สงผลตอการพัฒนารูปแบบเศรษฐกจิทีเ่ปนธรรมของชุมชนอยางมากทำใหเปนปจจยัที่สำคัญในฐานะ

ผูเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาชุมชนใหเกิดความสุขสอดคลองกับหลักธรรมในพระไตยปฏก เรื่อง 

“การบริโภคสิ่งที่ถูกตอง :การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน” พบวา ยุทธศาสตรพัฒนาการ

มีสวนรวมทางการใชจายของประชาชนจะตองมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่เปนการที่เปนรูปแบบแนว

ใหมสรางวิทยากรแกนนำในพื้นที่ การจัดต้ังกลุมผลประโยชน การสรางวัฒนธรรมทางการบริโภคสิ่ง

ที่เปนประโยชนในระบอบประชาธิปไตย ใหเปนการใชจายภาคพลเมืองที่เขมแข็ง มีศูนยขอมูล

ขาวสารบานเมือง มีเวทีแลกเปลี่ยนปญหาทางเศรษฐกิจ ที่มีการถอดบทเรียนจัดต้ังกลุมติดตามการ

ดำเนินโครงการของรัฐในทุกระดับ และกิจกรรมที่สรางจิตสำนึกสาธารณะแกชุมชน 

 2. องคประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมของ

ผูประกอบการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย พบวา ประกอบดวยองคประกอบและ

คุณลักษณะ 3 ดานไดแก ดานการแสดงออกของผูประกอการ และดานประสบการณจะตองสะทอน

ผานผลงานที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของการทำหนาที่อยางสมบูรณมากที่สุด และประชาชนพึง

                                                             
1 เกรียงศุกิ์ เจริญวงศักด์ิ, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร

สถาบันพระปกเกลา, วารสารปที่ 11, ฉบับที่ 3, (เดือนกันยายน-ธันวาคม), 2557 :  

. 
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พอใจสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2557)  วิจัย

เรื่อง “อารยสามัคคี : พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบวา การแสดงออกถึงพลงั

สามารถสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและคุณรูปการแกสังคมการอยูรวมกันของมนุษยน้ัน ตองเปนความ

สามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง ยึดผลประโยชนของสังคมและสวนรวมเปนสรณะ 

ประสานการทำงานรวมกันเปนทมีอยางมีเอกภาพ มีจิตใจทุมเทเสียสละรวมทุกขรวมสุขชวยเหลือ

เกื้อกูล ยึดมั่นในระบบคุณธรรมและทำอยางเต็มกำลัง เต็มศักยภาพ  และสอดคลองกับแนวคิดของ

พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตโต (พระเทพเวที ประยุทธ ปยุตโต,2537) พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่

เกื้อกูลแกเศษรฐกิจ “ พบวาซึ่งจะใหประโยชนสูงสุดในปจจุบัน ซึ่งเรียกวา ขอปฏิบัติในการสงเสริม

ความมั่นคงทางเสษรฐกิจมีอยู 4 ประการ คือ   (อุฏฐานสัมปทา) ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร

ในการประกอบอาชีพอยางสุจริตมีความชำนาญ (อารักขสัมปทา) ถึงพรอมดวยความรักษา ไมให

พินาศไปดวยการรักษาหรือเสื่อมไปดวยอันตรายตาง ๆ (กัลยาณมิตตตา) คบคนดีเปนเพื่อนเปนเหตุ

ใหมีความเจริญกาวหนาย่ิง ๆ ข้ึนไปมีอาชีพที่สุจริตและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สำหรับดาน

การศึกษาเพราะนอกจากจะตองพัฒนาตนเองในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ (สมชีวิตา)มี

ความเปนอยูอยางพอดีรูจักกำหนดรายรับรายจายเลี่ยงชีวิตพอดีหรือการศึกษาตามอัธยาศัยแลวยัง

จะตองชวยยกระดับการศึกษาของประชาชนอีกดวย แมบานเครือขายทางสังคมและองคกรตางๆ ให

สามารถทำงานรวมกันไดอยางเปนเอกภาพมากที่สดุ สอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ

ศักด์ิ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2557)  วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี : พลังสามัคคีบนฐานความดี 

ความงาม ความจริง” พบวา การจะอะไรของผูประกอบการที่จะชวยสรางสังคมและตองอยูบนฐาน

ความดี ความงาม ความจริง ยึดผลประโยชนของสังคมและสวนรวมเปนสรณะ   

 

ขอเสนอแนะ  

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจทีเ่ปนธรรมของการมีสวนรวมของชุมชนริมฝง

แมน้ำโขงอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย” โดยมีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาปญหาเศรษฐกิจ

ในการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัด

หนองคาย2.เพื่อศึกษาการแกปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอ

เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3. เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนรูปแบบที่เปนธรรมโดย

การมีสวนรวมของชุมชนริมฝงแมน้ำโขง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 ซึ่งไดดำเนินการเก็บรวบรวมจากผูเช่ียวชาญจำนวน 12 รูป/คน โดยการวิเคราะหขอมูล

ต้ังบนแนวคิดทฤษฎีสภาวะผูนำและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดปรากฏผลวิจัยตามขอสรุป 
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และองคความรูจากการวิจัย การทำใหผูวิจัยทราบขอมูลและสรางรูปแบบดังกลาวเพื่อนำไป

ประยุกตใชหรือนำไปใชสำหรับการพัฒนาภาวะผูประกอบการการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปน

ธรรมอำเภอเมืองหนองคายจังหนองคาย และในพื้นที่อื่น เพราะฉะน้ัน บทสรุปทั้งหมดคงจะเปน

ประโยชนสำหรับหนวยงานที่ดูแลสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจ และหนวยงานที่เปนผูบังคับบัญชา

ฝายสูงขันไป ใหสามารถขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนในพื้นที่เปนเปาหมายตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังตอไปน้ี  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลพาณิชยจังหวัดหนองคายจะตองกำหนดนโยบายการออก

ตรวจตราเอาใจใสหรือมีการฝกอบรมอยางเปนรูปประธรรม โดยคัดเลือกจากผูประกอบการที่

ตองการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการจัดการรูปแบบเศรษฐกิจที่ดีและไดมากย่ิงข้ึน ดวยการ

คัดเลือกผูประกอบการตัวอยางดวยความสมัครใจ แตสำหรับผูประกอบการรายยอยถายังไมพรอม 

ใหกำหนดที่จะตองผานการตรวจสอบอยางเปนระบบและมีการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐกิจ

พอเพียง อาจจะแยกเปน 4-5 หลักสูตรก็ได คือ หลักสูตรใบประกาศนียบัตรพุทธเกษตร หลักสูตร

รัฐศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร และหลักสูตรการพัฒนาชุมชน และ

หลักสูตรทั้งหมดควรมีเน้ือหาสาระที่ผสมผสานรวมกันกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมและควรมี

ระยะเวลาการศึกษาอยางนอยที่สุด 3-4 ป จึงจะจบหลักสูตร ใหมีวุฒิบัตรรองรับจากหนวยงานตน

สังกัด และเทียบเทากับวุฒิการศึกษาน้ันๆ  ควรมีการปรับเน้ือหาที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

ผูเรียนเปนหลักสำคัญ หากไดรับการศึกษาแลว ก็ใหเทียบวุฒิการศึกษาสามารถเรียนในระดับ

ปริญญาตรี  

 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   

 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลและพาณิชยจังหวัด ควรมีแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ตางๆ ในการจัดการรูปแบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมของการมีสวนรวมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัด

หนองคาย ใหเปนจังหวัดนำรองของการพัฒนาภาวะผูประกอบการตามธรรมะทางพระพุทธศาสนา 

ประมาณไมเกินจำนวน 30 คน อาจจะใชเวลาในการศึกษาตามอัธยาศัยประมาณ 6เดือน ถึง 1 ป 

จึงจะสำเร็จการประกอบอาชีพ หากมีผูประกอบการใดไมเปนไปตามหลักเกณฑถือวาไมสามารถทำ

ได แลวจะตองลงทะเบียนใหมเพื่อรองรับและการันตีใหกับประชาชนในชุมชนน้ันที่ใชบริการ  

 1. หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลและบงัคับบัญชาผูประกอบการ ควรจัดสรางกลไกเพื่อการ

พัฒนาความเปนธรรมตามกระบวนการพัฒนาทั้ง 6 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 1 การสรางความ
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พรอม ข้ันตอนที่ 2 การสรางความรวมมือ ข้ันตอนที่ 3 การเปนแบบอยาง ข้ันตอนที่ 4 การสราง

การยอมรับจากประชาชน ข้ันตอนที่ 5 การสรางอุดมการณ และข้ันตอนที่ 6 การสื่อสาร  

 2. หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลและพาณิชยจังหวัดมีหนาที่ดูแลผูประกอบการ ควรนำ

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนธรรมใหแกผูประกอบการในเขตอำเภอเมืองหนองคายจังหวัด

หนองคายไปประยุกตใช ใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทผูประกอกอบการของตนเองใหมาก

ที่สุด  

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

 ความนาสนใจของงานวิจัยฉบับน้ีอยูที่การที่จะทำใหผูประกอบการไดนำเอาหลักธรรมไป

ประยุกตใชในการพัฒนาทางดานจิตใจของตนเองและผูอื่นไดดวย และการบริหารตามหลักธรรม

พุทธศาสนาเปนประการที่สำคัญ โดยคนหาและหารูปแบบจากขอมูลตางๆที่มาจากผูเช่ียวชาญและ

นักธุรกิจที่มีประสบการณมาหลายๆป พรอมกับนักวิชาการ และผูนำชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย เพราะฉะน้ัน ผูวิจัยจึงพบวา การสรางการอบรมปลกูจิตสำนึกจะเปนสิ่งที่ดีผูประกอบการ

จะทำใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะความเปนธรรมได แตกระน้ัน ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวของก็คือ

ประเด็นการพัฒนาการอบรมตามหลักพุทธเกษตรซึ่งเปนหลักสูตรที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย และหลักสูตรอื่นๆ เชน  หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนิติศาสตร และหลักสูตรการพัฒนา

ชุมชนที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของผูประกอบการในชุมชนในถ่ินน้ันๆ ทำใหเปนประเด็นที่ทา

ทายและนาสนใจมิใชนอย รวมทั้งการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็จะดีข้ึนในอีกรูปแบบ

หน่ึงและกำหนดกลไก และกระบวนการตางๆ เพื่อทำใหผูประกอบการและผูนำของชุมชนเขามามี

สวนรวมและเขาสูระบบการประกอบการอยางเปนระบบไมใชตามแบบอัธยาศัย หรือในระบบเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการการประกอบการอยางเปนธรรมและการบริการใหมีคุณลักษณะของรูปแบบ

เศรษฐกิจที่เปนธรรมมากย่ิงข้ึน 
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กาวยางประวัติศาสตรขององคกรที่ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมายของประเทศไทย 

Historical Steps of the Organs which are Responsible for the 

Constitutionality of Laws of Thailand 

โกเมศ  ขวัญเมือง∗ 

บทคัดยอ 

ดวยเหตุที่ประเทศที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จัดข้ึนไวในรูปประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เปนเอกสารฉบับเดียว ตามรูปแบบรัฐธรรมนูญอเมริกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญตามรูปแบบน้ีจะมีบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน” ฉะน้ัน ตามรัฐธรรมนูญ

รูปแบบอเมริกันน้ี จึงจำเปนตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญวาดวยองคกรที่ทำหนาที่ธำรงปกปอง 

หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

สำหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 

พ.ศ. 2475 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ตางก็มี

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รับรองและยืนยันใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ พรอม

ทั้งมีบทบัญญัติใหมีองคกรที่มีหนาที่ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายข้ึน ที่มีศักด์ิต่ำ

กวารัฐธรรมนูญ 

จากการศึกษาประวัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พบวา นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 น้ัน 

องคกรที่ทำหนาที่พิทักษความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญน้ัน องคกรแรกที่ปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 คือ สภาผูแทนราษฎร และตอมารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให “คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ” ทำหนาที่ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหมายและให “สภา

ผูแทนราษฎร” ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ในการปฏิบัติงานของรัฐสภา และ

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมอบอำนาจให “ศาลรัฐธรรมนูญ” 

เปนองคกรเดียวที่ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติตรา

                                                             
∗อาจารยประจำหลักสูตร ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  

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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ข้ึน ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอๆ มา ดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ตางก็มอบ

อำนาจให “ศาลรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรที่ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

คำสำคัญ : หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ, การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

ของกฎหมาย, คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

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 
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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 

บทนำ 

กาวยางทางประวัติศาสตรขององคกรที่ทำหนาที่ธำรงไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุด

ของรัฐธรรมนูญ ที่มีภารกิจสำคัญย่ิงในระบบรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ในการปกปอง

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิใหถูกฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบ

กระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่บทบัญญัติแตงรัฐธรรมนูญรับรองคุมครองให 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่ง

ถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเด็ดขาดใน

การตีความรัฐธรรมนูญ นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 เปนตนมา องคกร

ที่ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายน้ัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตางๆ 

เปนลำดับ ต้ังแตสภาผูแทนราษฎร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489) และศาลรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 

2550 และ 2560) เปนลำดับมาจนถึงในปจจุบัน ซึ่งในที่น้ีจะขอพิจารณารูปแบบตางๆ ขององคกรที่

ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ออกเปน 4 ชวงเวลาดวยกัน 

ดังตอไปน้ี 

1.1 ชวงท่ี 1 ชวงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 น้ัน ไดยอมรับหลักความเปน

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและกอต้ังองคกรพิทักษความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญไวใน

มาตรา 61 และ 62 ดังน้ี 

มาตรา 61 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ 
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มาตรา 62 สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาในการตีความแหงรัฐธรรมนูญ 

เมื่อพิจารณาเน้ือหาบทบัญญัติ มาตรา 62 แลว จะพบวา องคกรที่ทำหนาที่ตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายจะเปนองคกรอื่นใดไมได นอกจากสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปน

องคกรผูมีสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ 

เหตุผลที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มาตรา 62 บัญญัติใหสภา

ผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญน้ัน นายปรีดี พนมยงค ใน

ฐานะเลขาธิการอนุกรรมการตรวจแกไข พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว 2475 

ไดใหความเห็นไววา 

“องคกรที่มีอำนาจตีความช้ีขาดวากฎหมายใดขัดตอรัฐธรรมนูญจะเปนองคกรอื่นใด

มิได นอกจากสภาผูแทนราษฎร เพราะนอกจากสภาซึ่งเปนผูแทนประชาชนแลว กฎหมายที่ผูแทน

ประชาชนตราข้ึนยอมแสดงออกถึงเจตนารมณรวมกันของประชาชน 

ถาใหองคกรอื่นมาวินิจฉัยแทนเทากับวาการแสดงออกซึ่งเจตนารมณรวมกันของ

ประชาชนเสียไปได” 

ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ชุดความคิด

เกี่ยวกับองคกรที่ทำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติตราข้ึน 

ตางยอมรับวา สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญ ซึ่งน่ันก็คือ อำนาจ

ในการตีความวินิจฉัยวา กฎหมายใดขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม ชุดความคิดน้ี

ไดรับการยอมรับนับถือมาโดยตลอดจนกระทั่งเกดิเหตุโตแยงทางความคิดเกี่ยวกับองคกรที่ทำหนาที่

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายข้ึน ระหวางสภาผูแทนราษฎรและศาลฎีกา เมื่อ

สภาผูแทนราษฎรไดตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 และศาลฎีกาไดตัดสิน

ตีความพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ในคดีอาชญากรสงคราม ตามคำพิพากษาศาล

ฎีกา ที่ 1/2489 และที่ 2-4/2489 ซึ่งขอแยกพิจารณาทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังตอไปน้ี 

1) ขอเท็จจริงในคดีอาชญากรสงคราม 1/2489 และ 2-4/2489 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) โดยแบงออกเปน 2 ฝาย

ใหญๆ คือ ฝายสัมพันธมิตร เชน สหรัฐเมริกา อังกฤษ เปนตน และฝายอักษะ เชน เยอรมนี อิตาลี 

ญี่ปุน เปนตน โดยเยอรมนีไดบุกชนะฟนแลนด นอรเวย โปแลนด ฮอลันดา เดนมารก และฝรั่งเศส 

ขณะเดียวกันทางเอเชีย ญี่ปุนไดบุกชนะเวียดนาม โจมตีเพิรลฮาเบอร สหรัฐอเมริกาและบุกเขา

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ซึ่งในขณะน้ัน จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี 

และอีก 3 วันตอมา รัฐบาลไทยไดยอมแพญี่ปุน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2484ขณะน้ัน ม.ร.ว.เสนีย 
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ปราโมช เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยไดโทรเลข

ถึง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช วารัฐบาลไทยยอมแพญี่ปุนแลวและใหเผาเอกสารสำคัญ แต ม.ร.ว.เสนีย 

ปราโมช ไดประกาศจัดต้ังขบวนการเสรีไทยข้ึนตอหนังสือพิมพอเมริกัน โดยแถลงเปนใจความวา 

การที่รัฐบาลไทยยอมแพญี่ปุน ทานเองไมเช่ือวาเปนเจตนาของคนไทย การจัดต้ังขบวนการเสรีไทย

ข้ึนเพื่อรวมมือกับสัมพันธมิตรตอสูกับญี่ปุน ขอชักชวนใหคนไทยทั้งในและนอกประเทศเขารวม

ขบวนการน้ี ทำใหขาวน้ีไดลงหนังสือพิมพในประเทสสหรัฐอเมริกาและแพรขาวออกไปทั่วโลก และ

ในวันหน่ึง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดเดินทางไปพบกับ Mr. Adolf Bunley รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแจงขาวการแถลงขาวดังกลาว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ตางประเทศ สหรัฐอเมริกา ไดแสดงความพอใจและกลาววารูสึกเปนเกียรติที่ประเทศไทยแสดงตน

เปนสัมพันธมิตร เหตุการณเหลาน้ียอมแสดงถึงความกลาหาญของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เพราะเปน

การเสี่ยงตอชีวิต เน่ืองจากรัฐบาลอเมริกาอาจสงตัว ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช กลับเมืองไทยเพื่อแลกกับ

เอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศไทยที่ถูกควบคุมตัวอยูที่กรุงเทพ และเมื่อเดินทางกลับ

ประเทศไทยอาจโดนขอหาวาเปนกบฏ ย่ิงรายกวาน้ันคือ วันที่ 25 มกราคม 2485 รัฐบาลไทยมี

คำสั่งทางโทรเลขให ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ประกาศสงครามกับอเมริกา ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช จึงได

เดินทางเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาพรอมนำโทรเลขของรัฐบาล

ไทยไปดวย โดยไดแจงวา ทานไมยอมประกาศสงครามตามคำสั่งของรัฐบาลไทยแตอยางใด ในที่สุด

กลางเดือนสิงหาคม 2488 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางา

ซากิ สงผลใหประเทศญี่ปุนยอมแพสงคราม ตอมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2488 หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 สิ้นสุดลง ไดมีแถลงการณของ Mr. Jamso F. Burnu รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐอเมริกา คนตอมา เพื่อยืนยันความเปนเอกราชของประเทศไทยตามหนังสือเลขที่ 616 วันที่ 

20 สงิหาคม 2488  

ซึ่ง “ที่รัฐบาลไทยปฏิบัติดังน้ี เปนการกาวหนาที่นายินดีในสัมพันธภาพระหวาง

อเมริกากับประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การที่ญี่ปุนโจมตีเพิรลฮาเบอร ญี่ปุนไดเขายึดครอง

ประเทศไทยหลังจากน้ัน 9 สัปดาห ประเทศไทยกไ็ดประกาศสงคราม รัฐบาลไทยในขณะน้ันตองตก

อยูในบังคับควบคุมของญี่ปุนอยางเด็ดขาด รัฐบาลอเมริกาเช่ือเสมอวา การประกาศสงครามมิได

เปนไปตามเจตจำนงของประชาชนชาวไทย ดวยเหตุน้ี เราจึงไมรูการประกาศสงครามน้ัน และได

รับรองฐานะของทูตไทยในกรุงวอชิงตันเปนทูตผูแทนประเทศไทยตลอดมา โดยในเวลาเดียวกันเรา

หาไดรับรองฐานะของรัฐบาลไทยที่กรุงเทพไม เพราะรัฐบาลน้ันตกอยูในบังคับควบคุมของญี่ปุน” 
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ภายหลังสงครามสิ้นสุดลง นายปรีดี พนมยงค ผูสำเร็จราชการแทนพระองค เชิญ 

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช มาเปนนายกรัฐมนตรี ในเบื้องตนตน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไมขอรับเปน

นายกรัฐมนตรี แตในที่สุดก็ยินยอมเดินทางกลบัประเทศไทยและตกลงรับตำแหนงนายกรัฐมนตรี ใน

เวลาตอมามีการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ในสมัย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 

นายกรัฐมนตรี เน่ืองจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝายสัมพันธมิตรไดจัดต้ังศาลอาชญากรสงคราม

ข้ึนเพื่อพิจารณาความผิดชอบฝายอักษะที่เมืองนูเรมเบอรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ

กรุงโตเกียว ราชอาณาจักรญี่ปุน สงผลใหทหารนาซีของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีถูกแขวนคอ 

จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2489 และทหารญี่ปุนถูกแขวนคอ จำนวน 7 คน รวมถึงอดีต

นายกรัฐมนตรี โต โจ  เมื่ อ วันที่  12 พฤศจิกายน 2491 สำหรับประเทศไทยน้ัน  สถานี

วิทยุกระจายเสียงที่กรุงเดล ีสาธารณรัฐอนิเดียและที่ซานฟานซิสโก สหรฐัอเมรกิาไดออกขาววา ฝาย

สัมพันธมิตรจะนำเอาอาชญากรสงครามในประเทศไทยไปข้ึนศาลตางประเทศ โดยมีอาชญากร

สงคราม จำนวน 4 คน คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม หลวงวิจิตรวาทการ พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 

และนายสังข พัธโนทัย หรือนายมั่น ชูชาติ ขณะที่เรื่องอาชญากรสงครามกำลังเปนขาวอยูในขณะน้ี 

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เพิ่ งรับตำแหนงนายกรัฐมนตรี ไดสั่ งใหพระยาอรรถการียนิพนธราง

พระราชบัญญัติอาชญากรสงครามข้ึนและรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดนำเขาสูการพิจารณาของสภา

ผูแทนราษฎรในวันที่ 27 กันยายน 2488 

2) ปญหาขอกฎหมายพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 

1. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 

มาตรา 3 บัญญัติวา “การประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรไมวาการประกาศไดทำ

ข้ึนกอนหรือในวันที่  พ.ร.บ.น้ี ใชบังคับ ให ถือวาเปนความผิดฐานอาชญากรสงครามตาม 

พระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต” 

มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการชุดหน่ึง มีหนาที่ 

ก. สืบสวน สอบสวนวามีบุคคลกระทำการตามมาตรา 3 

ข. เปนโจทกฟองคดีตอศาลฎีกาและใหศาลฎีกาเปนศาลแรกและศาล

สุดทายในการพิจารณาคดีคำพิพากษาคดีใหเปนที่สุด 

3) เหตุการณภายหลังพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามมีผลใชบังคับ 

(1) คณะกรรมการอาชญากรสงคราม รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการอาชญากร

สงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 มาตรา 4 และมาตรา 5 ทำหนาที่

สืบสวนและสอบสวน ประกอบดวย 15 คน คือ นายสงวน ตุลารักษ ประธานกรรมการ กรรมการ
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ประกอบดวย หลวงบรรณกรโกวิท หลวงสัมฤทธ์ิสุขุมวาท พันตำรวจเอกนิรันดร ชัยนาม หลวงอรรถ

ไกวัลวที หลวงอรรถวิภัชนพจนกร พันเอกสุวรรณ เพ็ญจันทร พันโทหลวงเจริญเนติศาสตร นาย

อัมพร จินตถานนท รอยตำรวจเอกชมพู อรรถจนิดา รอยเอกสมจิต ยศสุนทร รอยเอกเสนาะ นิลกำ

แหง นายขุน ศรียาภัย นายสุพจน พูลเกษม และนายกมล วรรณประภา เปนกรรมการและ

เลขานุการ คณะกรรมการอาชญากรสงครามดังกลาว เริ่มสอบปากคำผูตองหาและผูเกี่ยวของต้ังแต

เดือนพฤศจิกายน 2488 และในที่สุดคณะกรรมการอาชญากรสงครามไดสรปุสำนวนสงฟองผูตกเปน

จำเลยตอศาลฎีกา จำนวน 8 คน คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พันโทพระสารสาสนพลขันธ พลโท

จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ พลตรีประยูร ภมรมนตรี พระราชธรรมนิเทศ นายสังข พัธโนทัย นายฉ่ำ 

จำรัสเนตร และหลวงวิจิตรวาทการ สวนอีก 5 คน ถูกปลอยเน่ืองจากไมมมีูล คือ พลโทมังกร พรหม

โยธี รอยตำรวจเอกสนิท ธรรมเช้ือ นายแดง นาวัน นายจนิดา อุดมอักษร และนายโกศล อินทรวงศ 

(2) คณะกรรมการตุลาการ รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการตุลาการพิจาณราใน

ศาลฎีกาข้ึน จำนวน 8 คน คือ พระยาลัคพลีธรรมประคัลภ พระมนูภันยวิมลสาร พระยาอิสสรภักดี

ธรรมวิเทศ พระยาเลขวนิชธรรมพิทักษ หลวงจำรูญนิติศาสตร หลวงประสาทศุภนิมิต พระยาธรรม

บัณฑิตสิทธิศฤงคาร และพระนาถปรีชา ทำหนาที่เปนคณะกรรมการตุลาการพิจารณาพิพากษาคดี

อาชญากรสงครามตามที่คณะกรรมการอาชญากรสงครามฟองตอศาลฎีกา 

(3) คำฟองระหวางคณะกรรมการอาชญากรสงคราม โจทก และจอมพล ป. พิบูล

สงคราม จำเลย ฟองตอศาลฎีกา สรุปยอไดวา “การที่จำเลยไดกระทำตามขอความที่กลาวในคำฟอง

น้ัน คณะกรรมการอาชญากรสงครามถือวาเปนความผิดตอกฎหมายและบทมาตรา ดังน้ี 

พระราชบัญญั ติอาชญากรสงคราม พุทธศักราช 2488 มาตรา 3 (1) และ (4) มาตรา 9 

ประกอบดวยกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 63 – 64 และ 71 ขอใหพิจารณาพิพากษาลงโทษ

จำเลยตามกฎหมาย และขอศาลใหสั่งริบทรัพยสมบัติสวนตัวของจำเลยทั้งสิ้นกับขอใหศาลพิพากษา

เพิกถอนสิทธิออกเสียงตามกฎหมายวาดวยการเลอืกต้ังมีกำหนด 12 ป นับแตวันพนโทษในคดีน้ีดวย 

(4) คำโตแยงปฏิเสธคำฟองของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

“พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ที่โจทก็ฟองมีบทบัญญัติใหมีผล

ยอนหลัง แตศาลจะตีความใหกฎหมายน้ีมีผลยอนหลังไปขัดแยงตอบทบัญญัติในธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยไมได มิฉะน้ัน พระราชบัญญัติน้ีจะตกเปนโมฆะตามมาตรา 61 แหงรัฐธรรมนูญ 

การกระทำที่โจทกฟองกลาวหาจำเลยในคดีน้ีเปนการใชอำนาจของจำเลยในการบริหารราชการ

แผนดินตามรัฐธรรมนูญโดยชอบ จึงเปนความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามตามฟอง

ของโจทกก็ไมได” 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3704

(5) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2-4/2489 วันที่ 23 มีนาคม 2489 เรื่อง หาวากระทำ

ความผิดฐานเปนอาชญากรสงคราม 

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่  2-4/2489 ตัดสินคดีอาชญากรสงครามระหวาง

คณะกรรมการอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามกับจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ที่ 1 นายเพียร ราชธรรมนิเทศ ที่ 2 และนายสังข พัธโนทัย ที่ 3 โดยศาลฎีกาไดยึดแนวคำ

พิพากษาคดีอาชญากรสงคราม ที่ 1/2489 วันที่ 23 มีนาคม 24849 วาการกระทำที่โจทกฟอง

จำเลยในการกระทำความผิดกอนวันที่ 11 ตุลาคม 2488 อันเปนวันที่พระราชบัญญัติอาชญากร

สงครามไดออกใช เมื่อบทบัญญัติที่โจทกฟองขอใหเอาผิดแกจำเลย ศาลไดวินิจฉัยแลววาเปนโมฆะ

อันจะลงโทษจำเลยไมได ก็ไมมีประโยชนอันใดที่ศาลจะฟงคำพยานหลักฐานโจทก ศาลฎีกาจึง

พิพากษาใหยกฟองและปลอยจำเลยทั้งสามพันขอหาไป 

(6) ผลกระทบจากคำพิพากษาฎีกา ที่  1/2489, ที่ 2-4/2489 

ก. ทาทีของสภาผูแทนราษฎร 

สภาผูแทนราษฎรไมพอใจตอคำตัดสินของศาลฎีกา เพราะเห็นวาศาลฎีกาไมมี

อำนาจพิจารณาตีความรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 

มาตรา 62 บัญญัติไวอยางชัดเจนวา “ทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการ

ตีความแหงรัฐธรรมนูญน้ี” 

ข. ทาทีของศาลฎีกา 

ศาลฎีกาโตแยงวา 

ก) ศาลมีอำนาจในการพิจารราอรรถคดี ฉะน้ัน การที่ศาลจะดูวาอะไรเปน

กฎหมายหรือเปนกฎหมายที่ใชไดหรือไมได ยอมเปนอำนาจศาล เพราะถาศาลไมมีอำนาจดูกฎหมาย 

ศาลจะดำเนินการพิจารณาคดีไดอยางไร 

ข) การปกครองแบงแยกอำนาจเปน 3 ประเภท แตละประเภทยอมมีอำนาจ

ยับย้ังและกำกับเปนการควบคุมกันอยู สภาผูแทนราษฎรมีอำนาจในการตรากฎหมาย ถาสภา

ผูแทนราษฎรออกกฎหมายมาไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ศาลยอมีอำนาจแสดงความไมถูกตองน้ัน 

ค) เมื่อสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแลว จะใหสภา

ผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูออกกฎหมายน้ันเองแลว จะมีอำนาจตีความวากฎหมายน้ันขัดกับรัฐธรรมนูญ

อีกไดอยางไร 

(7) แนวทางแกไขปญหา 
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ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2489 นายปรีดี พนมยงค 

นายกรัฐมนตรีไดตอบญัตติของนายกิจจา วัฒนสันธ ซึ่งเสนอใหสภาตีความมาตรา 61 และ 62 วา 

“การตีความรัฐธรรมนูญน้ี ถาเราจะพูดไปโดยละเอียดแลว ก็มีเหตุผลดวยกันหลายฝาย ขาพเจาเห็น

วาเรื่องน้ีนาจะต้ังกรรมาธิการวิสามัยของสภาฯ ไปพิจารณาทำรายงานมาใหสภาฯ วินิจฉัยใน

ภายหลังจะเปนการสมควรกวา” 

ในที่สุดที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร จึงมีมติใหแตงต้ัง “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” 

(Ad hoc Committee) ข้ึนมาคณะหน่ึง ทำหนาที่ศึกษาคำพิพากษาฎีกา 1/2489, 2-4/2489 และ

มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแหงอราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

คณะกรรมาธิการวิสามัยชุดน้ัน ประกอบดวยนักกฎหมายที่มีช่ือเรื่องในขณะน้ัน 

ไดแก พระยาเทพวิทูร พระยาวิกรมรัตนสุภาพ พระยานลราชสุวัชน พระยานิติศาสตรไพศาล และ

นายพิชาญ บุลยง (เรอเน กียอง) 

คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดน้ีมีความเห็นวา 

“คณะกรรมาธิการวิสามัญ คนพบวา ในการรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 (27 พ.ย. 

2475) ประธานอนุกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดอภิปรายวา ปญหาการตีความรัฐธรรมนูญใน

ตางประเทศ เขาใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูช้ีขาดเวนแตสหรัฐอเมริกา” 

“โดยเหตุผลดังกลาว จึงกลาวไดวา ผูรางรัฐธรรมนูญตองการใหสภาผูแทนราษฎร

มีเอกสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ” 

เพื่อเปนการแกไขปญหาวาองคกรใดมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ ตอมาเมื่อมีการ

รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (พ.ศ. 2489) จึงไดมีบทบัญญัติใหมีการจัดต้ัง “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 

เปนครั้งแรกไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 

1.2 ชวงท่ี 2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 – พ.ศ. 2534 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ของ

ไทย จัดรางโดยสภาผูแทนราษฎร ประกาศใชและบังคับใชในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และ

ถูกยกเลิกในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยคณะรัฐประหาร ซึ่งมี พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ 

นายทหารนอกราชการ เปนหัวหนาคณะ รวมอายุการบังคับใช 1 ป 5 เดือน 28 วัน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 น้ีไดประกาศยืนยันความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

และจัดใหมีองคกรที่ทำหนาที่พิจารณาวินิจฉัยวากฎหมายใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไว

ในมาตรา 86, 87, 88 และ 89 ดังน้ี 
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มาตรา 86 ภายใตบังคับมาตรา 88 รัฐสภาทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหง

รัฐธรรมนูญน้ี 

มติในการตีความแหงรัฐธรรมนูญน้ีตองมีเสียงไมต่ำกวากึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสอง

สภา 

มาตรา 87 บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัดหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ บทบัญญัติ

น้ันเปนอันใชบังคับมิได 

มาตรา 88 ในการที่ศาลจะใชบทกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นวาบทกฎหมาย

น้ันตองดวยบทบัญญัติมาตรา 87 ก็ใหศาลรอการพิจารณาคดีน้ันไวช่ัวคราว แลวใหรายงาน

ความเห็นเชนวาน้ัน ตามทางการไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะตุลา

การรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหแจงใหศาลทราบ 

คำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหถือเปนเด็ดขาดและใหศาลปฏิบัติตามน้ัน 

มาตรา 89 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐสภาแตงต้ัง

ข้ึนเปนประธานตุลาการคนหน่ึง และตุลาการอีกสิบสี่คน 

ให มีการแต ง ต้ังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหมทุกครั้ ง เมื่ อ ไดมีการเลือก ต้ัง

สมาชิกสภาผูแทน เพราะเหตุที่สภาผูแทนหมดอายุหรือถูกยุบ 

วิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

จากการพิจารณามาตรา 86 – 89 ขางตน จะพบวา รัฐธรรมนูญมาตรา 87 บัญญัติให

รัฐธรรมนูญมีฐานะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สวนองคกรที่ทำหนาที่ตีความรัฐธรรมนูญน้ัน 

ประกอบดวย 

ก. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยวา บทกฎหมายใดมี

ขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ในกรณีที่ศาลสงบทบัญญัติแหงกฎหมายใหคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญตีความ สวนอีกองคกรหน่ึงไดแก 

ข. รัฐสภา มาตรา 86 ใหอำนาจรัฐสภาในการตีความรัฐธรรมนูญเฉพาะปญหาการ

ปฏิบัติงานภายในของรัฐสภาวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

อยางไรก็ตาม คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 มาตรา 89 ไมไดมีการแตงต้ังข้ึนแตอยางใด อันเน่ืองมาจากการรัฐประหารใน

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 

ในชวง 21 ป พ.ศ. 2489 จนถึง ป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยยอมรับใหมีองคกรที่ทำ

หนาที่ตีความรัฐธรรมนูญ 2 สถาบันดวยกัน คือ รัฐสภาและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีอำนาจ
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ตีความรัฐธรรมนูญควบคูกันไป ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติจัดต้ังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึน (แตยังไมมีการแตงต้ัง

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เน่ืองจากเกิดรัฐประหาร ป 2490 กอน) คณะตุลาการรัฐธรรมนูญดังกลาว

มีอำนาจจำกัดเฉพาะกรณีที่การตีความกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเฉพาะกรณีตามที่ศาลยุติธรรมสง

เรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเทาน้ัน ตามมาตรา 86 และมาตรา 88 บัญญัติใหรัฐสภา

ทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญน้ี เวนแตในกรณีที่ศาลไดสงเรื่องใหคณะตุลา

การรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลวเทาน้ัน รัฐสภาจึงไมมีอำนาจตีความกฎหมายวาขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม 

เปนตน ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 ซึ่งเกิดจากการ

ยกรางของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ไดกลับไปสูหลักความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภาอีกครั้งหน่ึง

เหมือนกับระยะแรก (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475) โดยไมมีคณะตุลา

การรัฐธรรมนูญแตอยางใด โดยมาตรา 94 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2490 

บัญญัติใหรัฐสภาทรงไวซึ่งสทิธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญน้ี แตอยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ

ฉบับตอๆ มาไดบัญญัติจัดต้ังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนและไดลดอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญ

ของรัฐสภาไวเฉพาะอำนาจวินิจฉัยประเด็นปญหาอันอยูในวงงานของรัฐสภาเทาน้ัน เชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2521 เปนตน 

1.3 ชวงที่ 3 ชวงป พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2540 

ในชวงน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่มี

อำนาจตีความรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 

มาตรา 200 บัญญัติวา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานรัฐสภา ประธานสภา

ผูแทนราษฎร ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร หรือสาขารัฐศาสตร

อีก 6 คน ซึ่งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรแตงต้ังสภาละ 3 คน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 กำหนดใหองคกรที่มีอำนาจ

ตีความรัฐธรรมนูญเหลือเพียงองคกรเดียว คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยตัดอำนาจการตีความ

ของรัฐสภาออกไป 

มาตรา 207 บัญญัติวา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3708

“ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณีมีมติวา 

กรณีมีปญหาจะตองตีความรัฐธรรมนูญใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือ

ประธานสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณี สงเรื่องไปใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย” 

ขอสังเกต 

มาตรา 207 บัญญัติไวกวางขวางมาก คือ 

ถาองคกรใดใน 4 องคกรขางตน ไดแก  คณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา สภา

ผูแทนราษฎร เห็นวามีปญหาตองตีความรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่อาจจะยังไมมีขอโตแยงเกิดข้ึนจริง แต

เปนขอสงสัยวานาจะขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถสงใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได 

ฉะน้ัน จึงเห็นวารัฐธรรมนูญป พุทธศักราช 2534 ทำใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเปน

เสมือนองคกรที่มีอำนาจหดหรือขยายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได ดวยการตีความรัฐธรรมนูญและ

ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ไดถูกแกไข

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

1.4 ชวงที่ 4 ชวงป พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 

ใน ช้ันยกร างรั ฐธรรม นูญ แห งราชอาณ าจั ก รไทย พุท ธศักราช 2540 น้ั น 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดมอบหมายใหผูเขียนวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสียของ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่เสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม ซึ่งผูเขียนไดสรุปความเห็นเสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ดังน้ี 

คณะกรรมการตุลาการตามรัฐธรรมนูญเดิมมีปญหาหลายประการ เชน 

ก. กระบวนการแตงต้ังและสรรหาตุลาการฯ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489, 2490, 2495, 2511, 2512, 

และ 2534 กำหนดใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ดำรงตำแหนงมีวาระไมถาวร เชน กำหนดใหมีการ

แตงต้ังตุลาการใหมทุกครั้งที่มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ข. ความเปนองคกรของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมลีักษณะเปนองคกรทางการเมืองมากกวาความเปนตุลาการ 

กลาวคือ มีปญหาเรื่องความไมเปนอิสระ เน่ืองจากเปนขาราชการที่มีนักการเมืองเปนผูบังคับบัญชา 

เชน อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณและความมีสวนไดสวนเสียของตุลาการ

รัฐธรรมนูญ เชน ถาหากมีปญหาขัดแยงระหวางสภาผูแทนราษฎรกับองคกรอื่น ประธานสภา

ผูแทนราษฎรซึ่งเปนกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตำแหนง ก็ยอมวินิจฉัยไปในทางความเห็น
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ของสภาผูแทนราษฎร ในขณะที่ประธานวุฒิสภาก็ยอมแสดงความเห็นไปตามแนวทางของวุฒิสภา 

เปนตน 

ค. วิธีพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 

ตุลาการรัฐธรรมนูญงดออกเสียงได แตหลักการพิจารณาคดีของศาลน้ัน องคคณะที่

พิจารณาจะงดออกเสยีงไมได เพราะศาลไมใชกรรมการในฝายบรหิาร เชน กรณีมีปญหาเรื่อง พ.ร.ก. 

นิรโทษกรรมใหแกพลเอกสุจินดา คราประยูร และคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ซึ่งทำการ

รัฐประหารในป พ.ศ. 2535 ซึ่งมีปญหาวา พ.ร.ก. นิรโทษกรรมฉบับน้ันชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 

แตปรากฏวา นายมีชัย ฤชุพันธ ประธานวุฒิสภาในฐานะตุลาการรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยเปนรอง

นายกรัฐมนตรี และมีสวนในการออก พ.ร.ก. นิรโทษกรรมไดงดออกเสียง เปนตน 

ง. เปนความจำเปนที่จะตองทำใหองคกรที่ทำหนาที่ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายมีลักษณะเปน “ศาล” เพราะ 

ก) จะไดกำหนดใหมีวิธีพิจารณาเชนเดียวกับวิธีพิจารณาของศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง หรือศาลอื่นๆ 

ข) จะไดเปดโอกาสใหคูความแสดงความเห็นของตนกอนการวินิจฉัย 

ค) เปนการเปดโอกาสใหมีการคัดคานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได 

ง) กำหนดใหคำวินิจฉัยน้ัน ตองมีเหตุผลประกอบเสมอ และในทุกคำวินิจฉัย 

จะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ 

จ) กำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยคดีอันเกี่ยวของกับปญหาขอพิพาท

ทางกฎหมายหรือขอโตแยงระหวางอำนาจขององคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตาม ศาล

รัฐธรรมนูญไมใชองคกรที่ทำหนาที่ตอบขอหาหรอืทางกฎหมายขององคกรใด เพราะศาลรัฐธรรมนูญ

ไมใชคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฉ) เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนศาลแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจาณาเกินคำ

ขอไมได ซึ่งตางจากตุลาการรัฐธรรมนูญเดิม ซึ่งมีอำนาจเต็มในการตัดสิน แตศาลรัฐธรรมนูญน้ันถา

คูความไมต้ังประเด็นเปนคำขอ ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาใหไมได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 ตาง

ก็บัญญัติรับรองใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่ทำหนาที่ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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สรุป 

องคกรที่ทำหนาที่พิทักษและธำรงไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดย

รัฐธรรมนูญมอบอำนาจใหทำหนาที่ตรวจสอบควบคุมมิใหกฎหมายขดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ัน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 62 ไดบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎร

เปนองคกรที่มีสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ แตภายหลังจากการที่สภาผูแทนราษฎรไดตรา

พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 ข้ึนเพื่อใหเปนเครื่องมือในการพิจารณาพิพากษา

ความผิดของผูที่เกี่ยวของกับสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งศาลฎีกาโดยคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1/2489 

และ 2-4/2489 ไดวินิจฉัยวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามมีผลลงโทษจำเลย

ยอนหลงั จึงเปนโมฆะ ใชบังคับมิได จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเชนน้ี ทำใหฝายสภาผูแทนราษฎร

เห็นในทางยืนยันวา อำนาจตีความรัฐธรรมนูญน้ัน เปนสิทธิเด็ดขาดของสภาผูแทนราษฎร ตาม

มาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 มิใชเปนอำนาจของศาลฎีกา 

ตอมาปญหาความแตกตางในความเห็นในเรื่องขางตน ไดรับการแกไข โดยเมื่อมีการจัดทำ

รัฐธรรมนูญฉบับตอมา คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 86 

บัญญัติใหรัฐสภาทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความรัฐธรรมนูญ เวนแตในกรณีที่ศาลไดสงเรื่องให

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รัฐสภาไมมีอำนาจตีความวากฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมตาม

มาตรา 88 อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2495 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ตางก็มี

บทบัญญัติใหอำนาจคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ และไดลดอำนาจในการ

ตีความรัฐธรรมนูญของรัฐสภาไวเฉพาะอำนาจวินิจฉัยประเด็นปญหาอันอยูในวงงานของรัฐสภา

เทาน้ัน 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ไดบัญญัติใหมีคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญเปนองคกรเดียวเทาน้ันที่มีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ โดยตัดอำนาจการตีความของ

รัฐสภาออกไป 

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดยกเลิกอำนาจในการ

ตีความรัฐธรรมนูญของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและไดมอบอำนาจใหองคกรหน่ึงซึ่งมีลักษณะเปน

ศาลมากกวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ทำหนาที่ควบคุมความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญน้ี ไดรับการรับรองใหเปนองคกรตรวจสอบความชอบ
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ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2560) 

 

ตารางแสดงถึงองคกรทีท่ำหนาที่ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

ชื่อองคกร 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 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 

2495, พุทธศักราช 2511, 

พุทธศักราช 2517, พุทธศักราช 

2521 

รัฐสภาทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการ

ตีความแหงรัฐธรรมนูญ เวนแตใน

กรณีท่ีศาลสงเร่ืองใหคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย รัฐสภาจึงไมมี

อำนาจรีความวากฎหมายชัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม อำนาจใน

การตีความรัฐธรรมนูญของรัฐสภามี

เฉพาะปญหาในวงงานของรัฐสภา

เทาน้ัน 

ค ณ ะ ตุ ล า ก า ร

รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2534, 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2534 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6), รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย (บท

เฉพาะกาล) พทุธศักราช 2540, 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 

2549 

ตัดอำนาจสภาผูแทนราษฎรในการ

ตีความรัฐธรรมนูญ  คงไวเฉพาะ

อำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญ 
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ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540, 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550, 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2557, 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 
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การพัฒนาการจัดระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  

The Development of Social Welfare System in Thailand 

 

สุกานดา  จันทวารีย∗ 
 

 

บทคัดยอ  

ภายใตนิยามความหมายของคาวาสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด 

สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546และที่แกไขเพิ่มเติมไดใหความสำคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งแฝง ไว

ดวยแนวคิดของความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคม บทความวิชาการฉบับ 

น้ีผูเขียนจึงมุงที่จะสะทอนมุมมองของแนวคิดทั้งสามประการขางตนผานการพัฒนาระบบสวัสดิการ 

สังคม 4 ประการหลักในประเทศไทย ไดแก 1) การชวยเหลือทางสังคม 2) การประกันสังคม 3) การ 

บริการสังคมและ 4) การสนับสนุนหุนสวนทางสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวคิดการสนับสนุน

หุนสวน ทางสังคมที่ไดเขามามีบทบาทสำคัญตอการจดัระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยเพิ่มมาก

ข้ึน ซึ่ง ผูเขียนเห็นวาจะสามารถลดและอุดชองวางของความไมเทาเทียมและความไมเสมอภาคของ

การจัด สวัสดิการสังคมโดยภาครัฐ และสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได 

คำสำคัญ : การพฒันา, ระบบสวัสดิการสงัคม 

 

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 

                                                             
∗วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด 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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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. 

บทนำ  

การจัดสวัสดิการสังคมถือเปนภารกิจ บริการสาธารณะอยางหน่ึงที่รัฐตองดาเนินการ

เพื่อให ประชาชนไดรับบริการสวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐานตาง ๆ ในฐานะที่ตนมีสิทธิและเปน 

พลเมืองของรัฐ น้ัน อยางไรก็ตามเน่ืองจากคนในสังคมมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุมผูดอย 

โอกาส ดังน้ัน รัฐจะ ดาเนินการอยางไรเพื่อใหทุกคนในสังคมไดรับสวัสดิการสังคมอยางเทาเทียม

เสมอภาคและเปนธรรม ตอบสนองตอความตองการจาเปนที่มีความหลากหลายใหไดมากที่สุด

ประกอบกับเมื่อมีการตรา พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แกไข

เพิ่มเติม แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมจึงไมไดเปนหนาที่ของรัฐแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป แตยัง

ตองสงเสริมและสนับสนุนให ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีบทบาทและมีสวนรวมเพิ่ม   มากข้ึน 
  

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม  
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ถือเปน 

กฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย       

มีเจตนารมณในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และองคกรอื่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนในการ

เสริมสรางความมั่นคงทางสังคมใหเปนไปอยางทั่วถึง เหมาะสมและเปนธรรม 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดใหนิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม”วาหมายถึง “ระบบ 

การจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการปองกันการแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความ

มั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเปนข้ันพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

พึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรมและใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งทางดานการศึกษา

สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทำงานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและ

บริการทางสังคมทั่วไป โดยคำนึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับและการมี

สวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ” (มาตรา 4, พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม)    

ภายใตนิยามความหมายดังกลาว มีแนวคิดพื้นฐานสำคัญที่อยูเบื้องหลังนิยามการจัด

สวัสดิการสังคมขางตน 4 แนวคิด ประกอบดวย 1. แนวคิดความตองการของมนุษย 2. แ น ว คิ ด
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สิทธิมนุษยชน 3. แนวคิดความเปนธรรมในสังคม และ 4. แนวคิดความมั่นคงของมนุษย กลาวคือ  

(ระพีพรรณ คำหอม, 2557) 

1) แนวคิดความตองการของมนุษย   เปนแนวคิดของการจัดสวัสดิการที่คำนึงถึงความ 

ตองการของมนุษยตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) โดยเนนการตอบสนองความ 

ตองการจำเปนข้ันพื้นฐานของมนุษยที่มักสะทอน ผานทางโครงการ/บริการ/รูปแบบการจัด

สวัสดิการกับกลุมเปาหมายทางสังคม มีการกำหนดขอบเขตของบริการทางสังคมกับการจัด

สวัสดิการข้ันพื้นฐานที่มุงสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการ โดยเฉพาะดานปจจัยสี่ไดแก 

อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและที่อยูอาศัย นอกจากน้ันแลว การจัดสวัสดิการยังตองคำนึงถึง

ความตองการของแตละกลุมเปาหมายดวย เชน เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ เปนตน 

2) แนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเริ่มมีการใชอยางแพรหลายเมื่อมีการกอต้ัง 

องคการสหประชาชาติ อยางไรก็ดี แมในกฎบัตรสหประชาชาติจะไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนไวในที่ 

ตางๆ หลายแหง แตก็มิไดใหคำจำกัดความของคำวาสิทธิมนุษยชนไวแตอยางใด (อุดมศักด์ิ สิทธิ

พงษ,2550) โดยทั่วไปแลว ถือวาสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษยมาต้ังแตกำเนิด 

มนุษยทุกคนมีคุณคาในฐานะความเปนมนุษย หรือที่เรามักเรียกกันวามีศักด์ิศรีความเปนมนุษย แม

มนุษยจะมีความแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนมีคาเหมือนกัน สิทธิมนุษยชนมีลักษณะที่เปนสากล ไร

พรมแดน และไมสามารถถายโอนใหแกกันได โดยตองคำนึงถึงความเสมอภาคและหามการเลือก

ปฏิบัติ ตลอดจนการมีสวนรวมของมนุษยและการเปนสวนหน่ึงของสิทธิน้ัน ดังน้ัน การนำแนวคิด

สิทธิมนุษยชน มาใชในการจัดสวัสดิการสังคมจึงเปนการสงเสริมใหการดำเนินงานดานสวัสดิการ

สังคมน้ันตองคำนึงและไปใหถึงกลุมเปาหมายตางๆ ในสังคม น่ันเอง  

3) แนวคิดความเปนธรรมในสังคม ความเปนธรรมในสังคมเปนองคประกอบ สำคัญของ

สิทธิพลเมือง (Civil Right) สะทอนถึงความยุติธรรมสำหรับคนในสังคม กลาวคือ คนทุกคนในสังคม

ควรไดรับสิทธิพื้นฐาน (Basic Rights) การคุมครอง (Protection) โอกาส (Opportunities) และ

สิทธิประโยชนทางสังคม (Social Benefits) ถือเปนขอผูกพันทางสังคมในการจัดสรรทรัพยากรและ

การจัดบริการสวัสดิการสังคม ที่ควรใหความสำคัญในการหลีกเลี่ยงจาก 3 ประเด็น  ไดแก   

3.1 อคติ (Prejudice) คือ ความเช่ือหรือทัศนคติเชิงลบที่ไมชอบตอบคุคล หรือกลุม อัน

เปนมายาคติ และทำใหเกิดแนวคิดที่ไมถูกตองตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง    

   3.2 การเลือกปฏิบั ติ (Discrimination) คือ การกระทำที่ปฏิบัติตอประชาชนอยาง 

แตกตางกัน อันเปนผลมาจากความเช่ือที่มีอคติตอเรื่องน้ันๆ หากการเลือกปฏิบัติมีการขยายวงกวาง

และพัฒนาไปสูระบบการเลือกปฏิบัติจะนำไปสู “การกดข่ี”     
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3.3 การกดข่ี (Oppression) คือ การบีบบังคับและการใชอำนาจโดยไมมีเหตุผล (ระพี

พรรณ คำหอม,2557) 

4) แนวคิดความมั่นคงของมนุษย สำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 

Nation Development programmed - UNDP) ได เสนอแนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย” 

ในชวงตนทศวรรษ 1990 หลังสิ้นสุดสงครามเย็น แนวคิดน้ีพยายามเสนอใหมีการเปลี่ยนความสนใจ 

จากเรื่อง “ความมั่นคงแหงรัฐไปสูความมั่นคงของปจเจกบุคคล และเนนจุดสนใจในการพัฒนาไปที่

การบรรเทาความเสี่ยงและปองกันภัยพิบัติตางๆ โดยไดนิยามความหมายความมั่นคงของมนุษย มี 2 

มิติ (สำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP),2533) ไดแก มิติแรก คือ ความปลอดภัย

จากภาวะคุกคาม (Freedom from Fear) ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองยาวนาน เชน ความหิวโหย 

โรคภัยไขเจ็บและการกดข่ีปราบปราม และมิติท่ีสอง คือ การไดรับการปกปองคุมครองจากอุบัติเหตุ

ที่เกิดข้ึนตอการดำรงชีวิต ไมวาจะเปนที่บาน ในการทำงานหรือในสังคม ทั้งน้ี องคประกอบของ

ความมั่นคงของมนุษย ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง

ทางดานอาหาร ความมั่นคงทางดานสุขภาพ ความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม ความมั่นคงสวนบุคคล 

ความมั่นคงของชุมชน และความมั่นคงดานการเมืองนอกจากน้ันแลวโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ หรือ UNDP (United Nations Development Programmed) ไดกำหนดกรอบ

แนวคิดการพัฒนามนุษย โดยกำหนดดัชนี HDI (Human Development Index-HDI)  เปนดัชนีช้ี

วัดระดับการพัฒนามนุษย หรือพูดงายๆ วา การพัฒนาคนในแตละประเทศ ซึ่ งพิจารณา

องคประกอบใน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดานสุขภาพ ซึ่งช้ีวัดจากความยืนยาวของการมีชีวิตอยูของ

คนในประเทศ ดวยจำนวนปของอายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ดานศักยภาพ    ช้ีวัดจาก

จำนวนปเฉลี่ยและจำนวนป คาดหมายของการไดรับการศึกษาของคนในประเทศและดานคุณภาพ

ชีวิต ช้ีวัดจากมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ ช้ีวัดเฉพาะมิติทาง เศรษฐกิจโดยดูจากระดับ

รายไดประชาชาติตอหัว (GNI per capital)  

จากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมทั้ง 4 แนวคิด จะเห็นถึงลักษณะของการจัด

สวัสดิการที่มิไดมุงแตเพียงตอบสนองตอความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยและความตองการของ

กลุมเปาหมายในสังคมเทาน้ัน แตยังคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่สะทอนถึงสิ่งที่มนุษยทุกคนควรจะ

ไดรับในฐานะที่เปนมนุษยเฉกเชนเดียวกัน และกาวไปสูแนวคิดที่ตองสรางสวัสดิการเพื่อใหเกิด 

ความเปนธรรมแกคนในสังคม โดยปราศจากอคติ การเลือกปฏิบัติและการกดข่ี ทายที่สุดสวัสดิการ 

สังคมไดเกิดข้ึนเพื่อสรางความมั่นคงใหแกมนุษย ในดานตางๆ ตลอดจนใหเกิดการพัฒนามนุษยทั้ง 

ในมิติดานสุขภาพ ดานศักยภาพและดานคุณภาพชีวิต  



719การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 

ระบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย 

 แผนยุทธศาสตรสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 (กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย,2561) ไดกำหนดนิยามศัพท ของระบบสวัสดิการสังคมของ

ประเทศไทยวา หมายถึง ระบบการการจัดบริการทางสังคมที่มีการ จัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ

ภายใตการบูรณาการความรวมมือขององคกรภาครัฐ องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน องคกร

สาธารณประโยชนและภาคสวนอื่นๆ ไดมีสวนรวมในการจัดบริการทางสังคมที่มีองคประกอบ 4 เสา

หลัก ไดแก เสาที่หน่ึง : การชวยเหลือทางสังคม เสาที่สอง : การประกัน สังคม เสาที่สาม : การ

บริการสังคม และเสาที่สี่ : การสนับสนุนหุนสวนทางสังคม 

 1) เสาท่ีหนึ่ง : การชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance) หมายถึง มาตรการหน่ึง

ของ ระบบสวัสดิการสังคมไทยที่มุงชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมตางๆ โดยการจัดบริการที่

เหมาะสมในลักษณะตางๆ ใหกับกลุมเปาหมาย บริการสวัสดิการลักษณะน้ีจึงเปนบริการสงเคราะห 

ชวยเหลือแกกลุมเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ กลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและกลุมผูประสบภัยที่

มีปญหาความเดือดรอน  

2) เสาท่ีสอง : การประกันสังคม (Social Insurance หรือ Social Protection) 

หมายถึงมาตรการหน่ึงของระบบสวัสดิการสงัคมไทยซึ่งจัดโดยภาครัฐเพื่อคุมครองปองกันประชาชน

ที่มีรายไดไมใหไดรับความเดือดรอน เมื่อตองสูญเสียรายไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือมีรายไดไม

เพียงพอแกการเลี้ยงชีพ เพื่อใหมีหลักประกันดานการดำรงชีวิตไดตามสมควร โดยครอบคลุมทั้งกลุม

ผูใชแรงงาน ขาราชการและประชาชนทั่วไป เชน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนกองทุน

บำเหน็จขาราชการ กองทุนสวัสดิการครูในโรงเรียนเอกชน เปนตน  

3) เสาท่ีสาม : การบริการทางสังคม (Social Services) หมายถึง มาตรการหน่ึงของ

ระบบสวัสดิการสังคมไทยเปนการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐและเอกชนที่มีตอประชาชน เพื่อ

เสริมสราง ชีวิตความเปนอยูและสวัสดิภาพของประชาชน เปนการจัดบริการสวัสดิการสังคมโดยรัฐ

ที่มี วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชน ครอบคลุม 4 ดานหลัก ไดแก 

การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยูอาศัย เชน การศึกษาภาคบังคับ 

แบบเรียนฟรี ระบบประกันสุขภาพถวนหนา เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนตน 

4) เสาท่ีสี่  : การสนับสนุนหุนสวนทางสังคม (Social partnership support) 

หมายถึง หน่ึงใน มาตรการทางสังคมของการสรางสังคมสวัสดิการที่เปนการดำเนินการขององคกร

ชุมชน ภาคประชา-สังคม อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจที่เขามาชวยเหลือรับผิดชอบตอ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3720

ปญหาสังคมและกิจการประกันภัยของเอกชน เชน การรวมกลุมขององคกรชุมชนที่เขารวมใน

กระบวนการพัฒ นาการดำเนินกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคม  Corporate Social 

Responsibility : CSR) การ ประกันภัยของเอกชน (ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) เปนตน  

 

ความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม   
เมื่อพิจารณาถึงนิยามความหมายคำวา ความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรม

ในสังคม คำสามคำน้ีมีความหมายที่ใกลเคียงกัน ซึ่งในประเทศไทยก็มีการใชหรือใหความหมาย ใน

มุมมองหรือบริบทที่แตกตางกันโดยเฉพาะคำวาความเปนธรรมในสังคมน้ัน เริ่มเปนสิ่งที่นักวิชาการ

ทางดานกฎหมายมีการกลาวถึงเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากสภาพสังคมปจจุบันกฎหมายมิใชคำตอบเดียว

ที่จะสรางใหเกิดความเปนธรรมได แมการบัญญัติกฎหมายจะไดคำนึงถึงความเทาเทียมและความ

เสมอภาคกันแลวก็ตาม แตกฎหมายที่มีความเทาเทียมและความเสมอภาคซึ่งถือวามีความยุติธรรม

ในทางกฎหมาย อาจไมไดทำใหสังคมเกิดความเปนธรรมข้ึนมาเสมอไป ทั้งน้ีเพื่อเทียบเคียงกับคำวา

ความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคมในภาษาไทย ผูเขียนพบวามีการให

ความหมายของคำศัพทภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงกันได คื อ  ค ำ ว า  “Equality” 

“Equity” และ “Social Justice” ซึ่งจากการศึกษาและทัศนะของผูเขียนแลวสามารถนิยาม

ความหมายของแตละคำไดดังน้ี 

1) ความเทาเทียม (Equality) เปนมุมมองที่ถือวาบุคคลทุกคนตองไดรับการปฏิบัติอยาง

เทา เทียมกัน โดยมิไดพิจารณาหรือคำนึงถึงขอแตกตางของแตละบุคคลเลย 

สวนคำวา ความเสมอภาค (Equity) น้ัน มี นัยยะที่แตกตางกับคำวาความเทาเทียม 

โดยเฉพาะในมุมมองทางกฎหมายแลว จะมิไดเรียกรองใหปฏิบัติอยางเทาเทียมกันอยางสิ้นเชิง

กลาวคือ มิไดหมายความวาบุคคลทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน โดยมิไดคำนึงถึงขอ

แตกตางใดๆ เลย แตเฉพาะกรณีสิ่งสองสิ่งมีสาระสำคัญเหมือนกัน จึงควรจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เทาเทียมกัน และกรณีสิ่งสองสิ่งมีสาระสำคัญตางกันจะตองไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน (ไพโรจน 

พลเพชรและคณะ,2547) เพราะหากทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน โดยมิได

คำนึงถึงขอแตกตางใดๆ เชน บุคคลทุกคนจะตองเสียภาษีอยางเทาเทียมกันหมดโดยมิตองคำนึงถึง

รายไดของบุคคลน้ัน หรือวาทุกคนจะตองไดรับสิทธิเรียกรองในการไดรับความสงเคราะหอยางเทา

เทียมกัน โดยไมคำนึงถึงความจำเปนของบุคคลน้ันๆ ในที่สุดจะนำไปสูการปฏิบัติอยางไมเสมอภาค

ตอบุคคลบางกลุม ดังน้ัน เรื่องของความเสมอภาคจึงตองเปนกรณีที่มีการเปรียบเทียบกันระหวาง

ขอเท็จจริง 2 ขอเท็จจริงหรือบุคคล 2 คน หรือกลุมบุคคล 2 กลุม โดยจะตองคำนึงวาไมมี
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ขอเท็จจริงใดๆ หรือบุคคลใด หรือกลุมบุคคลใดจะเหมือนกันทุกประการกับอีกขอเท็จจริงหน่ึง หรือ

อีกบุคคลหน่ึง หรืออีกกลุมบุคคลหน่ึง (บรรเจิด สิงคะเนติและคณะ,2545)  นอกจากน้ันแลวการจัด

สวัสดิการสังคมก็ถือเปนบริการสาธารณะที่รัฐตองจัดข้ึน ซึ่งภายใตแนวคิดของการจัดบริการ

สาธารณะก็เปนที่ยอมรับกันวาตองคำนึงถึงความเสมอภาคดวย 

สวนคำวา ความเปนธรรมในสังคม (Social Justice) น้ัน ไดมีนักวิชาการทางสังคมศาสตร

และทางกฎหมายที่ไดนิยามความหมายของความเปนธรรมในสังคมในหลากหลายมิติ แตสิ่งหน่ึงที่มี

ความเห็นที่คลายคลึงกัน คือ มิติของความเปนธรรมในสังคมหรือความยุติธรรมทางสังคมมีความ

ซับซอนกวาความยุติธรรมในทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดังเชน ศาสตราจารย  ดร.

เกษียณ เตชะพีระ ซึ่งใหความเห็นวา “สังคมปจจุบันเกิดปญหาเสนแบง ระหวางความยุติธรรมและ

ความเปนธรรมที่ไมชัดเจน ซึ่งความยุติธรรมน้ันเกี่ยวของกับหลักเกณฑ และขอกฎหมายรัฐและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สวนความเปนธรรมจะมีความซับซอนหลายมิติกวาง ขวางครอบคลุมกวา” 

(เกษียณ เตชะพีระ,2561) 

 ศาสตราจารย ดร.วรเจตน ภาคีรัตน ไดสะทอนมุมมองมิติคุณคาของกฎหมายซึ่งมิไดมีข้ึน 

เพื่อรักษาความยุติธรรมเทาน้ัน แตตองรักษาไวซึ่งสิทธิหนาที่ของประชาชนดวย กลาวคือ “ความ 

ยุติธรรมน้ันเปนเพียงหน่ึงในคุณคาที่กฎหมายตองรักษา แตไมใชคุณคาทั้งหมดของกฎหมาย ซึ่ง 

กฎหมายน้ันตองรักษาความมั่นคงแนนอนของสิทธิหนาที่ของพลเมืองไว” (วรเจตน ภาคีรัตน,2562)   

ไพสิฐ พาณิชยกุล  ไดใหความเห็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมกับกฎหมายวา “ความ

ยุติธรรมทางสังคม เปนตัวสะทอนถึงขอจำกัดของระบบกฎหมายความยุติธรรมทางสังคมเปน

พรมแดนใหมๆ และเปนพรมแดนลวงหนาที่ระบบกฎหมายในปจจุบันจะพัฒนาไปสูจุดน้ัน และเมื่อ

ความยุติธรรมของ ระบบกฎหมายพัฒนาไปใกลเคียงกับความยุติธรรมทางสังคมเมื่อใด ในสภาวะน้ัน

จะเปนสภาวะที่ชองวางในทางสังคมนอยที่สุด”  (ไพสิฐ พาณิชยกุล,2562) 

 ดังน้ัน แมแนวคิดความยุติธรรมในระบบกฎหมายจะแสดงใหเห็นวากฎหมายสามารถที่จะ

นำไปสูความเปนธรรมได แตก็ใชวาระบบกฎหมายเพียงกลไกเดียวจะสามารถเปนตัวตัดสิน    ช้ีวัด

ความเปนธรรม เพราะแทจริงแลวกฎหมายจำเปนจะตองเช่ือมโยงกับระบบยอยตางๆ ที่อยูในสังคม 

ซึ่งระบบยุติธรรมในกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตอการจัดการความเปนธรรมน้ัน (ธีระพงษ วงษนา, 

2557)  ทั้งน้ีเพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางของคำวา ความเทาเทียม (Equality) ความเสมอภาค 

(Equity) และความเปนธรรมในสังคม (Social Justice) มากย่ิงข้ึน สามารถพิจารณาจากแผนภาพ

ไดดังน้ี 
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จากแผนภาพขางตน ในภาพแรกจะสะทอนความหมายของคำวา ความเทาเทียม 

(Equality) คือ การที่บุคคลไดรับการจัดสรรทรัพยากรหรือไดรับการชวยเหลือเหมือนกัน

 โดยมิไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล เลยทำใหมีบุคคลบางคนเขาไมถึงสิทธิ

เสรีภาพที่ตนควรจะไดรับ ในขณะที่ภาพที่สองน้ันเปนการอธิบายถึงความหมายของคำวา ความ

เสมอภาค (Equity) กลาวคือตองพิจารณาถึงความแตกตางของแตละบคุคลกอน ซึ่งถาหากบุคคลแต

ละคนมีความแตกตางกันแลว การจัดสรรทรัพยากรหรือการไดรับความชวยเหลือยอมแตกตางกันไป

ดวย เพื่อใหทุกคนไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเสมอภาคกันอยางทั่วถึง สวนภาพสุดทายเปนการสะทอน

มุมมองของความเปนธรรมในสังคม (Social Justice) ซึ่งมุงที่จะขจัดอุปสรรคที่ทำใหเกิดความไม

เปนธรรมข้ึนออกไป อันเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุหรือลดชองวางของความไมเปนธรรมที่เกิดข้ึน

อยางถาวร มากกวาการใชวิธีจัดสรรทรัพยากรหรือการใหความชวยเหลือโดยพึ่งพิงรัฐแตเพียงอยาง

เดียว ดังน้ัน แมรัฐจะจัดสรรทรัพยากรหรือใหความชวยเหลือผานการบัญญัติกฎหมายหรือบังคับใช

กฎหมายอันนำมาซึ่งความยุติธรรมในทางกฎหมายแลวก็ตาม ก็มิไดหมายความวาคนในสังคมจะ

ไดรับความเปนธรรมอยางทั่วถึงกัน เพราะอุปสรรคหรือตนเหตุที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมน้ันยัง

ดำรงอยู ยกตัวอยางเชน รัฐออกกฎหมายกำหนดใหประชาชนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการใช

หลักประกันสขุภาพถวนหนาเพื่อรบับรกิารสาธารณสุข ณ สถานพยาบาลที่กำหนด แตหากผูปวยคน

น้ันไมมีญาติหรือไมสามารถเดินทาง ไปสถานพยาบาลได น่ันหมายความวา บุคคลคนน้ันไมสามารถ

เขาถึงบริการสาธารณสุขน้ันไดเลย อันกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึน 

2) ความเทาเทียม ความเสมอภาค และความเปนธรรมในสังคมกับระบบการจัด

สวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

จากการศึกษาแนวคิดของความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม

ตลอดจนระบบการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ภายใตแนวคิดสี่ เสาขางตน เมื่อผูเขียน

พิเคราะหแลว จะเห็นไดวาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในแตละเสาน้ัน ก็มีพื้นฐานแนวคิดที่ตอง
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คำนึงถึงความเทาเทียม ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคมทั้งสิ้น เพียงแตวาระบบน้ันมี

จุดเนนที่แตกตางกันออกไป ดังน้ี  

2.1) ความเทาเทียมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการบริการสังคม   

การจัดสวัสดิการตามแนวคิดการบริการสังคมเปนบริการที่รัฐจัดให โดยถือวาทุกคนมีสิทธิ

ข้ันพื้นฐานไมแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุทุกคน

โดยจายเปนลักษณะข้ันบันไดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยผูที่มีอายุ 60-

69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทตอเดือน ผูที่มีอายุ 70-79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาท

ตอเดือน ผูที่มีอายุ 80-89 ป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทตอเดือน และผูที่มีอายุ 90 ป ข้ึน

ไป ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาทตอเดือน หรือกรณีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 ไดบัญญัติใหการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐที่ตองดำเนินการใหทุกคนไดรับการศึกษาเปน

เวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับ ม.3) อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย เปนตน ดังน้ัน หากบคุคลใดมีอายุถึงเกณฑหรือมีคุณสมบัติครบตามที่สวัสดิการบริการ

สังคมน้ันกำหนดยอมมีสิทธิไดรับสวัสดิการน้ัน แตหากบุคคลน้ันไมไดรับสิทธิหรือสวัสดิการสังคม

ดังกลาวทั้งๆ ที่ตนควรจะไดรับ น่ันหมายถึงเกิดความไมเทาเทียม (Inequality) กันข้ึน 

2.2) ความเทาเทียมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการประกันสังคม  

การจัดสวัสดิการตามแนวคิดประกันสังคม เปนสวัสดิการที่มีวัตถุประสงคเปนการประกัน

รายไดในอนาคต ซึ่งพิจารณาจากแตละประเภทของการประกอบอาชีพ เชน กรณีของขาราชการจะ

มีกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กรณีแรงงานในระบบจะมีประกันสังคม กรณีแรงงานนอก

ระบบจะมีประกันสังคมแบบสมัครใจตามมาตรา 40 และกองทุนการออมแหงชาติ เปนตน ซึ่งการ

จัดสวัสดิการประเภทน้ีจะยึดหลักความเทาเทียมกันภายใตประเภทของการประกอบอาชีพตน

กลาวคือ หากเปนขาราชการเหมือนกันก็ตองไดรับสิทธิตามกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

เชนเดียวกัน หรือหากเปนแรงงานนอกระบบเหมือนกันก็ตองไดรับสิทธิประกันสังคมแบบสมัครใจ

ตามมาตรา 40 และกองทุนการออมแหงชาติอยางเทาเทียมกัน ดังน้ัน แนวคิดการจัดสวัสดิการ

สังคมในเสาประกันสังคมน้ีจึงสอดรับแนวคิดความเทาเทียมกัน (Equality) เปนหลัก 

 

2.3) ความเสมอภาคกับระบบสวัสดิการ ตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคม 

การจัดสวัสดิการตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคม เปนบริการของรัฐที่จัดใหกับผูที่ 

ประสบความเดือดรอนหรือตองการไดรับความชวยเหลือ ยกตัวอยางเชน การจัดสวัสดิการใหแก 

ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมไดหรือมีความขาดแคลน เมื่อเทียบกับผูสูงอายุทั่วไป ไดแก การ

สงเคราะหครอบครัว การซอมแซมที่อยูอาศัยเพื่อปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การกูยืมเงิน
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ประกอบอาชีพหรือกรณีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ไดกำหนดใหมีการ

ชวยเหลือผูขาดแคลน ทุนทรัพยและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในรูปแบบการจัดต้ังกองทุน 

เพื่อใหบุคคลไดรับสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษามากย่ิงข้ึน เปนตน การจัดระบบสวัสดิการ

ตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคมน้ี จึงสอดคลองกับหลักความเสมอภาคตามกฎหมายที่มิได

เรียกรองใหปฏิบัติอยางเทาเทียมกันอยางสิ้นเชิง แตเฉพาะสิ่งสองสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกัน จึง

ควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และหากสิ่งสองสิ่งมีสาระสำคัญตางกันจะตองไดรับการ

ปฏิบัติที่แตกตางกัน ระบบการจัดสวัสดิการสังคมตามแนวคิดการชวยเหลือทางสังคม จึงมุงเนนการ

ใหความชวยเหลือและสงเคราะหบคุคลบางกลุมที่มีความตองการจำเปนและอยูในภาวะยากลำบาก

มากกวาบุคคลทั่วไป เพื่อใหบุคคลกลุมน้ีสามารถดำรงชีวิตไดอยางเสมอภาค (Equity) ทัดเทียมกับ

คนทั่วไปน่ันเอง 

2.4) ความเปนธรรมในสังคมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการสนับสนุนหุนสวนทางสังคม 

เน่ืองดวยระบบสวัสดิการตามแนวคิดบริการสังคม แนวคิดการประกันสังคมและแนวคิด

การชวยเหลือทางสังคม ลวนเปนระบบสวัสดิการที่เกิดจากการจัดของรัฐเปนหลัก ซึ่งในปจจุบัน

ประสบปญหาหลายประการในการจัดสวัสดิการ ยกตัวอยางเชน   

- การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ประสบ

ปญหางบประมาณที่ไมเพียงพอ คุณภาพของการศึกษาที่แยลง และการจัดการศึกษาที่ไมไดใหเปลา

อยางแทจริง (ธนาชัย สุนทรอนันตชัย,2557)   

- สภาพปญหาของผูสูงอายุในการใชบริการทางสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ ตามสิทธิ

หลักประกันสุขภาพ เชน ความยากลำบากในการเดินทางไปใชบริการสถานพยาบาลของรัฐ การ   

ไมมีชองทางพิเศษสำหรับผูสงูอายุที่เพยีงพอ ความยุงยากของการสงตัวผูปวยระหวางสถานพยาบาล 

เปนตน  

- การที่แรงงานนอกระบบสวนใหญไมสามารถเขาถึงสวัสดิการแรงงาน ในกองทุนประกัน 

สังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แมจะมีบทบัญญัติตามมาตรา 40 กำหนดไว 

แตก็ยังเปนการใชหลักแนวคิดแบบความสมัครใจ ทำใหมีแรงงานนอกระบบเพียงสวนนอยที่เขาสู

ระบบ จึงยังไมคอยไดผลเทาที่ควรและยังตองพบอุปสรรคมากมายหลายประการ (กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,2560) 

- การจัดสรรเงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุ และเงินซอมแซมบานผูสูงอายุยังไมเพียงพอ

ตอความตองการจำเปน ผูสูงอายุยังรอรบัสวัสดิการจากภาครัฐเปนหลักหรอืเงนิจากลูกหลาน (มงคล 

เทียนประเทืองชัย,2554) 



725การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

จากสภาพการณปญหาขางตน ทำใหเห็นไดวาการจัดระบบสวัสดิการโดยรัฐผานเสาการ 

บริการสังคม การประกันสังคมและการชวยเหลือทางสังคม ลวนมีชองวางที่สงผลกระทบตอความ

เทาเทียมและความเสมอภาคในดานสวัสดิการสังคมที่บุคคลพึงไดรับตามนโยบาย และกฎหมายที่รัฐ

จัดข้ึน ดังน้ัน เพื่อเปนการลดชองวางดังกลาว ระบบการจัดสวัสดิการภายใตแนวการคิดแบบ 

สนับสนุนหุนสวนทางสังคม จึงเปนสิ่งที่ไดมีการกลาวถึงและมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน

เน่ืองจากเปนระบบสวัสดิการที่เกิดข้ึนจากการเสริมพลังของหนวยงานชาวบานและภาคสวนตางๆ 

ในชุมชน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน องคกรธุรกิจเอกชน เพื่อใหภาคสวน 

เหลาน้ีเขามามีสวนรวมในการจัดระบบสวัสดิการสังคม อันเปนสวนเติมเต็มและเสริมสรางความ 

เขมแข็งใหกับแนวคิดการบริการสังคม แนวคิดการประกันสังคมและแนวคิดการชวยเหลือทาง สังคม

ไดเปนอยางดี ยกตัวอยางเชน หากพิจารณาแลวพบวา เบี้ยยังชีพมีความไมเพียงพอตอการดำรงชีพ

ของผูสูงอายุ ทำใหผูสูงอายุตกอยูในสภาวะยากจนหรือดอยโอกาส องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

ชุมชนในพื้นที่อาจจะจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมอาชีพหรือรายไดใหแกผูสูงอายุ หรือเปดโอกาสให

ภาคเอกชนในพื้นที่ไดรวมสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร หรอืองคความรูตางๆ ที่สามารถสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชนในการดูแลผูสูงอายุได อันเปนการขจัดอุปสรรคอันเกิดจากนโยบายหรือ

กฎหมายของภาครัฐที่มีขอจำกัดในการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ หรือกระทั่งการสงเสริมใหมี

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือจิตอาสาที่ชวยกันดูแลภาวะสุขภาพของผูสูงอายุหรือประชาชน

ในพื้นที่ เพื่อลดภาระของภาครัฐในการจัดบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรในการใหบริการทาง

สุขภาพในพื้นที่ ซึ่งมีอุปสรรคและขอจำกัดบางประการ ดังน้ัน แนวคิดการจัดระบบสวัสดิการตาม

แนวคิดการสนับสนุนหุนสวนทางสังคม จึงมิไดเปนแนวคิดที่คำนึงถึงหลักความเทาเทียม หรือหลัก

ความเสมอภาคแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมุงสูการสรางสังคมใหเกิดความเปนธรรมดวย อันเปน

จุดมุงหมายสำคัญประการหน่ึงของแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การจัดสวัสดิการสังคมในรัฐสมัยใหมในปจจุบันมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของมนุษยข้ันพื้นฐาน หรือเสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยเทาน้ัน

แตยังตองคำนึงถึงแนวคิดตางๆ ที่สำคัญทั้งในแงของสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษย

ควบคูไปกับการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม ซึ่งการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม

น้ันไมอาจอาศัยเพียงการบัญญัติกฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายใหเกิดความยุติธรรมเทาน้ันแตตอง

พิจารณาถึงมิติอื่นๆ ในสังคมควบคูไปดวย  ตลอดจนเพื่อใหการจัดสวัสดิการนำไปสูการสรางความ
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เปนธรรมในสังคมได การจัดระบบสวัสดิการสังคมตามแนวคิดการบริการสังคม แนวคิดการประกัน

ทางสังคม และแนวคิดชวยเหลือทางสังคมโดยภาครัฐเปนหลักน้ัน แมจะไดคำนึงถึงหลักความเทา

เทียมและหลักความเสมอภาคไวแลวก็ตาม แตยังพบปญหาหลายประการในทางปฏิบัติ ที่กอใหเกิด

ความไมเทาเทียมและความไมเสมอภาคกันข้ึน ดังน้ันเพื่อใหการจัดระบบสวัสดิการสังคมสามารถ

สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมอยางแทจริง ผู เขียนเห็นวาควรนำแนวคิดการสนับสนุน

หุนสวนทางสังคมมาใชคูขนานกับการจัดระบบสวัสดิการกระแสหลักที่จัดข้ึนโดยภาครัฐ เพื่อใหภาคี

ทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนในการเติมเต็มและอุดชองวางที่ เกิดข้ึนจากการจัดระบบ

สวัสดิการโดยภาครัฐตอไปไดอยางเปนธรรมและย่ังยืน 
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การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 

Digital Age Government Administration 

 

รัฐพล  เย็นใจมา∗  สุรพล  สุยพพรหม∗∗  พงษพัฒน จิตตานุรักษ∗∗∗ 

 

 

บทคัดยอ 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Administration) ที่นิยมใชในทศวรรษ 

1990-2000 ไดลาสมัยไปแลว การบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล (Digital Era Government) ได

เขามาแทนที่อีกยาวนาน ภาครัฐหรือระบบราชการเปนกลไกหลักในการบริหารกิจการบานเมืองไปสู

การเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามี

สวนรวม เรียกวา การบริหารบานเมืองในรปูแบบประชารัฐ (Participatory State ที่มีการจัด

ระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานในแนวราบ (Horizontal Approach) 

มากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง (Vertical Approach) รวมทั้ง เช่ือมโยงการทำงาน

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 

                                                             
∗ อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

∗∗ อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

∗∗∗ อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร 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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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 

 

 

บทนำ 

 ที่ผานมาภาครัฐไทยใหความสำคัญกับการ พัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเมื่อโลกเริ่มกาวเขาสู

ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาค สวนจึงเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะภาครัฐไทยไดเริ่มให ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปน

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

ราชการแผนดิน ทั้งดานการใหบริการแกประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดในหลากหลายมิติ ไมวาจะเปน

การสรางโอกาส ทางการเรียนรู เพิ่มรายได การเขาถึงบริการของภาครัฐ (สำนักวิชาการ สำานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2559:1) ดังน้ัน เพื่อใหภาครัฐไดรับประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยี

ดิจิทัล หนวยงานภาครัฐจึงมีความจำเปนที่จะตอง รวมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐในภาพรวม

ใหกาว สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อใหประเทศไทยสามารถ พัฒนาไดอยางย่ังยืน และกาวทันความ

เปลีย่นแปลงในเวทีโลก 

 

นิยามความหมายรัฐบาลดิจิทัล 

 ดิจิทัล  หมายความวา  เทคโนโลยีที่ใชวิธีการนำสัญลักษณศูนยและหน่ึง  หรือสัญลักษณ

อื่น มาแทนคาสิ่งทั้งปวง  เพื่อใชสรางหรือกอใหเกิดระบบตาง ๆ  เพื่อใหมนุษยใชประโยชน (ราช

กิจจานุเบกษาเลม, ๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๕๗) 

 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบ

บริการของรัฐ โดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพื่อสรางบริการของรัฐในรูปแบบใหม ผานเทคโนโลยี Mobile 

Social Cloud Technology ใน ยุ ค อิ น เท อ ร เ น็ ต  โดยมี ลั ก ษ ณ ะ  3 ป ร ะก าร  ได แ ก   1) 
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Reintegration เปนการบูรณาการการทำงานของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ  เขาดวยกันเพื่อใหเกิดการ

กำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  2) Needs-based holism เปนการปรับปรุง

องคกรภาครัฐเพื่อใหเกิดการใหบริการสาธารณะ ที่ใหความสำคัญตอการนำความตองการของ

พลเมืองมาเปนศูนยกลาง  3) Digitalization เปนการใชศักยภาพอยางเต็มที่ในการนำระบบบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช รวมถึงการใหความสำคัญตอการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งจะเขามา

แทนที่วิธีการทำงานแบบเดิม (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.) และพระราชบัญญัติ การ

บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัลไดใหความหมาย รัฐบาลดิจิทัล  หมายความวา  

การนเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ  โดย

ปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลภาครัฐและการทำงาน ใหมีความสอดคลองและ

เช่ือมโยงเขาดวยกันอยางมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความ

สะดวกในการใหบริการประชาชน  ในการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณชน  และ สรางการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน และหนวยงานของรัฐ  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  

ราชการ สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  รัฐสภา  ศาล  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

องคกรอัยการ  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และหนวยงานอิสระของรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม, 

๑๓๖ ตอนที่ ๖๗ ก ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ๕๗)   ดังน้ันรัฐบาลดิจิทัลเปนการนำดิจิทัลเทคโนโลยี

มาใชเปน   กลยุทธสำคัญในการยกระดับการทำงานภาครัฐใหมีความทันสมัย เพื่อสรางบริการที่มี

คุณคาสูประชาชน ดวยการทำงานอยางเปนระบบและ พึ่งพาทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปจเจกบุคคลที่มี บทบาทในฐานะผูใหและผูใชขอมูล 

รวมถึงรวมสรรคสรางสาระที่จำเปนและสำคัญตอการใหบริการของภาครัฐ (Recommendation of 

the Council on Digital Government Strategies, OECD, 2557, อางถึง ใน สำนักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส, 2558) 

 

แนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 

 การบริหารจัดการภาครัฐอาจจัดแบงเปน  ๓  ยุคที่ชัดเจน  ยุคเดิม ยุคใหมหรือยุคขอมูล

ขาวสาร และยุคดิจิทัล  หากถามวาการบริหารจัดการภาครัฐที่ใชกันอยูทุกวันน้ีเริ่มลาสมัยแลวหรือ

ยัง นับวาเปนชวงเวลารอยตอของแนวคิดหลักการวิธีการการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการ

บริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) หรือเรียกวา New 

Public Administration หรือ NPA)) ที่นิยมใชกันในทศวรรษ 1990 และตันทศวรรษ 2000 ได

ลาสมัยไปแลว เน่ืองจากการเจรญิเติบโตของอนิเทอรเน็ต (internet) เว็บไซต (website) เทคโนโลยี
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ที่ทันสมัยและล้ำสมัย (modern and advanced technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (information and communication) ระบบเครือขายรวมตลอดทั้ งระบบการขอมูล

ขาวสาร เปนตัน โดยการบริหารจัดการยุดดิจิทัลไดเขามาแทนที่ตอไปอีกเปนเวลานาน ดังคำกลาว

ที่วา การจัดการภาครัฐแนวใหมจะสูญพันธุ การบริหารยุคดิจิทัลที่มีชีวิตตอไป New Public 

Management is Dead-Long Live Digital Era Government (Patrick Dunleavy, Helen 

Margetts,  Simon Bastow, July 2006:488)  ย่ิงไปกวาน้ัน การบริหารจัดการยุดดิจิทัลจะเปน

อนาคตของการบริหารจัดการภาครัฐ (The future of public administration) ที่มุง น่ันให

ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง รอบคลุมตอเน่ืองในเรื่องที่หนวยงานและบุคลากร

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารเครือขาย รวมตลอดไปถึงขาวสารที่

ทันสมัยและล้ำสมัยมาใชในการอำนวยความสะดวก และใหบริการประชาชนอยางเปนระบบดวย

ทีมงานและมีความเปนมืออาชีพ 

ความสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐยุคดิจิทัล 

กระแสการเปลีย่นแปลงยอมกอใหเกิดความสำคัญ  สาระสำคัญของกรบรหิาจัดการยุดิจิทัล 

Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simon Bastow, and Jane Tinker ยั ง ได แ ส ด ง ไว

ดังตอไปน้ี 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีขอบกพรอง ทำใหนำมาสูเสนอการบริหารจัดการ

ยุคดิจิทัลโดยในทางปฏิบัติที่ประกอบดวยสาระสำคัญ 3 ประการ ไดแก 1) Reintegration หมายถึง 

การบูรณาการใหบริการตาง ๆ ของหนวยงานให เปนหมวดหมูเดียวกันสำหรับการใชประโยชน 

(integrating public services into useable packages) และรวมการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ของรัฐตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดการ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนเอกภาพ (Government Centric)  2) Needs-based holism หมายถึง การปรับปรุง

หนวยงานของรัฐเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน ซึ่งรวมทั้งการ ใหบริการที่ยึดถือ

ประชาชนเปนศูนยกลาง (Cizen Centic) การทำใหความสัมพันธระหวา หนวยงานและประชาชน

กิดข้ึนโดยงาย ไมซับซอน ยุงยาก การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และการตัดลดข้ันตอน ลด

คาธรรมเนียม คาการตรวจสอบ และคาแบบฟอรมที่ไมจำเปนออกไป รวมตลอดไปถึงการใหบริการ

และรับผิดชอบตอประชาชนดวยความรวดเร็วและยืนหยุน การใหบริการแลวเสร็จที่จุดเดียว ความ

สะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางกัน การใหขอมูล และการคนหาขอมูล  3) Digitalization 

หมายถึง การทำใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติงานดวยการนำดิจิทัล เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(information Technology) และระบบการใหขอมลูขาวสาร(information Systems) มาใชในการ

ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนอยางเต็มระบบ (fully digital operations) 

2) การใหความสำคัญกับการท่ีหนวยงานของรัฐนำการปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยี 

สารสน เท ศขน าด ให ญ ม าป รับ ใช  (implementation of large-scale IT system in civil 

government applications) ในการใหบริการประชาชน ประกอบกับในชวงเวลาปจจบุันไดเกดิการ

เติบโตของอินเทอรเน็ต อีเมล และเว็บไซต รวมทั้งไดมีการใชระบบสารสนเทศ (IT systems) กัน

ทั่วไปอยางกวางขวาง เชนน้ี มีสวนสำคัญทำใหเกิดแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 

3) การเกิดขึ้นของการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (the emergences of Digital Era 

Governance) เปนผลมาจาก (1) เทคโนโลยีในหนวยงานของรัฐ (technology effects in 

public agencies) (2) การเปลี่ ยนแปลงในหนวยงานของหนวยงานของรัฐ (organization 

changes in public agencies) (3) การเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารในสังคมของพลเมือง 

(information changes in civil society) และ (4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคมของ

พลเมือง (behavior changes in civil society) เหลาน้ี นำมาสูการกำหนดนโยบาย (policy 

outcomes) ที่สนับสนุนการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 

 สรุป รัฐบาลดิจิทัล เปนการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชเปนกลยุทธสำคัญในการยกระดับการ

ทำงานภาครัฐใหมีความทันสมัย เพื่อสรางบริการที่มีคุณคาสูประชาชน ดวยการทำงานอยางเปน

ระบบและพึ่งพาทุกภคสวน ทั้งหนยงานกครัฐ หนวยงานอิสระ ภาคธุรกิจภาคประชาชน และปจเจก

บุคคลที่มีบทบาทในฐานะผูใหและผูใชขอมูล รวมถึงรวมสรรคสรางสาระที่จำเปนและสำคัญตอการ

ใหบริการของภาครัฐ 

 

แนวโนมผผลกระทบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยดิีจิทัลมีตอโลก 

เมื่อป พ.ศ. 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดอธิบายแนวโนมวา กระแสโลก

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เขามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษยแทบทุกดาน การติดตอสื่อสาร

และ ปฏิสัมพันธของผูคนในสังคมดำเนินบนฐานของขอมูลในอินเทอรเน็ต หลายประเทศในโลกจึง

จำเปนตอง ปรับตัวไปสูความเปนดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสไปสู ระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหลาน้ีสงผลใหเกิดแนวโนมทิศทางการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลโลกข้ึน ดังน้ี    

1. การบูรณาการขอมูลประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen) เปน

การบูรณาการ ขอมูลบุคคลและนิติบุคคลที่กระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานใหเปนภาพเดียว 
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เพื่อตอยอดใหเกิดประโยชน ในการยกระดับคุณภาพงานบริการและการบริหารจัดการภาครัฐ เชน 

ระบบอัลทินน (Altinn) จากประเทศ นอรเวย ซึ่งมีการบูรณาการขอมูลภาครัฐ ทำใหมีขอมูล

เพียงพอในการคำนวณและย่ืนภาษีโดยอัตโนมัติ พลเมืองนอรเวยจึงไมจำเปนตองกรอกแบบฟอรม

เพื่อย่ืนภาษี   

2. การใหบริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer 

Experience) เปน การมุงเนนการใหบริการภาครัฐโดยคำนึงถึงความตองการของประชาชน มี

ระบบวิเคราะหเชิงลึกเพื่อใหบริการ แบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน 

พอรทัลการทองเที่ยว (Incredible India) ของ ประเทศอินเดีย ซึ่งนำเสนอแผนการทองเที่ยวที่

เฉพาะเจาะจงรายบคุคลใหแกนักทองเที่ยว และไดรับรางวัล World Travel Award ใน พ.ศ. 2552  

3 . ก ารให บ ริก า รภาค รัฐแบ บ ค รบ วงจร  ณ  จุ ด เดี ย ว  (One Stop Service 

Management) เปนการ บริการที่รวบรวมขอมูลและบริการของหลายหนวยงานมาไว ณ จุดเดียว

แบบครบวงจร เชน ระบบจดทะเบียน ธุรกิจออนไลน (Online Business Licensing Service: 

OBLS) ของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนระบบกลาง ที่อำนวยความสะดวกใหนักธุรกิจสามารถย่ืนขอ

ใบอนุญาตเพื่อเริ่มตนธุรกิจทุกประเภทได ผานระบบเดียว และใชเอกสารชุดเดียว   

4. การเชื่อมตออุปกรณเคลื่อนท่ี (Internet of Things & Mobility) เปนการเช่ือมตอ

ขอมูลจาก อุปกรณดิจิทัลตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐ และอำนวยความ

สะดวกตอประชาชน เชน โครงการ Safe City ของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนระบบรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณะที่บูรณาการขอมูล จากกลองวงจรปดไปยังศูนยบัญชาการ และนำเครื่องมือ

วิเคราะหภาพเคลื่อนไหวเชิงลึกมาประเมินสถานการณ เสี่ยงเพื่อแจงเตือนเจาหนาที่กอนเกิดเหตุ  

5. การจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชงิลึก (Big Data & Analytics) 

เปนการ บริหารและจัดการขอมูลจำนวนมากทั้งขอมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานขอมูล และขอมูลที่ยังไมมี

ระบบจัดการ (Unstructured Data) โดยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อนำไปใชตอยอดใหเกิดผล 

เชน ระบบบูรณาการ ตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) 

ของประเทศเยอรมัน ซึ่งวิเคราะห ขอมูลเพื่อคาดการณและวางแผนการผลิตบุคลากรใหตรงความ

ตองการของตลาดแรงงาน  

6. การใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน (Shared Services) เปนการใชเครือขายขอมูล

และโครงสราง พื้นฐานเทคโนโลยี เชน บริการดานซอฟตแวรรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการ

เพิ่มขนาด (Economies of Scale) ตัวอยางเชน ระบบ Sing Pass และ Corp Pass ของประเทศ
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สิงคโปร ซึ่งเปนระบบกลางสำหรับยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิในการเขารับบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสทุกประเภทของทุกหนวยงานภาครัฐ  

7. การสรางสมดุลระหวางความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก (Rebalancing 

between Security & Facilitation) การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิน้ันอาจมี

ข้ันตอนมาก จึงจำเปนตองคำนึงถึงความสมดุลระหวางการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและการ

อำนวยความสะดวกใหเหมาะสม เชน โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งใหผูโดยสารที่ไดรับการยกเวนวีซา สามารถลงทะเบียนลวงหนาเพื่อลดข้ันตอนการ

พิสูจนตัวตน ในขณะที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยไวได  

8. การเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) 

เปนการปรับเปลี่ยน กระบวนการทำงานแบบครบวงจรทั้งในดานทรัพยากรมนุษย ข้ันตอนการ

ทำงาน เทคโนโลยีและกฎระเบียบ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดตามเปาหมาย

อยางเปนรูปธรรม เชน การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน (Aadhar) ของประเทศอินเดีย ที่ไดศึกษา

บทเรียนจากตางประเทศและนำมาประยุกตใชเพื่อขับเคลื่อน การจัดเก็บขอมูลลายน้ิวมือ

อิเล็กทรอนิกสใหเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรม  

9. ภาวะผูนำการเปลี่ ยนแปลง (Change Leadership) เป นการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงโดยผูนำ ระดับประเทศ มีความมุงมั่น มีวิสัยทัศน และเล็งเห็นความสำคัญของการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ เชน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่

ภาครัฐสามารถดำเนินงานไดตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว เน่ืองจากไดรับการสนับสนุน

เชิงนโยบายจากผูนำประเทศอยางตอเน่ือง (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2561,:95-97) 

 

การปฏิรูประบบราชการเพ่ือความของรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย 

โลกของอุตสาหกรรมกำลังกวสูการปฏิวัติครั้งใหมที่เรียกว อุตสาหกรรม 40 (ndusty 40 ที่

จะกลายเปนครปลีย่นแปลงครัง้สำคัญ ซึ่งคำว nduรy 4.0 มาจากช่ือ นโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติ

ของเยอรมนีที่ประกาศเมื่อป ค.ศ. 2013 แนวคิดก็คือ โลกจะเขาสูชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 

4 ภายใน 20 ปขางหน ทำใหหลายประเทศตางก็ต่ืนตัวกับผลกระทบที่จะติดตามมาตัวยเชนเดียวกัน 

เน่ืองจากปจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเช่ือมตอกันอยางไรพรมแดนในทุกมิติ ทั้งความรวมมือ

ทางการค ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความรวมมือทางดานศรษฐกิจและสังคม 

เปนตัน แนนอนวา ในอีกมุมหน่ึงยอมเกิดการแขขันกันสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดวยเหตุผลประการหลังน้ีเอง 

หลายประเทศจำเปนตองปรับตัวสูการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 40 ตามกันไป เพื่อเพิ่มศักยภาพ
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ของตนเองในการแขงขัน แนวโนมหน่ึงที่มองเห็นในขณะน้ีคือ ผูคนกำลังหันมาใชคำศัพท 

อุตสาหกรรม 40 (ndustry 4.0) อินเทอรน็ต ออฟริงส หรือ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 

Things หรือ เo) หรือแมแตอินเทอรเน็ต ออฟ ริงส สำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Internet of 

Things หรือ แ มากย่ิงข้ึน และในยุคตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยี o จะเขามามีบทบาทสำคัญอยาง

มาก เพราะอุตสาหกรรมสวนใหญจำเปนตองพึ่งการวิเคราะหการผลิตที่แมนยำยุคน้ีจะเปนการให

ความสำคัญกับการสรางระบบอัจฉริยะที่รวมสวนตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิต 

และครอบคลุมมากควการนันแคไอโอที เน่ืองจากเปนการผสานรวมระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย การ

สงเสริมการผลิต และการพิจารณาทุกสิ่งบนพื้นฐานของความเปนจริง เปนตน สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560) ไดแบง ยุคขอการบริหารภาครัฐไทยไว 4 ยุค ไดแก 

 ยุค 1.0  รัชกาลที่ 5 วางรากฐานประเทศและจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน

ตามแนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม และต้ังกระทรวง กรมให

เหมาะสมกับเวลาและสถานการณแวดลอม  รัชกาลที่ 7 วางระบบขาราชการพลเรือนสมัยใหมเนน

ระบบคุณธรรม  (merit system) 

 ยุค 2.0 ชวงแผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 เปนตนมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย

ชุณหวัณ ระบบาชการมีความเขมแข็งและเปนผูนำการพัฒนาประเทศการบรหิารราชการเปนไปตาม

แนวทางคลาสสิกของ Max Weber วาดวยความชอบธรรมทางการเมืองที่มาจากเหตุผลและ

กฎหมาย (legal-rational legitimacy) – hierarchy - rule-based - government-oriented - 

professionalism  

 ยุค 3.0 ป 2540 ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 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) 

ซึ่งมีความจำเปนตองพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปในลักษณะภาครัฐอัจริยะ (smart and high 

performance government)รวมถึงเปดกวางและเช่ือโยงกันถึงกัน (open and connected 

government)ทั้งระหวางภาครัฐตัวกันเองและภาคสวนอื่น ๆ เพื่อใหภาครัฐเปนที่พึ่งของประชาชน 

และเปนที่เช่ือถือไววางใจได 
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เพื่อรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะตองทำงานโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (Better 

overnance, Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ

ทำงานใหมเพื่อพลิกโฉม (transform) ใหสามารถเปนที่เช่ือถือไววางใจและเปนพึ่งของประชาชนได

อยางแทจริง (Credible and Trusted Government) ดังน้ี 

1. เปดกวางและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) คือ การทำงาน

ตองเปดเผยและโปรงใสเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่น ๆ เขามามีสวนรวม โอนถายภารกิจที่

ภาครัฐไมควรดำเนินการเองไปใหภาคสวนอื่นดำเนินการแทน จัดโครงสรางการทำงานเปนแนว

ระนาบ มากกวาสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง และเช่ือมโยงการทำงานราชการบริหารสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 

2. ยืดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ทำงานโดยมองไป

ขางหนา (คิดเสมอวาประชาชนจะไดอะไร) มุงเนนแกไขปญหาใหประชาชน ใหบริการเชิงรุก ไมตอง

รอใหประชาชนมาขอความชวยเหลือ จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

การทำงานตองมีการวิเคราะหความเสีย่งเพื่อเตรียมการลวงหนา นำองคความรูที่เปนสหสาขาวิชามา

สรางนวัตกรรมหรือประยุกตเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลไดทันเวลา ปรับตัวใหเปนสำนักงานที่

ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง และทำใหขาราชการมีความผูกพันตอการปฏิบัติงาน 

แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลเปนแนวคิดที่มาจากในคราวการ

ประชุม คณะกรรมการเตรียมการดานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 

8 กุมภาพันธ 2559 ที่พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม โดยที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ รางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู 

DIGITAL THAILAND คือการที่ประเทศ ไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสราง พื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และ

ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง 

และย่ังยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยรางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม มีเปาหมายใน

ภาพรวม 4 ประการดังตอไปน้ี  1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต

และการบริการ  2. สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ผาน

สื่อดิจิทัลเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  3. เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมี

ความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการด าเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  4. ปฏิรูป

กระบวนทัศนการทำงานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช ประโยชน

จากขอมูลเพื่อใหเปนการปฏิบัติงานที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (กลุมยุทธศาสตรและ 

แผนการประชาสัมพันธ ส านักโฆษก, 2559 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 

2559)  ทั้งน้ี เห็นไดวาเปาหมายที่เกี่ยวของกับรัฐบาลดิจิทัล คือ เปาหมายการปฏิรูปกระบวนทัศน

การท างาน และการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล

เพื่อใหเปนการปฏิบัติงานที่ โปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งเปนกระบวนทัศนของการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการ ใหบริการของภาครัฐที่ถูกเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และมี

เปาหมายการสรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูล ขาวสารและบริการตาง ๆ ผานสื่อ

ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะจะทำใหประชาชน ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุม

ผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอยางเทาเทียม คุณภาพชีวิต

ของประชาชนจะดีข้ึนจากการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ โดยเฉพาะบริการ 

สาธารณะพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตโดยผานทางเทคโนโลยีดิจิทัล   

วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 “ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานมีการ

ทำงานแบบอัจฉริยะใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลางและขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไดอยางแทจริง” 

 ภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศนที่กำหนดไวน้ัน ตองอยูบนพื้นฐานของการ

ดำเนินการ 4 ประการ ไดแก การบูรณาการภาครัฐ(Government Integration) การดำเนินงาน

แบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric 

Services) และการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 

 1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) 
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 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหวางหนวยงาน

รัฐตางๆ ต้ังแตการเช่ือมโยงขอมูล บริการไปจนถึงการดำเนินงาน  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานและการใหบรกิารของรัฐ ทั้งในระดับหนวยงานยอยไปจนถึงระดับกระทรวง ซึ่งการเกิด

การบูรณาการภาครัฐดังกลาวจะทำใหรัฐบาลตระหนักถึงความตองการและความจำเปนในการนำ

เทคโนโลยีมาปรับใชกับการดำเนินงานตางๆ ในแตละหนวยงาน เพื่อลดความซาซอนในดานการ

เบิกจายงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ หรือแมแตการดูแลรักษาระบบตางๆ อีกทั้งยังเพิ่ม

ประสิทธิภาพจากการใชบรกิารทางเทคโนโลยีรวมกนั (Share Services) และการประหยัดตอขนาด 

(Economies of Scale) ในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานกลาง นอกจากน้ี การบูรณาการภาครัฐยัง

นำไปสูการใหบริการ ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ที่สามารถตอบโจทย

ดานการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมากย่ิงข้ึน 

 2) การด าเนินงานแบบอัจ ริยะ (Smart Operation) 

 การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) คือการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ

ดิจิทัลที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐไทย เพื่อใหสามารถดำเนินงาน

อยางถูกตองแมนยำ รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเช่ือมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ 

(Internet of Things) ตาง ๆ อยางทั่วถึง ทำใหเจาหนาที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันได

เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ย่ิงไปกวาน้ันอาจมีการเช่ือมตอเครื่องมืออุปกรณใหสื่อสาร

ถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยการควบคุมของเจาหนาที่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อนำระบบการจัดการ

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาชวยจัดระเบียบฐานขอมูล ประกอบกับนำเครื่องมือวิเคราะหขอมูล

เชิงลึก (Analytics) มาชวยทำความเขาใจขอมูลอยางลึกซึ้ง จะชวยทำใหเจาหนาที่ภาครัฐไทย

สามารถคาดการณลวงหนา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และหนวยงานภาครัฐไทยสามารถจัดทำ

บริการแบบเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) 

 การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) คือการ

ยกระดับงานบริการภาครัฐใหตรงกับความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดย

ภาครัฐไทยจะตองรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และ

การอำนวยความสะดวก(Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนกำหนด

ระดับการรักษาความปลอดภัยและระดับความเขมงวดของการยืนยันพิสูจนตัวตนใหเหมาะสมกับ

ความซับซอนของงานบริการ ประเภท ของงานบริการ และกลุมผูรับบริการตางๆ  
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 4) การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 

การสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ การวาง

แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัย

กระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลงโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven Transformation) ที่มี

การปรับเปลี่ยนองคกรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในดานทรัพยากรมนุษย 

(People) ข้ัน ตอน ก ารท  างาน  (Process) เท ค โน โล ยี  (Technology) แล ะกฎ ระ เบี ยบ 

(Regulation) รวมทั้งมีการขับเคลือ่นโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการก ากับดูแล (Project 

Management and Governance) ที่ชัดเจน ภายใตการสนับสนุนของผูน าระดับประเทศที่มีความ

มุงมั่น มีวิสัยทัศน และเล็งเห็นความสำคัญของการน าเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศอยาง

แทจริง (Change Leadership) อันจะส งผลใหภาครัฐสามารถดำเนินงานต้ังแตตนจนจบ

กระบวนการไดอยางไรรอยตอ (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) 2560,43-

45) 

 

สรุป 

 ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีความกาวหนา และเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตและการประกอบธุรกิจ

ของประชาชน  ซึ่งในการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ ที่ผานมายังมิไดนำเทคโนโลยีมาใชใน

การพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางเต็มที่ และโดยที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  

โดยใหมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใช ในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทำ 

บริการสาธารณะ  และใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน

เพื่อใหเปนระบบขอมูล  เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินและเพื่ออ านวยความสะดวก

ใหแกประชาชน  สมควรใหมีกฎหมายในการขับเคลื่อนใหเกดิการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน

และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการ

ใหบริการภาครัฐใหอยูในระบบดิจิทัล  อันจะนำไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทำงานและ

ขอมูลเช่ือมโยงกันระหวางหนวยงานของรัฐอยางมั่นคงปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เปดเผย

และโปรงใส รวมทั้งประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการและสามารถ ตรวจสอบการ

ดำเนินงานของหนวยงานของรัฐได   
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คุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหม 

Qualifications of Monks for Buddhism Propagation in Modern Society 

 

พระครปูลัดอุดร ปริปุณโณ∗   ประดิสิษฐ  ประคองสาย∗∗ 

 

บทคัดยอ 

การเผยแผพระพุทธศาสนา คือการนำคำสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปสูบุคคลและ

มวลชน โดยมุ งใหผูรับเขาใจและนำไปปฏิบั ติได โดยการกำหนดแนวทาง วิธีการ เทคนิค 

เปาประสงคของการดำเนินงานเผยแผ พระนักเผยแผตางมีวิธีการเผยแผธรรมะหลากหลายวิธี มี

วิธีการเผยแผในรูปแบบพิธีกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดในรูปแบบธรรมะสัญจรตาม

หมูบาน โรงเรียน โดยการเทศนาบรรยาย การปาฐกถา และการสนทนาธรรม เปนการดำเนินงาน

ของคณะสงฆในแตละพื้นที่ซึ่งรวมกลุมกันทำในลักษณะจิตอาสา ซึ่งสวนใหญจะเนนเรื่องการอดทน 

กตัญู การเสียสละ ชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน บำเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การใหทานหลัก

ของศีล 5 การ ครองคน ครองตน ครองงาน อริยสัจ 4 ฆราวาสธรรม พรหมวิหาร และคุณสมบัติ

สำหรับพระนักเผยแผที่พึงประสงคในสังคมยุคใหม ตองเปนที่นายกยองเปนผูทรงศีลเปนแบบอยางที่

ดี ยึดโอวาทปาติโมกขเปนหลัก มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักธรรมภาษา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มี

ประสบการณความประพฤติดีรักในการเผยแผ มีความอดทน เปนนักเสียสละที่ดี มีความรูความ

เขาใจในหลักธรรมเปนอยางดี และมีรูปแบบการเผยแผที่หลากหลายนาสนใจ จึงจะสงผลใหการเผย

แผประสบผลสำเร็จมากย่ิงข้ึน 

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 

                                                             
∗ อาจารยประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

∗∗ ภาควิชานิติศาสตร 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 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 

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 พระพุทธเจาหลังจากที่พระองคไดทรงตรัสรูเปนพระอนุตตรสัมมาสัม

พุทธเจาแลว พระองคทรงออกแสดงธรรมเผยแผธรรมะที่พระองคทรงตรัสรูกับคนที่พระองคทรง

คุนเคยกอนเปนลำดับแรก จากครั้งแรกที่พระองคทรงมีพระทัยทีจ่ะสัง่สอนเหลาเวไนยสัตย พระองค

ทรงมีวิธีการในการขับเคลื่อนกองทัพธรรมเผยแผพระพุทธศาสนาใหประสบความสำเร็จมีผูนับถือ

จำนวนมาก ในขณะที่มีลัทธิ ความเช่ือเกิดข้ึนมากมายพระองคไมทรงวาลัทธิ ความเช่ือน้ันไมดี แต

กลับทรงยกยองเห็นพองดวยกับคำสอนที่ดีงามบางประการ คำสอนบางอยางที่ไมดี พระองคก็

ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางมีเหตุผล (เสถียร โพธินันทะ, 2540 : 48) ถือเปนสวนหน่ึงที่ทำใหการประกาศ

ศาสนาของพระองคบรรลุผลลำดับแรก พระพุทธองคไดตรัสสอนใหพระภิกษุพุทธสาวกตองพยายาม
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ฝกฝน พัฒนาตนใหกาวถึงจุดสูงสุดคือสำเร็จเปนพระอรหันตผูมีความบริสุทธ์ิเปนยอดภิกษุใน

พระพุทธศาสนา เพื่อจะไดเปนผูสมควรตอการรับทักษิณา เหมาะสมตอการเคารพ นบไหว

สักการบูชาของชาวบาน และเปนเน้ือนาบุญที่ยอดเย่ียมของชาวโลก โดยพระภิกษุที่สำเร็จเปนพระ

อรหันตน้ันนับวาเปนผูมีคุณสมบัติเพียบพรอมที่จะทำหนาที่เผยแผพุทธธรรมไดอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ เพราะเปนผูมีคุณธรรมสูงสงมีคุณสมบัติที่ดีเย่ียมเฉกเชน คุณสมบัติของทหารหรือ

นักรบอาชีพที่คูควรเปนองครักษพิทักษพระเจาแผนดิน 4 ประการ คือ ฉลาดในฐานะ (มีหลักมั่นคง) 

ยิงไดไกล ยิงไดเร็ว และทำลายขาศึกหมูใหญได (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/181/281-283) เพราะพระ

พุทธองคทรงมีกำลังสำคัญ คือพระสาวกที่ลวนแตสำเร็จเปนพระอริยบุคคลช้ันพระอรหันต ชวย

พระองคประกาศเผยแผพุทธธรรมในระยะแรกแหงการกอต้ังประดิษฐานพระพุทธศาสนา จึงทำให

การเผยแผพระพุทธศาสนาตามพุทธวิธีดังกลาวประสบผลสำเร็จ มีผูหันมานับถือพระพุทธศาสนา

เปนที่พึ่งมากมาย 

การเผยแผธรรมะน้ันถือวามีความสำคัญอยางมาก เพราะถือเปนปจจัยหลักอยางหน่ึงที่ทำ

ใหพระพุทธศาสนาดำรงอยูไดตราบจนปจจบุันน้ี ก็เพราะอาศัยเหลาพระสาวกในการสืบทอดตออายุ

ของพระศาสนาเรื่อยมา คือ มีการประกาศเผยแผสืบทอดศาสนธรรมในหมูพุทธสาวกกันมาโดย

ลำดับจากคนกลุมหน่ึงไปสูคนอีกกลุมหน่ึง จากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง โดยพุทธสาวกเหลาน้ัน

ตางยึดถือเอาอุดมคติในการเผยแผพระพุทธศาสนา ตามพุทธประสงคขององคพระสัมมาสมัพทุธเจา

ที่พระองคทรงตรัสใหพระสาวกออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาตามนิคมตางๆ มีใจความวา (วิ.ม. 

(ไทย) 4/32/49-50) 

“...ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล แกชนหมู

มาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและ

ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย...” 

ถือเปนพันธกิจอันสำคัญย่ิงที่สืบตอกันมาของพระสงฆสาวกที่จะตองนำหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาที่พระองคทรงตรัสรูมาออกเผยแผใหชาวโลกไดรูและเขาใจในหลักธรรม การ

ดำเนินงานเผยแผหลักพุทธธรรมน้ัน จึงมีความสำคัญย่ิงตอสถานการณพระพุทธศาสนาทั้งในอดีต

และปจจุบัน จึงกลาวไดวา พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมั่นคงอยูไดดวยการเผยแผคือการประกาศ

เปดเผยอริยสัจธรรมความจรงิอันประเสริฐทีพ่ระพุทธเจาตรัสรู เพื่อใหเกิดกระบวนการศึกษา ปฏิบัติ

ตามหลักไตรสิกขา อันสงผลเปนความหลุดพนจากวัฏฏทุกขไดในที่สุด ตราบใดที่พุทธบริษัทมี

พระภิกษุพุทธสาวกเปนตน ยังขวนขวายรังสรรคงานเผยแผโดยมุงมั่นประกาศหลักพุทธธรรมใหขจร

ขจายไปทั่วทุกอณูภูมิภาคของโลก ก็เปนที่มั่นใจไดวาพระพุทธศาสนาจะดำรงสันติภาพกอใหเกิด
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สันติสุขแกมวลมนุษยชาติอยูตราบน้ัน (แกว ชิดตะขบ, 2553 : 23) กลาวเฉพาะประเทศไทย เปนที่

ประจักษชัดวาสังคมไทยในอดีตสวนใหญไดรูจัก เขาใจเขาถึงหลักธรรมคำสั่งสอนอันประเสริฐของ

พระพุทธองคจนสามารถเลือกสรรนำไปบูรณาการเชิงปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน 

กอใหเกิดเปนวิถีพุทธคือวิถีไทย ดำรงชีวิตอยูอยางรมเย็นเปนสุข บรรเทาซึ่งความเดือดรอนมาชา

นานได ก็เพราะอาศัยการเสียสละทุมเทชีวิตอทุิศเวลาชวยกันประกาศเผยแผพระพุทธศาสนาของ

บรรพชนไทยทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถผูมีวิสัยทัศนอันกวางไกล มองเห็นคุณคาและความสำคัญ

ของพระพุทธศาสนาที่มีตอชาติบานเมืองไทย พระสงฆในฐานะพระนักเผยแผจึงจำเปนที่จะตองมี

พรอมทั้งความรู ความสามารถที่หลากหลายดาน อันเปนคุณสมบัติของพระนักเผยแผเพื่อที่จะไดนำ

ธรรมะไปสูประชาชน อุบาสกอุบาสิกา ชวยช้ีแนะสิ่งที่เปนสาระของชีวิตจริงๆ ตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนา สั่งสอนในสิ่งที่เปนสัจจะธรรมตามสมควรแกฐานะ เปนพระนักเผยแผที่สังคม

ตองการ เพราะในสังคมปจจุบันน้ีเปนสังคมที่กาวล้ำทันสมัย เปนสังคมของขอมูลขาวสารสามารถ

เขาถึงความรูและการศึกษาไดตลอดเวลา ซึ่งทำใหทัศนคติ ความเช่ือ วิถีปฏิบัติ รวมถึงการดำรงชีวิต

ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆซึ่งทำหนาที่ในการเผยแผหลักธรรม ตองสั่งสอนใหดำรงตน

อยูในคุณงามความดี ตองมีคุณสมบัติและวิธีการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เขาใจและเขาถึงบุคคล

ในสังคมซึ่งเปนสังคมยุคใหมใหมีความเช่ือ การปฏิบัติ การดำรงตนอยูในสังคมตามครรลองธรรม

และมีความสุข 

ในเรื่องของคุณสมบัติ อาจาระ หลักธรรมและแนวทางในการเผยแผของพระนักเผยแผใน

สังคมยุคใหม พระนักเผยแผที่ทำหนาที่ในการแสดงธรรมใหกับประชาชนไดเขาใจและนำไปปฏิบัติ

ใหเกิดมรรคและผลน้ัน ภาพลักษณ พฤติกรรม หรือบริบทตางๆ ตองเปนที่นาเคารพ นับถือ 

เหมาะสมกับสมณะสารูป วัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ดำรงตนใหอยูในศีลาจารวัตรเสมอ ทำ

ตัวเองใหเขาใจเขาถึงในหลักธรรมน้ันๆ กอน ที่สำคัญไมแพกันคือดานรูปแบบหรือแนวทางในการ

สื่อสาร ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีมีความสำคัญย่ิงตอการเผยแผ และเปนขอที่นาศึกษาหาคำตอบวาพระ

นักเผยแผที่พึงประสงคในสังคมยุคใหมจะตองมีคุณสมบัติแบบไหนตอไป 

 

ยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนา 

การดำเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาต้ังแตครั้งพุทธกาลเปนตนมามีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

ซึ่งนักเผยแผตองทำความเขาใจใหดีวาการเผยแผเชิงรับหมายถึงการเผยแผดวยการเทศนการสอน

เปนหลัก สวนการเผยแผเชิงรุก หมายถึง การใชสงเคราะหและสาธารณสงเคราะหอีกดวย ดังน้ันใน
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บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกของคณะสงฆไทย จึงสามารถสรุปเปนภาพรวมไดเปน 3 

ดานหลักๆ ดังน้ี 

1) งานดานการเผยแผ คือ การเผยแผพระพุทธศาสนาสูสังคม โดยรุกออกไปขางนอกวัด 

ทั้งน้ีไมข้ึนอยูกับกาลเวลา สถานที่ ในฐานะพระธรรมทูต โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

ภาษาที่เขาใจงายโดยมีขอมูลจากฐานความรูหรืองานวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

2) งานดานการศึกษาสงเคราะห คือการเปดวัดหรือศาสนสถาน ใหเปนศูนยกลางแหง

การศึกษาเรียนรูในรูปแบบการใหการศึกษาทุกระดับช้ันทั้งในระบบและนอกระบบ โดยไมหวังผล

กำไร 

3) งานดานการสาธารณสงเคราะห คือการทำวัดหรือศาสนสถานใหเปนที่พักผอน เปนที่

พึ่งของสังคมชุมชน เชน การจัดสรางโรงพยาบาล สถานีอนามัย ที่พักอาศัย ที่พักฟน ที่สรางอาชีพ

รายได โดยวัดเปนเจาของดำเนินการบรหิารจัดการเอง การเขาไปสนับสนุน การเขาไปแสวงหาการมี

สวนรวม และการเขาไปแบบใหเปลา  

การดำเนินงานที่เปนกระบวนการถือเปนการดำเนินงานอยางมีแผนงานตามระบบ จึงทำ

ใหพระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงจนถึงทุกวันน้ี ซึ่งขอน้ีอาจทำใหดูเหมือนเปนความสมบูรณ

พรอมของพระศาสนาจนละเลยที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับศาสตรสมัยใหม ทำใหตกอยูในความ

ประมาท เพราะไมอาจสรางจุดดึงดูดความสนใจใหเกิดข้ึนกับคนรุนใหมได การเรียนรูเพื่อจะนำ

ศาสตรสมัยใหมมาปรบัประยุกตใชกับหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา จึงเปนประโยชนโดยตรงตอ

การกำหนดนโยบาย การวางแผนงานและแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสังคมยุคปจจุบัน 

สถาบันการศึกษา องคกร และหนวยงานตางๆ จึงมีความต่ืนตัวในการดำเนินงานโดยใชแผน

ยุทธศาสตรใหเปนกลไกสำคัญ เพื่อใหเกิดการกระตุนและเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (คณาจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 : 66) งานเผยแผพระพุทธศาสนาผูปฏิบัติงานควร

กำหนดยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายของงานใหเปนระบบ วิเคราะหขอมูลตางๆ โดยองครวม ใช

หลักการวิเคราะหสถานการณ 4 ดาน ที่เรียกวา SWOT เหมือนตัวอยางที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึง ในโครงการ

ฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ สรุปใจความไดวา  

1) จุดแข็ง (S=Strength) คำแรกคือจุดแข็ง(Strength) ไดแก เวลาที่จะลงไปในพื้นที่ใด

ตองหาขอมูลใหไดกอนวา พื้นที่น้ันมีอะไรเปนจุดแข็งที่ทำใหเรานาจะทำงานกาวหนาไปดวยดี 

2) จุดออน (W=Weakness) ขอดอยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบใหการปฏิบัติงานไม

กาวหนา เชน เรื่องภาษาและการบริหารจัดการ 
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3) โอกาส (O=Opportunity) ขอเดนที่เปนตัวกระตุนหรือเปนสิ่งทาทาย ใหเกิดการอยาก

รูอยากเห็น อยากทดลอง อยากพิสูจน 

4) สิ่งคุกคาม (T=Threat) สวนที่เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลเสียตอการปฏิบัติงานใน

ระยะยาว เชน บุคลากรผูอุทิศตนเพื่อการเผยแผอยางจริงจังมีนอย และไมมีการดำเนินงานอยาง

ตอเน่ือง 

การทำงานดานการเผยแผสิ่ งที่สำคัญ เบื้ องตนคือการวางแผนกำหนดแนวทาง 

เปาประสงคของการดำเนินงาน การวิเคราะหแผนงานตามหลักการของ SWOT ก็เปนอีกแนวทาง

หน่ึงที่ผลักดันใหยุทธศาสตรที่กำหนดเดินไปใหถึงความคาดหวังที่กำหนดไวในแผนแมบทการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ป พ.ศ.2554-2559 ไดกำหนดยุทธศาสตรในการเผยแผพระพุทธศาสนาไว 4 ขอ

ใหญๆ  ดวยกัน คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 อุปถัมภ สงเสริม สนับสนุนการเผยแผพระพทุธศาสนา 

กลยุทธที่ 1 อุปถัมภบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนา  

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะ

สงฆ  

ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มและพัฒนาบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีศักยภาพและขีด

ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  

กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดกิจกรรมการเผยแผหลักพุทธธรรมดวยรูปแบบและวิธีการที่

หลากหลาย 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน  

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหวัดมีศักยภาพเปนศูนยการเรียนรูหลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ

กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา  

กลยุทธที่ 3 สงเสริม พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทุกมิติ  

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการเผยแผพระพุทธศาสนา 

กลยุทธที่ 1 จัดต้ังและพัฒนาศักยภาพองคกรการเผยแผพระพุทธศาสนา  

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูองคกรทุกภาคสวน  

ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเผยแผ่ตอ้งเขา้ใจในสถานการณ์ต่างๆ เขา้ใจ เรียนรู้ ถึงพฤติกรรมของบุคคล 

สถานท่ี หรือประเพณีของถ่ินนั้น ๆ ด้วย อีกอย่างหน่ึงตอ้งมีจิตวิทยาคือการเขา้ใจถึงพฤติกรรม
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ของความเป็นมนุษย ์ความเป็นอยู่ การดาํเนินชีวิต เพ่ือการนําหลกัธรรมมาแสดงมาถ่ายทอดให้

ตรงกับสภาพการของบุคคลนั้นๆ การแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละ

ครั้ งพระองค์ก็ทรงพิจารณาจากส่ิงต่างๆ ก่อนจะแสดงธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูฟั้ง 

และในการแสดงธรรมแต่ละครั้ งของพระองค ์ทรงมีจิตวิทยาต่างๆ เช่น การช้ีแจงให้เห็นชดั แจ่ม

แจ้ง ราวกับว่าเคยเห็นดว้ยตา การเร้าให้อยากรับเอาไปปฏิบตั ิอาจหาญแกลว้กลา้ มีกาํลงัใจ และ

อีกมากมาย ในการเผยแผ่หลกัธรรมคาํสอนในแต่ละครั้ งนั้นก็เพ่ืออนุเคราะห์มนุษยท์ั้งหลายท่ียงั

วนเวียนอยู่ในวฏัฏสังสารทนทุกข์อยู่กับอาสวะท่ีหลอกล่อให้สัตว์โลกติดอยู่กับส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือ

ประโยชน์ตนเองดว้ย เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมดว้ยและประโยชน์ของทั้งสอง 

 

คุณสมบัติของพระนักเผยแผในพระพุทธศาสนา 

การเปนนักเผยแผที่ดีตองงามทั้งนอกและใน คืองามทั้งจิตใจภายในและกิริยามารยาท ขอ

วัตรปฏิบัติที่แสดงออกมาภายนอก รวมถึงบริบทสภาพแวดลอมตางๆ ดังน้ี 

คุณสมบัติภายนอก 

คุณสมบัติภายนอก ไดแก ดานบุคลิกภาพ หมายถึง รูปรางหนาตา การแสดงออก 

ทางการเคลื่อนไหว เปนมารยาทที่งดงาม สังคมยอมรับ มีความเปนเสนห มีทาทีสงาผาเผย องอาจ 

สงบเยือกเย็น จึงเปนเหตุใหผูฟงเกิดศรัทธาย่ิงข้ึน ดังคำสรรเสริญของพราหมณในพรหมายุสูตรวา 

“ชนทั้งหลายที่ทานพระสมณโคดม ทรงช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทานใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีก

ถาแลว เมื่อลุกไปจากที่น่ังแลวก็ยังเหลียวหลังกลับมามอง ดวยไมอยากจะละจากไป” (ม.ม. (ไทย) 

13/387/480) 

 

คุณสมบัติภายใน 

คุณสมบัติภายใน เปนคุณธรรมที่ผูเผยแผพึงปฏิบัติ และเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจใน

หลักพุทธธรรม เพื่อจะไดสอนใหถูกประเด็นทั้งภาคทฤษฎี (พระปริยัติสัทธรรม) และภาคปฏิบัติ 

(ปฏิบัติสัทธรรม) โดยมีจุดมุงหมาย คือ ปฏิเวธสัทธรรม ไดแก ความสุข ความเจริญ ตอผูฟงเปนที่ต้ัง

และมีจิตประกอบดวยเมตตาเปนหลัก ดวยคุณธรรมบุคคลผูจะเผยแผ หรือประกาศหลักพุทธธรรม

ในพระพุทธศาสนาไดดีน้ัน พึงต้ังอยูในคุณสมบัติที่เกื้อกูลตอชาวโลกหลายประการ ดำรงตนอยูใน

องคคุณของนักเผยแผที่ดี เพื่อยังศรัทธาความเลื่อมใสและใหการเผยแผมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังตอไปน้ี 
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1) ปณิธาน ในการแสดงธรรมตอผูฟง นักเผยแผพึงต้ังจิตไวในใจของตนกอนแสดงวา จัก

กลาวช้ีแจงไปตามลำดับเหตุการณ พรอมยกเหตุผลใหสมจริงมาประกอบ แสดงดวยเมตตาจิตหวัง

อนุเคราะหไมใชเพื่อหวังลาภสกัการะ และไมแสดงธรรมไปกระทบตอใครใหเสยีหายหรือตำหนิตรงๆ 

ทำใหผูฟงคนน้ันเกิดความไมพอใจ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/159/263) 

2) ปฏิสัมภิทา ความเขาใจ ปญญาที่แตกฉานในอรรถ (เน้ือหาสาระ) เขาใจในธรรม 

(อธิบายยอหรือพิสดารได) เขาใจในหลักนิรุกติ (การช่ำชองในภาษา) และเขาใจในหลักปฏิภาณ คือ 

ไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/172/252-253) 

3) พหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดฟงมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องตน มี

ความงามในทามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 

บริบูรณครบถวน แลวทรงจำไวไดคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดีดวยทิฏฐิ (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 

22/87/104-105, องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/87/155) 

4) การรูจักแสดงธรรมไปตามข้ันตอน การแสดงธรรมไปโดยคำนึงถึงภาวะของผูฟงเปน

หลัก โดยเริ่มจากสิ่งทีม่องเหน็ดวยตาไปจนถึงพิจารณาเหน็ดวยปญญาภายในของตน ไดแก เลาเรื่อง

ทานกถาใหฟงกอน (การใหทาน) ช้ีแจงผลดีของการเปนคนมีศีลมีความประพฤติที่เรียบรอยดีงาม 

จากน้ันก็เลาเรื่องสวรรค คือ ความสุขใจใหฟงถัดมา และโยงไปเรื่องโทษของกามที่ทำใหมนุษยตอง

ทุกขกายทุกขใจอยูน้ี ขอสุดทายก็ช้ีแจงทางออกจากกามหรือทางออกจาก ทุกขน้ัน โดยวิธีการสลัด

ทิ้งกาม ในเรื่องหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาน้ันถือวา สำหรับนักเผยแผกับผูฟงน้ันมี 

ความสัมพันธกันในฐานะเปนกัลยาณมิตร ผูมีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรกันในดานของการอบรม

สั่งสอนและใหคำแนะนำตางๆ ในพระไตรปฎกไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูที่เปนกัลยาณมิตร หรือ

องคคุณของความเปนกัลยาณมิตร 7 ประการ (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/37/57) ไววา 1. เปนที่รักเปนที่

พอใจ 2. เปนที่เคารพ 3. เปนที่ยกยอง 4. เปนนักพูด 5. เปนผูอดทนตอถอยคำ 6. เปนผูพูดถอยคำ

ลึกซึ้งได 7. ไมชักนำในอฐานะ เพราะในทางพระพุทธศาสนาถือวา ผูเผยแผกับผูฟงหรือผูสอนกับ

ผูเรียนน้ัน ตองประสานสัมพนัธกัน มีความกรุณาตอกัน โดยเฉพาะในดานการอบรมสั่งสอนน้ัน ยอม

เปนสวนประกอบที่สำคัญใหเกิดคุณลักษณะของผูสอนซึ่งเรียกวา องคคุณของกัลยาณมิตร ดังน้ัน 

นักเผยแผพุทธธรรมที่ดีจึงมีลักษณะคุณสมบัติซึ่งเปนองคของกัลยาณมิตร 7 ประการ สามารถสรุป

ไดวาคุณสมบัติของผูเผยแผ เปนสิ่งที่ทำใหผูฟงเกิดศรัทธาและยอมปฏิบัติตามในคำสอนอยางนา

อัศจรรย โดยผูสอนพึงมีคุณสมบัติที่ปรากฏภายนอกและคุณสมบัติภายใน ไดแก ดานบุคลิกภาพ 

หมายถึง รูปรางหนาตาและคุณสมบัติภายใน เปนคุณธรรมที่ผูเผยแผพึงปฏิบัติ และเพื่อใหเกิด
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ความรู ความเขาใจในหลักพุทธธรรม เพื่อจะไดสอนใหถูกประเด็นทั้งภาคทฤษฎี ดำรงตนอยูในองค

คุณของนักเผยแผที่ดี เพื่อยังศรัทธาความ เลื่อมใสและใหการเผยแผมีประสิทธิภาพสูงสุด  

องคแหงพระธรรมกถึก 

พระธรรมกถึกเปนคำเรียกพระภิกษุผูเปนนักเทศน เปนคำกลาวยกยองใหเกียรติแสดงถึง

ความเปนผูรูทางศาสนธรรมอยางดี และประกอบดวยองคคุณ 5 ประการ (พระธรรมกิตติวงศ (ทอง

ดี สุรเตโช), ม.ป.ป. : 645) 

1) “อนุปุพฺพิ กถํ กเถสฺสามติี ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงต้ังใจวา เราจักแสดงธรรม

ไปตามลำดับ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น กลาวคือ การแสดงธรรมไปตามลำดับ ไมตัดลัดใหขาดความ 

ไมแสดงสลับสับสนกัน 

2) “ปริยายทสฺสาวี กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงต้ังใจวา เราจักแสดง

อางเหตุ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น กลาวคือ แสดงเหตุใหผูฟงเขาใจ ช้ีเหตุผลใหเขาใจในธรรมน้ันๆ 

3) “อนุทยตํ ปฏิจฺจ กถํ กเถสฺสามติี ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงต้ังใจวา เราจักแสดง

ธรรมอาศัยความเอ็นดู แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น กลาวคือ ต้ังใจใหผูฟงรูย่ิงเห็นจริงในธรรมที่ควรรู

ควรเห็น ใหมีอุตสาหะนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควร 

4) “น อามิสนฺตโร กถํ กเถสฺสามีติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงต้ังใจวา เราจักเปนผู

ไมเพงอามิสแสดงธรรม แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น กลาวคือ ไมเห็นแกลาภสักการะ ไมแสดงธรรม

ดวยโลภเจตนา 

5) “อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ กถํ กเถสฺสามติี ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพ” ภิกษุพึงต้ังใจ

วา เราจักไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น แลวจึงแสดงธรรมแกผูอืน่ กลาวคือ ไมยกตนขมผูอื่น ทั้ง

ที่มาฟงและไมไดมาฟง และไมเสียดสีผูอื่น แมเขาจะมาฟงอยูในที่น้ันหรือไมก็ตาม  

คำวา พระธรรมกถึก หมายถึง การถายทอดธรรมอันเปนคำสั่งสอนทางศาสนาดวยการ

แสดงช้ีแจงใหฟง เปนการเผยแผศาสนาแบบหน่ึงที่ใชกันมาแตสมัยพุทธกาล การเทศนในสมัย

พุทธกาลไมมีพิธีการแตอยางใด เพียงผูแสดงน่ังอยูในสถานที่สมควรและผูฟงมีลักษณะต้ังใจฟงก็

สามารถแสดงได ในขณะที่การเทศนาน้ัน อาจมีลักษณะลีลาตางกันไปบางตามแตอุปนิสัยของแตละ

บุคคล 

คุณสมบัติของพระธรรมกถึก 

บุคลิกภาพเปนคุณสมบัติภายนอกของพระธรรมกถึก ไดแก ความสงางาม วาจาสุภาพ 

มารยาทนาเลื่อมใส ความเปนผูมีสมบัติผูดี และมีธรรม 4 ประการ คือ 
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1) รูปปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในรูป คือ มีความสงางามของรูป 3 ประการ คือ 

(1) รูป รางดี  (2 ) หนาตาดี (3) ผิวพรรณดี  (อง.ปญจก. (บาลี ) 22/159 ., อง.ปจก. (ไทย ) 

22/159/263) พระธรรมกถึก ควรมีความงามดวยรูปรางหนาตา กิริยามารยาท ผิวพรรณสะอาดผอง

ใส มีระเบียบรางกายที่ดี มีอารมณที่เบิกบานแจมใสใครไดพบเห็นก็จะเปนมงคลทั้งแกตนเองและ

ผูอื่น 

2) โฆสัปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในเสียง มีความงามในการพูด ในคำพูด การบอก

กลาวดวยน้ำเสียงที่ดีประเสริฐดุจเสียงแหงพรหม 8 ประการคือ (1) แจมใส (2) ชัดเจน (3) นุมนวล 

(4) ชวนฟง (5) กลมกลอม (6) ไมพรา (7) ลึกซึ้ง (8) กังวาน (ที.ม. (ไทย) 10/285/216) พระธรรม

กถึกตองบริหารวาจาใหมีความงามทั้ง 8 ประการ ตองรูจักแตงเสียงใหสวยงามเหมาะกับความเปน

พระธรรมกถึกไมประกอบดวยวจีทุจริตน่ันเอง 

3) ธัมมัปปมาณิกา หมายถึง มีประมาณในธรรม คือ พระธรรมกถึกตองมีบุคลิกภาพทาง

สติปญญา เปนเรื่องของเชาวปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยกระบวนการทาง

พันธุกรรม พระธรรมกถึกตองพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถ เฉลียวฉลาดเปนนักปราชญ เปยมดวย

สติปญญา มีบุคลิกภาพทางสติปญญาที่ดี 

4) สุวิชชาจรณสัมปนนา หมายถึง ผูถึงพรอมดวยวิชชาและความประพฤติดี คือ พระ

ธรรมกถึกตองมีความประพฤติทีดี่ ตามหลักธรรมของความเปนพระธรรมกถึกที่ดี ตองมีหลักธรรม 3 

ประการ คือ (1) สุวิชาโน หมายถึง เปนผูมีความรูดี (2) สุสาสโน หมายถึง เปนผูสอนที่ดี (3) สุ

ปฏิปนโน หมายถึง เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติดี (คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2555 : 44) 

 

คุณสมบัติของพระนักเผยแผในสังคมยุคใหม 

ผูที่มีหนาที่ในการเผยแผธรรมะโดยตรงคือพระสงฆในพุทธศาสนา การที่พระสงฆจะทำ

หนาที่สั่งสอนประชาชนใหไดผลดี จะตองสนับสนุนใหมีการอบรมศึกษาและปฏิบัติตามธรรมะน้ันให

เขาใจและไดผลแกตนกอน จึงเปนหนาที่ของคณะสงฆที่จะตองทำใหพระสงฆมีความรูแตกฉานใน

พระธรรมวินัย เพื่อใหพระสงฆทำหนาที่สั่งสอนประชาชนตามหลักการ 3 ประการ คือ สอนธรรมะ

ใหผูฟงรูจริง เห็นจริงในสิ่งที่บุคคลน้ันควรรู สอนธรรมะที่มีเหตุผลที่ผูฟงสามารถไตรตรองพิจารณา

แลวเห็นจริงจนเปนสิ่งอัศจรรยแกผูฟงและปฏิบัติตามธรรมไดรับผลตามควรแกการปฏิบัติใน

หลักการสอนทั่วไปของพุทธศาสนาน้ัน ในปจจุบันการสื่อสารมีการพัฒนาไปถึงระดับเครือขายทั่ว
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โลก (Internet) เปนยุค IT (Information Technology) การสงขอมูลไปทั่วโลกอยางไรพรมแดนให

ประโยชนสูงและประหยัดสุดอยางกวางไกลมากข้ึน 

โลกยุคโลกาภิวัตน (Globalization) เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเทอรเน็ตเปน

ปจจัยสำคัญของการศึกษาในอนาคต มนุษยในโลกปจจุบันจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยี

ในการดำเนินชีวิตในการทำงาน และสนองความตองการเพื่อใหไดมาซึ่งความสุข ขาวสารขอมูลมี

อิทธิพลอยางกวางขวางและมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหขอมูลเผยแพรไปอยาง

รวดเร็วและครอบคลุมไปทั่วโลก อีกทั้งชาวตางชาติที่สนใจศึกษาศาสนาพุทธก็มีมากย่ิงข้ึน และมี

เทคโนโลยีใหมๆ ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตซึ่งเปรียบเสมือนเปนชุมชนเมืองแหงใหมของโลก เปนชุมชนของคนทั่วทุกมุมโลก เปน

ชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไมจำกัดพรหมแดน ไมจำกัดสถานที่และไมจำกัดเวลา การ

กระจายขอมูลขาวสารในระบบอินเทอรเน็ตมีคาใชจายต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับชองทางอื่นๆ เชน สื่อ

โทรทัศนและหนังสือพิมพ เปนตน นอกจากน้ัน สื่ออินเทอรเน็ตยังสามารถนำเสนอไดทั้งขอความ 

ภาพเสียง วีดีโอ และสามารถสนทนาโตตอบกับผูชมไดดวย เหตุน้ีองคกรตางๆ ทั่วโลกจึงหันมาใช

บริการอินเทอรเน็ตจำนวนมาก และนับวันย่ิงมีผูใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มมากข้ึน จึงมีความจำเปน

อยางย่ิงในการนำเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือเผยแผพุทธศาสนาใหทันสังคมยุคใหมหรือคนรุนใหม 

เพราะสังคมสมัยปจจุบันประชาชนไมคอยมีเวลาไปปฏิบัติธรรม ฟงเทศน หรือศึกษาพระธรรม คำ

สอนที่วัดเหมือนสมัยอดีต การเผยแผพระธรรมคำสอนผานสื่ออินเทอรเน็ต จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง

ที่ทำใหเขาถึงประชาชนไดงายและกกวางขวางมากที่สุด ไมจำกัดเวลาสถานที่ และสามารถเขาถึง

พระพุทธศาสนาตลอดเวลา (พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ (ประเวท ถาฐาน), 2560 : 218) 

การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตมาจากคำวา “Inter Communication Network” ซึ่งหมายถึงเครือขาย

นานาชาติหรือเครือขายสากล ปจจุบันอินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร

มากกวา 60 ลานเครื่องทั่วโลก มาเช่ือมโยงกันผานทางสายโทรศัพท สายเคเบิล หรืออุปกรณไรสาย 

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรตางๆ มาเช่ือมโยงกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร หรือขอมูลตลอด 24 

ช่ัวโมง ดังน้ัน อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีขอมูลในทุกๆ ดานใหผูสนใจเขาไป

คนควาไดอยางสะดวก รวดเร็วและงายดาย (ณัฐพร มักอุดมลาภ, 2548 : 30) อินเทอรเน็ตจึง

นับเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด ครอบคลุมพื้นที่กวางที่สุด และมีอัตราการขยายตัว

เร็วที่สุด ตลอดชวง 30 ปที่ผานมา อินเทอรเน็ตไดพัฒนาศักยภาพข้ึนมาอยางรวดเร็ว กระทั่งถึง

ปจจุบัน มีเครื่องคอมพิวเตอรหลายลานเครื่องทั่วโลกเช่ือมตอกับระบบ ทำใหคนในโลกทุกชาติทุก
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ภาษาสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไมตองเดินทางไปโลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเปนบานหน่ึงหลังที่

ทุกคนในบานสามารถพูดคุยกันไดตลอด 24 ช่ัวโมง ประหยัดทั้งเวลา คาใชจาย แตเกิดประโยชนตอ

สังคมโลกปจจุบันมาก 

Nicholas Negroponte ไดเสนอไววา “ในอนาคตการใชคอมพิวเตอร มิใชเรื่องของ

เครื่องคอมพิวเตอรอีกตอไป แตเปนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เครื่องคอมพิวเตอรสวนกลางขนาด

ยักษ ซึ่งเรียกกันวาเมนเฟรม ถูกคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขาแทนที่ไปแทบจะหมดแลว เราไดเห็น

คอมพิวเตอรเคลื่อนยายออกจากหองขนาดยักษ ที่ติดเครื่องปรับอากาศเขาไปยังตูเก็บของ แลว

ตอไปบนโตะและเด๋ียวน้ีอยูบนหนาตักในกระเปาของเราดวย แตน่ีก็ยังไมใชที่สิ้นสุด” (จาํนง วฒัน

เกส, 2540 : 20)  

อินเทอรเน็ต เปนเครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร

ทั่วโลกเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเช่ือมเครือขาย ภายใตมาตรฐานการ

เช่ือมโยงดวยโปรโตคอลเดียวกัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารระหวางกันได นับวาเปน

เครือขายที่กวางขวางที่สุดในปจจุบัน เน่ืองจากมีผูนิยมใช โปรโตคอลอินเทอรเน็ตจากทั่วโลกมาก

ที่สุด เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอรเน็ต ทั้งสามอยางน้ันเปนสิ่งที่เขามาใน

การดำเนินชีวิตของมนุษยอยางหลกีเลี่ยงไมได คนทั่วโลกจึงมีสิทธ์ิในการรับรูขาวสารและการศึกษา

คนควาก็งายรวดเร็วและสะดวกมากย่ิงข้ึน ขาวสารขอมูลทำใหสังคมมนุษยในโลกไรทั้งพรมแดนและ

กาลเวลา เพราะสื่อสารถึงกันไดโดยใชคอมพิวเตอร ดาวเทียมและอื่นๆ น้ันสามารถสื่อถึงกันไดจาก

ข้ัวโลกหน่ึงมายังอีกข้ัวโลกหน่ึงโดยเกือบจะไมตองใชเวลาเลย (ยืน ภูวรวรรณ, ออนไลน) 

สื่อวิทยุกระจายเสียง 

มีการจัดรายการปาฐกถาธรรมหรือธรรมเทศนา แตนับวาวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทนอย

ในการเผยแผและสั่งสอนธรรม เพราะเสนอรายการบันเทิงเปนสวนใหญและปจจุบันมีสื่อเทคโนโลยี

กาวหนาอื่นๆ ที่เขามามีบทบาทและดึงดูดความสนใจของประชาชนไดมากกวา 

การใชสื่อในการเผยแผของพระนักเผยแผ 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการแสดงบทบาทของพระสงฆทั้งในดานการเผยแผ การเปน

ผูนำทางศาสนา ทางสังคม และทางปญญา ลวนเปนการทำหนาที่ผานกิจกรรมที่เปนการสื่อสาร

ทางตรงระหวางพระสงฆกับพุทธศาสนิกชน แตในปจจุบันพระสงฆหันมาใชงานอินเทอรเน็ตกันมาก

ข้ึน เพราะเปนชองทางในการแพรกระจายขอมูลขาวสารที่ฉับไวและมีประสิทธิภาพ และพบวา

อินเทอรเน็ตมีสวนชวยเผยแผธรรมอยางกวางขวาง ซึ่งสะทอนใหเห็นไดจากการหยิบยกหลกัธรรมคำ
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สอนของพระพุทธเจา หรือของพระสงฆช่ือดังข้ึนมาไวบนเว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนตางๆ ทั้งใน

รูปตัวอักษร เสียง หรือวีดีโอ ผานการสื่อสารทางเว็บไซต เฟสบุค และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

เปนชองทางสำคัญที่ชวยใหการติดตอประสานงานระหวางพระสงฆกับฆราวาสทำไดงายข้ึน 

นอกจากน้ีอินเทอรเน็ตยังเปนแหลงอางอิงขอมูลความรูตางๆ จึงทำใหพระสงฆและฆราวาสสามารถ

สืบคนขอมูลจากชองทางน้ีเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ใหกับผูที่ตองการศึกษาและหาความรู

เกี่ยวกับหลักธรรมเพิ่มเติม  

การที่พระสงฆใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพื่อทำงานเผยแผพระพุทธศาสนา ทั้ง

พิมพหนังสือธรรมะ จัดทำฐานขอมูลคณะสงฆ จัดทำสื่อการเรียนการสอนหรือเอกสารทางวิชาการ

การใชคอมพิวเตอรในทางสรางสรรคเชนน้ี ถือวาเปนการใชที่นอกจากจะไมผิดพระวินัยแลว ยังเปน

ประโยชนเพื่อกิจการพระพุทธศาสนา เปนการสนองงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือเพื่อ

ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ตัวอยางเชน หนังสือธรรมดีๆ ของพุทธทาสภิกขุ พระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) หลวงพอชา สุภัทโท องคทะไลลามะ และติช นัท ฮันห หนังสือของมหาปราชญ

ทางพุทธศาสนาเหลาน้ี ไดรับการตีพิมพเผยแผไปทั่วโลกทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการ

เผยแพรในสังคมออนไลนอยางกวางขวาง จะเห็นไดวาทุกวันน้ีมีพระสงฆจำนวนมากไดอาศัยการเผย

แผธรรมผานอินเทอรเน็ตทั้งทางตัวหนังสือ (หนังสือธรรม บทความธรรมออนไลน) และทางเสียง 

(บทพระธรรมเทศนา) คนทั่วโลกที่สนใจธรรมแตไมมีเวลามาศึกษาธรรมรวมถึงผูที่ไมมีเวลาที่จะเขา

วัด ก็สามารถอานธรรมจากทางอนิเทอรเน็ตและดาวนโหลดเสียงพระธรรมเทศนาได นอกจากน้ียังมี

เว็บไซตที่เผยแผพระพุทธศาสนาทุกนิกายทางอินเทอรเน็ตของพระสงฆไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา 

ไตหวัน และของสมาคมพระพุทธศาสนาทั่วโลกที่เปดใหบริการทางอินเทอรเน็ตนับหมื่นเว็บไซต 

เทคโนโลยีอยางอินเทอรเน็ตน้ีจึงมีคุณูปการตอการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมากหากรูจักใชให

เกิดประโยชนสูงสุด  

อยางไรก็ตามถึงแมวาเทคโนโลยีตางๆ จะมีประโยชนแตในอีกมุมหน่ึงก็อาจกอใหเกิดโทษ

ไดเหมือนกันหากรูไมเทาทันซึ่งพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดสรุปไว 4 ประเภท คือ 

1) พวกต่ืนเตน คนกลุมน้ีคิดวาเราน้ีทันสมัยไดเสพขาวสารที่ใหมๆ แปลกๆ มีของใหมๆ 

เขามาเราไดบริโภค แตสัมผัสกับขาวสารและเรื่องราวตางๆ อยางผิวเผิน เรียกวาตกอยูในกระแส ถูก

กระแสพดัพาไหลไปเรื่อยๆ ไมเปนตัวของตัวเอง 

2) พวกตามทัน คนพวกน้ีก็ภูมิใจวาเราน่ีเกง ขาวเกิดที่ไหนๆ รูหมดแผนดินไหว เกิดอีโบ

ลาอะไรที่ไหนรูทันหมด ตามทันแตไมรูทันพวกน้ีเยอะ รูตามขาว แตไมเขาถึงความจริงของมัน 
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3) พวกรูทัน ในกลุมน้ีนอกจากตามทันแลว ยังรูเขาใจ เทาทันมันดวย วามันเปนมา

อยางไร มีคุณมีโทษ มีขอดีขอเสียอยางไร จะมีทาทีอยางไร ใหไดประโยชนโดยไมถูกครอบงำ 

4) พวกอยูเหนือมัน เปนกลุมคนที่อยูเหนือกระแส จึงจะสามารถจัดการกับกระแสได เปน

ผูสามารถใชการเปลี่ยนแปลงใหเปนประโยชน และเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับ

ขาวสารขอมูลแบบเปนนาย เปนผูจัดการ เปนผูใชมันอยางแทจริง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต), 

2540 : 44) 

 

สรุป 

ถึงแมวาในสมัยปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ทำใหคนสวนใหญใชชีวิต

ไดสะดวกสบายข้ึน พระสงฆเองในฐานะนักเผยแผจะตองรูจักใชประโยชนจากเครื่องมือเหลาน้ีใน

การเผยแผใหคนสวนใหญที่มีชีวิตในการทองโลกโซเชียลไดรูถึงหลักธรรมในทางออนไลน อยางไรก็

ตามพระนักเผยแผที่ดีน้ันตองมีมีแนวปฏิบัติที่ครบทั้ง 3 ดาน 

1) ดานวิปสสนาธุระ คือการศึกษาเลาเรียนจากคัมภีรตางๆ ตามหลักสูตรของครูบา

อาจารยทั้งหลาย เพื่อใหเขาใจตามหลักการของศาสนา เพราะในเบื้องตนน้ันเราจำเปนที่จะตองรู

แนวทางกอนลงมือปฏิบัติ การศึกษาใหรูน้ันคือตองรูจริง สามารถตอบปญหาธรรมะกบัผูที่มาปรึกษา

ปญหาได  

2) ดานคันถธุระ นักเผยแผตองมีความรูในดานการปฏิบัติ คือ เขาใจอยางถองแทและ

ลึกซึ้งในหลักปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริง ทำจริงกอนที่จะไปสอนคนอื่น พระนักเผยแผยุคใหมตองรูจาก

ประสบการณจรงิ ไมใชศึกษาจากตำราอยางเดียวตองลงมือปฏิบัติเองดวย ใหรูเองจากขางในตัวตน

ของเราเอง 

3) ดานสังคหธุระ พระสงฆนักจากจะทำหนาที่ในการเผยแผธรรมะแลว ยังตองเปนผูให

การสงเคราะหแกประชาชน คือการกระทำอันเปนประโยชนตอสาธารณะสวนรวมหรือสังคม ให

ความสงเคราะหแกผูประสบความทุกขยากเดือดรอน เปนที่พึ่งหรือใหคำปรึกษาใหคำแนะนำ ให

กำลังใจ งานดานน้ีถือเปนอีกกำลังสำคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา  

พระสงฆไมไดมีบทบาทแคการเผยแผธรรมะ การใหคำปรึกษาหารือ การใหการศึกษา

เทาน้ัน แตยังมีพระสงฆอีกจำนวนหน่ึง มีความรูเรื่องยาสมุนไพร และดานการรักษาโรค ความรู

เหลาน้ีอาจจะร่ำเรียนมาสมัยเปนชาวบาน หรือเรียนรูขณะเปนพระภิกษุ เมื่อโรคภัยเกิดข้ึนกับ

ประชาชนก็จะเขาไปขอใหพระสงฆทำการรกัษาโรคให แตใหอยูในกรอบของพระธรรมวินัย ดังน้ันจึง

พอสรุปคุณสมบัติของพระนักเผยแผในสงัคมยุคใหมได 4 ประเด็น คือ 1) วิธีการเผยแผ มีวิธีการเผย
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แผที่แตกตางกันบาง เชน โดยการบรรยาย เทศนาสั่งสอน ปาฐกถา การสนทนาธรรม การจัดอบรม

สัญจร งานบุญประเพณีและงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา แตโดยรวมแลวก็มีวิธีการที่คลายๆ กัน 

ซึ่งจัดข้ึนทั้งภายในวัดและนอกสถานที่ เชน หมูบาน โรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเผย

แผทำโดยพระภิกษุสงฆในเขตพื้นที่ และมีการเผยแผธรรมะโดยใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน วิทยุ 

โทรทัศน เสียงตามสาย สื่อออนไลน เปนตน 2) หลักธรรมที่ใชในการเผยแผ จะเนนหลักธรรมที่

เขาใจงายและสามารถนำไปปฏิบติัไดจริงในชีวิตประจำวัน เชน หลักของศีล 5 ศีล 8 อริยสัจ 4, อิทธิ

บาท 4 ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อคติ 4, การใหทานอานิสงคการใหทาน ใชหลัก

ของความกรุณา หลักของความอดทน หลักของการคบเพื่อนที่ดีหลักของการดำเนินชีวิตในปจจุบัน

ของฆราวาส หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมที่แสดงใหเห็นถึงคุณงามความดีเกี่ยวกับบาป บุญ 

คุณ โทษ ความกตัญูรูคุณการเสียสละตอสวนรวม 3) ความเปนกัลยาณมิตรธรรม ดวยการสราง

บรรยากาศใหสนุกสนาน เปนผูมีความรูความสามารถ เผยแผโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนมิตรที่มี

ความหวังดี แนะนำสิ่งที่ดี มีประโยชน มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีสวนรวมในกิจกรรมสงเคราะหชาวบาน 

ใชภาษาที่สุภาพและเขาใจงาย มีความออนนอมถอมตน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีบุคลิกที่ดีงดงาม มี

ความสำรวมทั้งกาย วาจาและจิตใจ เปนที่พึ่งของประชาชนและสามารถเขาถึงไดงาย ช้ีแนะแนวทาง

ที่เปนประโยชน 4) อาจาระ ตองเปนผูที่มีความประพฤติที่งดงามอยูในศีลธรรมของพระพุทธองค มี

ความรับผิดชอบ หมั่นศึกษา คนควา ดำรงตนใหเปนแบบอยางแกบุคคลทั่วไป ไมยกตนขมทาน ไม

พูดเสียดนินทาวารายใคร เปนมิตรที่มีความหวังดี แนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน เปนผูนำในการปฏิบัติ

ธรรม มีวัตรปฏิบัตินาเคารพศรัทธา มุงเผยแผหลักธรรม เผยแผตามหลักของพระธรรมกถึก ปฏิบัติ

ตามบทพระวินัย  
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วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนที ่
Evolution of the Heritage in Stead 

 

พระสิทธินิติธาดา (ชลัช  โชตทิตฺโต)∗  พระครูวินัยธรเอก  ชินวํโส1

∗∗ 
 

บทคัดยอ 
วิวัฒนาการแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 วาดวยมรดก มีความเจริญ

มาจากสังคมของมนุษย จารีตประเพณีและรากฐานกฎหมายท่ีเกาแกอยางประมวลกฎหมายจัสติ
เนียน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (ประมวลกฎหมายนโปเลียน) ประกอบเขากับพระอัยการ
ลักษณะมรดกในกฎหมายตราสามดวงซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา ตั้งแตประกาศบังคับตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม  พ.ศ. 2478 ก็ใชบังคับมาจนตราบเทาทุกวันนี้ แตก็มีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม เม่ือ 
พ.ศ. 2495  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 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) 
ซ่ึงเม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแกความตาย สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดตางๆ เวนแตสิทธิ หนาท่ีหรือ
ความรับผิดนั้นๆ เปนการเฉพาะตัวท่ีบุคคลนั้นกอข้ึนในระหวางท่ียังมีชีวิตอยูตั้งแตเกิดจนถึงแก
ความตายนั้นก็จะรวมกันเปนกองมรดกเพ่ือตกสูทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายตอไป 
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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
ปจจบุัน 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 ง กล า ว ไ ม ต ร ง ต ามถ อ ย คํ า ต ามบทบัญญั ติ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร รั บ ม รดกแทน 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
ของทายาทเทานั้นแตการตีความดังกลาวนั้น เปนการปรับใชตามหลักของการสืบมรดกซ่ึงบัญญัติ
เปนหลักกวางๆ และกรณีนี้มีบทบัญญัติเฉพาะอยูแลว คือการรับมรดกแทนท่ีนอกจากนี้การสืบ
มรดกนั้นบทบัญญัติมิไดระบุผูสืบสันดานของทายาทลําดับใดบางท่ีอาจเขา สืบมรดกไดเหมือนเชนท่ี
บัญญัติไวในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีจึงอาจจะทําใหเกิดปญหา กลาวคืออาจเกิดกรณีท่ีขัดตอหลัก
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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
มรดกซ่ึงมิไดบัญญัติ ถึงผูสืบสันดานของทายาทลําดับใดบาง 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
ของผูเขียนตําราท่ีแตกตางกันออกเปน 2 ความเห็น (วรพจน วิศรุตพิชญ,2545 : 156) โดย
ความเห็นท่ีหนึ่งนั้นเห็นควรใหรับมรดกแทนท่ีกัน ไดหาก เกิดกรณีขางตน สวนอีกความเห็นท่ีสอง
นั้นเห็นวากรณีดังกลาวไมอาจรับมรดกแทนท่ีกันไดอีกท้ังกรณีดังกลาวก็ยังมิไดมีคําพิพากษาของ
ศาลฎีกาวางเปนแนวทางคําพิพากษาไวแตอยางใด ดวยปญหาดังกลาวกอใหเกิดความไมแนนอน
ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายสงผลใหขาดหลักประกัน ความยุติธรรมในทางกฎหมายและเกิด
ความสับสนตอประชาชนผูท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายตอไป 
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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
ความไมแนนอนในการบังคับใชและขาดหลักประกันในทางกฎหมายซ่ึงภายหลังตอมาศาลฎีกาซ่ึง
เปนศาลสูงสุดไดตัดสินปญหาขอกฎหมายขางตนและวางแนวคําพิพากษาโดยตีความคําวา
“ผูสืบสันดานโดยตรง”ในเรื่องการรับมรดกแทนท่ีไมหมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม ซ่ึงกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอบุตรบุญธรรมของบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทท่ีถึงแกความตายหรือถูกกําจัดมิใหรับ
มรดกกอนเจามรดกตาย เนื่องจากบุตรท่ีสืบสายเลือดและบุตรบุญธรรมนั้น หากพิจารณาในเรื่อง
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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
ความตาย” จึงเปนการใชคําวา “มรดก” โดยแทนทรัพยสิ่งของของผูตายท่ีจะตกไดแกทายาทของ
ผูตาย ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนแนวความคิดเดียวกันกับท่ีใชในกฎหมายลักษณะมรดกเกากอนบรรพ 6 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน เพราะจะเห็นไดวา เม่ือเจามรดกสิ้นชีพ
ลงกอนท่ีจะมีการแบงมรดกเปนภาคตางๆ นั้น สําหรับผูเปนขุนนาง ผูมีบันดาศักดิ์ตั้งแต 400 ไรข้ึน
ไป ยอมตองพิจารณาคืนบําเหน็จ บํานาญ หรือพัทธยา ใหกับหลวงและตองชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ท้ัง
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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 
สืบเนื่องจากนายบุญศรี ชางตีเหล็กรองทุกขกลาวโทษพระเกษมและนายราชา อรรถ ใจความวา 
อําแดงปอม ภริยานายบุญศรี ฟองหยานายบุญศรี นายบุญศรีใหการแกพระเกษมวา อําแดงปอม
นอกใจทําชูกับนายราชาอรรถ แลวมาฟองหยานายบุญศรี นายบุญศรีไมหยา พระเกษมพิจารณา 
ตามคําใหการนายบุญศรีไม กลับพูดจาแทะโลมนางอําแดงปอมและพิจารณาไมเปนธรรมเขากับนาง
อําแดงปอม ใหอําแดงปอมกับนายบุญศรีขาดจากผัวเมียกันตามกฎหมาย รัชกาลท่ี 1 กษัตริย
ขณะนั้นตรัสวา “หญิงนอกใจชายแลวมาฟองรองหยาชาย ลูกขุนปรึกษาใหหยากัน ถือเปนยุติธรรม
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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           

อยางไรก็ดีในเรื่องท่ีดิน มีกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาใหเปนมรดกตกทอดแก บุตร
หลานของผูตายปรากฏในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทท่ี 44 เม่ือป พ.ศ. 1903 ในแผนดินสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 1 วา” หัวปาและท่ีมีเจาของสืบสรางและผูนั้นตายไดแกลูกหลาน” สวนทรัพยสิน
อยางอ่ืนนั้นจะเปนมรดกตกแกใคร ประการใดไมปรากฏหลักฐานท่ีแนนอน จนกระท้ังป พ.ศ. 2155  
ในแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรมไดประกาศต้ังกฎหมายลักษณะมรดกบังคับใหญาติพ่ีนองบุตร
ภริยาผูตาย ทําบัญชีทรัพยยื่นตอสมุหมรดก เพ่ือจัดการแบงสันบันสวนตามกฎหมายตอไป ดัง
กฎหมายลักษณะมรดก บทท่ี 43 ก.วา  “ผูตายมีบรรดาศักดิ์ก็ดีและเศรษฐีคฤบดี...ถึงแกกรรม ใหส
มุหมรดกโดยกระทรวงการนั้น ทําบัญชีมรดก...แลวเอามากราบบังคมทูลพระกรุณา...แบงปนใหโดย
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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 
สวิส อิตาลี เยอรมัน และแพรหลายมาสูเอเชีย ไดแก จีน ญี่ปุน ไทย เปนตน สําหรับประเทศไทยได
ยอมรับบทบัญญัติของสวิสบางมาตรา แตสวนใหญแลวไดรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส เยอรมัน และ
ญี่ปุน           

ดังไดกลาวมาแลวในเรื่องมรดกของผูตายเปนประเพณีมาตั้งแตโบราณการของมนุษย  
ท่ีมีความคิดถึงและหวงใยในความเปนไปของบุตรหลานผูสืบวงศตระกูล ดังปรากฏในศิลาจารึก พอ
ขุนรามคําแหงในสมัยสุโขทัย มาจนใชกฎหมายลักษณะมรดกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอมาก็ถูก
บรรจุเขาไวในกฎหมายตราสามดวงในสวนท่ีเรียกวา พระอัยการลักษณะมรดกและใชเรื่อยมา
จนกระท่ังมีการจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาใหจัดหาผูทรงคุณวุฒิในท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ ตั้งเปน
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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 เ ท ศ สั ญ ญ า  ซ่ึ ง เ ห็ 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 
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
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2495           
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2.3 ประวัติความเปนมาของการตกทอดมรดกและการรับมรดกแทนท่ีของไทย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดบัญญัติเรื่องการรับมรดกแทนท่ีไว ตั้งแต

มาตรา 1639 ถึงมาตรา 1645เก่ียวกับหลักเกณฑตางๆ เชน การรับมรดกแทนท่ีมีไดในเหตุ แหง
ความตาย และการถูกกําจัด ทายาทท่ีจะเขารับมรดกแทนท่ีเปนทายาทชั้นใดและใครจะเปนผูท่ีเขา
มารับมรดกแทนท่ี เปนตน (ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี, 2524 : 11-14)การรับมรดกแทนท่ีเปนเรื่องสําคัญ
สําหรับกฎหมายมรดกของไทยในสมัยท่ีรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 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 

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
หลักกฎหมายตางประเทศ เพรากฎหมายตางประเทศสวนใหญจะบัญญัติไวในเรื่องการรับมรดก
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แทนท่ีของทายาทโดยธรรม แตอธิบายไวทํานองเดียวกันวา ใหรับมรดกแทนท่ีโดยสืบตอกันลงไปจน
สุดสายโลหิต และเม่ือทราบกําเนิดของการรับมรดกแทนท่ีนั้นวามีมาแตสมัยใดแลว ก็จําตองศึกษาดู
ถึงหลักเกณฑตางๆ เพ่ือท่ีจะไดศึกษาเปรียบเทียบการรับมรดกแทนท่ีตามกฎหมายปจจุบัน ตามท่ี
ทราบแลววาการรับมรดกแทนท่ีมิไดมีเฉพาะกรณีทายาทนั้นตายกอนเจามรดกเพียงประการเดียว
เทานั้น สําหรับทายาทท่ีใหมีการรับมรดกแทนท่ีตนไดนั้นตามกฎหมายมรดก 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     

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
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บุรุษได จักรพรรดิจัสติเนียน จึงไดเปลี่ยนวิถีปฏิบัติแบบโบราณดังกลาว ซ่ึงเคยกําหนดไววา ถาหาก
วาลูกชายไมไดถูกแตงตั้งใหเปนทายาทหรือวาไมไดถูกเพิกถอนสิทธิ์รับมรดกเปนการพิเศษ 
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 ภายใตบทบัญญัติดั้งเดิมของกฎหมายพลเรือน (The Civil Law) นั้น
ในการพิจารณาการจัดสรรมรดกในกรณีท่ีมรดกนั้นมีลักษณะเปนมรดกท่ีไมไดมีการทําพินัยกรรม ผู
ท่ีเปนทายาทประเภท Sui Heredes จะมีสิทธิไดรับมรดกนั้นกอนผูอ่ืน 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
ธ ร รม ได  ร ว ม ท้ั ง ยอมรั บญาติ ใ นบา งลั กษณะ ท่ีอยู ใ นส ายคว ามสั ม พั นธ ข อ ง ท้ั ง ช า ย 
และหญิงดวย ซ่ึงพวกญาติเหลานี้ ไดเคยถูกละเวนอยางสิ้นเชิงมากอนหนานั้น ในจํานวนกลุมญาติ
บางลักษณะท่ีวานั้น ไดรวมถึงพ่ีนองรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน และทายาทของเขาเหลานั้น
ดวย ผูสืบสันดานทุกคนจะมีสิทธิเปนอันดับแรกในลําดับของการสืบทอด (ซ่ึงเปนลักษณะของการรับ
มรดกแทนท่ี) และในกรณีท่ีไมมีญาติรวมสายเลือด สามีหรือไมก็ภรรยาจะกลายเปนทายาทท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีไมมีภรรยาหรือลูกท่ียังมีชีวิต เมียนอยและลูกหลานของเจามรดก สามารถท่ี
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จะอางสิทธิ์ 1 ใน 6 ของทรัพยสินท่ีเปนของพอผูนั้นได ลูกบุญธรรมสามารถท่ีจะไดรับมรดกของพอ
บุญธรรมได ผูใดก็ตามท่ีมีสถานะเปนท้ังญาติฝายพอและญาติทางสายเลือดจะมีสิทธิเปนทายาทโดย
ธรรมจากบรรพบุรุษคนเดียวกันได หลักการของพระคริสต (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 
ขณะท่ีกฎหมายแบบพลเรือนท่ัวไป (Civil Law) ไดถูกใชท่ัวไปอยางแพรหลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา           

ภายใตการออกกฎหมายฉบับภายหลังตอมาในยุคจักรพรรดิจัสติเนียนมีการบัญญัติวา ไม
มีใครท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับมรดกจากผูท่ีไมใชสมาชิกของชุมชนชาวคริสตออโธดอกซหรือชาวคริสต
ดั้งเดิม การบัญญัติเชนนี้ แทบไมตองสงสัยเลยวา นี่ถือเปนอิทธิพลของพวกนักบวชคริสต โดย
บทบัญญัตินี้มีข้ึน 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           
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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          

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
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นิคกี้ จินตนา 

เจมส 

จวน 

เจมส 

จินตนา 
 

นิคกี้ 

เทากันกับท่ีหลานสาวของ จวน (คือจินตนา) กับหลานชายของอารท จะไดรับกลาวคือภายใตการใช
วิธีจัดสรรมรดกแบบ Per Capita นี้ แตละคนจะไดรับทรัพยสินมูลคาเทากัน นั่นคือ 25,000 บาท 

 
 

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 
 

อารท อารท 

จวน 
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ท้ังนี้ เหตุผลท่ีกฎหมายไดบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีโดยใหผูสืบสันดานเปนผูรับ
มรดกแทนท่ีบุคคลซ่ึงจะเปนทายาทท่ีเสียสิทธิสิทธิในการรับมรดก ตามความเห็นของนักกฎหมาย
หลายทานไดแสดงเหตุผลไวดังตอไปนี้ 

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  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2495  

การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีกันระหวาง
ทายาทเนื่องมาจากวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการรับมรดกท่ีตองการใหทรัพยสินสิทธิและ
หนาท่ีของผูตายหรือเจามรดกตกทอดไปสูทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมดังนั้นหากเกิด
กรณีทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมไมอาจรับมรดกของเจามรดกไดไมวาดวยเหตุใดใด การ
ท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีการรับมรดกแทนท่ีนั้นก็เพ่ือใหคุมครองประโยชนท่ีผูสืบสันดานของบุคคลซ่ึง
เสียสิทธิในการรับมรดก อันเนื่องมาจากการตายกอนเจามรดกและการถูกกําจัดมิใหรับมรดกพึงมีพึง
ได ถาหากบิดามารดาของตนไมเสียสิทธิในการรับมรดกไปเสียกอนกฎหมายจําตองบัญญัติ
หลักเกณฑและวิธีการในการบังคับใชใหถูกตองและเกิดความเปนธรรม 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม 
The Human Resource Development in Accordance with Buddhamma 

 
พระอนุวัฒน์  อนุตฺตโร  

 
บทคัดย่อ 
 องค์ประกอบทรัพยากรการพัฒนาการบริหาร 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการ มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่ง เพราะมนุษย์มีสติปัญญาที่
สามารถใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการ
ท างานให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การบริหารคนจ านวนมากที่มีความหลากหลาย
ด้านวิชาชีพ ด้านทักษะและความสามารถ ให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความส าคัญอย่างมาก ผู้บริหารจึงควรเรียนรู้ความหมายและความส าคัญ
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ้ืนฐานในการเรียนรู้วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม   
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มต้นที่การเข้าใจในพ้ืนฐานคุณลักษณะของมนุษย์โดยรวมและ
รายบุคคล  เพราะมนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมนุษย์ยังเป็นทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญ
ที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร อาทิ เช่น ผู้บริหารต้องมีวิธีการสร้างแรงจูงใจ 
ความทุ่มเท เสียสละ รับผิดชอบและการเห็นคุณค่าแห่งตนแก่ทีม การน าค าสอนหลักพุทธธรรมมาใช้
อย่างบูรณาการกับเป้าหมายดังกล่าว จึงนับว่าเป็นเรื่องท้าทายของผู้บริหาร เริ่มต้นด้วยการรักษา
กาย วาจา ใจ หรือหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา และปัญญาสิกขา และมีหลักธรรมต่างๆ 
อาทิ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น  

ค าส าคัญ : การจัดการ,  ทรัพยากรมนุษย์,  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     
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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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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 
 
บทน า 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐตามแนวพระพุทธศาสนา(Human Resource Management  
According to government Buddhism) เป็นความพยายามในการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้กับวิชาสมัยใหม่ รวมทั้งมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ยอมรับกันว่ามีค่ามากกว่าทรัพยากรใด ๆ     
ในโลก เนื่องด้วยมนุษย์มีสติ ปัญญาอันพิสดารล้ าลึกกว่าสัตว์อื่น ๆ มนุษย์มีจิตใจที่มีศักยภาพในการรับรู้ 
เรียนรู้ได้ดีเยี่ยมยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การคิดค้นวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีมาควบคู่กับ
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ โดยหวังว่าถ้าสามารถพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพสูงเพียงใด โลกก็จะ
เจริญรุ่งเรืองมากเพียงนั้นหลักการและทฤษฎี ตลอดจนงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเกิดขึ้นมากมาย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ยิ่งมนุษย์พัฒนาตนเองให้
เจริญก้าวหน้ามากข้ึนเท่าใด มนุษย์กลับยิ่งดิ้นรน กระเสือกกระสนเป็นทุกข์ทั้งกายและใจมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับทุกประเทศ ยิ่งเจริญมาก ยิ่งเป็นทุกข์เดือดร้อนมาก ประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน หากการพัฒนาของมนุษย์ด้วยใจเป็นธรรมและสังเกตอย่างรอบคอบในภาพรวมแล้วจะเห็นว่า
มนุษย์ในปัจจุบันยิ่งพัฒนาตนเองให้เจริญก็ยิ่งเดินทางไปสู่จุดติดกัน อึดอัด คับข้องทั้งกายและใจ       
เพราะมุ่งเน้นพัฒนามิติทางวัตถุ และทางกายมากกว่า ย่อหย่อน ละเลยต่อการพัฒนามนุษย์ทางมิติของ
จิตใจเป็นการพัฒนาแบบตัดซอยแยกส่วน ไม่เป็นองค์รวมและไม่สมดุลกัน ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน
เจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ชีวิตมนุษย์กลับดิ้นรน กระเสือกกระสนมากยิ่งขึ้นกว่า
แต่ก่อนจากปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ดังกล่าวท าให้น่าหันกลับไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมาของสังคมไทยของ
เราพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันอย่างไรจึงร่มเย็นเป็นสุขสร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญมาตามล าดับจนตกทอด
มาถึงรุ่นเรา จากการพิจารณาสังคมไทยในอดีตพบว่า คนไทยเราพัฒนาคนในชาติด้วยมิติทางพุทธธรรม 
กล่าวคือ คนไทยใช้ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการ
พัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายไปพร้อม ๆ กัน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยใช้กิจกรรมและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนา ดังจะเห็นได้ว่าประเพณีไทยก็ดี นิทานพื้นบ้านก็ดี เพลงกล่อมเด็กเพลงที่ร้องเล่น
กันในเวลาท างานก็ดี หรือปริศนาค าทาย วรรณกรรมต่าง ๆ ล้วนมีสาระค าสอนของพระพุทธศาสนา       
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อยู่ทั้งสิ้น พุทธธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของสังคมไทยมาโดยตลอด (บุษกร วัฒนบุตร, 2558 : 261-
262) 

 
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระแสหลักนั้นมีเป้าหมายในการพัฒนา 2 ประการส าคัญ 
กล่าวคือ ประการแรกเพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ผลิตภาพของบุคคลและองค์การ ประการที่สองพัฒนาเพ่ือให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ (Learning) 
สนองความต้องการของมนุษย์เอง โดยที่เป้าหมายทั้งสองนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
เป้าหมายทั้งสองประการข้างต้นท าให้เกิดกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศน์การ
พัฒนาเพ่ือผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ 
(Learning Paradigm) แต่เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน์ 
ประกอบด้วย 2 กระบวนทัศน์แรกที่กล่าวถึงแล้ว ส าหรับอีก 2 กระบวนทัศน์ที่ต่อยอดขึ้นไปคือ
กระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกุตรธรรมจาก 4 
กระบวนทัศน์การพัฒนาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี 3 
ประการ กล่าวคือ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความจ าเป็น
ขององค์การ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 

2. นอกจากพัฒนาให้เป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วยังต้องมีศีลธรรม จริยธรรม ท างานได้
อย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ 

3. พัฒนามนุษย์ไปสู่ระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสู่ระดับนิโรธหรือนิพพาน ซึ่งจะท า
ให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงหรือมีสภาพของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง 

เป้าหมายทั้ง 3 ประการข้างต้น ส่ือถึงระดับขั้นของการพัฒนาตามเป้าหมายด้วย กล่าวคือ
หากมนุษย์หรือองค์การมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังขาดเป้าหมายข้อที่สอง ขาดจริยธรรมศีลธรรม    
ก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น หรือหากบุคคลหรือองค์การนั้นมีทั้งข้อที่ 1 และข้อที่ 2 แล้วก็สามารถ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตามเป้าหมายการพัฒนานั้นจะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของ
องค์การ หากองค์การมีวิสัยทัศน์ต้องการเป็นองค์การที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ 
ประสิทธิภาพในการท างานแต่ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมด้วย องค์การที่ว่านี้ก็พัฒนาได้  
ระดับเป้าหมาย ยังไม่พัฒนาไปถึงเป้าหมายระดับที่สามก็ได้ เช่นองค์การที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือ
องค์การในภาครัฐ แต่หากเป็นองค์การทางศาสนาพุทธ เช่น วัด ส านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเหล่านี้ (เช่น พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแล้วก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็เพ่ือ
การศึกษาธรรม เผยแพร่พระธรรมค าสอน และปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพ้น องค์การเหล่านี้
เป้าหมายการพัฒนาจึงขึ้นสู่เป้าหมายระดับที่สามได้ เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 3 
ประการข้างต้น กล่าวโดยสรุปแล้วคือการพัฒนาเพ่ือให้มนุษย์มีชีวิตอันประเสริฐ ซึ่งจะต้องใช้
หลักธรรมอริยสัจ 4 ซึ่งประกอบด้วยทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค “มรรค” คือหนทางแห่งการพ้น
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ทุกข์ซึ่งก็คือชีวิตอันประเสริฐนั่นเอง อริยมรรคมีองค์ 8 หากกล่าวอย่างย่อก็คือหลักไตรสิกขา       
ซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา เป้าหมายการพัฒนามนุษย์แนวพุทธสามประการข้างต้น 
สามารถพัฒนาไปตามล าดับขั้นสามขั้นตอน กล่าวคือขั้นต้นเป็นการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาที่ 
1 ซึ่งตรงกับอริยมรรคในข้อสัมมาวาจา (การมีวาจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) และ
สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน์เบื้องหน้า 
หรือประโยชน์เฉพาะหน้า (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์) ในขั้นตอนระดับกลางคือการพัฒนาที่ระดับ
สมาธิซึ่งเป็นไตรสิกขาที่สอง ตรงกับอริยมรรคในข้อ สัมมาวายามะ (มีความเพียรชอบ) สัมมาสติ     
(มีสติชอบ) และมีสัมมาสมาธิ (มีสมาธิชอบ) ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน์
เบ้ืองกลาง หรือประโยชน์ในระยะปานกลาง (สัมปรายิกัตถะประโยชน์) การพัฒนาในระดับสูงเป็น
การพัฒนาไตรสิกขาที่สาม คือปัญญา ตรงกับอริยมรรคข้อ สัมมาทิฐิ (มีความคิดเห็นชอบ) สัมมา
สังกัปปะ (มีแนวความคิดชอบ) ซึ่งประโยชน์ที่จะได้ในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน์เบื้องปลาย 
หรือประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะประโยชน์) ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาและประโยชน์ที่จะได้ในการ
พัฒนาจะเป็นปัจจัยอิสระที่จะก าหนดกระบวนการ เทคนิควิธีการรวมทั้งหลักธรรมค าสอนที่จะใช้
พัฒนา ส าหรับกระบวนการพัฒนาชีวิตอันประเสริฐ 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 1. การพัฒนาศีล หรือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและทางวาจา ในความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือโลกแห่งวัตถุ พฤติกรรมในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
โลกแห่งชีวิต พฤติกรรมในด้านอาชีวะ คือการท างานหาเลี้ยงชีพ  
 2. การพัฒนาจิตใจ หมายถึง การพัฒนาสมาธิหรือคุณธรรม ความมั่นคงเข้มแข็งของจิตใจ
และสภาพจิตที่ดีงาม รวมทั้งความสุข 
 3. การพัฒนาปัญญา หมายถึง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิด  
ทัศนคติ และค่านิยม โดยรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบโดยอาศัยเหตุผล เพ่ือให้เข้าใจความเป็น
จริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งหลาย 
 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ       ต่อ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการ เพราะไม่ว่าองค์กรจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ คุณภาพของคน ในองค์กรนั้น ๆ ก่อนที่องค์กรต่าง ๆ  จะเริ่ม
เห็นความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิตหรือให้
ความส าคัญเป็นแค่แรงงานหรือก าลังคน แต่ในปัจจุบันบุคคลได้รับการนิยามใหม่พัฒนาความส าคัญเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนแผนกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรก็ก าลังเปลี่ยนบทบาทจาก    
งานบริหารบุคคลและธุรการ ที่มุ่งเน้นในประเด็น รับคนเข้า เอาคนออก และตรวจบัตรตอก ไปเป็นการ
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จัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นจากการจัดการเฉพาะหน้าหรือเชิงรับไปเป็นการใช้การปฏิบัติงานเชิงรุก
อย่างเต็มตัว เป็นผู้สนับสนุนทุก ๆ หน่วยงานในการตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร และจากการศึกษา
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะท าให้เข้าใจและยอมรับว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญและสามารถที่จะเอื้อให้องค์การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไปสู่เป็นหมายได้อย่าง
มั่นใจ จะเห็นได้ว่าทุกองค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในฐานะผู้น าธุรกิจ โดยเฉพาะ
คุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ 
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้ เข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว งานด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังคงต้องด าเนินการในกระบวนการต่อไปให้ครบวงจร โดยหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพและพร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทาย
ความรู้ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบเปิดขององค์กรและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์การ เพื่อการรองรับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสังคม  
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นไปอย่างรวดเร็วบนเกมการแข่งขันทาง
ธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม วิทยากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่ต้องปรับตัว องค์กรที่จัดระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวเท่านั้ นที่จะยืนหยัดทานต่อ
กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ องค์กรใดบริหารงานแบบดั้งเดิม ไม่ยอมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจึงต้องสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน บางองค์กรอาจถึงกับต้องปิดกิจการลงในที่สุดสัญญาณภัยเช่นนี้ได้สร้างแรง
กดดันผลักดันให้พนักงานในองค์กรโดยเฉพาะคน ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ
และความสามารถที่รู้เท่าทันความเป็นไปของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะความ
เป็นไปของธุรกิจและกว้างออกไปกว่านั้น โดยเฉพาะบุคลกรของบริษัทที่ผลิตเพื่อการส่งออกต้องรู้ระเบียบ
การค้าและการเงินของโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ 
มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล 
ทางจิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออก
ผ่านพฤติกรรมทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายถอดคุณสมบัติที่ตนท า
ให้มีข้ึนไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเน้น
ความส าคัญของมนุษย์ด้วยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่
บทบาทที่ควรพิจารณาต่อไป หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีความ
จ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้การด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมา
ในชีวิต เมาในความมั่งมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะที่
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เป็นยารักษาในให้พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎ
ธรรมดาของโลก แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพไปในตัวเอง หลักธรรมที่น ามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในที่นี้ผู้ศึกษาจะ
วิเคราะห์หลักธรรมซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 

หลักสิกขา 3  
 เป็นหลักธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ หรือเป็นบุคคลผู้ที่มีจิตใจ
สูง ทั้ง 3 ประการ คือ  
 1) อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริต ทางกาย วาจา และอาชีวะ (หมายรวม
เอาองค์มรรค คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ) เป็นเรื่องของการฝึกฝนในด้าน
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เคยชิน ศีลเป็นเครื่องมือที่ใช้ หรือในทางสังคมทั่วไป เรียกว่ าวินัย 
เป็นจุดเริ่มต้นในขบวนการแห่งการศึกษา และพัฒนา การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน 
ศีล หรือ วินัย จะช่วยจัดให้เกิดความเป็นระเบียบ ในความเป็นอยู่ และเอ้ือโอกาส ให้เกิดการพัฒนา 
จนสามารถท าให้มนุษย์มีพฤติกรรม เกิดความเคยชินที่ดีงามตามแบบอย่างของศีลที่ก าหนดไว้ดีแล้ว 
ฉะนั้น การจะฝึกให้เกิดความเคยชินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะต้องมีรูปแบบ และวิธีการนั้นๆ อย่างเช่น ศีล 
หรือ วินัย เป็นต้น ให้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝน เบื้องต้น  
 2) อธิจิตตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านสุขภาพ และสมรรถภาพของจิต (หมายรวมเอา
องค์มรรค คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ) สมาธิ เป็นส่วนของการฝึกฝนในด้านจิตใจ 
หรือ ระดับจิตใจให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ คือ ในด้านคุณธรรม เช่น ความมีเมตตา กรุณา 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งอดทน ตลอดทั้งความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่ว
แน่มัน่คง มีสติ สมาธิ และในด้านท าให้เกิดความสุข เช่น ความผ่องใสเบิกบาน ความรู้สึกอ่ิมใจ หรือ 
กล่าวโดย สรุปว่า การพัฒนาสุขภาพจิตให้มีความม่ันคง ในการด ารงอยู่ของชีวิตให้มีความสุข 
 3) อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกปรือปัญญาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริงจนถึงขั้นสุดท้าย มีจิตใจเป็นอิสระผ่องใส เบิกบานโดยสมบูรณ์ (หมายรวมเอา 
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึก หรือพัฒนาในด้านความรู้ ความจริง โดย
เริ่มตั้งแต่ ความเห็น ความเชื่อ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้ในเหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ด้ว ย
ความแยบยลให้เห็นตามความเป็นจริง หมายความว่า รู้เท่าทันความเป็นไปของโลก และชีวิต จนท า
ให้จิตใจ เป็นอิสระ ข้ามพ้นความ ปราศจากปัญหาถึงความเป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 
  
หลักสังคหวัตถุ 4  
 หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ดังนี้ 
 1) ทาน การให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึง
ความรู้และแนะน าสั่งสอน ทานในสังคหวัตถุนี้ มุ่งเพ่ือให้สังเคราะห์ผู้รับ มีความมุ่งหมายอยู่ที่ผู้รับ
เป็นส าคัญ เช่น ช่วยเหลือสงเคราะห์กันด้วยปัจจัย 4 คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่ อยู่อาศัย และยา
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รักษาโรค ฉะนั้น การให้ทานจึงควรให้ด้วยความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพ่ือแสดงน้ าใจไมตรี สร้างเสริม
มิตรภาพ ให้ด้วยกรุณา ต้องการช่วงปลดเปลื้องความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่กัน ให้ด้วยมุทิตา
ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ผู้ท าความดี มีความเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้น การให้ด้วยวัตถุสิ่งของจึงมุ่ง
ประโยชน์แก่ผู้รับ 
 2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานฉันท์ 
สามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็น
หลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี การพูดดีมีคุณค่า เป็นสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดี คนที่พูดดี จะช่วย
ให้การท างานส าเร็จ การสื่อสัมพันธ์อันดีต่อกันของมนุษย์ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรก็เกิด
สัมพันธ์ไมตรีอย่างดีของมนุษย์  
 3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณะ
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์เหลือด้วยแรงกาย และ
ขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยเหลือแก้ไข สามารถรักษาความ
สามัคคีในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไว้ได้ ความเป็นผู้มีในเอ้ือเฟ้ือเอาธุระของคนอ่ืน
หรือสังคมด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาหรือด้วยทรัพย์ จนเต็มความสามารถที่จะช่วยได้ เป็นเหตุให้รัก 
นับถือกันอย่างมั่นคง ช่วยให้การพัฒนาที่มั่วคงและเข็มแข็งต่อไป 
 4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้แก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมเนียมในแต่ละกรณี การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
ปฏิบัติสม่ าเสมอต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน ด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ถือตัวมี
ความเสมอภาค วางตนเหมาะสม สามารถผูกพันรักษาความสามัคคีในสังคมมนุษย์ไว้ได้เป็นอย่างดี 
เพราะมนุษย์ทั้งหลาย รักนับถือความวางตนสม่ าเสมอไม่ถือตัว เป็นธรรมประจ าโลกที่มนุษย์
ทั้งหลายย่อมไม่เสมอกัน ด้วยทรัพย์ ยศศักดิ์ บริวาร ศิลปวิทยา และปัญญา ที่ยิ่งหย่อนกันกว่ากัน 
หากเราเคารพในความเป็นมนุษย์ ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอกันในฐานะ
มนุษย์เหมือนกันกับเรา 
 
หลักพรหมวิหารธรรม 4  
 เป็นหลักธรรมประจ าใจที่ประเสริฐ ที่จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 

 1) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี การแสดงออกซึ่งมิตรภาพไมตรีทางสังคมมนุษย์  
โดยปรารถนาแผ่เมตตาจิตให้ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจ 
 2) กรุณา ความสงสาร อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย
บ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง สิ่งส าคัญ
อย่ากรุณาจนเกินประมาณ ต้องรู้จักปฏิบัติตน ให้เหมาะสมในการท างานสงเคราะห์ ควร
ประกอบด้วยอุเบกขาก ากับ  
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 3) มุทิตา ความรู้สึกยินดีด้วยเมื่อเห็นบุคคลอื่นได้ดีมีความสุข ตัวเองก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิก
บาน พลอยยินดีปลาบปลื้มใจไปด้วย เมื่อเห็นเขาเหล่านั้นประสบผลส าเร็จ มีความเจริญงอกงามใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป 
 4) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ต้องรักษาความยุติธรรมถูกต้อง สมควรแก่เหตุที่ตนได้
กระท าไว้ และปฏิบัติตามความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่หมู่พวกพ่ีน้อง  
 
หลักสัปปุริสธรรม 7  
 เป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถท าให้บรรลุนิพพานได้หรืออาจ
กล่าวได้ว่า หลักธรรมที่เป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ให้อย่างยิ่งประการหนึ่งซึ่งประกอบด้วย  
 1) ธัมมัญญุตา รู้จักหลักการ รู้เหตุผล รู้กฎเกณฑ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติ คือ รู้ว่าต าแหน่ง หน้าที่การงาน ฐานะ อาชีพ รู้จักรับผิดชอบ
ตลอดถึงผลส าเร็จขั้นสูงสุด คือ ตามธรรมชาติของความเป็นจริง ไม่ตกเป็นทาสของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง กิเลส ตัณหา อุปาทาน  
 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมายที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุประสงค์ที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้นมุ่งหมายอะไร การด าเนินชีวิตอย่างนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์
อะไร เป็นผลดีหรือผลเสีย ตลอดถึงข้ันสูงสุดที่เป็นประโยชน์ที่เป็นแก่สาระแห่งชีวิต 
 3) อัตตัญญุตา รู้จักตนตามเป็นจริง โดยฐานะ ภาวะ เพศ ความรู้ ก าลังความสามารถ 
คุณธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติชอบได้อย่างเหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องถูกต้องตาม
จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 4) มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณในการบริโภค การใช้จ่ายทรัพย์สิน คือ รู้จักพอดี 
พอเหมาะรู้จักคิด พูด กระท ากิจต่าง ๆ แต่พอดี แม้การพักผ่อนสนุกสนาน ก็เช่นกัน 
 5) กาลัญญุตา รู้กาลเวลาอันสมควร รู้เวลาไหน ควรท าอะไร ที่ไหน ใช้เวลาแต่พอดีใน
การด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบกิจการหน้าที่การงานต่าง ๆ  
 6) ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ในถิ่น ควรมีกิริยาวาจาอย่างไรมี
ระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอย่างไร ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นๆ  
 7) ปุคคัญญุตา การรู้บุคคล และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกัน 
 จากหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
นั้นอันประกอบไปด้วย หลักสิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริส
ธรรม 7 นั้น สามารถที่จะเลือกน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งสิ้น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรและเป็นการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ในการ
ท างานเพ่ือเป็นการเตือนสติ เตือนใจให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติงานได้ดีอีกประการหนึ่ง จึงสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะใช้หลักธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อันจะท าให้
ตัวเราและผู้อ่ืน ตลอดถึงองค์กรเกิดความสุขและความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
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บทสรุป 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั่วไปและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จะท าให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่า การที่จะเข้าท างานหรือปฏิบัติงานใน
ฐานะหนึ่งหรือต าแหน่งใดก็ตามในองค์กรใดองค์การหนึ่งที่พึงจะกระท าภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถปุระสงค์และมีประสิทธิภาพที่ดีได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม
กับงานและคัดเลือกให้ตรงกับสายงานที่ถนัดของแต่ละบุคคล  ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรม จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าตัวมนุษย์เรานั้น
เป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ใช้งานทรัพยากรส่วนอื่น ๆ หากว่าองค์กรใดมีการเริ่มต้นด้วยการสรรหาและได้
บุคลกรที่ดีตั้งแต่ต้นแล้วละก็ ปัจจัยที่มีผลกระทบที่ดีในส่วนอ่ืน ๆ ก็จะตามมาด้วย การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยต์ามหลักพุทธธรรมเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัวบุคคลโดยตรง เพ่ือให้คน
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ควบคู่ไปกับการรักษา
และพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานหลักของตนเอง หรือถ้าจะให้งานหรือสายงานของ
องค์กรหรือหน่วยงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ บุคคลที่ส าคัญที่สุดคือผู้บริหารจะต้องใส่ใจใน
เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน้อม
น าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น หลัก
สิกขา 3 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหารธรรม 4 และหลักสัปปุริสธรรม 7 ก็สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการท างานได้ หลักธรรมเหล่านี้จัดเป็นธรรมที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตขององค์กรที่ดีและประเสริฐได้ พร้อมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขแบบมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  
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การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพละ 4 
Personnel Competency Development of Local Administrative 

Organizations According to Pala 4 
 

พระเทพปริยัติเมธี พระนุชิต นาคเสโน อมลวรรณ  อบสิน 
 

บทคัดย่อ 
การประยุกต์ใช้หลัก พละ 4 ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นการอบรมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ ในการคิดที่อาศัย
วิธีการที่สอดคล้องกับงานท าให้ได้ค าตอบถูกต้องตรงกับความเป็นจริง มีความคิดที่สร้างสรรค์ รู้ถึง
จุดดี จุดด้อยของตนเอง รู้นิสัยของผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายามท่ีจะคิดค้น แยกแยะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความกล้าในการท างานที่
ยากและท้าทาย ประพฤติตนตามหลักเบญจศีล ละเว้นอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันผู้อื่น วางตนสม่ าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ให้ค าแนะน าสั่งสอนผู้อ่ืนอยู่เสมอ การน า
หลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละพละจะมีหลักธรรม
เป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือสร้างหรือพัฒนาตัวตนและจิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดเรียนรู้ที่ดี มีพลังในการท างาน ตั้งอยู่ในความดีงาม มี
จิตสาธารณะ ส่งผลให้ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หลักพละ 4 จึงมีส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าส าคัญ: การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร, พละ 4 
 
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’ 
behaviors, to be dedicative, hard working and tentative, to have effort to learn and 
                                                           


 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์


 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค ์


 อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์ 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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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. 
Keywords: Personnel Competency Development, Pala 4 
 
บทน า 

การกระจายอ านาจและถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยโดยลด
บทบาทของภาครัฐส่วนกลางลง (Decentralization) คงเหลือเพียงแต่ภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็นซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกรอบและแผนแม่บทท าให้เกิดการปรับ
องค์กรทั้งในราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้นทั้งใน
ด้านการด าเนินนโยบายการบริหารงานบุคคลการจัดการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐการปฏิรูปทางการเมืองการกระจายความเจริญไปสู่ชนบทการ
จัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็น ผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเป็นอย่าง
ดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติ 
ไปยังส่วนเหนือขึ้นไป ท้องถ่ินจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลง ภายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม่ต้องสิ้นเปลือง
เวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น องค์กรปกครองท้องถิ่นมีจุดแข็งอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นการมี
อิสระการท างานที่ใกล้ชิดกับประชาชนท าให้รู้ปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วข้อจากัดและความอ่อนแอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองซึ่ง
มีหลายด้านอาทิการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอาจเกิดมาจากการที่หน่วยงานไม่ได้สนใจในการที่จะจัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจังเคร่งครัดหรือบุคลากรไม่ได้สนใจในการที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อ
สภาวการณ์ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรท าให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชน การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  (High 
Performance Organization) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นั้นจ าเป็น
จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะด้านความรู้
ความสามารถและด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กรเพ่ือช่วย
ให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงสามารถแก้ปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ อย่างทัน
กาลในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การก าหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานการบริหารทรัพยากร ช่วยท าให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการ
ติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้นช่วยท าให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วยท าให้บุคคลนั้นๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ 
เป็นคนทันสมัยต่อความเจริญทางเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดังกล่าว เป็นไปตามปรัชญาของการพัฒนาบุคคลที่ส าคัญ คือ บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองที่
สามารถพัฒนาให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ถ้าหากมีแรงจูงใจที่ดีพอ การ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล ควรด าเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based 
Development) การพัฒนาทรัพยากร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548 : 17) 
บุคคลจะต้องด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็นระบบ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก สู่
ระบบการพัฒนาขององค์การ วิธีการในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของ
บุคคลเป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนา บุคคลบางกลุ่มให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น และในขณะเดียวกันก็
สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถสูงได้ก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น 
ระบบข้อมูลบุคคลขององค์กรจะต้องครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า
รายบุคคลได้ การพัฒนาบุคคลจะต้องทาทุกด้าน คือ สุขภาพอนามัย ความรู้ ความสามารถจิตใจ
และคุณธรรม ควบคู่กันไป องค์กรต้องค านึงถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าของบุคคลควบคู่ไปกับ
ความก้าวหน้าขององค์กร 

ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อความส าเร็จ ของส่วนราชการ ข้าราชการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลักคุณธรรม
มีความพร้อมรับผิดในการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับความส าเร็จของส่วนราชการ จึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้ในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้
มีความรู้ความสามารถอันจะนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตหรือ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (คนึงนิจ อนุโรจน์, 2551 : 2)  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน
ราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองค์กรให้ใน
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่ง
เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถส่ง
มอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2549 : 3-7)  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดกรอบสมรรถนะไว้แล้ว 7 ด้าน เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดกรอบสมรรถนะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548 : 
7)แต่การน ามาใช้จริงยังมีอยู่น้อย ท าให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามกรอบสมรรถนะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปใน
เรื่องของการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้การความส าคัญในเรื่องพัฒนาการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอยู่น้อย การน าหลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะพละ 4 เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้มี
พลังในการท างานเป็นธรรมคาสอนที่เหมาะส าหรับน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ การงาน การศึกษา
เล่าเรียน และโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้น าต่างๆ เพ่ือสร้างคุณธรรม และพลังที่จะช่วยท าให้
การด าเนินงานหรือการท ากิจกรรมเกิดความมั่นใจ และส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา 

ในทางพระพุทธศาสนามนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาต่างๆ มนุษย์เป็นผู้ที่ฝึกอบรมให้
เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต ทางปัญญา ที่ส่งผลไปสู่
ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรม
ทางกายและวาจา ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้ฝึก หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติ และถ่ายทอดคุณสมบัติที่
ตนท าให้มีให้เป็นนั้นไปสู่ภายนอก ซ่ึงการพัฒนาตามความหมายของพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา 4 
หมายถึง การท าให้เป็น ให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา 4 ประการ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546 ; 70) ประกอบด้วย 

1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้อง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิด
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โทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประประพฤติ, การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 

3) จิตภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 

4) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาจิตใจให้เป็นอิสระ ท า
ตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธเป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์โดยการน าค า
สอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด เพ่ือให้มนุษย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลงานและ
พัฒนามนุษย์ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม (ฌาน ตรรกวิจารณ์, 2544 : 2) ดังนั้น การพัฒนาบุคคล ต้องมี
การปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา การศึกษาที่สมบูรณ์ต้องทาความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
อันประกอบด้วย 

1) ความฉลาดหรือสติปัญญาในขั้นพ้ืนฐานพอตัว คือ พอแก่ความต้องการ คือ การเรียน
หนังสือ 

2) มีความรู้เรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือ การเรียนอาชีพ 
3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้อง คือ การเรียนความเป็นมนุษย์ ซึ่ง

กระท าได้ด้วยการสอน การอบรมจริยธรรม (พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), 2537 : 15) 
แนวทางการพัฒนาตามหลักพละ 4 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการองค์กร

สมัยใหม่ประสบความส าเร็จ โดยที่องค์กรจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ และนาไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการ
ส าคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการพัฒนา
ที่ต่อเนื่องเพราะสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา88 ในปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสน า
มากขึ้น ทั้งนี้ หากในองค์กรใดมีบุคลากรที่ทั้งเก่งและดีก็เป็นที่แน่นอนว่าองค์กรนั้นย่อมประสบ
ความส าเร็จในทุกๆ เวทีแห่งการแข่งขัน ขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการให้รางวัล
และการลงโทษ ซึ่งเทียบได้กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครทาดีก็ควรได้รับการ
ยกย่อง ใครทาผิดก็ควรได้รับการลงโทษ ดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ปคฺคณฺเห ปคฺค
หารห ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง” (ขุ.ชา. (บาลี) 27/2442/531) 
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"หลักพละ 4" เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อม เป็นธรรมค าสอนที่เหมาะ
ส าหรับนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ การงาน การศึกษาเล่าเรียน ซึ่งในพระพุทธศาสนามองการ
พัฒนาคนว่า คนจะเก่ง มีความรู้ หรือความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีคุณธรรมความ
ดีอยู่ในตัวด้วย พระพุทธศาสนาเป็นหลักวิชาที่จะพัฒนาให้คนเป็นคนเก่ง (วิชชา) และดี (จรณะ) จึง
จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (วิชชาจรณสัมปันโน) ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็มิได้ปฏิเสธ
แนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตก หากแต่หลักการทางพระพุทธศาสนาสอนให้นาเอาหลักวิชามาบูรณา
การร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมและสอดคล้องกันตามหลักธรรมชาติ หลักไตรสิกขา
เป็นหลักธรรมที่น ามาพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ที่จะมีทั้ง "วิชชาและจรณะ" นั้น ธรรมอันเป็นก าลังที่เกิด
จากคุณธรรม ความประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักประกันของชีวิต ซึ่งให้เกิดความมั่นใจในตนเองไม่
หวาดหวั่นกลัวภัยมี 4 ประการ ผู้ประพฤติตนตามหลักพละ 4 นี้อยู่เสมอจะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงใน
การด าเนินชีวิตรอดพ้นจากภัยทั้ง 5 คือ ภัยจากการครองชีพ ภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง และการ
ถูกกล่าวร้าย ภัยจากการครั้นคร้ามในที่ชุมนุม ภัยจากการกังวลเรื่องความตายเพราะเข้าใจในกฎไตร
ลักษณ์ และภัยจากการกังวลเรื่องชีวิตหลังความตายเพราะรู้ดีว่าเมื่อสังขารดับแล้วย่อมไปสู่สุคติภพ 

การพัฒนาพละ 4 ให้เกิดมีขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน เพราะทุก
คนมีปัญญาพละ วิริยพละอนวัชชพละและสังคหพละอยู่ในดวงจิตของตนเอง เพียงแต่รอการพัฒนา
เท่านั้น สิ่งส าคัญต้องลงมือปฏิบัติเพราะหลักการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลัก
พละนี้เป็นภาคปฏิบัติแม้จะศึกษารู้ในทฤษฎี (ปริยัติ) มามากมายเป็นอย่างดี แต่ถ้าขาดการนาไป
พิสูจน์เลยการปฏิบัติให้เห็นจริงตามคาสอนจนเกิดผล (ปฏิเวธ) ก็ไม่นับว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาให้องค์ธรรมทั้ง 4 มีก าลังจึงเป็นสิ่งส าคัญดังที่พระ
พุทธองค์ตรัสถึงความส าคัญของการพัฒนาพละ 4 ไว้ ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีธรรมะ
ส าหรับนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยท่ีใช้ทั้งพระเดชและพระคุณซึ่งท าให้ได้ทั้งน้ าใจคนและได้ผลงาน
ยึดธรรมเป็นหลักในการบริหารที่เรียกว่า พละ 4 ประกอบด้วยก าลัง 4 ประการ คือ (พระธรรมโกศา
จารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549 : 44-45) 

1. ปัญญาพละ ก าลังหรือพลังแห่งความรอบรู้ความรู้ หรือปัญญาที่กล่าวนี้ผู้น าจะต้อง
น ามาใช้ในการบริหารตนเองบริหารคน และบริหารงานให้ด าเนินไปได้เป็นปกติซึ่งลักษณะของ
ปัญญาที่เก่ียวข้องกับปัญญาพละ มีดังนี ้

1) สุตมยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านและ
การฟังจากหนังสือตาราวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในแต่ละสาขาโดยจะต้องจดจ าความรู้
เรื่องราวต่างๆ ไว้ให้ได้มากมายเพราะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ
สั่งการในการบริหารงานได้ไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

2) จินตามยปัญญา หมายถึงความรอบรู้ที่ได้จากการคิดวิเคราะห์พินิจ
ไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับทั้งจากการฟังหรือการอ่านรวมถึงการตรวจสอบแหล่งข้อมูลว่ามีความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดการน้อมน ามาพิจารณาไว้ในใจอย่างแยบคาย ซึ่งอาจนาไปสู่การพิสูจน
ข้อเท็จจริงความคิดแบบจินตามัยปัญญาเป็นลักษณะความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมี 4 วิธี คือ  
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2.1) คิดถูกวิธี (อปายมนสิการ) คือ การคิดที่อาศัยวิธีการที่สอดคล้องกับ
เรื่องที่ศึกษา เพ่ือให้ได้ค าตอบถูกต้องตรงความจริง เช่น การตรวจสอบความจริงในบางเรื่องต้องใช้
วิธีอุปนัยหรือวิธีนิรนัยหรือต้องใช้ประสบการณ์ตรงเป็นเคร่ืองตรวจสอบยืนยันความจริงในสมัยที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นหาหนทางดับทุกข์พระองค์ทรงใช้วิธีการทรมานตนเอง หรือทุกข์กริยาแต่ก็ไม่
สามารถได้หนทางดับทุกข์เพราะทรงใช้วิธีผิด 

2.2) คิดมีระเบียบ (ปตมนสิการ) คือ การคิดทีด่ าเนินตามข้ันตอนของวิธีการ
นั้นไม่มีการลัดขั้นตอน หรือด่วนสรุป ซึ่งในการด่วนสรุปข้อมูลจัดเป็นเหตุผลวิบัติตัวอย่างเช่นถ้าหยิบ
ผลส้มในลัง 1 ลูกมาชิมแล้วมีรสเปรี้ยวก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าส้มทั้งลังเปรี้ยวหมดทุกลูกเพราะอาจมี
บางลูกมีรสชาติหวานอร่อยก็เป็นได้และนอกจากนี้แล้วก็ต้องไม่มีความคิดฟุ้งซ่านออกนอกลู่ทางต้อง
มีสมาธิอยู่ในเรื่องที่คิดพิจารณาอยู่ไม่ทิ้งกลางทางเมื่อมีเรื่องใหม่ๆ เข้ามา 

2.3) คิดมีเหตุผล (การณมนสิการ) คือ การคิดจากเหตุโยงไปหาผลและการ
คิดจากผลวกกลับมาหาเหตุการคิดในลักษณะนี้จะท าให้นักบริหารหรือผู้น าเป็นคนรู้ เท่าทัน
เหตุการณ์ในการสั่งการแต่ละครั้งสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้ผลดีหรือผลเสียตามมาเมื่อมีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นในองค์กรต้องบอกได้ว่ามาจากสาเหตุอะไร 

2.4) คิดเป็นกุศล (อุปปาทมนิการ) คือ การคิดสร้างสรรค์คิดให้เกิด
ความหวังได้ก าลังใจในการท างานเมื่อได้ความรู้ใหม่ๆ ก็สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรของตนและยังหมายรวมถึงความคิดที่รู้จักแสวงหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่ดู
เหมือนว่าไม่มีประโยชน์ 

3) ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในทางธรรมก็คือการฝึกจิตภาวนาเมื่อได้เรียนรู้วิธีการในภาคทฤษฎีแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติ
จริงจะได้ผลเป็นการแปลงยุทธวิธีเป็นยุทธการในสนามรบปัญญาทั้ง3นี้ท าให้ผู้น ามีความรอบรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้น าหรือนักบริหารที่ต้องรอบรู้เกี่ยวกับตนเองและ
บริหารตนเองได้ ต้องรอบรู้คนและบริหารคนได้และต้องรอบรู้งานและบริหารงานได้เป็นผู้มีความรู้
ใน 3 เรื่องเป็นอย่างดีกล่าวคือ  

1. รู้ตน หมายถึง รู้จักความเด่นหรือความด้อยของตนเองทั้งนี้ก็เพ่ือท างานให้
เหมาะสมกับความสามารถของตน 

2. รู้คน หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับคนร่วมงานต้องรู้ว่าลูกน้องคนไหนมี
ความสามารถทางด้านใดมีจริตแบบไหนเพ่ือจะได้ใช้งานให้ถูกกับความสามารถ  และนิสัยของแต่ละ
คน (จริตหรือนิสัยมี 6 แบบ คือ ราคจริต ชอบรักความสวยงามคนกลุ่มนี้ชอบท างานที่ต้องใช้ความ
ละเอียดปราณีต, โทสจริตชอบความเร็วคนกลุ่มนี้ชอบท างานที่ต้องใช้ความรวดเร็วโมหจริตจะขาด
ความกระตือรือร้นท างานเฉื่อยชาสัทธาจริตเชื่อคนง่ายคนกลุ่มนี้ถ้าถูกใจผู้ใดจะท างานให้ผู้นั้นอย่าง
เต็มก าลังพุทธจริตชอบใฝ่รู้ช่างสงสัยรักการศึกษาหาความรู้คนกลุ่มนี้มีความถนัดงานทางด้าน
วิชาการและวิตกจริตชอบกังวลไม่กล้าตัดสินใจ) 
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3. รู้งาน หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนการบริหารคนการอานวยการและการติดตามประเมินผลงานความรู้เรื่องงานมี  2 
ลักษณะ ได้แก่ การรู้เท่ามีความรู้เกี่ยวกับงานว่ามีขั้นตอนอย่างไรเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนอย่างไรรู้เท่าถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถที่จะหาทางป้องกันเอาไว้ไดและอีกลักษณะหนึ่งคือ
การรู้ทันหมายถึงความรู้เท่าทันสถานการณ์สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

2. วิริยะพละ หมายถึง ก าลังแห่งความเพียรหรือความขยัน มีก าลังใจที่เข้มแข็ง กล้า
ตัดสินใจกล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวความยากลาบาก ไม่ย่อถ้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ มีความบาก
บั่นพากเพียรเป็นนิจ ความพากเพียรหรือความขยันที่เกี่ยวข้องกับวิริยะพละ มีดังนี ้

1. สสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันที่ต้องอาศัยคนอ่ืนให้มาปลุกใจ หรือมี
สถานการณ์บีบบังคับ ถ้าไม่มีใครบังคับก็หมดก าลังใจที่จะท างานต่อไปได้ 

2. อสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันที่เกิดจากการปลุกใจตนเองแม้คนอ่ืนจะหมด
ก าลังใจล้มเลิกการท างานไปแล้ว แต่คนที่จะปลุกใจตนเองได้จะลุกขึ้นสู้ต่อไป ผู้น า มีหน้าที่ต้องนา
คนอ่ืนๆ ให้ด าเนินงานไปตามปกติ จึงต้องมีความขยันแบบ “อสังขาริกวิริยะ” ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 
เมื่อเผชิญอุปสรรคจะต้องปลุกใจตนเอง และปลุกระดมคนอ่ืนให้ท างานต่อไป ถ้าหัวขบวนยอมแพ้
คนเดียว องค์กรทั้งหมดก็ล่มสลายได้ ผู้น าที่ยิ่งใหญ่และประสบผลส าเร็จเมื่อถึงคราวล้มก็ต้องล้มแต่
ล้มแล้วต้องลุกขึ้นสู้ให้ได้เอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาการท างานในครั้ง
ต่อไป ต้องมีความเพียรเป็นเลิศเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

3. อนวัชชพละ หมายถึง ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือข้อเสียหาย มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
หน้าที่การงาน ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย ละเว้น อบายมุขทั้ง 6 การประพฤติปฏิบัติที่จะ
ท าให้ อนวัชชพละ สมบูรณ์ มีดังนี ้

3.1 การประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การรักษาศีลห้า ทั้งกาย วาจา และ
จิตใจ อย่างเนื่องนิจ ประกอบด้วย ศีลข้อที่หนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ หรือใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า ศีลข้อที่สอง ไม่ขโมย
หรือลักทรัพย์ของผู้อ่ืน ศีลข้อที่สาม ไม่ประพฤติผิดในกาม ล่วงละมิดคู่สามีภรรยาของบุคคลอ่ืน ศีล
ข้อที่สี่ ไม่กล่าวความเท็จ พูดโกหก พูดเพ้อเจ้อ พูดไร้สาระ ศีลข้อที่ห้า ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือของ
มึนเมา 

3.2 ละเว้นอบายมุข อบายมุขทั้ง 6 ท าให้ชีวิตของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่
หนทางแห่งความเส่ือมและอาจท าให้บุคคลผู้นั้นต้องทุจริตต่อหน้าที่การงาน อบายมุขทั้ง 6 ตามที่
กล่าวมีอบายมุข 1 การดื่มสุรา อบายมุข 2 การท่องเที่ยวยามวิกาล อบายมุข 3 การดูการละเล่นที่
ผิดศีลธรรมอันดี อบายมุข 4 การคบคนชั่ว คบโจร อบายมุข 5 การเล่นการพนัน อบายมุข 6 การ
เกียจคร้านประกอบอาชีพการงาน 

4. สังคหพละ หมายถึง ก าลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่ส าคัญ
ส าหรับนักบริหารที่อาศัยคนอ่ืนท างานให้เกิดผลส าเร็จ ผู้น าหรือนักบริหารสามารถผูกใจเพ่ือน
ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ต้องมีสังคหวัตถุ 4 ประการ คือ 
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1) ทาน การแบ่งปัน การให้ ซึ่งประกอบได้ด้วย ทาน 3 แบบ ได้แก่ อามิสทาน 
คือ การให้สิ่งของ ทุนทรัพย์ วิทยาทานหรือธรรมทาน คือ การให้ค าแนะน าสั่งสอน บอกวิธีการ
ท างานให้ได้ผล การสนับสนุนทางด้านการศึกษาการพัฒนามนุษย์ อภัยทาน คือ การให้อภัยเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน หรือการล่วงเกินซึ่งกันและกัน 

2) ปิยวาจา การพูดถ้อยคาไพเราะอ่อนหวาน ผูกจิตใจคนด้วยคาพูดอ่อนหวาน 
3) อัตถจริยา การทาตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หรือการสงเคราะห์ต่อผู้ใต้

บัญชา หรือเพ่ือนร่วมงาน 
4) สมานัตตตา การวางตัวถูกกาละเทศ วางตนสม่ าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ในการ

ที่จะท าให้ผู้น าหรือผู้บริหารประพฤติตามหลักสังคหวัตถุได้อย่างจริงใจ ผู้น าจะต้องมีหลักพรหม
วิหารธรรมประจ าใจด้วยหลักธรรม 4 ข้อ คือ เมตตา ความรัก ความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้น
ทุกข์ มองแต่ส่วนดีของเพ่ือนร่วมงานให้มองข้ามในส่วนเสียและให้อภัย กรุณา ความสงสารเห็นใจ 
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์ เมื่อเห็นผู้ร่วมงานประสบความล าบาก คิดหาทางช่วยเหลือให้เขารอด
พ้นจากความยากลาบาก มุทิตา ความรู้สึกพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข มีความก้าวหน้าในการ
ท างาน ไม่มีจิตใจริษยาผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา อุเบกขา ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง มีความ
ยุติธรรม ไม่มีอคติล าเอียง 

ดังนั้น พละหรือก าลังแห่งคุณธรรม 4 ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ท าให้ผู้น าหรือนักบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือผู้น าจะสามารถวางแผนงานจัดองค์กรแต่งตั้งบุคลากร
อ านวยการและสามารถควบคุมองค์กรให้ดีได้ผู้น าคนนั้นต้องมีความฉลาดขยันสุจริต และมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีนอกจากนี้เมื่อผู้น าปฏิบัติตามหลักพละ 4 นี้แล้วจะสามารถครอบคลุมการบริหารถึง
หลักการครองตนครองคนและครองงานซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเป็นผู้น าและ
เป็นผู้บริหารที่ดีเพราะผู้น าที่ปฏิบัติตามคุณธรรมในหลักพละ 4 แล้วย่อมจะต้องประพฤติและปฏิบัติ
ตนประกอบไปด้วยคุณธรรม มีความสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ดี มีการประสานสัมพันธ์และจูง
ใจให้เกิดการยอมรับนับถือพร้อมที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย เป็นผู้น าที่ควรแก่การยกย่อง
เชิดชูและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
การประยุกต์หลักพุทธธรรม (พละ 4) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักพละ 4 เป็นหลักธรรมที่น ามาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลที่ท าหน้าที่
รวมทั้งในการก าหนดคุณสมบัติ ในการท างานที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก าลังจิตใจและสติปัญญา 
โดยการยึดหลักธรรมเป็นหลักในการท างาน นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตาม
หลักสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นก็คือ บุคลากรต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้ เมื่อบุคลากรปฏิบัติตามหลักพละ 4 จะท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและเป็นบุคลากรที่ดีถึงพร้อมด้วยสมรรถนะ มีความสามารถท างาน
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ตามหน้าที่ได้ดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการยกย่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพละ 4 มีแนวทางในแต่ละด้าน ดังนี้ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยปัญญาพละ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยปัญญา การรับการฝึกอบรม

บ่อยๆ พัฒนาด้วยการอบรมบ่อยๆ ทั้งนี้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสนใจอ่าน จึงจะ
เกิดปัญญา พัฒนาด้วยการฝึกอบรมและตัวบุคลากรองค์กรเองก็ต้องให้ความสนใจใฝ่รู้ ค้นคว้า อ่าน 
จึงจะเกิดปัญญา ปัญญา แปลว่า ความรู้ การสร้างองค์ความรู้นั้น จะต้องใช้ความรู้ที่เป็นสิ่งซึ่งได้สั่ง
สมอบรมมา จากการศึกษาเล่าเรียน หรือการอ่าน การเข้ารับการอบรมบ่อยๆ เพ่ือน าความรู้มา
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สิ่งใดท าซ้ าๆ บ่อย ก็จะเกิดทักษะมีความช านาญ การพัฒนาตนเองให้มี
ความรูและเขาใจ จากการฝึกอบรมการศึกษาเล่าเรียนจัดการองค์ความรู้สามารถประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ส่งผลให้การท างานมีมาตรฐานสูงขึ้นมี
ความสามารถในการค้นหาแหล่งความรู้จากสถาบันการฝึกอบรม สถาบันการศึกษาห้องสมุดและ
จากผู้รู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนตนเองเพ่ือการพัฒนาตนเองสูความก้าวหน้าเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและเป็นตัวอย่างในการ
ท างานให้ค าปรึกษาทีมงาน ก่อให้เกิดการเรียนรูร่วมกัน ปฏิบัติตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี การกระตุ้นให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทักษะการคิด การวิเคราะห ์การวิจัยแล้วน าผลสู่กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการฝึกคิดให้เป็นระบบ และน ามาประยุกต์กับการท างาน ซึ่งต้องท าอย่างมี
สติ สามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาการท างาน และการด ารงชีวิต ทักษะทางด้านปัญญาจะท าให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุมีผล  จัดล าดับความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีความเป็นไปได้ตามสภาวะความเป็นจริง 
มีกระบวนการคิดท่ีล าดับ มีเหตุมีผล มีความคิดองค์รวม เป็นระบบการคิดที่อาศัยวิธีการที่สอดคล้อง
กับงานที่ท า เพ่ือให้ได้ค าตอบถูกต้องตรงความจริง พลังความคิดที่เป็นกุศลจะเป็นพลังการคิด
สร้างสรรค์ เมื่อได้ความรู้ใหม่ๆ ก็สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในให้การบริการเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรของตน รวมถึงพลังความคิดที่รู้จักแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้จากสิ่งที่ถูกมองข้าม เข้าใจใน
ความต้องการของประชาชนแจ่มแจ้งลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของงานบริการ  และรายละเอียดต่างๆ 
ของงานบริการ มีพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับตัวให้เป็นผู้มีความรู้เท่าทันโลกทัน
สถานการณ์ได้ตลอดเวลา คิดวิเคราะห์ข้อมูล น าพลังความรู้มาใช้ในการคิดพิจารณา ท าให้รู้สาเหตุ
ต่างๆ ที่ท าให้มีปัญหาและใช้หลักความคิดที่ถูกวิธีในการแก้ไขปัญหา จนได้รับค าตอบในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสามารถน าพลังความรู้ ที่มีอยู่มาสร้างสรรค์การบริการ ที่
เกินความคาดหมาย 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิริยะพละ 
การพัฒนาให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความขยันมุ่งมั่นทุ่มเท การ

พัฒนาด้วยการฝึกอบรมและตัวบุคลากรองค์กรเองก็ต้องให้ความสนใจ  ตระหนัก ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ความเชื่อ จึงจะเกิดความทุ่มเท การเข้ารับการอบรมบ่อยๆ เพ่ือน าความมุ่งมั่น ทุ่มเท มา
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เป็นรูปแบบในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งใดท าซ้ าๆ บ่อย ก็จะเกิดเป็นนิสัย จะเกิดเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นบุคคลที่มีความพยายาม ความมุ่งมั่น ทุมเทขยันหมันเพียรในการท างาน
และด าเนินชีวิต การพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ท าให้
จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง สามารถท ากิจหน้าที่ได้ผลดี การพัฒนาด้วยพลังความเพียร
พยามเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีจิตอธิษฐานหรือความตั้งใจเด็ด
เดี่ยว ไม่วอกแวก การพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิถือเป็นศูนย์กลางส าคัญ เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจที่จะทาดี มุ่งมั่นที่จะประพฤติ ปฏิบัติดี สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามที่จะ
คิดค้นไม่ท้อถอย การท างานตามหน้าที่ใดๆ ก็ตาม หากขาดพลังความเพียรพยาม ความมุ่งมั่น ตั้งมั่น 
จดจ่อ อยู่ในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในกิจการงานที่ท าได้ การท างานต้อง
อาศัยจิตใจที่เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามที่จะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องที่
คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง ก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน 
กระวนกระวาย คือ ต้องมีความมุ่งมั่นจึงจะสามารถคิดค้นหาแนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาได้ชัดเจนเจาะลึกทะลุทุกประเด็น และมองเห็นทั่วตลอดรอบด้าน การตั้งมั่นในความดีงานที่
ท าไม่ให้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเสียหาย ทั้งนี้ต้องพัฒนาด้วยหลักปธาน 4 หรือ ความเพียร 4 
ประการ และละนิวรณ์ 5 จึงจะท าให้มีจิตใจ มุ่งมั่น ตั้งมั่นในการปฏิบัติความดี การพัฒนาสมาธิถือ
เป็นการฝึกฝนทางด้านจิตใจ ด้วยปธาน 4 เพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรท าลายอกุศล
ที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปละเว้นสิ่งที่ท าแล้วไม่เป็นประโยชน์ ระมัดระวังไม่ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความ
เพียรพยายามกระท าในสิ่งที่ถูกต้องให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาความดี พยายามรักษาความดีงาม
และความถูกต้องให้อยู่อย่างมั่นคง รักษามาตรฐานสิ่งดีๆ ที่ท าไว้พฤติกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจาก
ความพยายาม อุตสาหะตั้งใจหรือเจตนา รวมถึงจะเป็นไปตามเจตจ านงหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง 
ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญงอกงามหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามแล้ว คนผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและ
ประพฤติไปในทางที่ดีงามด้วย การท างานตามหน้าที่ใดๆ ก็ตาม หากขาดสมาธิ ขาดความมุ่งมั่น ตั้ง
มั่น จดจ่อ อยู่ในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในกิจการงานที่ท าได้ ขยันหมั่น
พากเพียร ความเข้มแข็งอดทน ความตั้งมั่นเอาธุรการงาน ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ไม่ท้อแท้ พัฒนา
จิตใจให้มีความมั่นคงที่จะทาดี มีสติสัมปชัญญะ ไม่หวั่นไหวกับสิ่งเร้า ด้วยการละนิวรณ์ 5 หมายถึง 
การไม่ติดความสุข ไม่หลงใหลในความสะดวกสบาย อดทน ยอมลาบาก ลุยงาน ไม่ความฟุ้งซ่าน ไม่
ความลังเลสงสัย มีความมั่นใจ ไม่เบื่อหน่ายง่าย เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้การท างานด าเนินไปสู่
ความส าเร็จ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอนวัชชพละ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพลังความสุจริตหรือพลัง

ความบริสุทธิ์ เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยวิธีการฝึกอบรมบ่อยๆ ทั้งนี้บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องใส่ใจ ตั้งใจ ทาจิตใจให้บริสุทธิ์ จึงจะเกิดการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมและ
ตัวบุคลากร องค์กรเองก็ต้องให้ความจริงใจ ในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงจะเกิดพลังความ
บริสุทธิ์ การสร้างพลังความบริสุทธิ์นั้น จะต้องใช้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีสมาธิแน่วแน่ ที่ปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรม ก็จะเกิดความสุจริตความบริสุทธิ์ ในการท างานและด าเนินชีวิต การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอนวัชชพละ ด้วยการประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การ
รักษาศีลห้า การละเว้นอบายมุข ทั้ง 6 และการประพฤติตนดีด้วยหลักมรรคมีองค์ 8 นั้นเป็นการท า
ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบวินัย ทาการงานที่ไม่มีโทษภัย มีความซื่อสัตย์สุจริต 
บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขอยู่ในกฎระเบียบรวมไปถึงการเคารพกฎหมาย  เป็น
แบบอย่างที่ดี การเป็นคนมีศีล เริ่มต้นจากการรักษาศีลห้า ทั้งกาย วาจาและจิตใจ อย่างเนืองนิจ 
ประกอบด้วย ศีลข้อที่หนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ หรือใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า ศีลข้อที่สอง ไม่ขโมยหรือลักทรัพย์ของผู้อ่ืน 
ศีลข้อที่สาม ไม่ประพฤติผิดในกาม ล่วงละมิดคู่สามีภรรยาของบุคคลอ่ืน ศีลข้อที่สี่ ไม่กล่าวความ
เท็จ พูดโกหก พูดเพ้อเจ้อ พูดไร้สาระ ศีลข้อที่ห้า ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา ละเว้น
อบายมุข อบายมุขทั้ง 6 ท าให้ชีวิตของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมและอาจ
ท าให้บุคคลผู้นั้นต้องทุจริตต่อหน้าที่การงาน อบายมุขทั้ง 6 ตามที่กล่าวมีอบายมุข 1 การดื่มสุรา 
อบายมุข 2 การท่องเที่ยวยามวิกาล อบายมุข 3 การดูการละเล่นที่ผิดศีลธรรมอันดี อบายมุข 4 การ
คบคนชั่ว คบโจร อบายมุข 5 การเล่นการพนัน อบายมุข 6 การเกียจคร้านประกอบอาชีพการงาน 
หลักมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ : ความเห็นชอบ หรือความเห็นตรงตามสภาวะตามที่สิ่ง
ทั้งหลายเป็นจริงโดย ยึดหลักการพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการอย่างแยบคาย ท าให้ไม่ถูกลวงไม่
ถูกยั่วยุ ปลุกปั่นจนเกิดเป็นปัญหา แต่จะท าให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองคิด
ตัดสินกระทาการต่างๆ ด้วย ปัญญา สัมมาสังกัปปะ : ความดาริชอบ คือ ความคิดที่ปราศจาก
ความเห็นแก่ตัว ความคิดเสียสละ ความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างโดยไม่มีสิ่งเหล่านี้เจือปน 
ได้แก่ กามตัณหา อุปาทาน ความพยาบาท อาฆาต เคียดแค้นชิงชัง ความคิดในการเบียดเบียน ท า
ร้าย ท าลาย กระทบกระทั่งรุกรานผู้อ่ืน สัมมาวาจา : วาจาชอบ คือ ลักษณะคาพูดที่มีศีลไพเราะ
อ่อนหวาน เชื่อถือได้ อ้างอิงได้การสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงประสานสามัคคี เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์และความสุขต่อผู้อ่ืน โดยจะต้องไม่มีคาพูดหยาบคาย กล่าวไม่ตรงความจริง ไม่มีค า
ส่อเสียดกระทบกระท่ัง ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้แก่นสาร สัมมากัมมันตะ : การงานชอบ คือ การท ากิจกรรม
การงานที่ถูกต้องตรงตามหลักศีลธรรม ด้วยการไม่เบียดเบียนท าลายชีวิตผู้อ่ืน ไม่ละโมบปรารถนา
ในสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนแล้วหาอุบายที่จะน ามาเป็นของตนเอง อีกทั้งการไม่ประพฤติผิดในกามคุณ
ทั้งหลายที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย สัมมาอาชีวะ : การเลี้ยงชีวิตชอบ ด้วยการพิจารณาว่าอาชีพที่
จะใช้เลี้ยงชีวิตของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นต้องเป็นอาชีพสุจริต ไม่เป็นโทษภัยต่อการ
ด ารงชีวิตของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และตนก็ต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียรในอาชีพของตนอย่างสม่ าเสมอให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างดีด้วย สัมมาวายามะ : 
ความเพียรชอบ คือ ความพยายามความบากบั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เพ่ือน าพาให้
ตนด าเนินไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังไว้ สัมมาสติ : ความระลึกชอบ คือ การครองตนอยู่ได้ด้วยการไม่ขาดสติ มี
ความระมัด ระวังอยู่เสมอมิให้ความเสื่อมเข้ามาสู่ตนด้วยประการต่างๆ มีความใส่ใจมีจิตสานึกใน
หน้าที่ของตนด้วยความจริงจังพยายามเดินก้าวหน้าตลอดเวลา สัมมาสมาธิ : การตั้งใจมั่นชอบ คือ 
ความหนักแน่นมั่นคง กระฉับกระเฉงมีจิตใจที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณารู้จักตนเองและผู้อ่ืน
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ตามความเป็นจริง จิตใจที่เป็นสมาธิจะมีความพร้อมต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ให้มีขึ้น
ได้โดยง่าย มีความมั่นคงทางอารมณ์ตามดูรู้ทันพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตนให้แสดงออกได้
เฉพาะในเรื่องที่เป็นประโยชน์เท่านั้น 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยสังคหพละ 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์เป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีการฝึกอบรมบ่อยๆ ทั้งนี้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใส่ใจ 
ตั่งใจ จริงใจในการการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยทาจิตใจให้มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม จึงจะเกิดพลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์ การสร้างพลังแห่งการสงเคราะห์หรือ
มนุษยสัมพันธ์นั้น จะต้องใช้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีสมาธิแน่วแน่ ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็จะเกิด
ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์ในการท างานและด าเนินชีวิต การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยสังคหพละให้มีพลังในการช่วยเหลือเกื้อกูล ท าตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่มีคุณประโยชน์ต่อองค์กร ก าลังแห่งการสงเคราะห์หรือ
มนุษยสัมพันธ์ ด้วยการประพฤติตามตามหลักสังคหวัตถุ 4 พลังแห่งการสงเคราะห์ ประกอบด้วย 
ทานการให้ด้วยอามิสทานการให้สิ่งของ ทุนทรัพย์ วิทยาทานการให้ค าแนะน าสั่งสอน บอกวิธีการ
ท างานให้ได้ผล การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์อภัยทานการให้อภัยเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด ในการท างานหรือการล่วงเกินซึ่งกันและกันด้วยใจที่เอ้ือเฝื่อเผื่อแผ่จากใจจริงปิยวาจา
การใช้วาจาคาพูดไพเราะอ่อนหวานน่าฟังไม่ใช้วาจาส่อเสียดหยาบคายต่อบุคคลที่สนิทใกล้ชิด  และ
บุคคลทั่วไปอัตถจริยาการทาตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็น
ประโยชน์ต่อกันและกันสมานัตตตาการวางตนที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยน
แต่ไม่อ่อนแอ เข้ากันได้ต่อบุคคลทุกระดับ มีบุคลิกทางสังคมแบบเปิดเผยวางตนสม่ าเสมอไม่
เปลี่ยนแปลง มีบุคลิกทางสังคมแบบเปิดเผยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม
และสามารถประพฤติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 แล้ว จะท าให้มีพลังแห่งการสงเคราะห์ที่เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน การครองใจคน วิธีท าให้คนรัก สงเคราะห์ผู้อ่ืนความมีจิตเมตตา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม คิดในทางเสียสละ หวังดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
การอยู่รวมกับผู้อ่ืนด้วยดี ซ่ึงเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ 
และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เกิดผลส าเร็จ 
 
สรุป 

การประยุกต์หลัก พละ 4 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการอบรมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามารถในการ
คิดที่อาศัยวิธีการที่สอดคล้องกับงานท าให้ได้ค าตอบถูกต้องตรงกับความเป็นจริง มีความคิดที่
สร้างสรรค์ มีความคิดที่ท าให้เกิดความหวังและก าลังใจในการ สามารถรู้ถึงสภาวะจิตใจ จุดดี จุด
ด้อยของตนเองรู้นิสัยของเพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการรู้จักเหตุปัจจัยและหนทางที่จะนาไปสู่
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ความส าเร็จรู้เหตุปัจจัยและความประพฤติที่จะนาไปสู่ความเสื่อมและเป็นโทษรู้จักที่จะหลีกเลี่ยง
เหตุและปัจจัยที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย มีความมุ่งมั่น มีจิตใจตั้งมั่นในการปฏิบัติความดี มีจิตใจที่
เข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียรพยายามที่จะคิดค้น แยกแยะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบไม่ท้อถอยมีความอดทนสูง สามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความกล้าในการท างานที่ยาก
และท้าทาย มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลาประพฤติตนตามหลักเบญจ
ศีล เป็นผู้น าทีมที่ได้รับการยอมรับสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามละเว้นอบายมุข เป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างานมีมนุษยสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันผู้อ่ืนวางตนสม่ าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
ให้ค าแนะน าสั่งสอนผู้อ่ืนอยู่เสมอการนาหลักพละ 4 มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแต่ละพละจะมีหลักธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือสร้างหรือพัฒนาตัวตนและจิตใจ
ของความเป็นมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดเรียนรู้ที่ดี มีพลัง
ในการท างาน ตั้งอยู่ในความดีงาม มีจิตสาธารณะ ส่งผลให้ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 
หลักพละ 4 จึงมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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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 
 

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 
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 
                                                           

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

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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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 
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)และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (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)  
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“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนรอดพ้น สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้แนวคิด
“เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะฉะนั้น “เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเสมือนรากฐานของของชีวิต รากฐาน
ความม่ันคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
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
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   
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 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 
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 ซ่ึงประเด็นใหญ่ของการขยายฐานความรู้เกี่ยวกับ
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
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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
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
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ค้นคว้า ทดลอง วิจัย จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริมากมายนับพันโครงการยุทธศาสตร์
ทั้ง 2 ระบบดังกล่าว ต่างเอื้อซึ่งกันและกัน แต่พระองค์ทรงให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์แบบจ าลอง
เป็นหลักพ้ืนฐาน เพราะผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ใช้ คือ ประชาชนทุกคน จากที่ทรงเล็งเห็นความส าคัญแห่ง
ยุทธศาสตร์ แบบจ าลองนี้เอง พระองค์ได้ทรงพยายามอธิบายและใช้แนวพระราชด ารินี้พัฒนา
เรื่อยมาในลักษณะ “ทฤษฎีใหม่” หรือ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรน้ าฝนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ” มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการท าไร่นาสวนผสม อันเกิดจากทรงคิดขึ้นจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ชาวชนบทมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้ศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ทั้งทางด้านการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ วิถีชีวิต 
ชุมชน ความม่ันคง  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ การปกครอง ครอบครัว และจิตส านึก 

2) การก าหนดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัดให้
มากที่สุด การบริหารงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 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 

4) การพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเทียบเท่าภาคเอกชนขนาดใหญ่  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน มุ่งรักษา ป้องกัน 
และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง
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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
งบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัดให้มากที่สุด การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
และความเข้มแข็งในชุมชนได้อย่างอิสระ การพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเทียบเท่า
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ การส่งเสริมหน่วยงานกากับดูแลจริยธรรมทางการเงินในระดับจังหวัด และ
รัฐบาลจะต้องเป็นแบบอย่างและสัญลักษณ์การดาเนินงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น
รัฐบาลควรจะเอาจริงเอาจังอย่างเข้มข้นต่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนได้ด้ว ย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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         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
ต่างๆ เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ท าให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกัน ก้าว
ไปสู่การเป็นองค์กรศักยภาพสูง บรรลุเป้าหมายได้ง่ายรวดเร็วขึ้น 
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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 
 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 
 
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
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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
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
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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) 
 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
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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 าเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ
แนวทาง วิธีการใหม่ๆ ในการท างาน ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งหรือหน้าที่ใด เพ่ือต่อยอดให้กับงานที่เรา
ท าอยู่ให้ดีขึ้นได ้
  2) การยกระดับมาตรฐานการท างานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
  3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมากข้ึน 
  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
บุคลากรทีเ่ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  และผลลัพธ์ด้าน “นวัตกรรม” ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ 
  ประการที่สาม คือ ปรับบทบาทของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยในฐานะ regulator นอกเหนือจากการก ากับ ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเช่นที่
ผ่านมาแล้ว มาเป็น Facilitator ให้มากขึ้น และเร่งด าเนินการในการเป็นแกนกลางส าคัญในการ
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ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้นต่อทุกมิติในการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ
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 
  ประการที่ห้า คือ การคิดนวัตกรรมในการท างานต้องเกิดจากความต้องการในการที่จะ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 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   
 ทั้งนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท างานร่วมกันเพ่ือองค์กร 6 ประการ อัน
ประกอบด้วย ยึดถือนโยบายของ CEO เป็นทิศทางในการปฏิบัติงานขององค์ พัฒนาความยั่งยืนของ
องค์กร การปรับบทบาทขององค์กรให้เป็นผู้สนับสนุนมากขึ้น การสร้างความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง การคิดนวัตกรรมในการท างาน และการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความคล่องตัว  เพ่ือให้
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บุคคลากรขององค์กรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานในปี พ.ศ.2562 ภายใต้
แนวคิด “มุ่งม่ัน รวมพลัง ก้าวไกลสู่มิติใหม”่ 
 
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 
 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
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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 

1) บริหารจัดการบุคลากรระดับผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้จัดการมืออาชีพผู้จัดการมีความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 

2) ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานบุคลากรในทุกระดับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

 3) ต้ังเป้าหมายเน้นการมุ่งสมสัมฤทธิ์ในการบริหารบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ผลส าเร็จของภารกิจ
มากกว่า 
 4) ท าการแบ่งแยกหน่วยงานภายในให้มีการกระจายอ านาจและมีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในรูปแบบเครือข่ายที่มีความคล่องตัว พร้อมตอบสนององค์การภายในได้อย่างรวดเร็ว 
ทันสมัย 
 5) บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการแข่งข้ันของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองตลอดเวลา 
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 6) น ารูปแบบการจัดการจากภาคเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสม ลดขั้นตอน
ด าเนินการต่างๆ ท าให้มีความคล่องตัวปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 
 7) บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการประหยัดลดต้นทุนและ
เพ่ิมความมีระเบียบวินัยของบุคลากร เป็นต้น 
 
หลักธรรม มรรค 8 ที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารบุคลากร 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะมีแนวคิดใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็ตาม แต่เป็น
แนวคิดหลักการที่น าไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายในขององค์กร  เป็นลักษณะมอบหมาย
แนวคิดนโยบายให้บุคลากรน าไปปฏิบัติตาม แต่บุคลากรอาจจะไม่ได้ยอมรับอย่างจริงใจในการน า
แนวคิดนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากยังมีมุมมองความคิดไม่เห็นด้วย ท าให้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้บุคลากรไม่ได้น าแนวคิดนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังก็ได้ เกิดผลกระทบในแง่ลบ
กับท้ังองค์กรภายในและภายนอกได้  
 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) มีดังนี้ 
 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) 
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(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.
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
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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
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: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่  จ ากดั 
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แนวทางการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
Guidelines for Organization Management with Buddha-Dhamma  

 
พระกรินทร์ ฐิตธฺมโม   

 
บทคัดย่อ 
  หลักค ำสอนในพระพุทธศำสนำกล่ำวถึงหลักควำมเป็นจริงตำมกฎธรรมชำติที่ผู้ศึกษำต้อง
ใช้ปัญญำในกำรศึกษำและกำรปฏิบัติควบคู่กันไป  หลักพุทธธรรมประกอบด้วยหลักศีลธรรม
จริยธรรม มุ่งเน้นให้รู้เท่ำทันควำมจริงของโลก และชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรบริหำรงำนตำม
แนวพุทธธรรมนั้น นับว่ำมีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นผู้ร่วมงำนให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนและประสบควำมส ำเร็จในองค์กร โดยผู้บริหำรยึดหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่
สังคมยอมรับ จ ำเป็นต้องเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม จึงเป็นกำรใช้หลักธรรมในทำง
พระพุทธศำสนำในกำรบริหำรทั้งในด้ำนกำรบริหำรตนเอง กำรบริหำรบุคคลและกำรบริหำรองค์กร 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรครองตน ครองคน และครองงำน โดยกำรใช้หลักธรรมค ำสั่งสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่ำงสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยหลักธรรม 2 หลักธรรม คือ พรหมวิหำร 4 ทศพิธรำชธรรม 10  
ค าส าคัญ (Key word): บริหำรองค์กร, หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
  
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 
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 
                                                             

 พระสอนศลีธรรม โรงเรียนบ้ำนหนองไทร ต ำบลศำลำล ำดวน อ ำเภอเมืองสระแก้ว 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) 
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maximum benefit which consisted of four principles; Four Sublime States of Mind, 
and 10 Royal Virtues of the King.  
Keyword: Organization Management, Buddha-Dhamma. 
 
บทน า 
 กำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญของชีวิต เพรำะช่วงเวลำของกำรท ำงำนในชีวิตนั้นมีอยู่
มำกมำย กำรท ำงำนให้สนุกและเป็นสุขขะะท ำงำน รวมทั้งท ำอย่ำงไรให้ผู้ร่วมงำนมีควำมสุขเหล่ำนี้
เป็นสิ่งที่ผู้บริหำรในองค์กรควรค ำนึงถึงอย่ำงยิ่ง เพรำะหำกองค์กรใดมีบุคลำกรที่มุ่งมั่นท ำงำนให้
องค์กรอย่ำงมีควำมสุของค์กรนั้นก็จะเข้มแข็งและสำมำรถเติบโตอย่ำงมั่นคงกำรท ำงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรเป็นเรื่องยุ่งยำกเพรำะเป็นกำรท ำงำนกับคนส่วนใหญ่ซึ่งจะสำมำรถสนองนโยบำยของ
องค์กรได้เป็นอย่ำงดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่ดี อันจะส่งผลต่อองค์กรให้ก้ำวหน้ำไป
อย่ำงรำบรื่นในปัจจุบัน กำรบริหำรงำนหรือกำรจัดกำรองค์กรมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ศำสตร์ในกำร
บริหำรงำนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพรำะโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยมหรือบริโภคนิยมที่
แสวงหำก ำไร และมีกำรแข่งขันสูง เพ่ือให้เหนือกว่ำคู่แข่ง จึงมีหลักกำรบริหำรสมัยใหม่เข้ำมำเป็นกล
ยุทธ์เพื่อปรับเข้ำกับระบบกำรบริหำรงำน 

 พุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่ งปัญญำและกำรปฏิ บัติ  หลั กค ำสอนทั้ งหลำยใน
พระพุทธศำสนำนั้นกล่ำวถึงหลักควำมเป็นจริงตำมกฎธรรมชำติ ที่ต้องใช้ปัญญำในกำรศึกษำและ
กำรปฏิบัติควบคู่กันไป หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นให้
รู้เท่ำทันควำมจริงของโลก และชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรบริหำรองค์กร หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำนั้น มีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และประสบควำมส ำเร็จในองค์กร รู้จักกำรเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม มีควำม
สอดคล้องกับหลักกำรครองตน ครองคน และครองงำน เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด (Powered 
by  Create)  หลักธรรมที่ใช้ประกอบด ำเนินงำนให้เกิดควำมส ำเร็จหรือที่เรียกทั่วไปว่ำ ปสิทธิธัม
มูปกระกถำหรือธรรมเป็นเครื่องมือแห่งควำมส ำเร็จมี 4 ประกำร คือ ศรัทธำท ำให้ข้ำมโอฆะ
ได้  ควำมไม่ประมำทท ำให้ข้ำมอรระพได้  ควำมเพียร ท ำให้ล่วงทุกข์ได้  และปัญญำท ำให้บริสุทธิ์
ได้  บุคคลทั้งหลำยควรมีเครื่องมือทั้ง 4 ประกำรจะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จได้ พระมหำมงคล  สำ
รินทร์ (2556) กำรน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำผสมผสำนและประยุกต์ใช้กับกำรบริหำร
องค์กรประกำรแรกที่ผู้บริหำรต้องมี คือวิสัยทัศน์  พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “ผู้บริหำรต้องมีจักขุ
มำ  แปลว่ำ  มีสำยตำที่ยำวไกล  คือมองกำระ์ไกล” ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ ช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถวำดภำพ
จุดหมำยปลำยทำงได้ชัดเจน สำมมำรถน ำไปสื่อสำรให้สมำชิกในองค์กรยอมรับ   และด ำเนินไปสู่
จุดหมำยปลำยทำงนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้ พระพุทธเจ้ำทรงก ำหนด
จุดหมำยปลำยทำงในพระพุทธศำสนำไว้ว่ำ  กำรประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่ำงมีเป้ำหมำยสูงสุดอยู่ที่
จุดเดียวคือ วิมุตติ (ควำมหลุด พ้นทุกข์)  ดังพุทธพจน์ที่ว่ำ  “เปรียบเหมือนมหำสมุทรมีรสเดียวคือ
รสเค็ม  ฉันใด  ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือ วิมุตติรส ฉันนั้น”สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ และ ชำย สัญญำ
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วิวัฒน์ (2551) จุดมุ่งหมำยของผู้บริหำรองค์กรก็เช่นกัน คือกำรด ำเนินกำรไปตำมทิศทำงที่ก ำหนดไว้ 
ตั้งเป้ำหมำย ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ  
 
แนวทางการบริหารองค์กร  

 ยุคนี้เป็นยุคที่มีกำรระบุต่อท้ำยค ำด้วย 4.0 ควรเข้ำใจควำมหมำยผู้บริหำรองค์กร 
ตลอดจนหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำร เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดทักษะส ำคัญของผู้บริหำร 
BANANATRANING (2561) ที่ควรมีในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  
 1. ผู้บริหารคือใคร (Who is Managers?) ซ่ึงสำมำรถให้นิยำมตำมองค์ประกอบดังนี้ 

  1.1 เป็นผู้มีต ำแหน่งบริหำรและมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตัดสินใจสั่งกำรตำมสำยกำร
บังคับบัญชำ (Line Authority)    
  1.2 ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชำที่ปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหำร (Manager has subordinates)  
  1.3 เป็นผู้ท ำงำนให้ส ำเร็จโดยอำศัยบุคคลอื่น (Get things done through  
otherpeople)                                                                                                  
  1.4 เป็นผู้ต้องรับผิดชอบผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำน และผลส ำเร็จของหน่วยงำน
(Responsibility) 
  1.5 เป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource) และทรัพยำกรอ่ืน ๆ 
(Material Resource) 
 2. หน้าที่ของผู้บริหาร (The Functions of Management) มีหน้ำที่หลักดังนี้คือ 
  2.1 กำรวำงแผน (Planning) โดยกำรตั้งเป้ำหมำยและหำวิธีกำรเพ่ือน ำกำรบรรลุ
เป้ำหมำย (Setting performance objectives and deciding how to achieve them) และที่
ส ำคัญแต่ละเป้ำหมำยของแต่ละแผนก ต้องสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันกับเป้ำหมำยขององค์กร ซึ่ง
ต้องใช้กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในแต่ละล ำดับชั้น (Strategic Planning) 
  2.2 กำรจัดองค์กร (Organizing) โดยกำรเตรียมกำรด้ำนงำน คน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ 
เพ่ือท ำงำนให้ส ำเร็จ (Arranging task, people and other resources to accomplish the 
work) ซึ่งท ำให้เกิด Organization Structure & Organization Chart ซึ่งเป็นกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำง Line Manager กับ HR Manager เพ่ือก ำหนดประเภทของคนที่ต้องกำรและช่วงเลำที่
ต้องกำร 
  2.3 กำรน ำ (Leading) โดยกำรกระตุ้นและสร้ำงแรงบันดำลใจให้คนทุ่มเทท ำงำนเพ่ือ
บรรลุศักยภำพที่สูงขึ้น (Inspiring people to work hard to achieve high performance) 
ดังนั้นกำรแสดงออกด้ำนภำวะควำมเป็นผู้น ำและกำรจูงใจด้วยทฤษฎีจูงใจต่ำง ๆ (Leadership & 
Motivation Theory) จึงต้องถูกน ำมำปรับใช้ผ่ำนกำรสื่อสำรเชิงประสิทธิภำพ (Effective 
Communication) 
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  2.4 กำรควบคุม (Controlling) เพ่ือให้กำรวำงแผนเป็นไปอย่ำงที่ต้องกำร จ ำเป็นต้องมี
กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรปรับแก้เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้รับผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
(Measuring performance and taking action to ensure desired results) และกำรควบคุมยัง
เกี่ ยวข้องประเด็น อ่ืน ๆ ที่ ต้องถูกควบคุมโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมภำยใน ( Internal 
Environment) เพ่ือให้องค์กรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงสะดวกรำบรื่น 
 3. บทบาทของผู้บริหาร (The Roles of Management) แบ่งตำมบทบำทได้เป็น 3 
กลุ่มดังนี ้
  3.1 บทบำทด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำบุคคล (Interpersonal Roles) ผู้บริหำรควรมี
ปฏิสัมพันธ์อย่ำงไรกับคนในองค์กร โดยแสดงออกด้ำนภำวะผู้น ำ (Leadership) ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
ในหน่วยงำนของตนเอง และด้ำนกำรประสำนงำน (Liaison) เพ่ือให้กำรท ำงำนภำยในองค์กรรำบรื่น 
  3.2 บทบำทด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (Informational Roles) ผู้บริหำรควรจัดกำรกับข้อมูล
อย่ำงไรเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนตนเอง โดยแสดงออกด้ำนกำรตรวจสอบ (Monitor) ทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กร และด้ำนกำรกระจำยข่ำวสำร (Disseminator) ให้กับสมำชิกภำยใน
องค์กรทรำบ 
  3.3 บทบำทด้ำนกำรตัดสินใจ (Decisional Roles) ผู้บริหำรควรใช้ข้อมูลเพ่ือกำร
ตัดสินใจอย่ำงไร โดยแสดงออกด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) ด้วยกำรค้นหำโอกำส
และควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน (Competitive Advantage), ด้ำนกำรแก้ปัญหำ (Disturbance 
Handler) ด้วยกำรรับผิดชอบต่อกำรเผชิญหน้ำกับปัญหำส ำคัญขององค์กร , ด้ำนกำรจัดสรร
ทรัพยำกร (Resource Allocator) และด้ำนกำรเจรจำต่อรอง (Negotiator) 
 4. ทักษะส าคัญของผู้บริหารยุค 4.0 แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  4.1 ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค (Technical Competency) โดยปกติแล้วผู้บริหำร
ระดับต้นต้องมีทักษะด้ำนนี้มำกกว่ำผู้บริหำรระดับกลำงและสูงและต้องมีควำมรู้และควำมสำมำรถ
ในกำรท ำงำนมำกกว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อจะได้สอนและควบคุมกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เทคนิคด้ำนนี้เน้น ควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนอันเกี่ยวข้องกับวิธีกำรหรือกระบวนกำร
ใด ๆ เพื่อท ำให้กิจกรรมประจ ำวันเสร็จสมบูระ์ มีดังนี้ 
   4.1.1 ทักษะในสำยวิชำชีพ (Technical or Professional Expertise) ผู้ที่จะมำเป็น
ผู้บริหำรได้ต้องมีควำมสำมำรถในสำยงำนที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบของตนเองก่อน เมื่อมี
ผู้ใต้บังคับบัญชำจึงสำมำรถสอนงำน ควบคุมงำน แก้ปัญหำ และให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถ้ำทักษะด้ำนนี้น้อยเกินไป ปัญหำที่ตำมคือกำรควบคุมงำน กำรแก้ปัญหำ และกำรให้ค ำปรึกษำจะ
ไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชำต่อผู้จัดกำรในด้ำนภำวะผู้น ำ  
   4.1.2 ทักษะกำรสอนงำนและพัฒนำคน (Develops Others) ผู้บริหำรต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรสอนงำน พัฒนำคนให้เกิดควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จ ำเป็ นต่อกำร
ปฏิบัติงำน (KSA) ทักษะนี้มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรช่วยแบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบของ
ผู้บริหำรด้วยกำรมอบหมำยงำน  
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   4.1.3 ทักษะกำรวำงแผนงำน (Planning Skill) ผู้บริหำรต้องมีควำมสำมำรถในกำร
วำงแผนงำนกลยุทธ์เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนงำนประจ ำวัน (Daily planning) ต้องเข้ำใจถึง
ควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของงำน เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนพัฒนำ งำนที่ต้องส ำเร็จ 
งำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยองค์กร เป็นต้น เพ่ือกำรใส่กิจกรรมลงในแผนงำนเกิดประสิทธิภำพ
ที่สุด  
  4.1.4 ทักษะกำรมอบหมำยงำน (Delegation Skill) ถ้ำผู้บริหำรสอนงำนเก่ง กำร
มอบหมำยงำนจะไม่เป็นเรื่องยำก เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรสอนงำนคือ กำรแบ่งเบำภำระงำน
และกำรพัฒนำคนในหน่วยงำน ซึ่งกำรสอนงำนจะสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ (KSA) ให้
เกิดแกผู่้ปฏิบัติงำน  
   4.1.5 ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) เป็นหัวใจส ำคัญของกำรขับเคลื่อน เพรำะ
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในอนำคตจะไม่ใช่กำรท ำงำนระหว่ำงคนกับคนเป็นหลัก แต่รูปแบบกำร
ท ำงำนจะเปลี่ยนไปสู่คนกับอุปกระ์ที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล โดยข้อเท็จจริงผู้บริหำรที่อำยุมำกขึ้น 
ทักษะด้ำนดิจิทัลจะลดลง และเรำไม่สำมำรถหนีกระแสดิจิทัลได้อย่ำงแน่นอน ดังนั้นผู้บริหำรควร
เตรียมกำรรับมือกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนำคต โดยกำรก ำหนดกลยุทธ์รองรับที่เหมำะสม  
  4.2 ควำมสำมำรถด้ำนคน (Human Competency) สำมำรถเรียกอีกอย่ำงว่ำทักษะ
ด้ำนมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งทักษะนี้มีควำมส ำคัญกับผู้บริหำรทุกระดับเท่ำกัน ในแต่ละทักษะด้ำนนี้จะอยู่
ในล ำดับต้น ๆ ของทักษะที่ผู้บริหำร ควรมีดังนี้ 
   4.2.1 ทักษะกำรคัดเลือกทีมงำน (Team Selection) ผู้จัดกำรมีควำมรู้ในระบบงำน 
(System) รู้องค์ประกอบของงำนในกระบวนกำร จึงรู้ลักษะะงำนว่ำเป็นอย่ำงไร ? (Job 
Description) ต้องมีงำนที่ต้องปฏิบัติอะไรบ้ำง (Tasks) ควำมรับผิดชอบที่ต้องมีในงำน 
(Responsibilities) และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติของงำน (Duties) และรู้ว่ำต้องกำรคนประเภทไหน? 
(Job Specification) มำรองรับงำน โดยกำรวิเครำะห์ทักษะที่ต้องกำรในงำนด้วยกำรประเมิน
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ (KSA)      
   4.2.2 ทักษะกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและกระตุ้นผู้อ่ืน ( Inspire and Motivate 
Others) ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้บริหำรตำมต ำแหน่ง (Position Power) กับผู้บริหำรแบบผู้น ำ 
(Personal Power) คือแบบแรกเน้นกำรมีอ ำนำจเหนือกว่ำตำมสำยบังคับบัญชำ ผู้ร่วมงำนถูก
กระตุ้นให้ท ำงำนด้วยควำมกลัว ไม่มีกำรสร้ำงแรงบันดำลใจหรือไม่มีวิธีกำรกระตุ้นให้อยำกทุ่มเท
ท ำงำน ส่วนแบบหลังเน้นกำรสร้ำงภำวะควำมเป็นผู้น ำในตัวผู้บริหำร ผู้ร่วมงำนถูกกระตุ้นให้ท ำงำน
ด้วยควำมนิยมชมชอบในตัวผู้บริหำร (Referent Power) ซึ่งหนึ่งในควำมชื่นชมในตัวผู้จัดกำรคือ 
ควำมสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจและกำรกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชำให้เกิดพลังงำนเชิงบวก เช่น กำร
ให้ข้อคิดในกำรท ำงำน กำรพัฒนำตนเองในกำรท ำงำน หรือกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีใน 
กำรท ำงำน เป็นต้น                                                                                              
   4.2.3 ทักษะกำรสื่อสำรสร้ำงพลังงำนบวก(PowerfulCommunication)   
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ผู้บริหำรต้องมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงพลังงำนบวก ประเด็นนี้มีควำมแตกต่ำงจำกกำร
สร้ำงแรงบันดำลใจและกระตุ้นผู้อ่ืน โดยกำรมองไปที่บทบำทของผู้บริหำร ในด้ำนกำรกระจำย
ข่ำวสำร (Disseminator) ให้กับสมำชิกภำยในองค์กร  หรือหน่วยงำนทรำบ ด้วยเหตุผลด้ำนควำม
อยู่รอดขององค์กร สร้ำงควำมเข้ำใจให้เกิดข้ึน บอกกล่ำวควำมจ ำเป็นที่เกิดขึ้น และข้อดีข้อเสียต่ำงๆ 
เพ่ือให้ปรับตัวและมีก ำลังใจท ำงำนต่อไป 
   4.2.4 ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบควำมส ำเร็จ
ของงำนด้วยกำรอำศัยผู้ร่วมงำน ดังนั้นกำรให้ผู้ร่วมงำนท ำงำนร่วมมือกันอย่ำงลงตัวจึงจ ำเป็น 
ควำมสำมำรถและควำมส ำเร็จต้องตั้งต้นจำกผู้บริหำร ต้องสร้ำงระบบและผลักดันให้คนปฏิบัติตำม 
พัฒนำผู้ร่วมงำนให้มีควำมสำมำรถเข้ำกันได้กับควำมต้องกำรของระบบ เป็นผู้น ำที่ดีในกำรบริหำร
ควำมขัดแย้งที่เกิดจำกระบบ และสื่อสำรให้ทุกคนทรำบถึงควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยที่ต้องกำร
ทั้งหมดเป็นหลักกำรส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร 
   4.2.5 ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relation Building) ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบ
ควำมส ำเร็จของงำนด้วยกำรอำศัยผู้ร่วมงำน เช่น ทีมผลิต, ทีมขำย, ทีมซ่อมบ ำรุง เป็นต้น ดังนั้นแต่
ละทีมต้องประสำนงำนร่วมกันให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน ดังนั้นในฐำนะผู้บริหำร ต้องรู้จัก
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดภำวะหรือบรรยำกำศของกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
  4 . 3  ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดและตัดสินใจ (Concep tua l  and  Dec i s i on 
Competency) มีควำมส ำคัญมำกขึ้นเมื่ออยู่ในสำยกำรบริหำรที่สูงขึ้น 
   4.3.1 ทักษะควำมคิดเชิงระบบ (System Thinking) ผู้บริหำรต้องสำมำรถมองเห็น
องค์กรในภำพรวม โดยไม่แยกส่วน และเห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนต่ำง ๆ กำรมองลักษะะนี้เป็น
กำรค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือวิเครำะห์ประเด็นต่ำง ๆ อันน ำไปสู่
กำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน (Competitive Advantage) และค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อส่วน
ต่ำง ๆ จำกกำรตัดสินใจแก้ปัญหำในประเด็นส ำคัญ ซึ่งต้องใช้ทักษะควำมคิดเชิงระบบให้เกิด
ประโยชน์มำกที่สุด  
   4.3.2 ทักษะด้ำนควำมคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มีค ำกล่ำวว่ำ “รู้
เขำ รู้เรำ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” อำจเรียกได้ว่ำเป็นกลยุทธ์ส ำรวจตนเองและคู่แข่ง โดยมี
เครื่องมือสนับสนุนคือ SWOT Analysis ผู้บริหำร ต้องมีทักษะด้ำนนี้ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกเรำไม่ได้
อยู่ในยุคที่ไร้คู่แข่งหรือเป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว (Monopoly) ซึ่งผลิตอะไรก็ขำยได้ แต่เรำอยู่ใน
ยุคที่องค์กรต้องแข่งขันทำงด้ำนต้นทุน สินค้ำต้องมีคุะภำพ กำรมีนวัตกรรมใหม่ กำรเงินที่มั่นคง 
บุคลำกรต้องมีควำมสำมำรถและอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรทรัพยำกรอันมีจ ำกัดใน
องค์กร น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ก ำไร (เป้ำหมำยสูงสุด) , 
ภำพลักษะ์ต่อควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสภำพแวดล้อม, กำรตอบแทนสังคม เป็นต้น  
   4.3.3 ทักษะกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision 
Making) ในแต่ละส่วนของกระบวนกำรก่อเกิดระบบ แต่ละส่วนที่ปฏิบัติงำนย่อมมีปัญหำเกิดขึ้นได้ 
ผู้บริหำรต้องมีทักษะกำรแก้ปัญหำ และก่อนกำรแก้ปัญหำต้องเข้ำใจและมีควำมชัดเจนต่อปัญหำที่
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เกิดขึ้น (Frame the Issue Properly) ซึ่งเป็นประเด็นที่ส ำคัญที่สุด เพรำะมีผลสืบเนื่องต่อไปถึง
กำรพัฒนำทำงเลือกแก้ปัญหำ ส่วนกำรตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจำกได้ผ่ำนกำรประเมินแต่ละทำงเลือก 
แล้วจึงท ำกำรเลือกทำงเลือกที่ดีที่สุด      
   4.3.4 ทักษะกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management)  กำร
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชำที่ขำดหลักวิชำกำรที่ถูกต้องมีผลเสียหลำยด้ำน เช่น กำรตัดสินใจขึ้น
เงินเดือนผิด, ขำดแผนปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนทั้ง ๆ ที่ควรจะมี, กำรจัดกำรแก้ปัญหำ
พนักงำนไม่ตรงประเด็น เป็นต้น ผลที่ตำมมำอำจเสียพนักงำนที่มีควำมสำมำรถไปโดยไม่ตั้งใจ 
ดังนั้นผู้บริหำร ต้องมีควำมรู้ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal) เพ่ือ
น ำผลจำกกำรประเมินนั้นมำบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ให้เกิด
ประสิทธิภำพใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) กำรตัดสินใจทำงกำรบริหำรด้ำนเงินเดือนและกำรเลื่อน
ต ำแหน่ง 2) กำรพัฒนำแผนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 3) กำรจัดกำรปัญหำที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้ร่วมงำน  
   4.3.5 ทักษะกำรวัดผลปฏิบัติงำนองค์กร (Performance MeasUreme 
nt) ผู้บริหำรต้องรู้สถำนะองค์กรตำมควำมเป็นจริง โดยกำรทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นด้วยกำร
วัดผลกำรปฏิบัติงำนองค์กร ซึ่งกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนองค์กรที่มีประสิทธิภำพต้องเกิดจำกกำร
ออกแบบที่เหมำะสม และกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่เกิดข้ึนเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำร ว่ำจะ
น ำไปใช้อย่ำงไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องกำร และสำมำรถน ำผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นไปใช้บริหำรงำน
ต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  4.4 กำรควบคุม (Controlling) เพ่ือให้กำรวำงแผนเป็นไปอย่ำงที่ต้องกำร จ ำเป็นต้อง
มีกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรปรับแก้เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้รับผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
(Measuring performance and taking action to ensure desired results) และกำรควบคุม
ยังเกี่ยวข้องประเด็นอ่ืน ๆ ที่ต้องถูกควบคุมโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมภำยใน ( Internal 
Environment) เพ่ือให้องค์กรด ำเนินกำรได้อย่ำงสะดวกรำบรื่น 

 

การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศำสนำมีหลักธรรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรทุกมิติ โดยเน้นที่กำรพัฒนำ

มนุษย์ให้มีควำมงอกงำมทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  ให้เป็นผู้มีคุะธรรมจริยธรรมที่สมบูระ์ 
พระพุทธเจ้ำทรงด ำรงต ำแหน่งเป็นพระธรรมรำชำในสมัยพุทธกำล คือทรงเป็นผู้น ำในกำรปกครอง
และบริหำรกิจกำรสูงสุดในองค์กรของพระพุทธศำสนำ รวมถึงลักษะะอันส ำคัญยิ่งของพุทธธรรมซึ่ง
พระองค์ ได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง อันแสดงถึงทรงมีภำวะด้ำนผู้น ำต่อสังคมโลก โดยทรงน ำ
หลักพุทธวิธี ไปเพ่ือเผยแผ่ประยุกต์ใช้กับกำรปกครอง ในฐำนะของควำมเป็นพระธรรมรำชำ โดย
เน้นกำรปฏิบัติตำมธรรมและสอนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติธรรม ดังจะเห็นได้จำกพรหมวิหำรธรรมและธรรม
หลำยข้อในทศพิธรำชธรรม คือ ควำมอ่อนโยน ควำมไม่โกรธ ควำมไม่เบียดเบียนควำมหนักแน่นใน 
กำรเน้นลักษะะของผู้น ำที่ดี  เพ่ือมุ่งสร้ำงสรรค์สังคมมนุษย์ ให้เป็นสังคมที่มีระเบียบให้อยู่ด้วยควำม
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สงบสุข ดังนั้น พระพุทธศำสนำจึงเสนอหลักธรรมให้ผู้น ำมีภำวะผู้น ำที่พึงประสงค์ได้ พระครูสิริจันท
นิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกำโม) (2549) โดยมีหลักกำรส ำคัญของพระพุทธศำสนำ คือ กำรเพียรพยำยำม
ขัดเกลำจิตตน ด้วยกำรเพ่ิมปัญญำ วิชชำ อันเป็นตัวควำมรู้ให้สำมำรถบริหำรตนได้มำกพอสมควรที่
จะเข้ำไปมีส่วนในกำรบริหำรคนอ่ืน จำกคนหนึ่งไปถึงหลำยๆคน จนถึงบริหำรองค์กรต่ำงๆ ที่ถ้ำมอง
ในแง่ของควำมจริงแล้ว กำรบริหำรทุกอย่ำงต้องเริ่มที่กำรบริหำรตนมำก่อน กำรบริหำรองค์กร
ตลอดถึงประเทศชำติ กำรท ำงำน ประสำนงำน ร่วมแรงร่วมใจกันในกำรท ำหน้ำที่ป้องกัน บ ำบัด 
บ ำรุงรักษำองค์กร กำรบริหำรองค์กรจึงเป็นผลสืบเนื่องมำจำกคนเป็นจ ำนวนมำกที่ฝึกปรือกันมำใน
ด้ำนต่ำงๆ จนเกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ มีคุะธรรมเหมำะสมที่จะท ำงำนในฐำนะนั้นๆ 
พระเทพดิลก (2553) พระพุทธเจ้ำได้ทรงตรัสเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทุกระดับ ให้ส ำเร็จลุล่วงได้ควร
มีคุะลักษะะ 3 ประกำร คือ พระครูจิรธรรมธัช จิรธมฺโม (2553)  1) จักขุมำ มีปัญญำมองไกล ต้องมี
ควำมช ำนำญในกำรใช้ควำมคิด 2) วิธุโร มีกำรจัดกำรธุระได้ดี ต้องมีควำมช ำนำญด้ำนเทคนิค 3) 
นิสสยสัมปันโน มีกำรพึ่งพำอำศัยคนอื่นได้ต้องมีควำมช ำนำญด้ำนมนุษย์สัมพันธ์   

หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ มีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นผู้น ำ เพรำะเป็น
หลักธรรมส ำหรับกำรปกครองตนเองและผู้อ่ืน สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรงำนทุก
ประเภททั้งยังเป็นหลักธรรมน ำชีวิตให้ประสบสุขในแนวทำงจริยธรรมของพุทธศำสนำด้วยเช่นกัน  
สำมำรถน ำควำมรู้ และศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด สร้ำงเป็นแรงผลักดัน 
น ำองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ด ำเนินกำรไปอย่ำงรอบคอบ รอบด้ำน “หลักธรรมใด 
ๆ ก็ตำมเป็นหลักควำมดีของกำรกระท ำทำงกำย วำจำ และใจ ระหว่ำงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำและ
ผู้ร่วมงำนทุกฝ่ำย” ธิติวุฒิ หมั่นมี (2557)  จะเป็นด้วยควำมเพียรพยำยำมในทำงที่ชอบ ควำมเพียร
ชอบนั้นเองคือกุศลธรรม และผลจำกควำมเพียรชอบก็จะสร้ำงสรรค์พัฒนำกำรบริหำรทุกระดับ ที่
อำจสรุปเป็นกำรบริหำรตน บริหำรคน และบริหำรงำน พระพุทธศำสนำมีหลักค ำสอนเกี่ยวกับ
กำรศึกษำอยู่จ ำนวนมำก สำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่น ำมำประยุกต์ในกำรบริหำร 2 หลักธรรม ได้แก่ พรหมวิหำรธรรม 
4 และทศพิธรำชธรรม 10 ประกำร ซ่ึงในแต่ละหลักธรรมมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 พรหมวิหารธรรม 4   

 พรหมวิหำรธรรม 4 เป็นธรรมส ำหรับนักบริหำรที่จะน ำไปใช้ในกำรปกครองคนได้ต้อง
อำศัยธรรมที่เรียกว่ำ ธรรมของผู้ใหญ่ คือ มีทั้งควำมรัก ควำมสงสำร เอ้ืออำทร และท ำใจให้เป็น
กลำง นั่นคือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือใช้พระเดชพระคุะควบคุมกำรบริหำร พระธรรมโกศำจำรย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) เป็นหลักธรรมท่ีนักบริหำรทุกคนพึงมี เรียกว่ำ พรหมวิหำรธรรม 4 
ประกำร ซึ่งประกอบด้วย  

1. เมตตำ คือ ควำมหวังดีที่ปรำรถนำให้ผู้อ่ืนมีสุข นักบริหำรต้องมีควำมรักและควำมหวังดี
ต่อเพ่ือนร่วมงำน ควำมรักจะเกิดได้ ถ้ำนักบริหำรรู้จักมองแง่ดีหรือส่วนที่ดีของเพ่ือนร่วมงำน ถ้ำพบ
ส่วนเสียในตัวเขำ นักบริหำรต้องมองข้ำมและให้อภัย เมื่อพบส่วนที่ดีก็จดจ ำไว้เพ่ือจะได้ใช้คนให้
เหมำะกับลักษะะที่ดีของเขำ  
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2. กรุะำ คือ หลักวิธีกำรของผู้บริหำรที่มีจิตใจที่เกื้อกูลต่อผู้ร่วมงำน บุคลำกรในองค์กร นัก
บริหำรช่วยเหลือผู้ร่วมงำน และผู้ใต้บังคับบัญชำเมื่อถึงครำวให้ช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ไม่
ทอดทิ้งไม่ว่ำงเฉย เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงำนที่ส ำคัญ กระตุ้นส่งเสริมหลักกำร
ท ำงำนได้เป็นอย่ำงด ีเพรำะผู้บริหำรคอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง  

3. มุทิตำ คือ กำรชื่นชมยินดี เป็นหลักวิธีกำรของผู้บริหำร เมื่อผู้ร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน หรือประสบผลส ำเร็จในชีวิต หน้ำที่ของผู้บริหำร คือ ร่วมแสดง
ควำมยินดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกำสพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้มำกยิ่งๆขึ้น เป็นกำรสร้ำง
แรงจูงใจที่ดี ส ำหรับผู้บริหำรที่จะสร้ำงแรงจูงใจ ดึงควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนให้ออกมำอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ  

4. อุเบกขำ คือ หลักวิธีกำรของผู้บริหำรทุกคน จะต้องมีควำมเป็นกลำง ไม่เอนเอียงเข้ำข้ำง
ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด จะต้องตั้งตนเป็นกลำง แล้วใช้ปัญญำพิจำระำอันสมควรแก่เหตุ ในกระีที่เกิดควำม
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นของผู้ร่วมงำนในองค์กร ตัดสินอย่ำงเที่ยงธรรม สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงำนทุก
คน ควำมเคำรพนับถือ  

 
หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ  
ทศพิธรำชธรรม เป็นข้อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบส ำหรับพระมหำกษัตริย์ที่ทรงใช้ปกครองพระ

รำชอำะำจักร และเป็นหลักธรรมของผู้บริหำรทุกระดับพึงใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนของตน  ให้
บรรลุควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชำชนโดยร่วม พระรำชญำะวิสิฐ. (2552) 
เป็นคุะธรรมที่โบรำะบัะฑิตได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกำล ซึ่งพระมหำกษัตริย์ในอดีตได้ทรงถือ
ปฏิบัติมำเป็นพระรำชจริยำวัตร แม้บุคคลผู้มิใช่พระเจ้ำแผ่นดินก็ควรเจริญรอยตำม โดยน ำเอำ
หลักธรรม 10 ประกำรนี้มำปฏิบัติในกำรบริหำรกำรปกครอง เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมและเกิด
ควำมสวัสดีในสังคม ตำมอุดมกำระ์แห่งกำรปกครองยิ่งๆ ขึ้นไป อันว่ำคุะสมบัติของนักบริหำรหรือ
นักปกครอง หรือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ตั้งแต่พระรำชำมหำกษัตริย์ ตลอดจนนักบริหำรหรือนัก
ปกครองทั่วไป พระพิจิตรธรรมพำที. (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) (2552)  ผู้บริหำรยังสำมำรถน ำ
หลักธรรมนี้ สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกระดับชั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และส ำเร็จตำมเป้ำหมำย หลักทศพิธรำชธรรม 10 ประกำร พระพรหมคุะำ
ภระ์. (ป.อ. ปยุตฺโต) (2553) คือ  

1. ทำน คือ กำรให้ กำรที่ผู้บริหำรให้ทรัพย์สินวัตถุสิ่งของ หรือองค์ประกอบที่ได้มำซึ่งวัตถุ 
หมำยถึงเงิน เวลำ ก ำลังกำยของตนและผู้อ่ืนที่ต้องกำร(วัตถุทำน) กำรให้ควำมรู้ กำรชี้แนะที่เป็น
ประโยชน์ในกำรท ำงำน (วิทยำทำน) และกำรใช้ชีวิต (ธรรมทำน) และกำรให้อภัยแก่ผู้ที่ท ำผิดพลำด 
ที่พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือกำรไม่ถือโทษในเรื่องทั้งปวง (อภัยทำน)  

2. ศีล คือ วิธีกำรอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งกำย วำจำ และทำงใจ อันเป็นหลักกำรสำกล
คุ้มครองสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งกำรประพฤติตนตำมระเบียบวินัยของหน่วยงำน ตำมหลัก
จรรยำบรระวิชำชีพ และขนบธรรมเนียมประเพะีอันดีงำมของสังคม 
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 3. ปริจจำคะ คือ กำรเสียสละส ำหรับผู้บริหำร วิธีกำรของผู้บริหำรในกำรดำเนินงำน ใน
ด้ำนกำร เสียสละเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของบุคลำกร และองค์กำร กำรไม่เห็นแก่ตัวของ
ผู้บริหำรจะสำมำรถท ำให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงเป็นมีควำมสุข  

4. อำชชวะ คือ ควำมเป็นผู้ซื่อตรงส ำหรับผู้บริหำร วิธีกำรของผู้บริหำรในกำรดำเนินงำน 
ในด้ำนของควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ต่อบุคลำกร เป็นผู้ตรงต่อหน้ำที่รับผิดชอบต่อภำระงำนให้
ประสบควำมส ำเร็จ  

5. มัททวะ คือ ควำมสุภำพอ่อนโยน ควำมสุภำพอ่อนโยนที่ผู้บริหำร แสดงออกถึง
กิริยำมำรยำทท่ีสุภำพเรียบร้อย ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำงให้เกียรติ และกำรพูดจำ สุภำพไพเรำะ นุ่มนวล 
กับบุคคลในทุกระดับ  

6. ตปะ คือ ควำมเพียรพยำยำมส ำหรับผู้บริหำร เป็นวิธีกำรของผู้บริหำรในกำรดำเนินงำน
ในด้ำนควำมพยำยำม ควำมบำกบั่นควำมก้ำวหน้ำ ไม่ถอยหลัง ควำมไม่หยุดอยู่กับที่ รู้จักระงับยับยั้ง
ชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในควำมสุขสำรำญและกำรปรนเปรอ มุ่งมั่นในหน้ำที่กำรงำนให้ครบถ้วน
สมบูระ์  

7. อักโกธะ คือ ควำมไม่โกรธส ำหรับผู้บริหำร เป็นวิธีกำรของผู้บริหำรที่แสดงถึงควำมมี
เหตุผล ไม่ โกรธผู้ร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงไร้เหตุผล มีเมตตำธรรมประจำใจ รู้จักระงับควำม
ขุ่นเคืองแห่งจิต และมีวินิจฉัยที่มีเหตุผล 

8. อวิหิงสำ คือ ควำมไม่เบียดเบียนส ำหรับผู้บริหำร วิธีกำรของผู้บริหำรที่ไม่แสดงกำรกดขี่     
ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยใช้อ ำนำจที่เหนือกว่ำเบียดเบียนผู้อ่ืน ให้ควำมช่วยเหลือ สร้ำงควำม
เสมอภำคให้เกิดขึ้นในองค์กร  

9. ขันติ คือ ควำมอดทน กำรที่ผู้บริหำรอดทนต่อควำมยำกลำบำกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใน
กำรด ำรงชีวิต มีมำนะอดทนในกำรท ำงำน มีควำมอดทนต่ออำรมะ์ยั่วยุต่ำงๆ ที่เข้ำมำกระทบ คือ
กำรควบคุมอำรมะ์เม่ือผิดหวังหรือกำรอดกลั้นต่อควำมโลภและควำมอยำกได้  

10. อวิโรธนะ คือ ควำมยุติธรรมส ำหรับผู้บริหำร วิธีกำรของผู้บริหำรที่ยึดมั่นในหลักของ
ควำมยุติธรรม ควำมเที่ยงตรง ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหว ไม่มีอคติโดยมิชอบ ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักควำมถูกต้อง สำมำรถท ำให้บุคลำกรในองค์กำรเกิดควำมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว
ต่อภำระงำน  
 
บทสรุป 

กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรตำมแนวพุทธธรรม มีผู้ให้ควำมสนใจมำกขึ้น โดยเฉพำะกำร
พัฒนำผู้น ำมีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้น ผู้ร่วมงำนให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และประสบควำมส ำเร็จในองค์กร โดยยึดหลักธรรมทำงพุทธศำสนำ เพื่อท ำให้ได้แนวทำงกำรบริหำร
องค์กรโดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพ้ืนฐำน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรอย่ำงหลำกหลำยและมี
ควำมเหมำะสมกับงำนบริหำรในบริบทที่แตกต่ำงกันไป แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจะท ำให้เกิดภำวะผู้น ำ
จริยธรรมทำงพุทธศำสนำ ก็ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงกว้ำงขวำง ในยุค 4.0 ถ้ำบริหำรพัฒนำในสิ่งที่
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เป็นธรรม ไม่ท ำลำยองค์กร ไม่ท ำลำยธรรมชำติ ก็ถือเป็นควำมหมำยและเครื่องมือในกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงแท้จริง ธรรมะไม่จ ำกัดกำล จึงใช้ได้กับโลกทุกยุคสมัย แต่อำจเป็นเพรำะคนในองค์กร 
มองภำพไม่ชัดว่ำ หลักธรรมที่ใช้ปฏิบัติเฉพำะตัว จะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน หรือคนในองค์กร
อย่ำงไร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเสียสละของคนในองค์กร  ประกำรส ำคัญคือ ผู้บริหำรจ ำเป็นต้อง
เป็นแบบอย่ำงในกำรเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม จึงถือเป็นเรื่องยำกยิ่งในสังคมยุค
ปัจจุบันนี้  
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มุมมองพระพุทธศาสนากับการบริหารงานบุคคล 
Buddhist Perspective and Personnel Management 

 
พระสุริยะ ฐานธมฺโม   

บทคัดย่อ 
การบริหารบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหลักพุทธธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความพึงพอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะ
บรรลุเป้าหมายของตนเองและเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร โดยบทความนี้จะมีการมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กรซึ่งใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วย
บูรณาการ คือ พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, และอิทธิบาท 4 ซึ่งในส่วนของสรุปจะท าให้ได้ทราบว่า
การบูรณาการหลักธรรมเหล่านี้เหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมองว่ามีความส าคัญอย่างมากกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์กรในยุคปัจจุบัน 
ค าส าคัญ : การบริหาร, ทรัพยากรมนุษย์, 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 

บทน า 
ความส าเร็จขององค์กรต่างๆ ตั้งแต่เมื่อครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ประกอบขึ้นจากเหตุ

ปัจจัยหลายๆ หนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการบริหารงานบุคคลหรือก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กร ซึ่งมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยปัจจุบันนี้ภายในองค์กรต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณค่าของจริยธรรมของบุคลากรมาก

                                           


 พระสอนศลีธรรม 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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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
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
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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  เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยความ
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
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ธีรยุทธ์  พ่ึงเทียร  และสุรพล  สุยะพรหม 2543) และมีความจ าเป็นจะต้องมีการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลาย เพราะความแตกต่างด้านประวัติศาสตร์ของชาติ
และวัฒนธรรม (Bae & Rowley 2002: 286) การบริหารงานบุคคล  จึงเป็นหัวใจของการบริหารไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานประเภทใด  ถ้าหากการบริหารงานบุคคลบกพร่อง  หน่วยงานนั้น ก็จะ
เจริญก้าวหน้าได้ยาก  เพราะบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน  ผลงานจะดีหรือจะเสีย  อยู่ที่บุคคลที่ ท างาน
นั้น  ถ้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานขวัญไม่ดี  ก าลังใจเสีย  สมรรถภาพผลงานก็จะขาด
หายไป  แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความส าเร็จ  บุคคลทุกฝ่ายจะร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน  ทุกฝ่ายก็จะได้รับความพึงพอใจ 

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 
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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 
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 สมานัตตตาการวางตนได้อย่าง
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
บรรลุตามเป้าหมาย 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
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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
บริหารงานบุคคลโดยพระพุทธเจ้าและที่แนะน าโดยพระองค์ประสบความส าเร็จโดยส่วนมากถึงแม้
จะมีส่วนที่ไม่สามารถพัฒนาได้บ้าง แต่ก็ไม่กระทบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม 
และเพราะการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์และท่ีส 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
อยู่ใต้บังคับบัญชารวมถึงผู้ร่วมงานทุกฝ่ายในการท างานร่วมกัน ท่ามกลางเหตุปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรทุกคนมีความพึงพอใจในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเองและเติบโตไปพร้อมกันกับ
องค์กร 
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วิเคราะห์การสร้างภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา 
Analysis of Leadership Creation: Buddhism Perspective 

 
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 
 
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 
                                                           


 วัดเขาก าแพง ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

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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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
ทรงถกูดูหมิ่นจาก   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 ไม่ว่ าจะเป็นในทาง
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
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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
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 
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ลักษณะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
“คุณลักษณะผู้น าทางพระพุทธศาสนานอกจากความรู้ความสามารถสติปัญญาบารมีทางสังคม
บุคลิกภาพและพฤติกรรม ยังจะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและด ารงตนอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการและหลักการทางพระพุทธศาสนาสันติ
สุขสู่สังคม” (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ,2559 : 147) และ“ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาต้อง
มีคุณลักษณะภายในของผู้น าคือเป็นผู้รู้หลักของสัปปุริสธรรม ไม่ประมาทตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์
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  
ก าลังของพระตถาคตกับภาวะผู้น า (พระครูโสภณปริยัติสุธี,2554) 

ก าลังของพระตถาคต ภาวะผู้น า 
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1.ตถาคตรู้ชัดฐานะโดยเป็น(ฐานะ=เหตุ,ความ
เป็นไปได้) (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ประยุตโต),2546 
: 51) และอฐานะโดยเป็นอฐานะในโลกนี้ตาม
ความเป็นจริง 
2.ตถาคตรู้ชัดวิบากแห่งการยึดถือกรรมที่เป็นทั้ง
อดีต  อนาคต  และปัจจุบัน 
 3.ตถาคตรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงภูมิทั้งปวง 
 4.ตถาคตรู้ชัดโลกที่มีธาตุหลายชนิดที่แตกต่าง
กัน 
 5.ตถาคตรู้ชัดว่าหมู่สัตว์เป็นผู้มีอัธยาศัยต่างกัน 
  6.ตถาคตรู้ชัดว่าสัตว์เหล่าอ่ืนและบุคคลอ่ืนมี
อินทรีย์แก่กล้าและอ่อน 
7.ตถาคตรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วแห่ง
ฌาน  วิโมกข์  สมาธิ  และสมบัต ิ การออกจาก
ฌาน  วิโมกข์  สมาธิ  สมาบัติ 
8.ตถาคตระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ
ตั้งแต่   1,2,3,4,5,6,7....100,000  ตลอดสังวัฏฏ
กัป 
9.ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ผู้ก าลังจุติก าลังเกิด  ทั้งชั้น
ต่ าและชั้นสูง  รูปงามและไม่งาม  เกิดดีและไม่ดี
ด้วยตาทิพย์ 
10.ตถาคตท าให้แจ้งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ 
อันไม่มีอาสวะ 

1.ต้องมีฐานเสียงสนับสนุนว่าจะเป็นผู้น า
ต้องรู้ว่าทีมงานฐานเสียงมากน้อยแค่ไหน 
 2.ต้องรู้ผลของนโยบายดี: วิบาก  คือผล
แห่งการปฏิบัติ  เช่น  วางนโยบาย
ออกมา  วิบากกรรม คือผลกรรม 
3.ต้องมีวิสัยทัศน์ คือทิศทางที่จะไปและงด
เว้นภูมิคือภพภูมิ 
4.ต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
ทางด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.ต้องรู้ความต้องการแต่ละกลุ่ม หรือชุมชน 
หรือกลุ่มผลประโยชน์ 
6.ต้องวิเคราะห์เป็นว่าแต่ละกลุ่มมีจุดด้อย
เด่นอย่างไรบ้าง 
7.ต้องรู้คะแนนนิยมว่าคง
อยู่  ลดลง  อย่างไร  เท่าไหร่ 
  8.ต้องส ารวจความคิดเห็นโดยการท า
โพล  หรือประชามติ 
9.ต้องเป็นนักสังเกต  เมื่อเห็นนักการเมือง
รุ่นน้องแสดงความคิดเห็น หรือแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมอาศัยประสบการณ์
มาท านาย หรือบอกสอนได้ 
10.ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้จนสร้างตนให้
เป็นองค์แห่งความรู้ 

 
การวิเคราะห์ภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา ( ตามกรอบของหลักสัปปุริสธรรม 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
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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
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
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และไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องด้วยผู้น าใช้คนไม่ถูกงาน ไม่มองถึงทักษะของบุคลาการภายใน
องค์กรของตนเอง 
 
การวิเคราะห์ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์บูรณาการกบัภาวะผู้น าของพระพุทธเจ้า 

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
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 
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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) 
 
การสร้างภาวะผู้น า : มุมมองพระพุทธศาสนา 

1) ผู้น าต้องคลุกคลีกับบุคลากรที่ท างานด้วยเพ่ือรู้นิสัยใจคอกัน ต้องมีการสัมภาษณ์
งานเอง เพ่ือรู้ถึงศักยภาพที่พึงมีของบุคลากรของตนเอง เพ่ือประโยชน์แก่การมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรของตนเอง (ปุคคลัญญุตา) มีแบบแผนที่ชัดเจนและสามารถ
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)  
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5) ผู้น าต้องมีศิลปะในการสื่อสาร (ปิยวาจา) คือ 1. พูดแจ่มแจ้ง (สันทัสสนา)  2. พูดจูง
ใจ (สมาปนา) 3. พูดเร้าใจ (สมุตเตชนา) 4. พูดให้ร่าเริง (สัมปหังสนา) สามารถโน้มน้าว ชักจูง 
ให้ทุกคนมีทัศนคติที่ตรงกัน  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 
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 

 
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 หม่ันพิจารณาสอบสวนหาเหตุผล 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 
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 

                                                           


 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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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
น้ันการฟังธรรมได้ผลชะงัดนัก 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 
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)  
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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) คือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล (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
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
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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 สันติวงษ ์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)  

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 
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4 ประการนี้และเพ่ือเพ่ิมพูนความส าเร็จเพ่ือให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จเพ่ือพลิ กแพลงให้เกิด
ความส าเร็จ 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึงอิทธิบาทไว้ว่าความจริงอิทธิบาท 4 นี้เกื้อหนุนกันและ
มักมาด้วยกันเช่นเกิดฉันทะก็มีใจรักแล้วก็ท าให้พากเพียรเมื่อพากเพียรก็เอาใจจดจ่อใส้ใจอยู่เสมอและเปิด
ช่องให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองโดยมีสรุปพอเข้าใจดังนี้  

1. ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจฝักใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น
อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมายหมายถึงรักงานและรักจุดหมายของ
งานถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเกิดความรักในคุณค่าความงามความสมบู รณ์ของสิ่ง
นั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้วคนก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึง
ขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้  

2. วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรคและยากล าบากเมือ่คนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดข้ึนแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่า 
จุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอย
กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท างาน
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)  
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ประสิทธิภาพกับการบริการองค์การในภาพสังคมศาสตร์ 
ประสิทธิภาพกับการบริการองค์การในภาพสังคมศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยน าเข้าซึ่งพิจารณาถึง

ความพยายามความพร้อมความสามารถความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผลที่ได้คือความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย 
ประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงานเช่นความ
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 เป็นทางมุ่งไปสู่ประตูแห่งความส าเร็จในหน้าที่การงานซึ่งสามารถน าให้เราฝ่าวิกฤติ
สังคมได้โดยท้ิงปัญหาและอุปสรรคที่ขัดกับความเพียรเสียคือความเป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอเพราะความ
พากเพียรในการท างานให้ประสบผลส าเร็จที่ตนกระท าอยู่จะท าให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้าและ
เจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้า  

3. จิตตะ คือ ในการท างานแต่ละระดับต้องใช้จิตใจให้เข้มแข็งในการที่จะท าหน้าที่การงานทาง
จิตใจก็ท าจิตใจให้มันสงบท าจิตใจให้เป็นไปปกติให้เข้าใจและรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่
เป็นจริงนี้คือการงานที่เป็นกุศลผลที่ส าเร็จที่เอาจิตฝักใฝ่ในการท างานที่ดี  

4. วิมังสา ผลที่เกิดขึ้นในการใช้ปัญญาในการท างานคือการงานทุกอย่างต้องมีใจรักในหน้าที่ไม่ว่า
จะเป็นงานข้าราชการงานอาชีพพ่อค้างานเกษตรงานอุตสาหกรรมตามที่ตนเองถนัดเพราะว่าจะท าให้งาน
นั้นออกมาดีมีคุณภาพถูกตาถูกใจแก่ผู้บริโภคที่จะเอาไปใช้หรือบริโภคเมื่อผู้ผลิตสินค้าที่ผู้ซื้อก็อยากซื้อ
และแนะน าอีกต่อ ๆ ไป 

ในที่น้ีผู้เขียนใคร่ขอเสนอแนวทางที่ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จในโลกของการบริหารอย่าง
แท้จริงจากการรู้จักจัดการกับ 3 สิ่งคือ  

1. การบริหารองค์การด้วยบุคคล การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่การรับคนเข้า
มาบวชที่ต้องมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การ
อุปสมบทแก่กุลบุตรตาม แบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระ
อุปัชฌาย์การรับคนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกัน
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ในอุโบสถที่ประกอบพิธีอุปสมบทเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วพระบวชใหม่จะต้องได้รับการ
ฝึกหัดอบรมและการศึกษาเส้เรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนกว่าจะมี
พรรษาครบ 5 จึงเรียกว่านิสัยมุตตกะคือผู้พ้นจากการพึ่งพาพระอุปัชฌาย์ดังนั้นกระบวนการฝึกอบรมพระ
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
ในที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นนั่นเองดังน้ัน
อิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเอ้ือประโยชน์ในการท างานอันจะสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งองค์การและประชาชนที่
เข้าไปรับบริการ 
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การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 
Building Relationships Between People According To The 

Brahmavihara Principles 4 
 

พระมหาเกียรติพงษ์  อภิสิทฺโธ  ธิตวิุฒิ หมั่นมี  ปนัดดา รักษาแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
ความสัมพันธ์เป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากการที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้

นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแน่นแฟ้นขึ้น 
หลักธรรมที่จะสามารถท าให้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยั่งยืนขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยังไม่
เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น คือ หลักพรหมวิหาร ควรจะน ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือที่จะท า
ให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนขึ้น เพราะหลักพรหมวิหาร มีเนื้อหาครอบคลุม ทั้งทางด้านกาย วาจา และใจ 
อันน ามาสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์, 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 
 
บทน า 
                                                           


 Students of the Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences 

MahachulalongKornrajavidyalaya University  


 Department of Political science, Faculty of Social Sciences MahachulalongKorn- 
rajavidyalaya University  


 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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 ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ให้ความส าคัญไปที่ความเจริญของวัตถุ โดย
ความเจริญต่างๆ เช่น เทคโนโลยี เป็นต้นฯ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต และท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไป ท าให้คนขาดความใกล้ชิดผูกพันกันน้อยลง 
มีการแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือความอยู่รอด การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ปฏิสัมพันธ์รูปแบบเดิม 
การแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพ่ือตอบสนองความต้องการ ซึ่งอาจจะมีผลกระบบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล อาจจะท าให้เกิดความเหินห่างของกันและกัน 
 กล่าวโดยทางสังคม พระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากนับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2547) เพราะพระพุทธศาสนานั้นนอกจากเป็นศาสนาที่
คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือแล้ว พระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาที่สนใจและให้ความส าคัญกับ
สังคมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยให้บรรพชิตต้องอาศัยด ารงชีวิต
อยู่ด้วยปัจจัย 4 ที่คฤหัสถ์ถวาย และตอบสนองด้วยการสั่งสอนธรรม ท าให้พระสงฆ์นอกจากมีชีวิต
ผูกพันอยู่ในสังคมพระสงฆ์เองแล้ว ยังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมชาวโลกอีกด้วย และ
พระพุทธศาสนานั้นยังมีค าสอนเกี่ยวกับสังคมโดยตรงปรากฏอยู่หลายหมวด ดังที่พระธรรมปิฎก (ป. 
อ. ปยุตฺโต) (2548) ได้รวบรวมไว้ในธรรมนูญชีวิต หมวดคนกับสังคม เช่น สังคหวัตถุ 4 สาราณีย
ธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 พรหมวิหาร 4 เป็นต้น 

จากหมวดธรรมเกี่ยวกับสังคมซึ่งพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) (2542) ได้รวบรวมไว้ใน
ธรรมนูญชีวิต หมวดคนกับสังคมนี้ ท่านได้กล่าวถึง พรหมวิหารว่า คือ ธรรมของคนมีคุณแก่สังคม 
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าพรหมวิหาร เป็นหมวดธรรมท่ีพระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญและเผยแผ่ 
ในระหว่างการบ าเพ็ญบารมีหลายยุคสมัย การเจริญพรหมวิหารจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ก่อน
พุทธกาล ดังที่ปรากฏในพระสุตันตปิฎกหลายแห่ง เช่น มฆเทวสูตร (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 
13/309/373-381) มหาสุทัสสนสูตร (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10/327/246-247) มหาโควินท
สูตร (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10/262/194) เป็นต้น หลังพุทธกาลพรหมวิหาร ยังคงเป็นหมวด
ธรรมที่ได้รับความสนใจ จากนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการน า
พรหมวิหาร มาเผยแผ่และอธิบายขยายความไว้ในคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ของพระอรรถ
กถาจารย์และนักวิชาการร่วมสมัย ดังต่อไปนี้ 

ประมาณปีพุทธศักราช 400 มิลินทปัญหา น าอานิสงส์ของเมตตาภาวนา มาอธิบายขยาย
ความไว้ในเมตตานิสังสปัญหา (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2547) ต่อมา
คัมภีร์วิมุตติมรรค (พระอุปติสสะเถระ, 2548) น าองค์ธรรมในพรหมวิหาร มาอธิบายขยายความให้
ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นในหลายประเด็น เช่น การน าภาวะจิตขณะมีองค์ธรรมแต่ละข้อของพรหมวิหาร 
มาอธิบายเปรียบเทียบกับความรู้สึกของมารดาบิดา ที่มีต่อบุตรคนเดียวของตนในสถานการณ์ต่างๆ 
และปีพุทธศักราช 946 คัมภีร์  วิสุทธิมรรค น าพรหมวิหารมาแสดงไว้ในฐานะเป็นกัมมัฏฐานหมวด
หนึ่ง ในปริจเฉทที ่9 พรหมวิหารนิเทศ ส าหรับยุคปัจจุบันมีการน าพรหมวิหาร มาเผยแผ่และอธิบาย
ขยายความ ในฐานะหมวดธรรมหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ตามความเหมาะสม 
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จากข้อมูลที่ผู้เขียนได้น าเสนอมาโดยสังเขปนี้ ท าให้ผู้เขียนต้องการศึกษาว่า พรหมวิหาร
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างไรบ้าง มีระดับความสัมพันธ์อย่างไร
บ้าง และสามารถน ามาเชื่อมกันได้อย่างไรบ้าง 

 
ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ชัยพร วิชชาวุธ (2530 :69) กล่าวว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบระหว่างบุคคล มนุษย์อยู่เป็นสังคม การกระท าของมนุษย์แต่ละคนจึงสัมพันธ์กับการกระท า
ของบุคคลอื่นๆในสังคมเกิดขึ้นทันที เมื่อการกระท าของคนหนึ่งมีผลกระทบต่อผลกรรมที่อีกคนหนึ่ง
จะได้รับ 

ค าจ ากัดความ หรือนิยามของการบริหารงานบุคคลนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย  ดัง
ตัวอย่างที่ยกมาดังนี้ 

ผาสุก ปาประโคน (2544 : 11) กล่าวว่าความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคล ที่มีความเก่ียวข้องผูกพัน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เข้าใจกันรักใคร่กลม
เกลียว ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ให้การสนับสนุนด้วยความเต็มใจและจริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ส าคัญในอันที่จะช่วยป้องกันความขัดแย้ง ระแวงสงสัยไม่ไว้ว่างใจกันส่งผลให้บุคคลอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ปัลดี อุณหเลขกะ (2533 : 13)กล่าวว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหมายถึง กระบวนการ
ติดต่อเกี่ยวข้องของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือท าความรู้จักกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมกันด้วย
ความเต็มใจ มีความรู้สึกดีต่อกัน อาศัยซึ่งการแสดงออกทางกาย วาจา และใจในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง
ที่ไม่จ ากัดแน่นอน 

ซิงเกอร์ริง (Chickering, 1969 : 94) ได้ให้ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไว้ว่า 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลหมายถึง การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน และการ
เปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาตนเองไปสู่การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ซึ่งการอดทนที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
ได้แก่ ความสามารถยอดรับความแตกต่างของบุคคลอ่ืนได้และการมีน้ าใจกว้าง การให้ ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน การให้และการรับ 

เบเออร์ และมาร์แซล (Beyer and Marshall, 1981 : 663) ได้กล่าวถึงสัมพันธภาพในการ
ท างานของกลุ่มบุคคลในวิชาชีพว่าประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่มิติความเป็นวิชาชีพ มิติสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและมิติการตัดสินใจ ซ่ึงอธิบายมิติสัมพันธภาพระหว่างบุคคลว่าหมายถึง ก ารมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวิชาชีพเดียวกันในระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการเป็นลักษณะของมิตรภาพ ความเป็นเพ่ือน และเอกลักษณ์ร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ และพลังอ านาจทางวิชาชีพ 

ผู้เขียนสรุปได้ว่า “ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างบุคคลคือการที่บุคคลมากกว่าสอง
คนขึ้นไปมีการเกี่ยวข้องกันทางด้านต่างๆเช่นการท างานการประสานงาน เป็นต้นฯ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีบุคคลต่างๆได้วางไว้ ของแต่ละบุคคล ” 
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ระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ในชีวิตของเราต้องสัมพันธ์อยู่กับบุคคลหลายประเภท แต่ละประเภทล้วน มีปทัสถานใน 

การปฏิบัติต่างกันออกไป นักวิชาการได้จัดจ าแนกประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอาศัย
ระดับความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์ จากผิวเผินไปสู่ลึกซึ้ง การจัดประเภทเช่นนี้จะท าให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะ 
คาดหวังอะไรจากกันและกันได้และจะเตรียมตัวติดต่อกันอย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในที่นี้จ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ 

1. คนรู้จัก คนรู้จักนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน การสื่อสารกันมักเป็นเรื่องของ ข้อเท็จจริง
และจาก ข้อเท็จจริงก็จะประเมินว่า ควรจะสร้าง ความสัมพันธ์ ในระดับต่อไปหรือไม่ คนรู้จักกันนั้น
จะใช้ยุทธวิธีในการสื่อสาร เพ่ือหาข้อเท็จจริง จากกันและกันใน 3 ประเภท 

ประเภทแรก เป็นการตั้งรับ หมายถึง ใช้การสังเกตการกระท าของคนอ่ืนแทนที่ 
จะซักถามหรือเข้าไปร่วมในสถานการณ์ 

ประเภทที่สอง แบบรุก หมายถึง การเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ทางสังคม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น เช่น ใช้การคุย การถาม หรือการสัมภาษณ์ 

ประเภทที่สาม แบบปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ใช้การสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ควบคู่กันไปกับการสังเกต (Berger,1978) 

จากข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะโดยวิธีใด คนเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือกรองว่าเราจะสัมพันธ์กับ
คนผู้นั้นต่อไปในระดับใดความสัมพันธ์อาจเป็นไปในระดับเดิมหรือเพ่ิมระดับไปสู่ความลึกซึ้งหาก
ข้อมูลที่รับมาก่อให้เกิดความพอใจแต่หากข้อมูลที่รับมาเป็นข้อมูลที่ไม่น่าพอใจเราก็อาจเลือกที่จะไม่
พบกันต่อไปอีก 

2. เพ่ือน ค าว่าเพ่ือนเป็นค าที่พูดง่ายแต่ให้ความหมายยาก เพราะเพ่ือนเป็นบทบาทที่
เกิดขึ้นได้ในคู่สัมพันธ์ทุกประเภท ตั้งแต่เพ่ือน กับเพ่ือนจริง ๆ เพ่ือนในระหว่างสามีภรรยา นายกับ
ลูกน้อง ครูกับศิษย์ หรือแม้แต่พ่อแม่กับลูก เมื่อเอ่ยถึงค าว่าเพ่ือน นักมนุษย์สัมพันธ์ได้เสนอว่า 
หมายถึงความสัมพันธ์ ที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้ (Reardon, 1987) 

2.1 เพ่ือนมีสถานะพิเศษในชีวิต เป็นคนที่เราไว้ใจและเป็นที่ยอมรับยิ่งไปกว่านั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเป็น ความสัมพันธ์แบบ ไม่เอาเปรียบ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคนเราจะ 
ไม่รับสิ่งใดจากเพ่ือน แต่การได้สิ่งใดจากเพ่ือนนั้นเป็นการได้มาโดยไม่ท าให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตน 
ถูกบังคับหรือขู่เข็ญ 

2.2 เพ่ือนมีฐานอยู่บนความเท่าเทียมกัน หมายถึงว่า ระหว่างเพ่ือนไม่มีใครมี
อ านาจหรือ อิทธิพลเหนือใคร แม้ว่าอีกคนหนึ่ง จะมีสถานภาพเหนือกว่า และตรงจุดนี้เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้บุคคลมีเพ่ือนที่มีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจต่างจากตนเองมาก ๆ ได้ เนื่องจาก
อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างบทบาทข้ึน 

2.3 เพ่ือนต้องยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรู้ได้จากการสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่าย
หนึ่งว่าคล้อยตามกฎของความเป็นเพื่อนหรือไม่ กฎของความเป็นเพื่อน โดยทั่วไปประกอบด้วย 

2.3.1 เมื่อมีข่าวใด ๆ เกี่ยวกับความส าเร็จก็บอกให้เพื่อนรู้ 
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2.3.2 แสดงการสนับสนุนทางอารมณ์ 
2.3.3 เสนอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
2.3.4 พยายามท าให้มีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน 
2.3.5 เสนอตัวท างานแทนถ้าเพ่ือนขาดไป 

อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านได้ส ารวจกฎดังกล่าวและเสนอว่ากฎเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพ่ือให้รางวัล
ส าหรับความเป็นเพ่ือน โดยพยายามหลีกเลี่ยง ความขัดแย้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์อีกด้านหนึ่งที่
เกิดขึ้นได้ในระหว่างเพ่ือน ส าหรับการที่ยอมรับใครเข้ามามีความสัมพันธ์ในระดับเพ่ือนนั้น เป็นไป
ตามทฤษฎีการเกิดความสัมพันธ์และสาเหตุการเกิดความสัมพันธ์ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

3. ระดับลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ในระดับนี้เป็น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เปิดตนเองต่อกัน
มาก ขึ้นต่อกัน และกันสูง มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมาก ความสัมพันธ์เช่นนี้ปรากฏอยู่ใน
สามี-ภรรยา พ่อแม่-ลูก พ่ี-น้อง เพ่ือนสนิท คู่รัก หรือลักษณะอ่ืน ๆ มีข้อค้นพบที่น่าสนใจส าหรับ
ความสัมพนัธ์ประเภทนี้ ดังนี้ 

3.1 คู่สัมพันธ์ระดับลึกซึ้งมักคาดหวังจากกันและกันสูง เกินกว่าขอบเขตท่ีเป็นจริง 
เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดก็มักกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่ง 

3.2 ความสัมพันธ์ระดัยนี้มิได้ขึ้นอยู่กับคู่สัมพันธ์อย่างเดียว การสื่อสารจากคนอ่ืนๆ
ก็มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นั้นด้วย 

 3.3 ความสัมพันธ์ระดับลึกซ้ึงที่เรียกว่าความรักนั้น จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทย่อย
และแต่ละประเภทก็มีลักษณะต่างกันดังนี้ 

3.3.1 รักแบบหลงใหล ซึ่งปรกติจะอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นเรื่องของ
อารมณ์แท้มากกว่าเหตุผล มักกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอย่างฉับพลัน พฤติกรรมระหว่างคู่
สัมพันธ์มักพยากรณ์ไม่ได้ และไม่เป็นฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การได้อยู่ร่วมกันเป็นประจ าหรือ
การที่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศสม่ าเสมอจะท าให้ความตื่นเต้นอันเกิดจากความหลงไหลลดลง 

3.3.2 รักแบบความจริง เป็นความรักที่พัฒนามาจากแบบแรก เกิดขึ้นที
ละน้อยและอยู่ภายใต้การควบคุมของคนที่ เข้ามาเกี่ยวข้องมีการตอบแทนกันและกันมอง
ความสัมพันธ์ในลักษณะสมดุล 

3.3.3 รักแบบเอ้ืออาทร เป็นรักที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ซึ่งจะมีส่วนเพ่ิม
ชีวิตชีวาให้กับความรักแบบที่สอง    

3.4 พฤติกรรมที่สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้น เป็นได้ทั้งภาษาถ้อยค าและ
ท่าทาง ภาษาเหล่านี้ส่อให้เห็นว่า คู่สัมพันธ์มีความใกล้ชิดกัน ทั้งกายและใจ อาจเห็นได้จากการ
มองตา การใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาก การยิ้ม การยืนใกล้กัน หรือการสัมผัส เป็นต้น 

ผู้เขียนสรุปได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์มีหลากหลายวิธีและมีหลากหลายระดับขั้นตอน 
ดังนั้นการที่จะท าให้ความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวข้างต้น ประสบผลส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ตาม
ขั้นตอนต่างๆ ควรที่จะต้องใช้หลักธรรมในการสานความสัมพันธ์ด้วย เพ่ือที่จะท าให้ความสัมพันธ์ที่
เกิดข้ึนยั่งยืนขึน้ไปอีก 
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ความหมายของพรหมวิหาร 
ค าว่า “พรหมวิหาร” เป็นค าภาษาบาลี แปลว่า ธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ของพรหม ธรรมเป็น

เครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐมี 4 ข้อ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
อุเบกขา (ประยุทธ์ หลงสมบูรณ์, 2546) เป็นธรรมหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีความหมาย 
หลายนัย คือ (1) เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหม เคร่ืองอยู่อย่างพรหม และท าให้เป็นพรหมเสมอ 
ด้วยพรหม โดยมุ่งประเด็นที่ว่า เมื่อผู้บ าเพ็ญสมาธิ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาแล้ว ย่อม
ส่งผลให้บรรลุฌานได้ตามล าดับ (2) เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ ธรรมประจ าใจอัน ประเสริฐ 
หลักความประพฤติที่ประเสริฐ เมื่อมีธรรม 4 ประการนี้ ประจ าใจ ย่อมมีความรักสรรพสัตว์ 
ปรารถนาช่วยสรรพสัตว์ที่ประสบทุกข์ให้พ้นทุกข์ ไม่ริษยาในความได้ดีมีสุขของสรรพสัตว์  และ
วางใจเป็นกลางได้เมื่อช่วยสรรพสัตว์นั้นๆ ไม่ส าเร็จ (3) เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้เป็นใหญ่ คือ ผู้น า
หรือผู้ปกครอง โดยมุ่งให้ผู้น าหรือผู้ปกครองมีความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
วางใจเป็นกลางไม่ตกอยู่ในอคติ พรหมวิหาร เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า อัปปมัญญา 4 เพราะ มุ่ง
ประเด็นที่ว่ า แผ่ ไปไม่จ ากัด ในมนุษย์และสัตว์ทั้ งหลาย เป็นพรหมวิหารของพระอริยะ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) 

อนึ่ง เพื่อให้เข้าใจความหมายของพรหมวิหารมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงน าความหมายของ พรหม
วิหารในทัศนะของนักวิชาการในพระพุทธศาสนาเถรวาท มาแสดงไว้ ดังนี้ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) (2543) ทรงอธิบายว่า พรหม
วิหารเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นคุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ  ผู้ใหญ่
หรือผู้ประเสริฐ เป็นธรรมซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตใจที่มีท้ังความดีและความสุข 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2546) อธิบายว่า พรหมวิหาร คือ ธรรม เครื่อง
อยู่ของพรหม ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ ธรรมประจ าใจของท่านผู้มีคุณความดียิ่งใหญ่  หรือ อัปป
มัญญา ธรรมที่แผ่ไปไม่มีประมาณ หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่แผ่ไปใน  มนุษย์และ
สัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางสม่ าเสมอกัน ไม่จ ากัดขอบเขต 

ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า พรหมวิหาร คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมหรือธรรมเป็น
เครื่องอยู่อย่างประเสริฐ เป็นธรรมส าหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องการเป็นที่รักใคร่ของทั้งมนุษย์และ
เทวดาทั้งหลายเพราะหนึ่งในหลักธรรมคือ เมตตา ความรักใคร่  คือการท าตัวให้เป็นที่รักใคร่ของ
บุคคลรอบข้าง ถ้าเราสามารถท าตนให้เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างได้ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆก็
จะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะทางด้านใดก็ตาม และบุคคลทุกคนสามารถน าหลักธรรมพรหมวิหารไปใช้ได้ 
เพราะธรรมนี้คือ อัปปมัญญา คือธรรมที่แผ่ไปโดยไม่มีขอบเขต หรือไม่มีประมาณ ฯ 
 
บทสรุป 

ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างบุคคล คือ การที่บุคคลมากกว่าสองคนขึ้นไป มีการ
เกี่ยวข้องกันทางด้านต่างๆ เช่น การท างาน การประสานงาน เป็นต้นฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่บุคคลต่างๆได้วางไว้ ของแต่ละบุคคล โดยมีหลักพรหมวิหารธรรมเป็นตัวเชื่อม
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ระหว่างบุคคลต่อบุคคลเพราะการที่มีหลักธรรมเป็นตัวเชื่อมจะท าให้เกิดความสัมพันธ์หรือมิตรภาพ
ที่มั่นคง ยั่งยืน และยาวนาน 
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ระบบกลไกการพัฒนาสังคมด้วยหลักเบญจศีล 
Mechanism of social development with the principle of Benjasil 

 
พระมหานิวัฒน์ อภิชาโน  ธติิวุฒิ หมั่นมี   บวร ขมชุณศรี   

 
บทคัดย่อ 
          เบญจศีล หรือ ปัญจสีล แปลว่า ศีล 5 เป็นศีลหรือข้อห้ามในล าดับเบื้องต้นตามพระโอวาท
ของพระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดาพระองค์ปัจจุบันแห่งศาสนาพุทธ แต่ทั้งนี้เบญจศีลเป็นหลักการที่
มีมาและเป็นที่สั่งสอนทั่วไปก่อนพระพุทธโคดมอุบัติแล้ว จัดเป็นศีลขั้นต่ าของพระโสดาบัน เบญจศีล
เป็นหลักธรรมประจ าสังคมมนุษย์ การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเบญจศีล สามารถพัฒนา
ตนเองและบุคลากรในสังคมให้เจริญได้ ลดสภาวะปัญหา ลดอาชญากร ลดอุบัติเหตุ และปัญหาอ่ืนๆ
อีกมามายในสังคม เพราะสังคมจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้ก็ต้องอาศัยบุคคลากรผู้พัฒนาที่ดี 
บุคคลากรจะดีได้ก็ต้องมีเบญจศีลเป็นบรรทัดฐาน เบญจศีลจะเป็นบรรทัดฐานที่มั่นคงในสังคมได้ ก็
ต้องวางรากฐานให้หยั่งลึกลงไปในจิตใจของเยาวชนไทย เพราะเด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 
ค าส าคัญ : 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 
 
                                                           


 วัดเขาก าแพง ต าบลดอนคา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 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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บทน า 
          สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย โกลาหล เด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ นักเรียน
ไม่เคารพครูบาอาจารย์ ลูกไม่เคารพพ่อแม่ ปัญหาเด็กไทยติดยาเสพติด ยกพวกต่อยตีกัน ฆ่าฟันกัน
เป็นผักเป็นปลา ละเมิดทางเพศกันและกัน เหตุการณ์เหล่าล้วนแต่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่เว้นวันต่อ
วัน ประชาชนชาวไทยจะปลอดภัยได้อย่างไร หากสังคมไทยยังไม่มีการวางระบบกลไกในการพัฒนา
รากฐานของสังคมให้มั่นคง หากมัวแต่ทะเลาะกันเอง โยนความผิดกันไปมา สังคมไทยก็จะไม่น่าอยู่
อีกต่อไป การน าหลักเบญจศีล หรือ ปัญจศีล ที่ เรียกกันว่า ศีล 5 ประการ มาท าการวางเป็นระบบ
กลไกในการพัฒนาสังคมไทยนั้น จะช่วยให้สังคมไทยมีความปลอดภัย น่าอยู่ น่าเที่ยว มากยิ่งขึ้น 
การที่จะวางระบบกลไกหลักของเบญจศีลให้หยั่งลึกลงไปในจิตใจของชาวไทยได้นั้น ต้องเริ่มจากที่
ตัวของเราเองก่อน แล้วค่อยขยายเผยแผ่ไปยังบุคคลรอบข้าง แล้วค่อยน าหลักเบญจศีลขยายไปยัง
เด็กวัยรุ่น โดยผ่านการอบรมสั่งสอนในเรื่องของหลักเบญจศีล เบญจธรรม เพ่ือปลูกฝังหลักเบญจศีล
ไว้ในตัวเด็กรุ่นหลัง อย่างค าท่ีท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า “เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต เด็ก
ของเราเป็นอย่างไร โลกในอนาคตจะเป็นอย่างนั้น” ดังนั้น การวางรากฐานเบญจศีลให้หยั่งลึกลงไป
ในจิตใจของประชาชนชาวไทยนั้นจึงส าคัญมาก 
 
เบญจศีล  
          เบญจศีล หรือ ปัญจศีล แปลว่า ศีล 5 ส าหรับ สาธุชนทั่วไป มีชื่อเรียกว่า นิจศีล ปกติศีล 
ค าว่า เบญจ หรือ ปัญจ แปลว่า 5 ส่วนค าว่า ศีล สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ได้ให้ความหมายไว้ว่า ข้อประพฤติข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกาย และ วาจา ให้ตั้งอยู่ในความดี
งาม (ธรรมศึกษาชั้นตรี,2547:57) ศีล 5 นั้น บาลีชั้นเดิมเมื่อกล่าวถึงความประพฤติของคนทั่วไป
ท่านใช้ค าว่า ธรรม 5 เมื่อใช้ในฐานะเป็นข้อฝึกหัดของชาวพุทธคฤหัสถ์ หรือกฎความประพฤติของ
อริสาวกฝ่ายฆราวาส เรียกว่า สิกขาบท 5 (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต,2552:452) ศีล คือ กฎ 
ข้อบังคับ ส าหรับอบรมหมู่คณะให้คนดีงาม อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข (ฝ่ายวิชาการ กองศาสน
ศึกษา,2535:77) ศีล เป็นหลักธรรมที่ทุกคนต้องร่วมกันรักษา เพาระศีลเป็นกติกาข้อสัญญาของ
ประชาคม ที่ท่านก าหนดไว้เป็นหลักให้สังคมยึดมั่น (พระเทพสุวรรณโมรี สะอ้ิง สิรินฺนโท ป.ธ.
8,2551:7) ในขั้นพ้ืนฐาน ศีลคือการด าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการส าพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและเพ่ือนมนุษย์ ตั้งแต่การดู การฟัง การกินอยู่ บริโภค ท าอาชีพการงาน (พระพรหม
คุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต,2555:144) 
          ดังนั้น ศีล คือ การมีเจตนางดเว้นจากการกระท าความชั่ว และประพฤติปฏิบัติความดีทาง
กาย และ วาจา ให้เรียบร้อยดีงาม ไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน และไม่ท าให้สังคมเสื่อมทราม 
เบญจศีล เป็นธรรมที่คฤหัส์ควรรักษามี 5 ประการ คือ 

1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจาการฆ่าการประทุษร้าย 
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2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจาการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลักขโมย โกง 
ละเมิดกรรมสิทธิ์ ท าลายทรัพย์สิน 
3. กาเมสุมิฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่
ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน 
4. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจาการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากน้ าเมาคือสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ (นางสาวบัณฑิดา ศุพุทธมงคล,2558:9) 

 
การพัฒนาสังคม  
          พัฒนาสังคม เป็นการรวมค าสองค า คือ ค าว่า พัฒนา + สังคม ในทางพุทธศาสนา  การ
พัฒนา  มาจากค าภาษาบาลีว่า  วัฒนะ  แปลว่า  เจริญ  แบ่งออกได้เป็น  2 ส่วน คือ  การพัฒนา
คน  เรียกว่า  ภาวนา  กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่คน เช่น  วัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ  เรียกว่า  
พัฒนา  หรือ วัฒนาพระราชวรมุนี  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต , 2530:16-18) ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ค าว่า พัฒนา หมายถึง ท าให้เจริญ ส่วนค าว่า สังคม หมายถึง คน
จ านวนหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน 
(ราชบัณฑิตยสถาน,2556) ค าว่า การพัฒนาสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมตามแผน
ของสังคม ผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงก าหนดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างสังคม ซึ้งประกอบไป
ด้วย คน ระเบียบสังคม และวัตถุสิ่งของ ไม่ว่าคนเหล้านั้นจะเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา 
หรืออีกหลายๆด้าน ก็รวมอยู่ในความหมายนี้ทั้งสิ้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์,2551:4) 
          ดังนั้น การพัฒนาสังคม คือ การท าให้คน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีการวางแผนที่คาดหวังถึงผลลับที่สามารถส่งผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นให้ดี
ยิ่งขึน้ (วรนุช สิปิยารักษ์,2558:4) 
          สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Social Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์การทางสังคม (Social Organization) 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงขนาดขององค์การสังคม ,การเปลี่ยนแปลงประเภทขององค์การสังคม,การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะองค์การสังคม,การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาท,การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม (สัญญา สัญญาวิวัฒน์,2551:5-6) การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันนี้ จัด
ได้ว่าอยู่ในขั้นก าลังพัฒนา ตามโลกนิยม ซึ่งแบ่งความเจริญของสังคมหรือประเทศออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ประเทศที่ด้อยพัฒนา ,ประเทศที่ก าลังพัฒนา,ประเทศที่พัฒนาแล้ว การที่จะน า
สังคมไทยไปสู่ขั้นที่พัฒนาแล้วได้นั้น ต้องเน้นที่ตัวบุคคลในสังคมไทยเสียก่อน โดยเน้นการพัฒนา
มนุษย์ในสังคมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณธรรม 
          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์การหรือสังคม (Nadler Leonard,1982:12) และ
การศึกษาของบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องเทคนิคและวิชาชีพ เพ่ือยกระดับ
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ความสามารถให้ทันความก้าวหน้าของวิชาการ (Russell C. Swansburg,1968:47) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการลงทุนด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย สร้างความรู้สร้างประสบการณ์ สร้าง
ทักษะ ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ(จิระ หงส์ลดารมภ์ ,2537:7) แต่
ก่อนที่เราจะไปพัฒนาบุคคลอ่ืนนั้น เราต้องพัฒนาตัวของเราเองเสียก่อน การพัฒนาตนตามแนวคิด
ทางพุทธศาสตร์ การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพ่ือไปสู่ความพอดี หรือการมีดุลยภาพ
ของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดล้อมและมุ่ง
การกระท าตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพ่ึงพาอาศัยวัตถุ จึง
เป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน วิธีการที่จะพัฒนาตนไปสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เรียกว่า "รุ่งอรุณแห่ง
การพัฒนาตน" ไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี ได้แก่ การรู้จักใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ 
พิจารณาในการเลือก เริ่มจากการเลือกคบคนดี เลือกตัวแบบที่ดี เลือกบริโภคสื่อและข่าวสารข้อมูล
ที่มีคุณค่าเรียกว่า ความมีกัลยานมิตร(กัลยานมิตตา) 
 2. รู้จักจัดระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจัดการกิจการงานต่างๆ อย่างมีระบบระเบียบ 
เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยศีล (ศีลสัมปทา) 
 3. ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ มีความสนใจ มีความพึงพอใจ มีความต้องการจะ
สร้างสรรค์กิจการงานใหม่ๆ ที่เป็นความดีงามและมีประโยชน์ เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยฉันทะ (ฉันท
สัมปทา) 
 4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ผู้มีความเชื่อในตนว่าสามารถจะพัฒนาได้ จะมี
ความงอกงามถึงท่ีสุดแห่งความสามารถของตน เรียกว่า ท าให้ตนให้ถึงพร้อม (อัตตสัมปทา) 
 5. ปรับเจตคติและค่านิยมให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ท าให้
สติปัญญางอกงามข้ึน เรียกว่า กระท าความเห็นความเข้าใจให้ถึงพร้อม (ทิฎฐิสัมปทา) 
 6. การมีสติ กระตือรือร้น ตื่นตัวทุกเวลา หมายถึง การมีจิตส านึกแห่งความไม่ประมาท 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพแวดล้อม เห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท(อัปปมาทสัมปทา) 
 7. รู้จักแก้ปัญหาและพ่ึงตนเอง จัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดวิจารณญาณ
ตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง เรียกการคิดแบบนี้ว่า โยนิสโสมนสิการ (โยนิโสมนสิการสัมปทา) 
(พระเทพเวที ป.อ.ปยุตโต,2531) 
          เมื่อตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้แล้ว คือ เมื่อตนเองสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีลได้
แล้ว จึงค่อยน าหลักเบญจศีลมาประยุกต์เข้ากับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ
ที่นักวิชาการได้วางไว้มาพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคคลากรในสังคมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
คุณธรรม เพราะมนุษย์เป็นหน่วยย่อยที่ส าคัญที่สุดในสังคม และสังคมมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่การแข่งขันต่อสู้กันระหว่างกลุ่มและบุคคลต่างๆ และผู้แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่
รอดได้ (Worsley 1991) เพราะทัศนคติและค่านิยมเฉพาะของสังคมนั้นๆ การที่แสดงให้คนในสังคม
หนึ่งๆ เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งใหม่ ความสอดคล้องหรือการเกื้อหนุนกับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ มูลค่า
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ของการเปลี่ยนแปลง และบทบาทของตัวแทนการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
สังคม (พัชรินทร์ สิรสุทร,2556:235-236) 
          ดังนั้น การที่เราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมหรือบุคคลรอบข้าง เราต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองเสียก่อน เพราะตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน 
          กลุ่มบุคลากรที่ควรเน้นและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกนั้นคือ เด็กเยาวชนไทย เพราะเด็ก
นั้นเปรียบเหมือนต้นกล้า เปรียบเหมือนผ้าขาว หากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีศีลธรรม ไม่ตั้งอยู่ในหลักของ
เบญจศีล เด็กเยาวชนก็จะเป็นเช่นกับผู้ใหญ่ จะขาดศีลขาดธรรม ไม่ตั้งอยู่ในหลักของเบญจศีล 
เพราะมีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างให้ดูให้เห็น พ่อแม่นี้ส าคัญยิ่งนัก เพราะอยู่ใกล้ตัวเด็กเยาวชนมากที่สุด 
เป็นที่จะปลูกฝังความรู้ต่างๆให้แก่บุตรเป็นบุคคลแรก ต้องให้เด็กศึกษาความจริงชองธรรมชาติ เด็ก
จะต้องรู้ต่อไปถึงเรื่องของความจริง รู้เรื่องธรรมชาติอันแท้จริง (พุทธทาสภิกขุ,2550:29-30) ควรให้
เด็กได้เข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นในเรื่องของเบญจศีลเป็นหลัก ในยุคสมัยศตวรรษ
ที่ 21 นี้ มีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากมาย ต้องสอนให้เด็กรู้จักปรับตัวเข้า
กับสภาวะในสังคม เพราะมีการตั้งข้อสังเกตจาก (Ulrich Beck 2000) นักสังคมวิทยาคนส าคัญว่า 
กระบวนการท าให้เกิดสภาวะสมัยใหม่คือกลไกส าคัญที่ท าลายความทันสมัย ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
การเสียระเบียบทางวัฒนธรรม ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์แบบเป็น
ทางการ (Checkoway,2011) ชุมชน เป็นหน่วยงานทางสังคมที่เป็นพลวัต หลากหลายรูปแบบและ
เป็นพลังที่ส าคัญของการพัฒนา (Delanty,2003) 
          การน าหลักเบญจศีลมาเป็นพ้ืนฐานในการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆในยุคสมัยปัจจุบัน เพ่ือ
น าไปปรับตัวเข้ากับสภาวะในสังคม และควรมีการเรียนการสอนหรือการอบรมในเรื่องของหลัก
เบญจศีลอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กๆ อย่างค าที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้
กล่าวไว้ว่า “เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต เด็กของเราเป็นอย่างไร โลกในอนาคตจะเป็นอย่างนั้น” 
(พุทธทาสภิกขุ,2550) เมื่อเด็กเยาชนเจริญเติบโตขึ้น ก็จะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และคุณธรรมในสังคมไทย เพราะประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าปัจเจกบุคคลมีบทบาทส าคัญใน
การเสริมสร้างหรือท าลายสันติภาพ โดยเฉพาะกรณีผู้น าสังคม เช่นผู้บริหารประเทศ หรือผู้น าทาง
จิตวิญญาณ คือพระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ ฮิตเลอร์ และคานธี เป็นต้น (ระวี ภาวิไล,2556:6) 
 
บทสรุป 
          ระบบกลไกการพัฒนาสังคมด้วยเบญจศีล เป็นแนวทางการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน โดยเน้นที่
การพัฒนาตนเองและบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทย ผู้เป็นต้นกล้าที่ก าลังเจริญเติบโต ควรให้
เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามหลักเบญจศีล คือ 1.) เว้นจากการปลงชีวิตและจาการฆ่าการ
ประทุษร้ายสิ่งมีชีวิต 2.) เว้นจาการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลักขโมย โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ ท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน 3.) เว้นจากการประพฤติผิดในกามและเว้นจากการล่วงละเมิด
สิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน 4.) เว้นจาการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 5.) เว้นจากน้ าเมาคือสุราเมรัยและ
เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อเยาวชนไทยประพฤติปฏิบัติตามหลัก
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เบญจศีลแล้ว จะท าให้ปัญหาต่างๆในสังคมไทยลดน้อยลงไปจนหมด สังคมไทยก็จะน่าอยู่ ปลอดภัย 
สงบสุข มีแต่บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณธรรม สามารถที่จะขับเคลื่อนพัฒนา
สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปพร้อมกับคุณธรรมหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย: การอนุรักษ์และการปรับตัว 
 

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี 
 
บทคัดย่อ  

การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญในทุกยุคสมัยเพราะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งในตัวบุคคล
และสังคม คณะสงฆ์ไทยมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน  ใน
สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่  5 พระสงฆ์มีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาภายใต้การ
สนับสนุนจากรัฐ การศึกษาเล่าเรียนของคนไทยยังคงอยู่ภายในวัดซึ่งมีพระเป็นครูผู้สอน 
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามอัธยาศัย มุ่งให้สามารถอ่านออกเขียนได้ พระสงฆ์มีบทบาท
มากในการจัดการศึกษาในฐานะครูผู้สอนภายในวัดที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนเพราะรัฐต้องการพล
เรือนที่มีความรู้เข้ารับราชการเป็นจ านวนมาก เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐได้แยกเอาการศึกษา
พลเรือนไปด าเนินการเอง และให้คณะสงฆ์ดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียว ส่งผลให้คณะ
สงฆ์ประสบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ท่ามกลางแนวคิดของคณะสงฆ์ที่ต้องการอนุรักษ์การจัดการศึกษาแบบดั่งเดิมไว้ จนกระทั่งรัฐและ
คณะสงฆ์ได้หันกลับมาร่วมกันจัดการศึกษากันอีกครั้ง ด้วยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาต่างๆ 
ส่งผลให้ปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์เริ่มได้รับการแก้ไขภายใต้การร่วมมือกันอีก
ครั้งระหว่างรัฐและคณะสงฆ์ 
ค าส าคัญ: การศึกษา, คณะสงฆ์ไทย, การอนุรักษ์, 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 
                                                           

  นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 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 

 
 
ความเป็นมา 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และสามารถที่จะ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการการศึกษาควรจัดให้เป็นแนวทางที่
เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ อันจะ
เป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 
2542:1) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
เป็นจุดหมายหลัก เนื่องด้วยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคนและคุณภาพของคนด้วย
เหตุผลที่ว่า คนเป็นทั้งเหตุ ปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนาชีวิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ มีคุณลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีวินัยในตนเอง มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่
เสมอ จะเป็นรากฐานส าหรับช่วยให้บุคคล สามารถก้าวไปถึงความสุขความเจริญทั้งปวง ทั้งแก่
ตนเองและส่วนรวม (สุคนธ์ ภูริเวทย์ 2542:2) 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีทักษะความสามารถ มีความประพฤติที่
ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ต้องการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตรา 
8 (2) สังคมดังกล่าวได้แก่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ (บุญเสาร์ 
อุตสาห์, 2549) การเปิดกว้างในการจัดการศึกษาของสถาบันต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
2542 ยอมสอดคล้องการการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งในอดีตการศึกษาของไทยเริ่มต้นจากวัด โดยที่
วัดเป็นสถานที่ส าคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประชาชน ในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิต อย่างสงบสุข (อินถา ศิริวรรณ, 2560) 
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คณะสงฆ์ได้วางหลักสูตรการศึกษาให้กุลบุตรผู้บวชเข้ามาในพรรษาแรก ให้เรียนนักธรรมตรี
เรียกว่าชั้นนวกภูมิ  ปีต่อไปถ้ากุลบุตรผู้บวชอยู่นั้นๆ มีศรัทธาที่จะศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาต่อ ก็เรียนนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก ซึ่งเป็นชั้นมัชฌิมภูมิและเถรภูมิไปตามล าดับ ใน
หลักธรรมชั้นตรี, โท, เอก นั้นมีข้อธรรมท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
คัดเลือกออกมาจากพระไตรปิฎกจัดเป็นหมวดหมู่จากง่ายไปหายากตามแบบฉบับทางการศึกษาของ
คณะสงฆ์มานานแล้ว ส่วนผู้ประสงค์จะค้นคว้าหลักธรรมให้แตกฉานยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ก็มีหลักสูตร
การศึกษาภาษาบาลี มีหลักสูตรเปรียญ 3-9 ประโยค เล่าเรียนอยู่หลายปีจึงจะแปลคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาได้หมด ผู้ที่จะสอบเปรียญ 3-4 ได้ จะต้องสอบได้นักธรรมชั้นตรีเสียก่อน ผู้ที่จะสอบ
เปรียญ 5-6 จะต้องสอบนักธรรมชั้นโท ให้ได้เสียก่อน ผู้ที่จะสอบเปรียญ 7-9 จะต้องได้นักธรรมชั้น
เอกเสียก่อน นี้คือระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีมาแต่โบราณ พระสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาเมื่อมีความรู้
แล้วน าไปปฏิบัติและเผยแพร่ แก่พุทธศาสนิกชนได้ถูกต้อง และมีหลักฐาน เพราะสามารถ ค้นค า
สอนของพระพุทธองค์ออกมาจากพระไตรปิฎกได้ โดยการศึกษาภาษาบาลีตามหลักสูตรดังกล่าว 
เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุและท่านปัญญานันทะภิกขุ เป็นต้น (อรุณ เวชสุวรรณ, 2514) 

พระสงฆ์ไทยมีบทบาทในการจัดการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้สังคมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันการจัดการศึกษามีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้บทบาทของ
พระสงฆ์ในการจัดการศึกษาลดน้อยลงไป บทความชิ้นนี้เป็นการกล่าวถึงบทบาทของคณะสงฆ์ต่อ
การจัดการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงยุคเฟืองฟูของการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ และยุคแห่งการลดบทบาทของคณะสงฆ์ต่อการจัดการศึกษา รวมไปถึงการยืนหยัดและ
ปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ภายใต้สิ่งเร้าทางสังคมโดยเฉพาะผู้เรียนและกระแส
ความพยายามในการอนุรักษ์ระบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของคณะสงฆ์ และสุดท้ายของ
บทความจะเป็นการน าเสนอความพยายามของคณะสงฆ์ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในการแก้ไขปัญหาของการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 

 
การศึกษาของคณะสงฆ์ในอดีต 

การศึกษาในพระพุทธศาสนาด าเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
มีความมุ่งหมายให้เข้าใจ เพ่ือน าไปปฏิบัติตาม ด ารงรักษา และเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา อันเป็นระบบการด ารงชีวิตตามหลักแห่งพระธรรมวินัย ต่อมาได้แยกออกเป็นฝ่าย
คันถธุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระ ซึ่งเน้นหนักทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามล าดับ การศึกษาเล่า
เรียนในฝ่ายคันถธุระนั้น ได้อาศัยพระไตรปิฎกเป็นพื้นฐาน และใช้คัมภีร์ที่อธิบายความใน
พระไตรปิฎกเป็นเครื่องมือตลอดมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาระบบนี้เรียกว่าพระปริยัติธรรม (พระรา
ชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),2498) 

ในสมัยกรุงสุโขทัย รัฐและวัด รวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคม กิจกรรมต่างๆของรัฐ
และวัด ย่อมเป็นการสอนประชาคมไปในตัว วิชาที่ใช้เรียนคือภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญ
ขั้นต้น ส านักเรียนมี  2 แห่ง คือวัด และวัง  ส าหรับวัดนั้นใช้เป็นที่เรียนของประชาชนทั่วไป และ
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ของบรรดาบุตรหลานขุนนาง  มีพระที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นครูผู้สอน เพราะสมัยนั้นการเรียน
ภาษาบาลี  มีการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย และพบเห็นได้ทั่วไป ใครรู้พระธรรมวินัย
แตกฉานก็นับว่าเป็นปราชญ์   อีกแห่งหนึ่งคือ ส านักราชบัณฑิต ซึ่งสอนแต่เฉพาะเจ้านาย และบุตร
หลานข้าราชการเท่านั้น วัดในพระพุทธศาสนาจึงถูกใช้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกษาทั่วไปก็ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ของวัด ราษฎรนิยม พาลูกหลานไป
ฝากพระ เพ่ือเล่าเรียนหนังสือ พระยินดีรับไว้เพราะท่านต้องมีศิษย์ไว้ส าหรับปรนนิบัติ ศิษย์ได้รับ
การอบรมในทางศาสนา ได้เล่าเรียนอ่านเขียน หนังสือไทยและบาลีตามสมควร ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ 
ส่งผลให้วัดทุกแห่งเป็นถูกใช้เป็นโรงเรียน และมีพระสงฆ์ เป็นครูท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ของตน 
ตามความสามารถที่จะจัดได้ แต่ค าว่า โรงเรียนในเวลานั้น   มีลักษณะต่างกับโรงเรียนในเวลานี้ 
กล่าวคือ ไม่มีอาคารปลูกขึ้นส าหรับใช้เป็นที่เรียนโดยเฉพาะ พระที่เป็นครูสอนต่างจัดหาสถานที่
สอนได้ตามสะดวก เช่น ศาลา หรือ กุฏิเป็นต้น  ส าหรับการศึกษาสงฆ์ในประเทศไทยสมัยกรุงศรี
อยุธยา ได้มีการจัดระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยแบ่งชั้นเป็นบาเรียนตรี เรียนพระสูตร 
บาเรียนโท เรียนพระวินัยและบาเรียนเอก เรียนอภิธรรม (พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ, 2561) 

การศึกษาคณะสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรี ระยะนี้ไม่เจริญก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่าง
ใด เนื่องจากการเสียกรุงศรีอยุธยาท าให้บ้านเมืองเสียหายมากนักปราชญ์ราชบัณฑิตล้มตาย และถูก
กวาดต้อนไปพม่าเกือบหมดทั้งนั้น สิ่งส าคัญที่สุดในสมัยนี้คือการฟ้ืนฟูประเทศให้เข้มแข็งโดยเร็ว 
เพ่ือเตรียมรับมือกับพม่าและการตั้งหลักแหล่งอาหารเลี้ยงประชาชนท่ีอดอยาก ยากจน จึงเป็นงาน
รีบด่วนเหนือสิ่งอ่ืนใด ประชาชนทั่วไป ต้องพะวงถึงการเลี้ยงชีพยิ่งกว่าที่จะหาความสนใจเรื่อง
การศึกษาของบุตรหลาน  แต่ส าหรับเจ้านายและข้าราชการ  การศึกษายังเป็นสิ่งจ าเป็นอยู่มาก  จะ
เห็นได้จากเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขณะทรงพระเยาว์ ในตอนนั้นพระราชบิดาคือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ยังเป็นข้าราชการธรรมดารับราชการอยู่ในสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ได้ส่งน าไปฝากให้ศึกษาอักษรสมัยในส านักพระวันรัตทองอยู่ ณ วัดบางหว้าใหญ่  ส่วน
ชาวบ้านทั่วไปนั้นไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับการศึกษาเนื่องจากสภาพการยังไม่พร้อมในขณะนั้น (กรม
มหาดไทย, 2505) 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงแม้มีโรงเรียนเกิดขึ้นแล้วก็ดี แต่หาได้มีจุดประสงค์ ใน
ท านองที่จะแยกโรงเรียนออกจากวัดไม่ ทางด้านสามัญศึกษา ก็ยังมีวัดเป็นที่เรียนและมีพระเป็นครู
เหมือนเดิม ยังไม่มีสถานที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับท าการสอนวิชาโดยเฉพาะ ส่วนการเรียนก็แล้วแต่สมัคร 
ไม่มีการบังคับ มีการสั่งสอนทางวิชาหนังสือมากกว่าอย่างอ่ืน  การศึกษาแผนโบราณหนักทางวิชา
อักษรศาสตร์ เป็นการศึกษาที่อนุโลมตามแบบแผนและประเพณี ไม่มีการค้นคว้าทางธรรมชาติหรือ
วิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการจัดการศึกษาดังกล่าวก็จะพบว่าเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่องแคล่วและช านาญ มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง (พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, 2549)   
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บทบาทของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาในสมัยรัชกาลที่  5 
สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการ

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด  ในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าที่
ผ่านมาการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์และบุคคลชั้นสูงเสมอมา 
เพราะถือเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทยแต่การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
นั้น มีลักษณะส าคัญคือ ไม่มีระบบแบบแผนเป็นรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งตรงข้ามกับในการสอบวัด
ความรู้พระปริยัติธรรมที่กลับมีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดและยุ่งยากหลายประการ จึงเห็นได้ว่ามี
ความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง ดังนั้นพระองค์จึงมีความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มี
ระบบการศึกษาท่ีแน่นอนชัดเจนยิ่งขึ้น 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
การศึกษาของคณะสงฆ์ ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ขึ้น
เป็นครั้งแรก คือโปรดให้สถาปนามหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือจะ
ให้เป็นสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย ทรงอุปการะ
สถาบันการศึกษาทั้ง 2 นี้ด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์และค่าใช้สอยส าหรับวิทยาลัยทั้งสอง
เป็นประจ าปี นอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยทั่วไปคือ ให้
จัดตั้งส านักเรียนขึ้นตามวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรและให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมทุกปี ทรง
สนับสนุนให้เจ้านาย ข้าราชการและพระภิกษุจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดทั้ง ในกรุงและ
หัวเมือง (พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),2498) 

การตื่นตัวทางการศึกษาของบ้านเมืองซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงศึกษาภาษาอังกฤษและความรู้วิชาการตะวันตก โดยทรงศึกษาจากพวกมิชชันนารี
อเมริกัน อีกทั้งพระองค์มีพระประสงค์ ให้พระราชโอรสได้รับการศึกษาตามแบบตะวันตก จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาที่มีระบบแบบแผนขึ้นเป็นครั้งแรก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนให้อยู่ในการดูแลของ
กรมมหาดเล็กอีก 4 โรงคือ 1) โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กที่ต าหนักสวนกุหลาบ 2) โรงเรียนท า
แผนที่ 3) โรงเรียนของพระเจ้าลูกยาเธอ 4) โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมนั้น ต่อมาได้ย้ายจากบริเวณเก๋งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งใช้เป็นที่บอกปริยัติธรรมมา
ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุในปี 2432 และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” (พระพรหม คุณาภรณ์ (ป. 
อ. ปยุตฺ โต), 2552) การจัดตั้งโรงเรียนต่างๆ ดังกล่าวท าให้เกิดการขยายตัวทางการศึกษาอย่างมาก 
เพราะโรงเรียนนี้เป็นที่นิยมของบรรดาข้าราชการโดยทั่วไป มีผู้น าบุตรหลานมาฝากเข้าเรียนเป็น
จ านวนมากเกินกว่าจะฝึกหัดได้อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 
รัชกาลที ่5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ รับนักเรียนมาเรียนวิชา
เบื้องต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้มีความรู้เป็นข้าราชการได้  ส่วนนักเรียนที่จะรับ
ข้าราชการเป็นทหารมหาดเล็กให้แยกไปฝึกวิชาทหารโดยเฉพาะ  จากสถานการณ์ที่มีความต้องการ
พลเรือนที่มีความรู้เป็นจ านวนมากเข้ารับราชการ ส่งผลให้พระองค์ ต้องทรงปรับเปลี่ยนโรงเรียน
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พระต าหนักสวนกุหลาบจากโรงเรียนของนายทหารมาเป็นโรงเรียนของพลเรือน เพ่ือฝึกหัดผู้ที่จะเข้า
รับราชการนี้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมพลเรือนเข้ารับ
ราชการของประเทศในเวลานั้น อันเกิดจากปัญหาการขาดแคลนคนเข้ารับราชการที่มีความรู้ และ
จากนั้นได้มีการขยายการศึกษาไปสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกด้วยการจัดตั้งโรงเรียนวัดมหรรณพาราม
ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าศึกษาเล่าเรียน  การจัดต้ังโรงเรียนส าหรับราษฎรขึ้นในวัดนับเป็นการ
สอดคล้องกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ต้องการให้
พระสงฆ์มีความรู้ทางหนังสือและเลขท าหน้าที่สอนหนังสือให้แก่ภิกษุสามเณรและศิษย์วัด โดยมี
ประกาศโปรดเกล้าให้มีอาจารย์สอนหนังสือไทยและสอนเลขทุกๆพระอาราม (วุฒิชัย มูลศิลป์, 
2516)  
   การกระจายการศึกษาไปยังหัวเมืองต่างๆ โดยส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การจัดการศึกษา ช่วยให้การศึกษาสามารถกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ภายใต้
งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนที่จ ากัด  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นว่า
วัดหรือสถาบันศาสนา คือองค์กรที่สามารถรับหน้าที่จัดการศึกษาแก่พลเมือง ได้ดี เนื่องจากพระสงฆ์
เป็นผู้ท าหน้าที่ด้านการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณ เป็นสถานที่จัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลทั่วไป โดยส่วนใหญ่ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่ท าการเรียนการสอน  ในขณะที่บางวัดที่มี
รายได้ดี อุบาสกอุบาสิกามีสภาพเศรษฐกิจที่ดีก็จะร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้นภายในวัด ซึ่งจะเห็นว่าใน
ปัจจุบัน มีโรงเรียนจ านวนมากตั้งอยู่ในเขตที่ดินของวัด ดังนั้นสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียนจึงยังคง
อยู่ภายในวัด ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนั่นก็คือการจัดวางหลักสูตรใหม่เพ่ือให้พลเมืองไทย
อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น  วัดก็รับจัดการศึกษาโดยให้พระภิกษุ ผู้มีความรู้อยู่แต่เดิมเข้ามาท า
หน้าที่เป็นครูสอน (พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ. (2549) 

การที่วัดเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน พระสงฆ์จึงมีบทบาทอย่างยิ่งทั้งด้านการให้
ความรู้และจริยธรรม ซึ่งหมายถึงการให้ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ ให้ชาวบ้านอ่านออกเขียนได้ และ
ได้สั่งสอนคุณธรรมตามหลักคัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณด้วย ดังนั้นเมื่อพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญท้ัง
ด้านการให้ความรู้ และแนวคิดเชิงคุณธรรม วัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาเล่าเรียน ขยาย
ผลไปสู่การเป็นศูนย์รวมด้านต่างๆ เช่นเป็นสถานสงเคราะห์ สถานพยาบาล เป็นที่พักคนเดินทาง 
และเป็นที่ประชุมพบปะสโมสรของชาวบ้าน ตลอดถึงเป็นที่จัดกิจกรรมทางสังคม เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม เป็นคลังพัสดุ และการบริหารการปกครองชุมชน (ธนภณ 
สมหวัง, 2561) 

ในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงพระด าริ ในการปรับปรุงการเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้เป็นภาษาไทยขึ้น 
ส าหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อ พ.ศ.2435 เป็นต้นมา โดยทรงก าหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม เมื่อ
ทรงเห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ท าให้ภิกษุสามเณรมี
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ความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงด าริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไป
ด้วย ประกอบกับใน พ.ศ. 2448 ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ซึ่งภิกษุท้ังหมดจะ
ได้รับการยกเว้น ส่วนสามเณร จะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม ทางราชการได้ขอให้คณะสงฆ์
ช่วยก าหนดเกณฑ์ของสามเณรผู้รู้ธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ จึงทรงก าหนดหลัก สูตรองค์
สามเณรรู้ธรรมขึ้น ต่อมาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “องค์นักธรรม” 
ส าหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ (คือผู้บวชใหม่) ทั่วไป ได้รับพระบรมราชานุมัติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2454 และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัด
บวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาต ุและวัดเบญจมบพิตร เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้งแรกนี้ มี 3 วชิา คือ 
ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถา
ธรรมบท พ.ศ.2455 ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จะ
เรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 อย่างคือ อย่างสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค พุทธ
ประวัติ และเรียงความแก้กระทู้ธรรม และ อย่างวิสามัญ เพ่ิมแปลอรรถกถาธรรมบทมีแก้อรรถ บาลี
ไวยากรณ์และสัมพันธ์ และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ พ.ศ. 2456 
ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มหลักธรรมหมวด คิหิปฏิบัติเข้าในส่วนของ
ธรรมวิภาคด้วย เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุสามเณรรูปนั้นๆ มีความ
จ าเป็นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่า นักธรรมชั้นตรี การศึกษาพระธรรมวินัยแบบ
ใหม่นี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 การศึกษาของคณะสงฆ์ยัง
ได้มีการปรับปรุงให้เจริญยิ่งขึ้นและได้มีการ น าเอานักธรรมชั้นต่างๆ มาเป็นบุรพภาคของเปรียญ
ประโยคด้วย กล่าวคือ นักธรรมชั้นตรีเป็นบุรพภาคของเปรียญตรีคือ ประโยค 1-2-3 นักธรรมชั้นโท
เป็นบุรพภาคของเปรียญโท คือ ประโยค 4-5-6 นักธรรมชั้นเอกเป็นบุรพภาคของเปรียญเอกคือ 
ประโยค 7-8-9 รวมเรียกว่า “เปรียญธรรม” ใช้อักษรย่อว่า ป.ธ. ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (พระรา
ชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481) 

จะเห็นได้ว่าในช่วงของรัชกาลที่ 5-6 คณะสงฆ์มีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการศึกษา ทั้ง
ในรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือทวยราษฎร์ และการจัดการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรซึ่งถือ
เป็นช่วงที่การศึกษาของคณะสงฆ์ในรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรม มีการขยายตัว มีพระหนุ่ม
เณรน้อยหลั่งไหลจากชนบทเข้าสู่หัวเมือง และเมืองกรุงเพ่ือได้รับโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการที่
คณะสงฆ์ได้รับบทบาทอันส าคัญนี้ สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือความสัมพันธ์และมุมมองที่ดี
ต่อกันระหว่างกษัตริย์และคณะสงฆ์ 

 
พระสงฆ์กับการถูกลดบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ใน พ.ศ 2453 สิ้นสุดรัชกาลที่ 
5 แล้วกระแสความคิดในทางการศึกษาแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในประเด็นของการจัด
การศึกษาที่ต้องแยกวัดกับรัฐ ออกจากกัน  โดยให้รัฐรับเอาการศึกษาส าหรับทวยราษฎร์หรือ
การศึกษามวลชนตลอดจนการศึกษาระดับสูงทั้งหมดไปด าเนินการจัดการเองฝ่ายเดียว มีการ
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญรุดหน้ามาตามล าดับ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดข้ึน
มากมายทั่วทุกส่วนของประเทศและมีการพัฒนาทาง ด้านการเรียนการสอนไปตามเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดเวลา ในขณะที่การศึกษาวิชาการสมัยใหม่ส าหรับพระภิกษุสามเณรซึ่งได้เริ่มต้นขึ้น
แล้วกว่า 1 ทศวรรษ กลับสะดุดหยุดลง พระสงฆ์จึงถูกก าหนดให้ละบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ทวยราษฎร์ และหันกลับไปจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมส าหรับพระสงฆ์ในวัด การแยก
ทางเดินด้านการจัดการศึกษาระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐ ถือเป็นช่วงของการซบเซาของการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ แม้กระท่ังการสถานศึกษาที่ดูจะมีความโดดเด่น เช่น มหามกุฏราชวิทยาลัย 
และ มหาธาตุวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานการจัดการศึกษามีการ
ชะลอตัว ไม่เกิดโครงการพัฒนาอะไรเพิ่มเติม โครงการและแผนการศึกษาชาติทุกฉบับทุกแผนตั้งแต่ 
พ.ศ 2456 เป็นต้นมาไม่มีค ากล่าวอ้างถึงพระสงฆ์ วัด ปริยัติธรรมหรือพุทธจักรเลย (พระราชวรมุนี 
(ประยุทธ์), 2481) 

การกลับไปจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในสภาพที่ขาดผู้น าที่มีพลังในการขับเคลื่อน ส่งผลให้
การศึกษาพระปริยัติธรรม มิได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้
ค่านิยมในหมู่เยาวชนและภิกษุสามเณรที่มีต่อการศึกษาปริยัติธรรม ลดลงไป พระภิกษุสามเณรมี
ความไม่มั่นใจต่อระบบการศึกษาสายพระปริยัติธรรมเดิมของคณะสงฆ์ จึงได้ขวนขวายเรียนวิชา
ต่างๆ  ทางโลกมากกว่าวิชาพระปริยัติธรรม(สมศักดิ์ บุญปู่, ม.ป.ป.)  นอกจากนั้นในส่วนของการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ ยังขาดความเป็นเอกภาพ โดยต่างฝ่ายต่างท า เช่น พระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลี เป็นระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสงฆ์โดยตรง ยังมีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งขึ้น
ตรงต่อกรมการศึกษานอกโรงเรียน  สภาพเช่นนี้ท าให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ความไม่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ความสับสนไม่มั่นใจของผู้เรียน ความขัดแย้งแตกต่างกันทาง
ความคิด ระหว่างฝ่ายพระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษาสงฆ์ โดยท่านเหล่านั้นเห็นว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเท่านั้นเป็นระบบการศึกษาที่ถูกต้องชอบธรรมส าหรับ
พระภิกษุสามเณร และควรจะรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นพระ
เถระผู้ใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับการที่พระภิกษุสามเณร หันไปเรียนวิชาการสมัยใหม่เพราะจะท าให้ลา
สิกขามากขึ้น และอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมักเรียกว่า พระรุ่นใหม่ เห็นว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมควรจะ
รักษาไว้เพียงเน้ือหาสาระ คือ พระธรรมวินัย โดยให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านระบบ
หลักสูตรแบบเรียน และวิธีการสอนให้เหมาะสมตามกาลสมัยโดยเฉพาะควรให้พระภิกษุสามเณรได้
มีโอกาสศึกษาวิชาการสมัยใหม่บางอย่างด้วย อันจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติ
ศาสนากิจให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมขาดการดูแลอย่างรอบด้านจากคณะสงฆ์ โดยทั่วไปคณะ
สงฆ์จะรับผิดชอบเฉพาะการสอบหรือการวัดผลอย่างเดียว ไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งถูกพ
ลักให้เป็นภาระของส านักเรียนต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเหตุให้พระสงฆ์ผู้บริหาร
จัดการพระศาสนาระดับท้องถิ่น ขาดเครื่องน าทาง ไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจน ตลอดถึงขาดแคนทุนและ
งบประมาณ โดยปราศจากแรงกระตุ้น ในการจัดการศึกษา แม้ส านักเรียนที่เอาใจใส่ในการจัด
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การศึกษาเป็นอย่างมาก ก็ไม่อาจด าเนินการศึกษาให้เป็นไปด้วยดี บางแห่งก็ถึงกับต้องสะดุดหรือ
ล้มเลิกไป การบริการศาสนศึกษาที่ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท คณะสงฆ์มองการศึกษาใน
แนวดิ่ง โดยสนใจในแง่ที่ว่าจะมีผู้สมัครสอบตามล าดับชั้นถึงขั้นสูงสุด เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเพียงใด  
ภาวะเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญๆ ตามมาอีกหลายอย่าง เช่น การศึกษาพระปริยัติธรรมไม่
แพร่หลายทั่วถึงวัดจ านวนมาก โดยเฉพาะวัดในชนบท ซึ่งไม่มีการสอนเลยแม้แต่ชั้นต่ าสุด พระภิกษุ
สามเณรที่ต้องการเล่าเรียน หลั่งไหลจากชนบทเข้ามาในเมืองและในกรุงเพ่ือแสวงหาที่เล่าเรียน  ใน
ส่วนของปัญหาด้านหลักสูตร พบว่าหลักสูตรศาสนศึกษากระจัดกระจาย ไม่มีบูรณภาพ มีมากมาย
หลายอย่าง แต่กระจัดกระจายก่ายเกยกันไม่เป็นระบบ ไม่มีแกนร่วมใดๆ ไม่ว่าจะในด้านนโยบาย 
วัตถุประสงค์ แผนงานโครงการหรือการบริหาร และไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจน(พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ 
, 2560) 
 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ภายใตค้วามกังวลของคณะสงฆ์ต่อการศึกษาปริยัติธรรม 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อยู่ในสภาพซบเซาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์ไม่ปรารถนาที่จะให้การศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรอยู่ในสภาพซบเซาต่อไป  จึงได้มีการสานต่อ และปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์
ด้วยคณะสงฆ์เอง โดยน าพระราชด าริของรัชกาลที่ 5 มาเป็นแรงพลังในการพัฒนาการศึกษาของ
คณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้จาก กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิ
รญาณวงศ์องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นนายกกรรมการ ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของ
คณะสงฆ์ขึ้น เรียกว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2488 ตามค าสั่งตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย   ดังนั้น
สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยจึงถึงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์แห่งแรกที่ได้จัด
การศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสภาการศึกษามหาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย(มหามกุฎราชวิทยาลัย,2515) 

การศึกษาสงฆ์ภายใต้กรรมการสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของหลักสูตร การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของพระภิกษุ
สามเณร รวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อความรู้สึกกังวลของพระเถระที่เป็นห่วงพระเณรที่ไม่สนใจ
การเรียนปริยัติธรรม โดยเฉพาะภาษาบาลี การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาของสภามหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์องค์สกลมหาสังฆปริณา
ยกทรงเป็นนายกกรรมการ มีการด าเนินการในรูปแบบของการอนุรักษ์การศึกษาพระปริยัติธรรม 
โดยเฉพาะภาษาบาลี ดังจะเห็นได้จากการระบุคุณสมบัติผู้ที่จะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย จะต้องได้รับวุฒิเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป การระบุคุณสมบัติเช่นนี้ ช่วยให้พระมหา
เถระลดความกังวลเรื่องจ านวนผู้เรียนปริยัติธรรมที่มีจ านวนน้อยลงได้บ้าง จึงถือได้ว่าการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถน าเอาความต้องการทั้งของผู้เรียนที่ต้องการมีสถาบันการศึกษา
ที่เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาเล่าเรียนที่จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนเองได้ และของ
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พระมหาเถระที่ต้องการให้มีพระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม ด้วยการไม่ต้องใช้นโยบาย
บังคับใจผู้เรียนมากจนเกินไป   

อย่างไรก็ตาม แม้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะเป็นจุดเชื่อมที่ดี ระหว่างผู้เรียน 
และคณะสงฆ์ แต่สภาพทั่วไปของคณะสงฆ์ ยังคงยึดมั่นในแนวคิดที่ว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลีเท่านั้นเป็นระบบการศึกษาท่ีถูกต้องชอบธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร” ดังนั้น
การจัดการศึกษาโดยคณะสงฆ์ จึงยังคงมีบรรยากาศของการบังคับพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาปริยัติ
ธรรมอย่างเดียวอยู่โดยทั่วไป โดยเฉพาะในวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและส านักเรียนใน
ต่างจังหวัด บรรยากาศเช่นนี้ส่งผลให้พระภิกษุสามเณร ส่วนมากมีความรู้สึกว่าอาจารย์และเจ้า
อาวาสคอยขู่เข็ญบังคับให้เล่าเรียนสิ่งที่ไม่ปรารถนาและไม่เห็นประโยชน์ต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
ตนเอง ในทางตรงข้าม กลับคอยกีดกันขัดขวางไม่ให้เล่าเรียนในวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต
ของตนเอง ซึ่งพระภิกษุสามเณรมองว่าอาจารย์และเจ้าอาวาสนอกจากจะเป็นผู้กดขี่บีบบังคับแล้วยัง
เป็นผู้ท าลายประโยชน์และขัดขวางความเจริญสิ่งที่ตนพึงได้รับ สภาพการณ์ดังกล่าวเป็น
ปรากฏการณ์ของพระภิกษุสามเณรที่มองภาพอาจารย์และเจ้าอาวาสเสมือนเป็นศัตรูเต็มไปด้วย
ความขัดแย้งในจิตใจ เช่นเดียวกับพระผู้ใหญ่ก็จะมองภิกษุสามเณรเหล่านั้น ด้ว ยความรู้สึก
หวาดระแวง เมื่อเป็นเช่นนี้ความเคารพเชื่อฟัง ด้วยความจริงใจจึงมีน้อยลง เป็นธรรมดา(พระราชวร
มุนี (ประยุทธ์), 2481) 
 
การอนุรักษ์ภายใต้สิ่งเร้าในการปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ 
 ในท่ามกลางการควบคุณการศึกษาของอาจารย์และเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆ การจัดการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่ง คือ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ซึ่งเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2432  และ พ.ศ. 2489  
ตามล าดับ แม้ในช่วงเริ่มต้นหลังจากการแยกทางเดินการจัดการศึกษาระหว่างคณะสงฆ์ กับรัฐ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจึงมีการด าเนินงานในลักษณะโดดเดี่ยวไร้การดูแลจากคณะสงฆ์และ
ภาครัฐ  แต่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นและด าเนินการต่อไปโดยใช้พระราชปนิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง รัชกาลที่ 5 เป็นข้ออ้างที่ดูจะมีน้ าหนักในการขับเคลื่อน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลักดันให้มหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่งได้รับการรับรองสถานะทางการศึกษาจากรัฐ  ซึ่งในช่วงแรกๆ ของการจัดการศึกษา 
นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งส่วนใหญ่มักไปเรียนต่อในต่างประเทศ เช่นประเทศ
อินเดีย อังกฤษ และอเมริกา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ตามแต่ก าลังทรัพย์ของผู้เรียน และผู้ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา (สายทิพย์ จิตตมาศ,2527) 
 ความพยายามของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งในการให้รัฐบาลรับรองสถานะภาพเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้ใช้ความพยายามอย่างยาวนาน และได้รับการรับรองในที่สุด จนมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นที่เรียบร้อย การได้รับรองสถานะ
ตลอดจนมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น ถือเป็นการหันมาท างานด้าน
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การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐ อีกครั้งหนึ่ง จากนั้ นการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นโดยล าดับ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้จัดแผนกมัธยมศึกษาขึ้นมาเรียกว่า  โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  
ก าหนดให้มีการเรียนบาลี นักธรรม และความรู้ชั้นมัธยม  โดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  
4  ต่อมาเมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่ง  มีพระภิกษุ
สามเณรเรียนกันมาก  ทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษา  จึงก าหนดให้โรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่า  
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัด โดยมติสังฆมนตรี  และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ออก
ระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนวิสามัญศึกษา ส านักเรียนวัดเปิดท าการสอบสมทบในชั้นตัวประโยค 
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา  และเมื่อ
สอบได้แล้วก็ยังจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
พระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันเป็นจ านวนมาก โรงเรียนประเภทนี้  จึงแพร่หลายออกไปยังจังหวัด
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง  จนท าให้ทางการคณะสงฆ์ เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลง  
เพราะพระภิกษุและสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากเกินไป เป็นเหตุ ให้ต้องละทิ้งการศึกษา
ธรรมและบาลีเสีย  อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์เอง  ก็ยังพิจารณาเห็นความจ าเป็นของวิชาทางโลกอยู่  
ด้วยเหตุนี้  แม่กองบาลีสนามหลวง(กองพุทธศาสนศึกษา, 2552) พระธรรมปัญญาบดี (สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ ฟ้ืน ชุตินฺธโร จึงได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีขึ้นใหม่ มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่า บาลีศึกษาสามัญศึกษา และ
ปริทัศน์ศึกษา  และได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีว่า
ด้วยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา  และก าหนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี  ที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นใหม่  แต่ผลปรากฏว่า นักเรียนนิยมเรียนกันน้อย  เพราะ
พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ยังพอใจที่จะเรียนโดยได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่  
ดังนั้น  นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว  จึงได้พากันเข้าชื่อเป็นนักเรียนราษฎร์ของวัด  ซึ่งตั้งขึ้นโดย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบ้าง  สมัครสอบเทียบบ้าง  เข้าเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บ้าง ท าให้การศึกษา
คณะสงฆ์ ในแต่ละช่วงเวลานั้นเกิดความสับสนเป็นอันมาก ขณะเดียวกัน  ได้มีผู้แทนราษฎรได้ยื่น
เร่ืองราวขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอบสมทบ ตัวชั้นประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แต่
กรมศาสนา กับกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาลงความเห็นร่วมกันว่า ควรจะตั้งโรงเรียนขึ้น
ประเภทหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร  โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญ
ศึกษาควบคู่กัน  โดยไม่มีการสอบสมทบ  แต่ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเอง และโดย
พระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฺ
ฐายีมหาเถระ) ว่า  “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลก 
การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงจ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้ าง”  จึง
เห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ิมขึ้นอีกแผนกหนึ่ง  คือ  “หลักสูตรพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”  ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ได้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป  ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกา ศใช้ระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  
2514  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา พ .ศ. 
2535  (ปัจจุบัน ใช้ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2546  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายบ้านเมือง  กล่าวคือ  ทางฝ่ายศาสนจักรก็จะได้ศาสนทายาทที่ดี  
มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  เป็นผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  
ด ารงอยู่ในสมณธรรม  สมควรแก่ภาวะ  สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพร
ต่อไป  และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ลาสิกขาไปแล้ว  ก็สามารถเข้าไปศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างผลประโยชน์ให้ก้าวหน้าให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสืบ
ต่อไปเช่นเดียวกัน (กองพุทธศาสนศึกษา,2552) 
 
ความพยายามการปรับตัวของคณะสงฆ์ต่อการจัดการศึกษา 

การหันมาร่วมมือกันระหว่างรัฐและคณะสงฆ์ในการจัดการศึกษาจนส่งผลให้มหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งสองแห่งมีความเจริญก้าวหน้า ขยายผลต่อการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ถือเป็นการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือพระภิกษุ สามเณรอีกครั้ง แต่การศึกษาที่อนุรักษ์
ไว้ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์ฝ่ายเดียวคือการศึกษาพระปริยัติธรรม ยังคงประสบปัญหาเช่นเดิม 
จนอาจมองถึงเข้าข้ันวิกฤติ จนมีค ากล่าวว่า “เปิดทางโลกปิดทางธรรม” การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ขาดการปรับปรุงมาอย่างยาวนาน ทั้งๆที่การศึกษาประเภทนี้ ยังจ าเป็นต่อ
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ เพราะพระนักปกครองในระบบของมหาเถระสมาคม โดยเฉพาะ
การเลื่อนสมณศักดิ์ต้องมีวุฒินักธรรม-บาลีคอยก ากับ จ าเป็นที่คณะสงฆ์เองยังต้องรักษาระบบ
การศึกษานี้ไว้ โดยไร้การปรับปรุงให้เหมาะสม  การเพิ่มขึ้นของแผนกนักธรรมและแผนกสามัญ บวก
กับการเรียนบาลีที่มีมาก่อน ท าให้หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานของคณะสงฆ์นั้นมีถึง 3 แผนกคือ 
แผนกสามัญ แผนกนักธรรม และแผนกบาลี พระเณรที่บวชเข้ามาใหม่หลายวัดต้องเรียนทั้งสาม
แผนกพร้อมกันซึ่งแต่ละแผนกนั้นต่างก็ต้องอาศัยเวลาในการเรียนและท าความเข้าใจไม่หย่อนไปกว่า
กันในระดับนักธรรมชั้นตรี นั้นตามหลักสูตรต้องเรียนถึงหนึ่งปี การเรียนบาลี ประโยค 1-2 ต้อง
เรียนถึงสองปีในขณะที่การเรียนสายสามัญนั้นจัดตารางเรียนตามโรงเรียนมัธยมทั่วไป ท าให้ส านัก
เรียนต่างๆ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งสามแผนกนี้พร้อมกันในปีเดียวได้ แต่จ าเป็นต้องจัดให้
มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นการศึกษาภาคบังคับทางเลือกที่ถูกน ามาใช้จึงขึ้นอยู่กับว่าส านัก
เรียนไหนจะเน้นหนักไปทางใด หากเป็นส านักเรียนที่เน้นแผนกสามัญก็มักจะเรียนนักธรรมบาลีเป็น
วิชาเสริม จัดอบรม 7 - 15 วัน ก่อนสอบ หากเป็นส านักเรียนที่เน้นนักธรรม-บาลี ก็จะบังคับหรืออก
กฎ ไม่ให้นักเรียนไม่ให้พระเณรเรียนสามัญหรือ ให้เรียนแค่การศึกษานอกโรงเรียน จนกว่าจะจบชั้น
บาลีตามที่ก าหนด (ชัยวัฒน์ อติชาโต, 2560) 

แม้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จะยังไม่ได้การแก้ไขได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ จนบางครั้งคณะสงฆ์เหมือนจะใช้หลักอุเบกขาในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือมอง
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อีกนัยยะหนึ่งก็คือ ยอมรับกับสภาพปัญหา อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหายังเป็นสิ่งที่ผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะแม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลี
สนามหลวง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ส่วนใหญ่แล้วมักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจุดเล็กๆที่พอแก้ไขได้ เช่นการแก้ไขปัญหา
ครูผู้สอนที่มีจ านวนน้อยลง และขาดแรงจูงใจในการสอน ด้วยการจัดท าบัญชีครูสอนและจัดหานิตย
ภัต แม้จะไม่มากนักแต่ก็พอแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาที่พอจะแก้ไขได้  ในส่วนของ
ปัญหาของผู้เรียน วัดต่างๆก็พยายามให้แรงจูงใจผู้เรียนด้วยการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแสดงมุฑิ
ตาต่อผู้สอบได้ เป็นต้น 

ส าหรับความพยายามเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์นั้น ใน
ทุกๆปีคณะสงฆ์ โดยแม่กองธรรมสนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาครูสอนปริยัติธรรมประจ าปี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและ
เทคนิค วิธีการสอนสมัยใหม่ และเพ่ือเป็นการทบทวนบทบาทและภาระหน้าที่ของครูสอนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  และความพยายามที่ดูเหมือนจะเป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ นั่นก็คือ
การสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งกว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบร่างดังกล่าว คณะสงฆ์ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง  
โดยเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของคณะสงฆ์ในการพลักดันให้มีการเห็นชอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมนี้ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี พ .ศ.2557 มีการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยด าริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺ
โต) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
ซึ่งเป็นความต่อเนื่องและความพยายามจากผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่าย นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และ
การน้ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาเถรสมาคมได้ด าเนินการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรม โดย มหาเถรสมาคม มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม มีพระพรหมมุนี เป็นประธาน คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย กรรมการมหาเถรสมาคม 4 รูป พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 รูป สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 3 คน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 คน ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1 คน ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหาร พร้อมด้วย
ข้าราชการที่เก่ียวข้อง 7 คน รวมมีคณะกรรมการทั้งหมด จ านวน 22 รูป/คน มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ือเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ
ด าเนินการอ่ืน ๆ 

การด าเนินการได้มีการประสานและด าเนินการมาเป็นล าดับ โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.
2561 คณะท างานน าโดย พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 6 รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
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การศึกษาพระปริยัติธรรม และพันต ารวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อ านวยการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะได้ชี้แจง พรบ .การศึกษาพระปริยัติธรรมต่อคณะกรรมการ
ประสานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปรัฐบาล) ซึ่งมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน และ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็น
ประธาน โดยทั้งสองวิปมีมติเห็นชอบ และเตรียมน าเข้าพิจารณาเพ่ือรับหลักการในสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 

ต่อมาในวันที่ 10 ม.ค.2562 ที่ห้องรับรอง1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะท างาน ฯ ได้เข้า
ร่วมประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม(เรียงล าดับตามมาตรา) เมื่อเสร็จแล้ว
เตรียมเข้าพิจารณา สนช.3 วาระ และเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 ณ อาคารรัฐสภา ได้มีการพิจารณา
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกมาตรา ซึ่งในชั้นนี้ประชุมทั้งสิ้นจ านวน 7 ครั้ง และวันที่ 31 ม.ค.
2562 เวลา 10.45 น. ที่รัฐสภา สนช.ได้ผ่านให้ความเห็นชอบ พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ไทย  

ถือเป็นความพยายามของคณะสงฆ์ในการกลับมาร่วมมือกับรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาการศึกษา
ของคณะสงฆ์ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน การได้รับตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ ในครั้งนี้ จะช่วยท าให้ระบบการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์มีความ
เข้มแข็ง ทั้งในความมั่นคงในด้านการจัดการ และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ตลอดถึงสิทธิที่
ผู้เรียนและผู้สอนที่พึงมีพึงได้ และจะเป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา
ต่อไป  
 
บทสรุป 
 คณะสงฆ์มีบทบาทในด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เริ่มแรกของการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทยใช้หลักไตรสิกขาเป็นแนวทางในการศึกษา ในสมัยกรุงสุโขทัย วังและวัด เป็นสถานที่
ศึกษาเล่าเรียน โดยเฉพาะวัดจะเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคม วิชาที่เรียนส่วนใหญ่คือภาษาบาลี ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ราษฎรนิยม พาลูกหลานไปฝากพระ เพ่ือเล่าเรียนหนังสือและคอยปรนนิบัติพระ
ซึ่งเป็นครูผู้สอน อ่านเขียน สมัยกรุงธนบุรี ระยะนี้ไม่เจริญก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด
เนื่องจากการเสียกรุงศรีอยุธยาท าให้บ้านเมืองเสียหายราษฎรจึงไม่มีการศึกษาเล่าเรียน เว้นแต่
ลูกหลานของเจ้านายและข้าราชการที่ยังมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะการศึกษายังเป็นสิ่งจ าเป็น
อยู่มาก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริมมีโรงเรียนขึ้นแล้วแต่ไม่มีการยากโรงเรียนออกจากพ้ืนที่วัด
เพราะครูผู้สอนยังคงเป็นพระสงฆ์อยู่ การเรียนการสอนก็เป็นไปตามอัธยาศัย ในสมัยรั ชกาลที่ 5 
การศึกษาสงฆ์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งโรงเรียนให้อยู่ในการดูแลของ
กรมมหาดเล็ก เนื่องจากการมีความต้องการพลเรือนที่มีความรู้เป็นจ านวนมากเข้ารับราชการ และ
ทรงก าหนดให้พระภิกษุที่มีความรู้หนังสือไทยลายมือและวิชาเลขช่วยสอนศิษย์ในวัดที่พ่อแม่มาฝาก
ให้เรียนอย่างจริงจัง ในยุคนี้ความรู้ เป็นสิ่งที่น่านับถือ และเป็นที่ควรยกย่องสรรเสริญ มีการกระจาย
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การศึกษาไปยังหัวเมืองต่างๆ และทรงส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา
โดยยังคงใช้เป็นวัดเป็นโรงเรียน วัดจึงเป็นศูนย์รวมชุมชนในมิติต่างๆ ในส่วนของการจัดการศึกษา
ส าหรับพระภิกษุสามเณรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงปรับปรุงการ
เล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น ท าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรู้ได้ไม่
ยาก ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จะเรียนรู้ได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการน าเอานักธรรมชั้นต่างๆ มาเป็นบุรพภาคของเปรียญ
ประโยคด้วย  

หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ใน พ.ศ. 2453 สิ้นสุด
รัชกาลที่ 5 การจัดการศึกษามีการแยกวัดกับรัฐ ออกจากกัน  โดยให้รัฐรับเอาการศึกษาส าหรับทวย
ราษฎร์หรือการศึกษามวลชนตลอดจนการศึกษาระดับสูงทั้งหมดไปด าเนินการจัดการเองฝ่ายเดียว 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญรุดหน้ามาตามล าดับ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดขึ้น
มากมายทั่วทุกส่วนของประเทศ  ในขณะที่การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรกลับสะดุดหยุดลง 
พระสงฆ์จึงถูกก าหนดให้หันกลับไปจัดด าเนินการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนเดิมส าหรับพระสงฆ์ใน
วัดเพียงอย่าง ถือเป็นช่วงของการซบเซาของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาปริยัติ
ธรรม มิได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พระภิกษุสามเณรมีความ
ไม่มั่นใจต่อระบบการศึกษาสายพระปริยัติธรรมเดิมของคณะสงฆ์ จึงได้ขวนขวายเรียนวิชา
ต่างๆ  ทางโลกมากกว่าวิชาพระปริยัติธรรม ทั้ง ยังขาดความเป็นเอกภาพ โดยต่างฝ่ายต่างท า 
ภายใต้ความแตกต่างทางความคิดระหว่างฝ่ายพระเถระผู้ใหญ่ ที่ต้องการให้พระภิกษุสามเณรเรียน
นักธรรมบาลีอย่างเดียวในขณะที่พระรุ่นใหม่ เห็นว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมควรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในด้านระบบหลักสูตรแบบเรียน และวิธีการสอนให้เหมาะสมตามกาลสมัย โดยเฉพาะ
ควรให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาวิชาการสมัยใหม่บางอย่างด้วย  

การปรับตัวของการศึกษาคณะสงฆ์ เริ่มจากการน าพระราชด าริของรัชกาลที่ 5 มาเป็นแรง
พลังในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเริ่มมีการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมของ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ขึ้นเรียกว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของหลักสูตร การ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของพระภิกษุสามเณร แม้คณะสงฆ์บางส่วน ยังคงยึดมั่น
ในแนวคิดที่ว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเท่านั้นเป็นระบบการศึกษาที่ถูกต้อง
ชอบธรรมส าหรับพระภิกษุสามเณร” จึงยังคงมีบรรยากาศของการบังคับพระภิกษุสามเณรให้ศึกษา
ปริยัติธรรมอย่างเดียวอยู่ทั่วไป  มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งประสบผลส าเร็จในการให้รัฐบาล
รับรองสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ถือเป็นการหันหน้ามาร่วมกันอีกคร้ังระหว่างรัฐและ
คณะสงฆ์ในการพัฒนาการศึกษา จากนั้นการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งก็มีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้จัดแผนก
มัธยมศึกษาขึ้นมาเรียกว่า  โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา  มีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก จนท าให้
ทางการคณะสงฆ์ เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลงแม่กองบาลีสนามหลวง ปรับปรุง
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หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่ มีวิชาบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรียกว่า 
บาลีศึกษาสามัญศึกษา และปริทัศน์ศึกษาแต่มีผู้ เรียนน้อย โดยพระเณรส่วนใหญ่ยังคงสนใจเรียน
การศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการการศึกษาคณะสงฆ์ในแต่ละ
ช่วงเวลานั้นเกิดความสับสนเป็นอันมาก กรมศาสนา กับกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น
ประเภทหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร  โดยให้เรียนทั่งวิชาธรรมและวิชาสามัญ
ศึกษาควบคู่กัน  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการสอบเอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เรียนซึ่งต้อง
เรียนหลายหลักสูตรในคราวเดียวกัน 

คณะสงฆ์ที่ดูแลการศึกษาพระปริยัติธรรมพยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆภายใต้
สถานการณ์ท่ีเร้าให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน แต่คณะสงฆ์ก็ท าได้เพียงแก้ไขเป็นบางจุดเช่น 
การประชุมอบรมเทคนิคการสอนให้น่าสนใจส าหรับครูสอน จัดหานิตยภัตร เพ่ือเป็น ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ในส่วนของปัญหาของผู้เรียนที่ขาดความสนใจในการเรียน วัดต่างๆพยายามให้
แรงจูงใจผู้เรียนด้วยการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาต่อผู้สอบได้ เป็นต้น ความพยายาม
ของคณะสงฆ์ในการปรับปรุงการเรียนพระปริยัติธรรมประสบผลส าเร็จอย่างมาก ในปี 2562 โดยมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งถือเป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่
ในเชิงนโยบายของการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์  
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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 Government Organization 

 
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 าและมีความเพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าทีก่ารงานนั้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพินิจพิจารณา
อย่างรอบคอบรอบด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ประสบผลส าเร็จในยุคดิจิทัล 
ค าส าคัญ :  อิทธิบาท,  การปฏิบัติงานองค์กร,  ประสิทธิภาพ 
 
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 

                                                           


 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 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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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
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 หม่ันพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นให้กระจ่างชัด อิทธิบาททั้ง 
4 ประการนี้ เป็นเครื่องมือให้เกิดการบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธได้ 
 ภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จ หรือ ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในงานนั้นได้ เมื่อใช้กับการ
ปฏิบัติงานในองค์กร นั่นหมายถึง ระบบการด าเนินงานที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้อย่างดี เช่น 
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมีระเบียบขั้นตอนในการท างาน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมี



893การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

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 ความมีใจรักในสิ่งทีท่ 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 
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 
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 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
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) 
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 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
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) 
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 ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักอิทธิบาท 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรดังต่อไปนี้ 

 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
กระท าอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน ความใฝ่ใจต่อการงานที่กระท าอย่างสม่ าเสมอ
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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
ท างาน อันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อทั้งองค์กรและผู้ที่เข้าไปรับบริการ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง  
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ภาวะและการดูแล ด้านสุขภาพพระสงฆ์ไทย 
Condition and Care of Thai Monks Health 

 
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, พระสงฆ ์
 
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 
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. 
                                                           


 วัดธรรมสองพี่น้องศรัทธาธรรม ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  

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  

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
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
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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 
(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 
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อาหารโซเดียมสูงหรือโพแทสเซียมต่ า การรับประทานอาหารมีโซเดียมสูงจะยิ่งท าให้
ร่างกายเกิดภาวะบวมน้ า ซึ่งจะไปเพ่ิมความดันโลหิตในร่างกายให้สูงขึ้น ในขณะที่อาหารที่มี
โพแทสเซียมน้อยจะช่วยให้ร่างกายไม่สามารถจัดการกับปริมาณโซเดียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน  ผู้ที่มีปัญหาน้ าหนักเกินจะยิ่งมีความเสี่ยง
มากขึ้น เนื่องจากระบบหมุนเวียนเลือดต้องขนส่งออกซิเจนและสารอาหารไปให้เนื้อเยื่อภายใน
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 

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 เ ช่น  เกิดโรคแทรกซ้อน 
ได้แก่ โรคหัวใจ เส้นประสาทถูกท าลาย หรือภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ภาวะ
เลือดเป็นกรดด้วยคีโตนจากเบาหวาน (DKA) บางรายอาจถึงข้ันเสียชีวิตจากโรคเบาหวานได้ 
โรคเบาหวาน เกิดจากร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาลกลูโคสในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ เน่ืองจาก
ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ ซึ่งอินซูลินมีหน้าที่ในการ
น าน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เมื่อไม่สามารถน าไปใช้ได้ น้ าตาลคลูโคสจึงเ กิดการ
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
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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 ได้แก่ หลีกเลี่ยงอาหารรสชาติหวานจัด เค็มจัด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักออร์แก
นิก โปรตีนจากเนื้อปลา ไข่ไก่ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์
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 
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การสูญเสียเลือดหรือน้ าในร่างกายมากเกินไป ส่งผลให้ไตเสื่อมประสิทธิภาพในการ
ท างานลงอย่างเฉียบพลัน 

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 

สาเหตุของการเกิดโรค : เกิดจากกระดูกอ่อนที่ท าหน้าที่ปกป้องส่วนปลายกระดูกข้อต่อ
เสื่อมลง ซึ่งท าให้เกิดอาการที่ได้กล่าวในข้างต้นตามมา เข่าเสื่อมที่มาจากสาเหตุอ่ืนหรือไม่ทราบ
สาเหตุ มีดังต่อไปนี้ 
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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 
มักมาก ไม่น่าศรัทธาเรื่องมากเป็นต้น ซึ่งท าให้พระสงฆ์ต้องอาพาธจากการฉันอาหารเป็นจ านวน
มาก 
 
 
การดูแลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ 

จากการศึกษาข้อมูลนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพระสงฆ์นั้นควรจะแก้
ตามเหตุของปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค คือการดูแลด้านสุขภาพทั้งในด้านภายในและภายนอก 
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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 านวนมากไม่มีเวลาที่จะเตรียมของน ามาถวายพระ ร้านอาหาร และพ่อค้าแม่ค้า จ านวนมากหันมา 
ค้าขายของถวายพระมากขึ้น เนื่องจากทั้งผู้ซื่อไม่ทราบถึงรายระเอียดสินค้า จึงมีการประหยัดต้นทุน
ต่างๆในการประกอบอาหารและของถวายพระ จึงท าให้สิ่งเหล่าก่อความเดือดร้อนให้ แก่ตัวผู้รับคือ 
พระสงฆ ์

เข้าใจพระสงฆ์ ประชาชนควรเข้าใจพระสงฆ์ให้มากขึ้น ควรรู้จักศีลพระสงฆ์ให้ดี 
ก่อนที่จะติเตียนพระสงฆ์ เพราะโทษศีลนั้น มีทั้งหนัก กลาง และเบา เพราะถ้าหากประชาชนไม่
เข้าใจพระ และค่อยแต่จะติเตียน จะท าให้พระสงฆ์ไม่สามารถหลีกหนีปัญหาด้านสุขภาพได้ 

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
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ของใครคนใดคนหนึ่งไปปรับใช้ทั้งหมดได้ เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ควรเริ่มที่จากตัวเอง ก้าวออกมาจาก
สิ่งที่มีผลเสียต่อสุขภาพ และก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับศาสนาที่มั่นคง และสุขภาพที่ดี 
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การบริหารชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 
Community Management According To Dhamma 

 
พระยุรนันท์ ภทฺทธมฺโม Channel Mul 

 
บทคัดย่อ 
 ธรรมาธิปไตย เป็นหลักธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญไม่มีความเสื่อมทั้งส่วนตนและ
ส่วนรวม มุ่งเน้นให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อเกิดเป็นความสามัคคีและความเคารพนับ
ถือซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังสอนให้รู้จักหลักการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพการที่ว่าด้วย
การถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการด าเนินชีวิต  การปฏิบัติงาน การ
บริหารทุกระดับ      เพื่อสร้างชุมชน องค์กร ให้เข้มแข็ง สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 
 ค าส าคัญ: 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 
 
บทน า 
 ธรรมาธิปไตย หลักพุทธรรมครอบจักรวาล ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจาก หลักธรรมาธิปไตยมี  
ความส าคัญ ทั้งในแง่ของความเป็นหลักธรรมปรากฏในธรรมคุณ ในแง่ของการถือปฏิบัติที่ 
พระพุทธเจ้าทรงถือปฏิบัติ ทั้งยังสอนเหล่าสาวกให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย ในการถือปฏิบัตินี้ 
ไมจ่ ากัดว่าผู้ถือปฏิบัติจะอยู่ในระดับใดเป็นใครมาจากไหนหากสนใจใฝ่ธรรมแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ 
ดังจะเห็นได้จากการที่พระราชาผู้ทรงธรรมในสมัยพุทธกาลก็ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยใน  
การปกครองประเทศ พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทก็ปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
                                                           


 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย 


 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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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พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติตามหลักธรรมาธิปไตยในแง่ของการบริหารพุทธบริษัท 4 ดังสามารถสรุปได้ 
9 ประการ ได้แก่  
 1) หลักสันติพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายอันเป็นอุดมการณ์และยุทธศาสตร์ที่มุ่งยึด เอาความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสงบสันติ  
 2) พุทธองค์การ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักการบริหารจัดการงานต้องอาศัยการ
ร่วมกันท างาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้าใจในหมู่พระสงฆ์ 
 3) การวางแผนเชิงพุทธ โดยยึดหลักอริยสัจสี่ที่เป็นการวางหลักและบวนการวางแผนที่
ชี้แนะให้แก้ไขปัญหาสาเหตุ 
 4) ความเชี่ยวชาญเชิงพุทธ “เอตทัคคะ”  

5) การบริหารความขัดแย้งเชิงพุทธเป็นการบริหารงานที่ ช่วยลดความขัดแย้ง 
 6) พุทธบริการ พระพุทธเจ้าได้วางหลักการให้บริการแก่ประชาชนที่ผู้บริหาร  องค์การ
ภาครัฐต้องมีพรหมวิหาร 4  และมีสังคหวัตถ4ุ  
 7) พุทธจริยธรรมาภิบาล 
 8) พุทธสัปปายะ  

9) สัมฤทธิผลเชิงพุทธ เป้าหมายของการเป็นพุทธบริษัท คือ ความสุขสงบและปรินิพพาน  
หลักธรรมาธิปไตย จึงมีความส าคัญทั้งในแง่ของการเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ ในแง่ของ  การปฏิบัติ
หรือปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในแง่ของการบริหารและการปกครอง ดังนั้น  จึงควร
ศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาลให้ยิ่งขึ้นไปเพ่ือปรับประยุกต์ใช้ในบริบทที่เหมาะสมอันจะน าไปสู่  ความ
เจริญรุ่งเรืองในระดับบุคคลระดับชุมชนระดับชาติและนานาชาติ 

  
การบริหารจัดการชุมชน 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ การบริหารเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินงาน
ขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือ ส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมี
ประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของ หน่วยงาน ประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองบ่งชี้ให้ทราบถึง 
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของ วิทยาการต่างๆ ที่ส าคัญที่จะส าเร็จไปสู่ความ
เจริญ ก้าวหน้า เป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่ม บุคคลในองค์การซึ่งมีวินิจฉัยสั่งการ นัก
บริหาร จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัย สั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถ 
ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการ บริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าในระดับ 
ครอบครัว หรือองค์การใดๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับ การบริหารอยู่เสมอ  

Phramaha Wuttichai Wachiramate กล่าวว่า ผู้บริหาร งานที่ดีจะต้องมีวิธีการ
บริหารงานที่จะท าให้ชนะใจ ลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงานคือ จะต้องมี ความหนักแน่นมั่นคง
และสามารถเป็นเสาหลักใน การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความ สามารถในการแบ่งงาน
ให้ลูกน้องท าตามความ ช านาญของแต่ละบุคคล และรู้จักกระจายอ านาจ ให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่ง



911การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

เบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวม ในการท างานของบุคคลใน
องค์การสอดคล้องกับ  

Yoodsomsak, et al  ที่ได้ให้ความหมาย ของการบริหาร (Administration) ว่าหมายถึง 
ความพยายามในการที่จะร่วมมือกันด าเนินงาน ของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้และ  

Wiratchnipawan  ได้ให้ ความหมายของการบริหารจัดการว่า หมายถึง แนวทางการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่หน่วยงาน และ/หรือบุคลากรของหน่วยงาน น ามาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้างความ สุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ ประชาชน
และประเทศชาติ จากความหมายหลักการและองค์ประกอบ ของการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า เป็น
กระบวนการ ที่แสวงหาแนวทางและรูปแบบการท างานให้ ประสบความส าเร็จภายใต้การสิ้นเปลือง 
งบประมาณและเวลาที่รวดเร็ว  

การพัฒนาชุมชนว่ามีองค์ประกอบ 2 ประการ สรุปได้ดังนี้ 1. การเข้ามีส่วนร่วมของ
ประชาชนเอง เพื่อที่จะปรับปรุงระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยจะต้องพ่ึงตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นได้ และควรเป็นความริเริ่มของชุมชนเองด้วย 2. การจัดให้มีบริการทางเทคนิคและบริการอ่ืนๆ 
ที่จะเร่งเร้าให้เกิดความคิดริเริ่มการช่วยตนเอง ช่วยเหลือกันและกัน อันเป็นประโยชน์มากที่สุด 
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2539 : 1-2) ได้กล่าวถึงลักษณะ
การพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจถือว่าเป็นองค์การพัฒนาชุมชนด้วย สรุปได้ดังนี้ 1. การพัฒนา
คน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านจิตใจ 1.2 ด้านร่างกาย 1.3 ด้านสติปัญญา 1.4 ด้าน
บุคลิกภาพ 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้าน
เศรษฐกิจ 2.2 ด้านครอบครัวและชุมชน 2.3 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.4 ด้านการบริหาร
จัดการและการเมือง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (people’s participation)  
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าที่เริ่มใช้กันเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เพ่ือแสดงว่าโครงการ
พัฒนาต่างๆ ที่น าไปให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆนั้น ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม บ้าง ก็บอกว่ามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน โดยชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ 5-10% ถ้าไม่มีเงินก็คิดจากมูลค่าแรงงาน 
วัสดุสิ่งของหรือวัสดุแรงงาน หรืออะไรก็ได้ที่มาจากชุมชนงบประมาณเกือบทั้ งหมด รวมทั้งการคิด
และวางแผนมาจากข้างบน (top down) คือมาจากหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการหรือ
องค์กรเอกชนบ้างก็บอกว่ามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูลวางแผนการปฏิบัติ และ
ประเมินผล และอ้างว่านี่คือกระบวนการที่มาจากข้างล่าง (bottom up) รวมทั้งอ้างว่าได้มีการท า
ประชาพิจารณ์(public hearing) แล้วซึ่งหมายถึงว่าได้รับการ รับรอง จากชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจักการชุมชน คน ทุนของ
ชุมชน จึงต้องมีการแยกแยะเนื้อหาและรูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้เหมาะสม
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กับในแต่ละเรื่องพร้อมกับวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่
แต่เพียงรูปแบบ เช่นการเลือกตั้งในทุกระดับ แล้วก็ปล่อยให้ผู้ได้รับเลือกตั้งไปด าเนินการทุกอย่าง
ทุกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายความว่า หลังการด าเนินงานของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไป
ท าหน้าที่แทนประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงไปหา 5-10%มาสมทบโครงการที่
องค์กรจากภายนอกน าเข้าไปให้ ไม่ใช่การเข้าไปเก็บข้อมูลให้ข้าราชการที่บอกว่าจะเอาไปท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช่แค่การไปร่วมประชุมรับฟังการเสนอโครงการแล้วยกมือรับรองแล้วอ้าง
ว่าเป็นประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการแสดงออกถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชุมชนใน
การจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของตนเอง  การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนา
ชุมชน คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้แสดงทัศนะและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน (ประชาพิจารณ์) การวางแผนร่ วมกัน 
และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยมีหลักการดังนี้คือ 

1)      หลักจิตส านึกและความรับผิดชอบ  คือ หลักการที่ส าคัญที่องค์การทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะท้อนถึงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เป็นการ
แสดงถึงความรับผิดชอบ จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใส 

2)        หลักความคุ้มค่า คือ การค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการ
ป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก 

3)   เป้าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมอาจเป็น
ทั้งเป้าหมายและวิธีการ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบวิธีการ ต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เ ข้มแข็งท า
ให้คนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและการเกิดผล
ประโยชน์ของกลุ่มเนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ 

การพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง (Self - Reliance Community Development) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มีผลท าให้หน่วยงาน
ของรัฐพยายามปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องพระราชบัญญัติดังกล่าว ประชาชนในชุมชนก็มีความตื่นตัว
ในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น การกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนท าให้การ
พัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้นและผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิดและโครงการ วิชาการก็คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในชุมชนบทนั่นเอง ดังทนงศักด์ ได้กล่าวถึง
บทบาทของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ว่าต้องกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห์ 
ปัญหาของชุมชน และให้ประชาชนตระหนักว่าเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน มิใช่ของคนใด
คนหนึ่ง (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า และคนอ่ืน ๆ .2534: 18) การกระท าเช่นนี้จะท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกว่าตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปัญหาต่างๆ ในชุมชนของ
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ตนเองด้วย จะรู้สึกร่วมรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ เหมือนเป็นปัญหาของตนโดยแท้จริงการ
พัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมในด้านใดย่อมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการ
สนับสนุน ให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้เป็นประการส าคัญ หากสิ่งใดเกินกว่าความสามารถของ
ประชาชนเช่นทางด้านวิชาการและวัสดุที่จ าเป็น รัฐบาลย่อมเข้าให้การช่วยเหลือเพ่ือโครงการ 
กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลด้วยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ  “ท างานกับประชาชน (work with 
people) หมายถึงร่วมคิด ร่วมปรึกษา และร่วมกันท างาน ไม่ใช่ท าให้ประชาชน (Work for 
people) แต่ฝ่ายเดียว ” 

การพัฒนายั่งยืน ( sustainable development )หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความ
ต้องการของปัจจุบันโดยไม่ท าให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง” การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของชนรุ่นปัจจุบันโดยไม่
กระทบกระเทือนชนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง  ซึ่งหมายถึงขีดจ ากัด
ของสิ่งแวดล้อม  โดยค านึงถึงความยุติธรรมในสังคมระหว่างชนรุ่นเดียวกันกับชนรุ่นต่อๆไป  เมื่อน า
แนวความคิดนี้มาพิจารณาเรื่องชุมชนเมือง  จึงมีการก าหนดแนวทางของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Human  Settlements)  เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความเส่ือมโทรม
ของเมืองและสิ่งแวดล้อม (Agenda 21 for Sustainable Development)  การพัฒนาที่อยู่อาศัย
แบบยั่งยืน (Sustainable Housing)  มีหลักการโดยสังเขป ดังนี้ 
                  1. มิติทางการก่อสร้าง (Construction Perspective) 
                          -  ทนทาน (Lifespan) 
                          -  ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability) 
                  2 มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) 
                          -  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย พ อ เ ห ม า ะ  (Affordability) ทั้ ง ส า ห รั บ ที่ พั ก อ า ศั ย
โดยตรง (Direct  Costs) และส าหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect  Costs) อาทิ ค่าเดินทาง  โดยไม่
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ 
                        -  มีสภาพแวดล้อมที่ดีท้ังสุขภาพกายและจิตใจ 
                        -  มีสภาพแวดล้อมที่ดีในเชิงจิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์  เปลี่ยนจากที่อยู่
อาศัย (a  place  to  live)  ให้เป็นบ้าน (home) และสร้างโครงข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง 
                  3 มิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective) 
                        - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Rational  and  Efficient  use)  ประกอบด้วย 
พลังงาน (Energy) วัสดุ (Construction) และพ้ืนที่ Space) 
                        -  ลดละความสุขสบายและการบริโภค 
                        -  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
                        -  การรักษาและส่งเสริมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
                        -  การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี 
                        -  สภาพที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย 
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                        -  โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                        -  การมีส่วนร่วมในการดูแล  บริหาร  จัดการชุมชนอย่างกว้างขวาง 
                        -  พ่ึงพาตนเองได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
                        -  บูรณาการรักษาสภาพแวดล้อมเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

การพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเมื่อวันเฉลิมพระ

ช น ม พ ร ร ษ า  ปี  2541 ไ ด้ 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 ค า
ว่า “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” “...พอมีพอกินก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละ
คนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ...” “...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล ...”เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง
(Relative Lilf - Sufficiency) อยู่ได้โดยมีต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
ตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่มุ่ งหวังแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับเกษตรกรนั้นมีการปฏิบัติตามขั้นตอน  “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 
 ขั้นที ่1 ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 

ขั้นที ่2 รวมกลุ่ม เพ่ือการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สร้างสวัสดิการ การศึกษา 
สังคมและศาสนา 

ขั้นที ่3 ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

การพัฒนาชมุชนบนพื้นฐานภูมิปัญญา 
ในช่วง 20 กว่าปีมานี้ การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผล

จากการปะทะกันระหว่างแนวคิดสองกระแส ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ด้านของ
ความเติบโตทางวัตถุที่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวนมหาศาล และ
ที่ส าคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจาก
กันทางสังคม ท าให้เกิดแนวคิดอีกกระแสหนึ่งขึ้นเรียกว่า กระแสชุมชนท้องถิ่น (Localization) ที่
ให้ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรมของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย มีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดที่
มองทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การน าเสนอ
ประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบนพ้ืนฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน 
จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้ได้
กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 
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หลักธรรมาธิปไตยที่ใช้กับชุมชน 
 การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็น
ประมาณในการบริหารจัดการต่างๆ  อ านวยความยุติธรรมและการพิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูก 
ชุมชนกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์กันทั้งความเชื่อ ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมและมี
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน อาจจะมีอาณาบริเวณพ้ืนที่ มีจารีตประเพณีอย่างเดียวกัน หรือไม่มี
พ้ืนที่ในการอยู่รวมกันก็ได้ ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน คือกลุ่มคน สถานที่หรืออาณา  บริเวณ 
ความสนใจทางสังคม การปฏิบัติต่อกันทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม องค์กรทางสังคม  และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน กับชุมชนท าให้เห็นว่าชุมชนในลักษณะของชุมชนที่มี ชีวิตนั้น คือการที่สมาชิก
มีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ มี  การสื่อสารกันอย่างมี
จิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม มีจิตส านึกท่ีจะปกป้องรักษาชุมชนร่วมกันต้องอาศัยหลักธรรม 
อธิปไตย 3 อย่างทีแ่สดง ในหลักพระพุทธศาสนา คืออัตตาธิปไตย โลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตย 

อัตตาธิปไตย คือถือตนเป็นใหญ่หรือประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง หากท าอะไรก็ต้องการให้ 
ประกาศชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ท าอะไรเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งและก็ยังดีที่ว่าเป็นบันไดขั้นแรก
ของการก้าว ขึ้นสู่ความเป็นผู้มีจิตใจสูงขึ้น 

โลกาธิปไตย คือถือโลกเป็นใหญ่หรือโลกเป็นประมาณ สุดแต่คนอ่ืนหรือส่วนมากเขาว่า 
อย่างไรก็ถือว่าอย่างนั้น อันนี้เองที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณตนนั้นเอง การ
กระท าใดๆไม่ ดูฐานะของตนเอง บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

ธรรมาธิปไตย คือถือธรรมเป็นใหญ่ ค านึ่งถึงความถูกต้องความสมควร ถือได้ว่าการ ท า
ความดีก็เพราะเห็นแก่ความดี ท าความดีเพราะเห็นแก่ความดี ความถูกต้องไม่ใช้ท าด้วยหวังอะไร
ตอบแทน หลักธรรมาธิปไตยพระพุทธศาสนาสอนอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างดี เพราะหลัก
ธรรมาธิปไตย อาจน าไปใช้ได้ ทุกกรณีและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ทุกผู้คนนั้นต้องค านึงถึงหลัก 
ธรรมาธิปไตย เมื่อสังคมไทยมีความรัก ความสามัคคีแล้วก็เกิดความปรองดองของคนในชาติ 
 
บทสรุป 
 ธรรมาธิปไตย เป็นธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม  
น าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะฝ่ายเดียว เป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ก่อ
เกิดเป็นความสามัคคีของหมู่คณะ และการเคารพนับถือซึ่งกันและกันคือ เป็นหลักธรรมที่สอนให้เรา
รู้จัก การด ารงชีพ เป็นสมณะก็ต้องให้ความส าคัญ กับธรรมาธิปไตยในการครองเพศสมณะ ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ซึ่งจะสามารถประสบ ความส าเร็จตามที่ผู้บวชมุ่งประสงค์ ส าหรับบุคคล
ธรรมดา ก็ต้องประพฤติธรรมด้วย เพราะ ธรรมชาติของธรรมแล้ว จะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่
ชั่ว  ชุมชน องค์กร หรือสถาบันให้เข้มแข็ง สามารถนาไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนกับผู้บริหารบ้านเมือง และ
คณะสงฆ์ ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ด ารงรักษาสถาบันทั้งสิ้น ไม่ฐานะของผู้บริหารก็ในฐานะ
ของสมาชิก จึงควรศึกษาหลักธรรมเรื่อง ธรรมมาธิปไตยนี้ไว้ให้ดี เพราะหลักธรรมเร่ืองธรรมมาธิป
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ไตย เป็นเทคนิคในการด ารงรักษาสถาบัน ให้เจริญรุ่งเรือง ไม่ไปสู่ความเสื่อมถอย ซึ่งอนุโลมใช้ได้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรม และในทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
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การจัดการทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
Human Capital Management According  

to The Threefold Training 
 

พระสมนึก ธีรปญฺโ  (กลับน้อม)*  สุรินทร์  นิยมางกูร**  กฤช เพ่ิมทันจิตต์***  
 

บทคัดย่อ 
การจัดการทุนมนุษย์ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการ

องค์กรสมัยใหม่ โดยที่องค์กรจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการส าคัญในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน การจัดการทุนมนุษย์จะต้องท าอย่างเป็นระบบมีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้การบริหารงานบุคคลใน
ปัจจุบันจึงหันมาใช้วิธีการบริหารทุนมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนากันมาก
ขึ้น  ทั้งนี้หากในองค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่ทั้งเก่งและดีก็เป็นที่แน่นอนว่าองค์ กรนั้นย่อมประสบ
ความส าเร็จในทุกๆ เวทีแห่งการแข่งขัน  ซึ่งการจัดการทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขานั้นถือเป็นหลัก
ใหญ่ใจความส าคัญหรับการฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา โดยใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองช่วยน า
ทางให้การจัดการทุนมนุษย์ด าเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ป้องกันโทษและความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นในความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการพัฒนาที่เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วน
ภายนอกที่เห็นได้ง่าย ให้มีสภาวะปกติ และให้เกิดความสงบเรียบร้อยในกลุ่ม ในสังคม พร้อมรับต่อ
การพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีความตั้งมั่น เข้มแข็ง พร้อมกล้าต่อการเผชิญปัญหาอุปสรรค อีกทั้งช่วย
ส่งเสริมให้ปัญญาได้ท างานอย่างอิสระ คล่องแคล่ว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดี และเกิดการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด 
ค าส าคัญ: การจัดการทุนมนุษย์, หลักไตรสิกขา 
 
Abstract 

Human capital management is a key to success in modern organizational 
management. An organization must have clear guidelines in the development of 
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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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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. 
 
บทน า 

มนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์การแต่สิ่งที่ท าให้มนุษย์มีคุณค่านั้นคือสมองของ
มนุษย์เองเป็นสินทรัพย์ภายในเป็นสินทรัพย์ทางด้านความคิด เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา ปัจจุบันโลก 
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าด้านการจัดการ  องค์การหรือด้านการจัดการทุน
มนุษย์ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการท างาน เป็น
องค์การที่มีแต่คนเก่งคนดี มีศีลธรรมจริยธรรม ในการท างาน และการอยู่ร่วมกันขององค์การ (บุญ
ทันดอกไธสง. 2551 : 2) (1) กล่าวว่า ยุคที่ 4 เน้นนโยบายส าคัญที่มนุษย์(สมอง)ต้องก าหนด
นโยบาย และกลยุทธ์หลักขององค์การหาคนเก่งมาร่วมงานและ เป็นพันธมิตร การสรรหา การรักษา 
การพัฒนาให้คนเหล่านี้ อุทิศให้กับองค์การเป็นเรื่องส าคัญ จากปี 1975-2000 กลยุทธ์การ บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ได้เน้นไปที่สมอง คือ ทุนที่ยิ่งใหญ่ของทุก องค์การการสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์ด้วย
การจัดการทุนมนุษย์ เอเจนด้าบาโรนอท และไมเคิลอาร์มสตรอง( Agenda Baronot Michael 



919การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

Armstrong 2007 :อ้างถึงใน บุญทัน ดอกไธสง : 1) (1) เขียนหนังสือ HCM (Human Capital 
Management) คือ การ จัดการทุนมนุษย์ได้เสนอประเด็นของงบดุลคนงาน( Accounting for 
people task force :2003 )หมายถึงแนวทางเชิงกลยุทธ์ใน การบริหารมนุษย์ โดยเน้นความส าคัญ
ไปยังความส าเร็จของ องค์การสร้างศักยภาพในตัวมนุษย์ให้เกิดขึ้น ซึ่งการจัดการมนุษย์เป็น
ยุทธศาสตร์ระดับสูงและเน้นการ วิเคราะห์เป็นระบบ โดยมีการวัดการประเมินว่านโยบายมนุษย์ 
และการปฏิบัตินั้นสร้างคุณค่าอย่างไรในการบริหารจัดการมนุษย์  เน้นหลัก3ประการ HCM 
(Human Capital Management) หรือ ทุนพุทธิปัญญา ( Intellectual capital ) ประกอบด้วย 1.
ทุนมนุษย ์2. ทุนทางสังคม และ 3.ทุนองค์การเน้นสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ
ของบุคคลในองค์การ พัฒนา โครงสร้าง เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การ เก็บความรู้ ข้อมูล
ภายในองค์การเป็นฐานความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา(บุญทัน ดอกไธสง 2551 : 4) (1) กล่าวว่าHCM 
เป็นการจัดการทุนมนุษย์ ในยุคโลกาภิวัตน์ นักวิชาการเรียกว่า Para - digm shift โคตะมะ พุทธะ
ได้ยกย่องการท ามนุษย์ให้รู้แจ้งให้แก้ไขปัญหาตนและเพ่ือน ร่วมโลกได้ด้วยปัญญาเรียกผู้รู้จริงว่า
อริยะชนคือคนประเสริฐ การ พัฒนามนุษย์ตามหลักศาสตร์เชิงพุทธนั้นจะให้ค าตอบเด่นชัดคือ การ
มุ่งตรงไปยังฐานรากของมนุษย์หรือใจที่เป็นต้นน ้าของมนุษย์ สมองส่องใจให้เป็นผู้รู้ดีปฏิบัติดี นั้นคือ 
ท าให้มนุษย์มีวิชาและ จรณะในเบื้องต้นหรือสร้างสมองอัจฉริยะให้แก่มนุษย์ในครอบครัว และ
องค์การ หลักการจัดการมนุษย์จึงเป็นหลักส าคัญในการสร้างมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่มีปัญญา
เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วย  

หลักการพัฒนามนุษย์เชิงพุทธศาสตร์ที่มีหลักปฏิบัติคือหลัก ไตรสิกขาประกอบด้วย 1. ศีล 
2. สมาธิ และ 3. ปัญญาการ ประพฤติดี สามารถบังคับจิตใจของตัวเองได้ ความรู้ความเข้าใจ 
ความเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง หลักไตรสิกขาเป็น หลักหลักปฏิบัติที่จะท าให้มนุษย์
เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้ (พุทธทาสภิกขุ  2548 : 82) (2) องค์การทางพุทธศาสนา ได้ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักไตรสิก เพ่ือความดี งาม ความถูกต้องและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ด้วยการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นองค์การเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกัน มีแต่ ความสุขสงบและอยู่
ด้วยปัญญา การสร้างมนุษย์ให้องค์การอยู่รอด ได้ ในยุคปัจจุบันที่ มีการแข่งขันสูงมีการใช้ 
กลยุทธ์เพื่อได้เปรียบ ทางการแข่งขัน ไม่ได้พัฒนาคนทางด้านจิตใจแต่เน้นด้านวัตถุ ตอบสนองความ
ต้องการของตนมีแต่ความโลภ ความโกรธ ความ หลง ครอบง าจิตใจ เมื่อมนุษย์ไม่ให้ความส าคัญ
ด้านอารมณ์หรือ จิตก็ไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้ การที่จะพัฒนาด้าน จิตใจให้สูงขึ้นได้
นั้น ต้องใช้หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา คิดดี ท าดี พูดดี จิตใจดี สมองแจ่มใส ประพฤติกาย 
วาจา และใจ ให้ ประกอบด้วยความถูกต้องก็จะท าให้ชีวิตประสบความสุขและอยู่ เหนือความทุกข์
การสร้างทุนมนุษย์ตามหลักแนวพุทธ (ไตรสิกขา) จึงเป็นการสร้างพลังแห่งปัญญา (ทุนสมอง) (พุทธ
ทาสภิกขุ  2548 : 88)  (2) กล่าวไว้ว่าไตรสิกขามีอยู่ 3 สิกขาด้วยกัน คือ สีลสิกขา ได้แก่การ
ฝึกอบรมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องที่เกี่ยวกับสังคมทั้งหมด ทั้งที่เกี่ยวกับครอบครัว ทั้งที่ 
เกี่ยวกับสิ่งของไม่มีชีวิตและจิตวิญญาณและจิตตสิกขา คือการ ฝึกฝนให้มีคามสามารถบังคับจิตใจให้
อยู่ในอ านาจ ให้สงบเงียบ เป็นสุขก็ได้ให้บริสุทธิ์ สะอาดดีก็ได้ให้สามารถ คือมีสมรรถภาพ พร้อมที่
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จะปฏิบัติงานใดๆต่อไปก็ได้ และสิกขาที่ 3 คือ ปัญญา สิกขา นั้นหมายถึง การอบรมจนเกิดความรู้
แจ้งเห็นจริงในสิ่ง ทั้งหลายทั้งปวงตามท่ีจริงถึงที่สุด จนถึงกับถอนความยึดถือด้วย อุปาทานคือ ถอน
ความโง่ความหลงต่างๆออกไปจากใจได้ องค์กร ทางพระพุทธศาสนาจึงให้ความส าคัญในหลักค า
สอนของ พระพุทธศาสนา มีการจัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ พิทักษ์รักษาบ ารุง
พระพุทธศาสนาและพัฒนามนุษย์ให้ถึงจิตใจให้ มีความมีจิตฉลาด (สมอง) เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า
ขององค์การ ซ่ึงทางพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคามเป็นองค์กรหนึ่งของพุทธ  ศาสนา ให้ความ
สนับสนุนอุปถัมภ์ค ้าชูพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรม
ประชุมหรือสัมมนา ในทางพระพุทธศาสนาและ กิจกรรมวันส าคัญทาง พระพุทธศาสนา ให้
ความส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ (บุญทัน ดอกไธสงค์ 2551 : 64) (1) กล่าวว่า หลักการ ทางพุทธ
ศาสตร์นั้นเน้นความส าคัญที่รู้จักตนเองรู้เท่าทันอารมณ์ และมนุษย์เห็นความส าคัญของการควบคุม
อารมณ์ของตนเองให้ ตั้งอยู่ในฐานทุนมนุษย์ที่เรียกว่าอริยะทรัพย์ คือ ทรัพย์อัน ประเสริฐ การสร้าง
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสตร์สร้างคน เก่งและดี พัฒนาจนถึงขั้นชนชั้นอริยะเป็นบุคคลผู้
ประเสริฐอย่าง แท้จริง ตามหลักพุทธศาสตร์อันปราศจากซึ่งกิเลส อารมณ์ โลภ โกรธ หลง ทั้งหลาย 
เป็นพระปณิธานอันแน่วแน่ของ องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมุ่งเน้น ทุ่มเท สร้าง
และ พัฒนามนุษย์ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรม ด้วยการวางหลัก ไตรสิกขา (มรรค) เป็นข้อ
ปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์และจัดการ แก้ไขปัญหาตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างแท้จริง กาลล่วงมาแล้วถึง 
2600 ปี แต่หลักปฏิบัตินั้น ยังคงเป็นที่ศึกษาและปฏิบัติของเหล่า พุทธบริษัทอันเป็นทรัพยากร
มนุษย์ทางพระพุทธศาสนาพุทธ จึงเป็นองค์กรทางพุทธศาสนาที่รักษา ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ร่วม
เสนอความคิดเห็น เ พ่ือแก้ ไขปัญหา เป็นแนวทางเ พ่ือพัฒนาและเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ใช้ หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม องค์กร เพ่ือประโยชน์สุข ร่วมกันของชาว
พุทธ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม  

 
ความหมายของการจัดการทุนมนุษย์ 

 ส าหรับความหมายของการจัดการทุนมนุษย์ มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  มอนดี และโน 
(Mondy & Noe. 1996) ให้ความหมายว่า การจัดการทุนมนุษย์ เป็นการใช้ทุนมนุษย์เพ่ือให้
องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส่วน William Werther & Kiath David (1985) กล่าวว่า
ความหมายทางด้านทุนมนุษย์ (Human Resource) คือการจัดการบุคลากรในองค์การ โดยให้
ความส าคัญในศักดิ์ศรี ความเป็นคน และต้องท าให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม 
ในขณะที่ คลาร์ค (Clark. 1992) มีแนวคิดของการจัดการทุนมนุษย์ว่า เป็นการจัดการความสัมพันธ์
ของคนงานและผู้บริหาร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งจากความหมาย
ดังกล่าวมีประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) การจัดการทุนมนุษย์ให้ความส าคัญกับการจัดการ
ความสัมพันธ์ ที่ไม่ใช่เป็นการจัดการบุคคล (2) การจัดการทุนมนุษย์มุ่งเน้นที่เป้าประสงค์ของ
องค์การ เมื่อวัตถุประสงค์ขององค์การเปล่ียนแปลงไป การจัดการความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะเปลี่ยน
ด้วย และ (3) วัตถุประสงค์หลักของการจัดการทุนมนุษย์ควรมุ่งที่องค์การ ส่วนสมาชิกขององค์การ
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แต่ละคนจะเป็นวัตถุประสงค์รอง นักวิชาการไทยหลายท่านได้ให้ แนวคิดการจัดการทุนมนุษย์
แตกต่างกัน เป็นต้นว่า  

  วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (2552) มองว่าการบริหารทุนมนุษย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยัง
ล้าหลังอยู่ ซึ่งปัญหาและอุปสรรค ที่ขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศไทย คือ การขาดการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่งจะสังเกตได้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีผลิต และส่งออกข้าว แต่ผลผลิตต่อไร่นั้นต่ า
กว่าประเทศอ่ืนๆ ในโลก หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการผลิตข้าว
ของไทยตกต่ าลง เพราะไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะปรับปรุงผลิตภาพให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่
ประเทศจีนก าลังพัฒนาเทคโนโลยี Bio-Tech รวมทั้งการพัฒนาพันธุกรรมของข้าวและพืชผัก
ธัญญาหาร ซึ่งในที่สุดหากประเทศไทยยังไม่เริ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าทันประเทศอ่ืน 
จะท าให้เกิดปัญหา อย่างรุนแรงตามมา ก็คือในเมื่อผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพ มี รูปแบบที่สู้
ประเทศคู่แข่งไม่ได้ก็ต้องมีการลดราคาเพ่ือให้สามารถขายได้ และการลดราคาที่ลดไปเรื่อยๆ 
สุดท้ายก็จะท าให้เกิดการขาดทุน และท าลายวงจรธุรกิจทั้งระบบในที่สุด  

  วิรัช นิภาวรรณ (2552) ให้ความหมายของการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การว่า 
ทรัพยากรหมาย คนหรือกลุ่มคน ซึ่งเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
เมื่อน าค า 2 ค ามารวมกัน ก็คือการจัดการทุนมนุษย์ ก่อนหน้านั้นก็มีการเรียกชื่อให้ต่างกันออกไป 
เรียกว่าการใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์หรือการบริหารบุคลากร บางครั้งบอกว่าการจัดการทุนมนุษย์
หมายถึงกิจกรรมหรือ การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ก าลังคน การจัดคนให้
เข้ากับต าแหน่ง การเลือกสรรหรือ การคัดเลือก การเลื่อน ลด ปลด ย้าย หรือการปูนบ าเหน็จรางวัล 
วินัย การลงโทษ การด ารงรักษาคนเอาไว้การพัฒนา 

 ธงชัย สันติวงษ์และสมชาย หิรัญกิตติ (2548) ให้ความหมายของทุนมนุษย์ (Human 
Resource) หมายถึงบุคคลซ่ึงมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ องค์การมีหน้าที่ในการบริหารทุนมนุษย์ เพ่ือให้ปฏิบัติงานจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การจัดการทุน
มนุษย์ (Human Capital Management) แต่เดิม เคยใช้ค าว่า การบริหารงานบุคคล (Personnel 
Management) ซึ่งเป็นความหมายที่แคบกว่า โดยมองการบริหารบุคคลเป็นแบบศูนย์รวมอ านาจทั้ง
องค์การ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม นโยบาย เกี่ยวข้องกับการรับคนเข้าท างาน การดูแลรักษาคนท างาน 
และการให้คนงานออกจากงาน รวมทั้งการเก็บประวัติของคนงาน ลักษณะของศูนย์รวมงานส่วน
ใหญ่ของการบริหารงานบุคคลเป็นงานบริการและงานธุรการ ต่อมาค าว่า การจัดการทุนมนุษย์ 
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากมีการให้ความส าคัญว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
ไม่สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรใดๆ มาทดแทนได้ มนุษย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่น าองค์การให้ไปสู่
ความส าเร็จ เนื่องจากมนุษย์มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจัดการทุนมนุษย์ มี
ความแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืนๆ ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของคนงาน การให้
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เกียรติ และการปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม 
ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานด้วย โดยเป้าหมายการจัดการจะเน้นที่การสร้างคุณค่า
เพ่ิมข้ึนโดยการใช้ศักยภาพของมนุษย์ที่จะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การจัดการทุนมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการจัดการทุนมนุษย์ตั้งแต่การได้คนมา
ท างานจนถึงคนนั้นออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะที่ส าคัญ คือ ระยะการได้มาซึ่งทุน
มนุษย์ (Acquisition Phase) ระยะการรักษาทุนมนุษย์ที่ท างานในองค์การ (Retention Phase) 
และระยะการให้พ้นจากงาน (Termination Or Separation Phase) การจัดการทุนมนุษย์เป็น
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับ เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการให้ได้คนดีมาท างาน 
สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุนและควบคุมให้คนท างานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ดูแลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายที่จะเกษียณ
หรือต้องเลิกจ้าง 

 
 ความส าคัญของการจัดการทุนมนุษย์ 

การบริหารองค์การ มนุษย์นับเป็นทรัพยากรส าคัญที่จ าเป็นและต้องใช้ทุนมนุษย์จ านวน
มากในหลากหลายหน้าที่ เพราะทุนมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพ ที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งทุน
มนุษย์ที่มีคุณภาพ  

การพัฒนาและการรักษาทุนมนุษย์ให้ท างานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทุนมนุษย์ที่ดี 
ดังนั้น การจัดการทุนมนุษย์มีความส าคัญกับการบริหารองค์การ ดังต่อไปนี้คือ  

1) ท าให้มีบุคลากรท างานที่เพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทุนมนุษย์ที่ดีจะต้องมี
การวางแผนทุนมนุษย์ โดยมีการท านายความต้องการทุนมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทาง
และแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้อง
ค านึงถึงตลาดแรงงานของทุนมนุษย์ เพ่ือที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทุนมนุษย์
ประเภทใด จ านวนเท่าใด เมื่อใด ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา และการหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทนถ้าจ าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบุคลากรท างานอย่าง
เพียงพอตามความจ าเป็น และมีบุคลากรที่ท างานในหน้าที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการ
ขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

2) ท าให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ การจัดการทุนมนุษย์ที่ดีจะ
น ามาสู่กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถสอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การ 

3) ท าให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์นับเป็นบทบาทหนึ่งของ
การจัดการทุนมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ท างานในองค์การ ทั้งคนที่
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รับเข้ามาท างานใหม่และคนที่ท างานอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทุนมนุษย์เหล่านี้ให้ท างานได้ 
ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ ในการบริหารองค์การ 

4) ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการทุน
มนุษย์ที่ดีจะท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การ มีขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
องค์การ 

5) ท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทุน
มนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงาน
และวัตถุประสงค์ขององค์การ 

6) ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนท างานดี การ
จัดการทุนมนุษย์ที่มีการก าหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม จะ
ส่งผลให้มีการให้รางวัล การเลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดีและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

7) ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนท างานด้วยกันและคนท างานกับผู้บริหาร 
เนื่องจากการจัดการทุนมนุษย์จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนท างาน
ด้วยกัน และระหว่างคนท างานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน และเป็นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่างๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์การ 
 
กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ 

กระบวนการจัดการทุนมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะส าคัญ ตั้งแต่การได้คนมา
ท างานในองค์การ (Acquisition) การดูแลรักษาให้คนในองค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิผล 
(Retention) และการดูแลการออกจากงานของคนงาน (Separation) โดยในแต่ละขั้นตอนจะมี
กิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในกระบวนการจัดการทุนมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานด้วย (Cíisio. Wayne F. 2003; Cornelius. Nelarine. 2001) 

1) ระยะการได้มา (Acquisition) ระยะการได้มาซึ่งทุนมนุษย์ที่จะเข้ามาท างานใน จะ
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญในการบริหารทุนมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนทุนมนุษย์ การสรรหา การ
คัดเลือก และการปฐมนิเทศคนเข้ามาท างานใหม่ 

2) ระยะการดูแลรักษา (Retention) ระยะการดูแลรักษาทุนมนุษย์ที่ท างานในองค์การ มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ทุนมนุษย์สามารถท างานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 
ได้แก่ การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝึกอบรมและพัฒนา ระเบียบวินัย การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การช่วยเหลือให้ค าปรึกษา การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
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3) ระยะการออกจากงาน การที่พนักงานออกจากงานมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ได้งานอ่ืนที่
ดีกว่า การให้ออก การเกษียณอายุการท างาน หรือเนื่องจากการเสียชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบัน
องค์การเอกชนต่างๆ หลายแห่งต้องให้คนงานออกจากงานมากขึ้น เนื่องจากได้มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ิมขึ้นท าให้ความจ าเป็นต้องใช้คนท างานในบางต าแหน่งลดน้อยลง หรือมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์การด้วยการลดคน หรือการใช้ระบบจ้างบุคคลหรือองค์การจากภายนอก 
(Outsource) มาท างานแทนการจ้างพนักงานประจ าที่มีภาระเงินเดือนและสวัสดิการสูง 
อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้นั้น ยิ่งส่งผลให้การจัดการทุนมนุษย์
ในระยะการออกจากงานมีความส าคัญมากข้ึน  

การจัดการทุนมนุษย์ในระยะการออกจากงาน จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและก ากับการ
ออกของคนงานจากองค์การ นอกจากกิจกรรมปกติท่ีฝ่ายจัดการทุนมนุษย์ต้องดูแล เช่น การเก็บคืน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่องค์การเคยมอบให้พนักงานไว้ใช้งาน การเก็บกุญแจและรายงานต่างๆ 
สรุปแฟ้มประวัติการจ้างงาน การด าเนินการเรื่องการจ่ายเงินก่อนออกจากงาน และการสัมภาษณ์
ก่อนออกเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสาเหตุของการลาออก ปัจจุบันหลายองค์การยังให้
ความส าคัญกับกิจกรรมการวางแผนการเกษียณให้แก่พนักงานเพ่ือให้คนงานมีการเตรียมพร้อมและ
สามารถปรับตัวเข้ากับวัยเกษียณได้ และกิจกรรมการหางานใหม่ (Outplacement) ให้แก่คนงานใน
กรณีที่องค์การเดิมมีการยุบ เลิก หรือควบกับกิจการใหม่ด้วย เช่น มีการฝึกอบรมคนงานให้มีความ
พร้อมที่จะออกไปท างานกับองค์การใหม่ที่ได้จัดเตรียมติดต่อไว้ให้ เมื่อองค์การเดิมต้องยุบเลิก หรือ
การโฆษณาหางานใหม่ให้ในนามขององค์การเดิม หรือการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพทางเลือกอ่ืนๆ 
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือให้คนงานที่ต้องออกจากงานได้มีงานท าต่อไป 

 สรุป การจัดการทุนมนุษย์เป็นการเสริมสร้างมนุษยธรรม และเป็นการสร้างมนุษย์ให้มี
ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง แล้วเสริมมนุษยธรรมให้มีความก้าวหน้า  ละการใช้สัญชาตญาณอย่างสัตว์
เพ่ือให้มีความคิดนึกอย่างมนุษย์ ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการทุนมนุษย์ คือ การส่งเสริมให้มนุษย์
ละอหังการ มมังการ ละความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด มนุษย์ผู้นั้นก็จะบังเกิดสันติสุข สังคมก็
จะมีสันติภาพ  และประการส าคัญเป้าหมายสูงสุดของการจัดการทุนมนุษย์ คือ เมื่อมนุษย์ได้รับการ
พัฒนาสังคมที่มนุษย์อาศัยก็จะกลายเป็นสังคมที่เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่ที่ดีงาม เป็นสังคมที่สงบสุข 
มั่นคงราบรื่น มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจนและสามารถพ่ึงตนเองได้ ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุก    
 

ความหมายของไตรสิกขา 
บทความนี้จึงรวบรวมค าอธิบายจากวรรณกรรมชั้นรองลงมา ซึ่งอรรถกถาจารย์และ

นักวิชาการร่วมสมัยได้ขยายความเพ่ิมเติมจากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้ ว่า การศึกษาและของเขต
ของการศึกษา ไว้ในวิมุตติมรรคว่า สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอด
เยี่ยมและการศึกษาเพ่ือความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา)  (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
และคณะ. 2548: 4 )เป็นการพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค 



925การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรค
กับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ 4 ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอัน
ประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่
พ่ึงพาอวิชชา ตัณหา อุปทานน้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง าของมัน พร้อมกับที่เรามีปัญญา
เพ่ิมขึ้นและด าเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนหระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข์ก็หมดก็
บรรลุเป้าหมายเป็นนิโรธ โดยสมบูรณ์ซึ่ง ศีล สมาธิ ปัญญาให้ถือว่าเป็นทฤษฎีถ้าเป็นการปฏิบัติต้อง 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2550 : 7) เป็นปัญญาแล้วเป็นศีลแล้วเป็นสมาธิส าหรับศีล
สมาธิปัญญาที่วางไว้เป็นรูปทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดถูกตามรูปของทฤษฎีคือเรียงตามล าดับจากต่ าไปหา
สูงแต่พอถึงที่ปฏิบัติแล้วต้องดึงปัญญามาน าหน้าและปัญญานั้นจะงอกงามเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไป
เพราะว่ามีสมาธิแล้วปัญญาก็จะงอกงามกว่าเดิมปัญญาจูงให้ศีลสมาธิเดินไปถูกทางแล้วก็จะเพ่ิมกา
ลังให้แก่ปัญญาให้สูงขึ้นไป (พุทธทาสภิกขุ. ม.ม.ป.:198 ) ไตรสิกขาจึงเป็น การศึกษาสามประการ
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่
ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะน าไปสู่อารยะธรรมที่ถูกต้อง ศีล
เรียกว่า สีลสิกขา สมาธิเรียกว่าจิตสิกขาและปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขา ...”  คืออริยมรรคมีองค์ 8 
แต่พูดในฐานะที่เป็นระบบฝึกฝนอบรมเมื่อจัดเป็นระบบฝึกฝนอบรมก็จะฝึกฝนสามมิติเท่านั้นคือ
ทางด้านปัญญาทางด้านศีลทางด้านจิตทางด้านปัญญาเป็นเร่ืองทางความรู้ความเข้าใจแนวคิด
ค่านิยมที่ถูกต้องทางด้านศีลการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้อยู่ในกรอบสอดคล้องกับ
ความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตเป็นการพัฒนาจิตให้มีสมาธิพัฒนาจิตให้มีความเพียรพัฒนาจิตให้มีสติ
ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา 3 องค์ประกอบนี้เป็น 3 มิตติ้องทาไปด้วยกันเรื่องเดียวกันท าไปด้วยกันเพ่ือ
จุดประสงค์เดียวกันจึงตรัสรวมกันไม่ได้หมายความว่าต้องท าศีลก่อนให้สมบูรณ์แล้วต้องมาท าสมาธิ
ทาสมาธิสมบูรณ์แล้วมาท าปัญญา (ระวี ภาวิไล. 2528 : 18) 

สรุปได้ว่า ค าว่า ไตรสิขา ก็คือสิกขา 3 หมายถึง ข้อส าหรับศึกษาการศึกษาข้อปฏิบัติที่พึง
ศึกษาการฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่าง คือ  

1) อธิสีลสิกขาข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางประพฤติ (ทางกายวาจา) อย่างสูง  
2) อธิจิตตสิกขาข้อปฏิบัติสาหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดสมาธิอย่างสูงคือศึกษาเรื่องจิต

อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ 
3) อธิปัญญาสิกขาข้อปฏิบัติสาหรับฝึกหัดอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายหลักไตรสิกขาไว้ในเรื่อง “พระพุทธศาสนา

พัฒนาคนและสังคม” ว่าการศึกษา (สิกขา) แยกซอยออกไปเป็น 3 ด้านโดยสอดคล้องกับ
องค์ประกอบแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มี 3 ด้านคือพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเรียกว่า
ไตรสิกขาซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้  

1. อธิสีลสิกขา คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมหมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางกาย
และวาจาให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดีสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์มี 2 
ประเภทคือ  
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(1) สิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่เพ่ือนมนุษย์รวมทั้งสัตว์อ่ืน  
(2) สิ่งแวดล้อมทางวัตถุได้แก่ปัจจัย 4 เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยี

และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 
ขอบเขตของศีลไว้ว่าศีลมีขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาที่ปรากฏภายนอกคือถ้า

ภายนอกเรียบร้อยตามวินัยแม้ใจจะเสียไปบ้างก็ไม่นับว่าเสียในส่วนศีลดังนั้นพระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต) จึงได้แบ่งศีลออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 4 หมวดคือ (พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต). 2549 : 
374) 

(1) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกันหรือท างาน
ท ากิจการร่วมกันเป็นชุมชนเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรตลอดจนเป็นประเทศชาติจะต้องมีกฎเกณฑ์
กติกาตลอดจนกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อยความประสานสอดคล้องความ
เกื้อหนุนต่อกันความร่วมรับผิดชอบและสามัคคีที่จะเอ้ือโอกาสหรือเป็นหลักประกันให้ชีวิตความ
เป็นอยู่และกิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยดีสมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้นเช่น
โรงเรียนก็ต้องมีกฎกติกาที่เป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกันสาหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่ง
มนุษยชาติทั้งหมด ก็คือ ศีล 5  

(2) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรียสังวร) เรารับรู้สิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์คือ
ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็นเช่นดูไม่เป็นฟังไม่เป็นแทนที่จะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษเช่น
เกิดความลุ่มหลงมัวเมาถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเป็นต้นตลอดจนน าไปสู่การใช้มือและ
สมองเพ่ือการแย่งชิงหรือท าลายจึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้อินทรีย์ให้ดูฟัง  เป็นต้นอย่างมีสติ
เมื่อดูเป็น ฟังเป็นเช่นดูทีวีเป็นฟังวิทยุเป็นรู้จักใช้ตาหูแสวงหาความรู้เป็นต้นก็จะได้ปัญญาได้คุณภาพ
ชีวิตและน าไปสู่การใช้มือและสมองเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์หลักปฏิบัติที่
ส าคัญในการใช้อินทรีย์คือ  

1) รู้จักพิจารณาเลือกเป็นสิ่งที่จะดูจะฟังเป็นต้นแยกแยะได้อย่างรู้เท่าทันว่าสิ่งใด
รายการใดดีงามหรือไม่เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัยแล้วหลีกละเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นโทษภัย
และรับดูรับฟังสิ่งทีด่ีงามเป็นประโยชน์  

2) ดูฟังเป็นต้นอย่างมีสติควบคุมตนเองได้รู้จักประมาณรู้พอดีไม่ปล่อยตัวให้ลุ่มหลง
มัวเมาตกเป็นทาสของสิ่งที่ดูที่ฟังเป็นต้นนั้นอันจะท าให้สิ้นเปลืองเงินทองสูญเสียเวลาเสียสุขภาพเสีย
การงานเสียการเล่าเรียนเป็นต้น 

3) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิงไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจแต่รู้จักดู
รู้จักฟังให้ได้คุณค่าที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้นโดยเฉพาะที่ส าคัญคือต้องให้ได้ปัญญาและ
คติท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม  

 (3) การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การท ามาหาเลี้ยงชีพเป็นพฤติกรรม
หลักในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ถ้ามีผู้หาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริตเป็นมิจฉาชีพนอกจากชีวิตของคน
นั้นเองจะชั่วร้ายเสื่อมเสียแล้วก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมากจึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่งใน
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เรื่องการพัฒนาสัมมาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพคือหาเลี้ยง
ชีวิตโดยทางสุจริตไม่ผิดกฎหมายสัมมาชีพพึงมีลักษณะที่ส าคัญๆดังนี้  

- เป็นอาชีพการงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ก่อเวรภัยหรือสร้างความเดือดร้อน
เสียหายแก่สังคม  

- เป็นอาชีพการงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมทางใดทางหนึ่ง  
- เป็นอาชีพการงานที่ช่วยให้ผู้ท าได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้นทั้งด้าน

พฤติกรรมด้านจิตใจและด้านปัญญา  
- เป็นอาชีพการงานที่ไม่ท าลายคุณค่าของชีวิตและไม่เสื่อมเสียคุณภาพชีวิตแต่ท า

ให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ 
- เป็นอาชีพการงานที่ท าให้ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย

ก าลังสติปัญญาความเพียรพยายามความสามารถและฝีมือของตนและท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความ
เชี่ยวชาญจัดเจนหรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป   

(4) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญา (ปัจจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย์ใน
ทีสุ่ดก็มาลงที่การกินใช้เสพบริโภคถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภคก็จะก่อปัญหาอย่าง
มากทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมและแก่โลกเพราะเขาจะกินใช้บริโภคปัจจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลาย
รวมทั้งเทคโนโลยีด้วยโมหะก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยความเสื่อมเสียคุณภาพชีวิต
การใช้จ่ายสิ้นเปลืองการขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกันในสังคมการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
การก่อมลภาวะเป็นต้นจึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการกินใช้เสพบริโภคให้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจาก
ปัญญาที่รู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย 4 ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแต่
รับประทานอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีไม่ใช่กินเพียงเพ่ือเอร็ดอร่อยอวดโก้
อวดฐานะหรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่าให้เป็นการกินด้วยปัญญาที่ท าให้รู้จักประมาณในการบริโภคหรือ
กินพอดีที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยสิ่งต่างๆอย่างประหยัดซึ่งทาให้ได้ประโยชน์
มากที่สุด โดยสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ปัจจัยปฏิเสวนา หมายถึงการใช้ปัญญาท าความเข้าใจแล้วบริโภค
ปัจจัยทั้งหลายให้ได้ผลตรงพอดีตามคุณค่าแท้ที่เป็นจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้นๆ ศีลหมวดนี้มี
หลักในการปฏิบัติดังนี้  

1) บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่า การมี-ใช้-บริโภคสิ่งเหล่านั้นมิใช่เป็นจุดหมาย
ของชีวิตแต่มันเป็นปัจจัยเครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เราสามารถพัฒนาชีวิตและทาการสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป  

2) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคใช้สอยสิ่งนั้นๆ
เช่นการสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยปกป้องเท้ามิให้เป็นอันตรายจากสิ่งกระทบกระทั่งและ
เชื้อโรคเป็นต้นและเพ่ือช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็วทนนานเป็นต้นมิใช่สวมใส่เพ่ืออวดโก้แสดง
ฐานะกันตามค่านิยมท่ีเลื่อนลอย  
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3) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณประเภทและคุณสมบัติของสิ่งที่
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งนั้นเช่นบริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภทซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายท่ีจะช่วยให้มีสุขภาพดี 

4) สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตเช่นสิ่งที่
ท าลายสุขภาพเป็นต้นโดยไม่เห็นแก่การเสพรสหรือความโก้หรูหราเป็นต้น  

2. อธิจิตตสิกขา หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจมีความส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมเนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา
และเป็นไปตามเจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะ
ควบคุมดูแลและ น าพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามด้วยแม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ ยิ่งไปกว่า
นั้นปัญญาจะเจริญงอกงามได้ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหาเอาใจใส่มีความเพียรพยายามที่จะ
คิดค้นไม่ท้อถอยยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ไม่
ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่านกระวนกระวายคือต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจนเจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่ว
ตลอดจิตที่ฝึกดีแล้วจึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาทางานและพัฒนาอย่างได้ผลการพัฒนาจิตใจนี้มีสมาธิ
เป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลางจึงเรียกง่ายๆว่า "สมาธิ" และอาจแยกออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติ
ของจิตใจในด้านต่างๆ คือ  

1) พัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นคุณภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้
ดีงามให้เป็นจิตใจที่สูงประณีตและประเสริฐเช่นหลักอิทธิบาท 4 จาคะคือความมีน้าใจเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กตัญญูกตเวทิตาหิริ คือความละอายต่อบาปละอายใจต่อการทาความชั่วโอตตัปปะคือ
ความกลัวบาปเกรงกลัวต่อความชั่วคร้ามขยาดต่อทุจริตคารวะคือความเคารพความใส่ใจรู้จักให้
ความส าคัญแก่สิ่งนั้นนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมมัทวะ คือความอ่อนโยนสุภาพนุ่มนวลไม่กระด้าง  

2) พัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจโดยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ทาให้
จิตใจมีความเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงแกล้วกล้าสามารถทากิจหน้าที่ได้ผลดีเช่นฉันทะคือความใฝ่รู้ใฝ่
สร้างสรรค์วิริยะอุตสาหะจิตตะคือความมีใจจดจ่อหรือสิ่งที่ท าสัจจะคือความตั้งใจจริงอธิษฐานคือ
ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวตบะคือพลังเผากิเลสสติคือความระลึกนึกได้สมาธิคือภาวะจิตที่ตั้งม่ันแน่วแน่  

3) พัฒนาความสุขและภาวะที่เก้ือหนุนสุขภาพของจิตใจคุณสมบัติที่ควรเสริมสร้าง
ขึ้นให้มีอยู่ประจ าในจิตใจเพ่ือความมีสุขภาพจิตที่ดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายอย่างโดยเฉพาะ
เช่นปราโมทย์คือความร่าเริงสดชื่นปีติคือความอ่ิมใจปัสสัทธิ คือความสงบเย็นสุขคือความคล่องใจ
สันติคือความสงบเกษมคือความปลอดโปร่งสีติภาพคือความเย็นสบายเสรีภาพคือความมีใจเสรีเป็น
อิสระ ปริโยทาตตา คือความผ่องใสวิมริยาทิกัตตา คือความมีใจไร้พรมแดน การพัฒนาในด้านจิตใจ
นี้เมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปความส าคัญของสมาธิที่เป็นแกนหรือเป็นศูนย์กลางจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นและเมื่อ
สมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วดิ่งอยู่ตัวอย่างแท้จริงแล้วผู้บาเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตที่เรียกว่า  
"ฌาน" ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูง การพัฒนาจิตใจหรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้แม้จะมีประโยชน์มากมาย
นาไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ได้หลายอย่างเช่นในเรื่องพลังจิตและในด้านการหาความสุขทางจิตใจแต่
คุณค่าแท้จริงที่ท่านมุ่งหมายก็คือเพ่ือเป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญาการท างาน
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ทางปัญญาที่ยิ่งละเอียดซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้นก็ยิ่งต้องการสมาธิจิตสูงขึ้นการพัฒนาจิตใจหรือ
สมาธินี้จึงมีความส าคัญมาก  

3. อธิปัญญาสิกขา หมายถึงการพัฒนาปัญญาซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญา
เป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่า
จะมีปัญญาชี้นาหรือบอกทางให้เท่าใดและปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจเช่นเมื่อ
จิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้การพัฒนา
ปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับเช่น  

1) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จความรู้ความ
เข้าใจข้อมูลความรู้รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายได้ถูกต้องชัดเจนการรับรู้
เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริงตรงตามสภาวะของสิ่งนั้นๆหรือตามที่มันเป็นความรู้จักจับสาระของ
ความรู้หรือเรื่องราวต่างๆ รู้จุดรู้ประเด็นสามารถยกขึ้นพูดยกขึ้นชี้แสดงหรือยกขึ้นวางเป็นหลักได้
ความรู้จักสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตนให้ผู้อ่ืนรู้ตามเห็นตามเป็นต้น
การคิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนและเที่ยงตรงความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัย
ของเรื่องราวต่างๆ ที่จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและท าการสร้างสรรค์ต่างๆได้ความรู้จักจัดท า
ด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆให้ส าเร็จผลตามที่มุ่งหมายความรู้จักเชื่อมสัมพันธ์
ประสบการณ์ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆโยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมที่ชัดเจนหรือโยงออก
ไปสู่ความหยั่งรู้หยั่งเห็นใหม่ๆได้ 

2) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามความรู้เข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัยมองเห็นภาวะ และ
กระบวนการที่ชีวิตสังคมและโลกคือหมู่สัตว์มีความเป็นมา และจะเป็นไปตามกระแสแห่งเจตจ านง
และเหตุปัจจัยที่ตนประกอบสร้างสมจัดสรรและมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืนทั้งหลายเรียกง่ายๆ ว่า
เป็นไปตามกรรม  

3) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงามความรู้เข้าใจเข้าถึงเท่าทัน
ความจริงของสังขารคือโลก และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายทาจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์และมีชีวิตที่เป็นอยู่ ด้วย
ปัญญาอย่างแท้จริง 

การศึกษา 3  ด้านที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี้เป็นหลักใหญ่ของ
พระพุทธศาสนาเป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาคนจากหลักไตรสิกขานี้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมและข้อธรรมแยกย่อยออกไปมากมายอย่างที่เรามักเห็นหรือได้ยิน
เป็นหมวดๆหรือเป็นชุดๆ มี 3 ข้อบ้าง 4 ข้อบ้าง 5 ข้อบ้างฯลฯ หลักธรรมแต่ละหมวดแต่ละชุด
เหล่านั้นก็คือข้อปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมในขั้นตอนหรือในส่วนปลีกย่อยต่างๆแต่ละ
หมวดแต่ละชุดมักจะมีสาระบางส่วนของไตรสิกขาครบทั้ง 3 อย่างประสานหรือบูรณาการกันอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความเหมาะสมกับกรณีนั้นๆหลักไตรสิกขามีความสัมพันธ์กับหลัก
อัฏฐังคิกมรรคคือมรรคมีองค์ 8 (เรียกเต็มๆว่าอริยอัฏฐังคิกมรรค) ซึ่งแปลว่าทางมีองค์ 8 ที่รู้จักกัน
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ในชื่อว่าทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา/the middle way) นั้นเมื่อย่นย่อลงก็ได้เท่ากับไตรสิกขา
หรือสิกขา 3 ได้แก่ สีลสมาธิและปัญญาเป็นแต่ในทางสายกลางจัดเอาปัญญาขึ้นก่อนเท่านั้น  (วิ.
มหา.(ไทย)4/14/16.) 

สรุป การศึกษา 3 ด้านที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถือเป็นหลักใหญ่ของ
พระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการจัดการทุนมนุษย์ ส าหรับ ศีล คือ 
การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตได้สะดวกด้วยดี 
การพัฒนาด้านกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี 

 
บทสรุป   
  การจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธนั้น มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องหลาย
หลักธรรม แต่ในที่นี้ได้เลือกหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการจัดการทุนมนุษย์ เนื่องจากมี
ความคิดว่าในการด าเนินชีวิตของคนเรานั้นต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดิ้นรนต่อสู้
เพ่ือให้อยู่รอดและก้าวข้ามผ่านพ้นส่ิงเลวร้ายต่างๆที่เข้ามากระทบการด าเนินชีวิตหรือในหน้าที่การ
งาน พร้อมกันนั้นก็จะต้องรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างอย่างมีสติ มีความรอบคอบและใช้ปัญญา  หากท า
ได้เป็นเบื้องต้นเช่นนี้ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม ทั้งนี้หลักไตรสิกขาเมื่อ
น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการทุนมนุษย์แล้วก็จะส่งผลท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ข้าราชการ 
ในองค์การหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการจัดการทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาถือ
ได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญหรือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทรัพยากรอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ใน
ปัจจุบันถือเป็นนโยบายส าคัญที่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในการที่จะหา
แนวทางหรือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่ทรงประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยคุณภาพซึ่งสอดคล้อง
กับหลักไตรสิกขายังเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่าต่อการบริหารงานทุกๆ อย่าง รวมถึงการจัดการทุนมนุษย์
ด้วยการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการทุนมนุษย์นั้น ดังนั้น การ
จัดการทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาจึงเป็นกระบวนการพัฒนาการบ ริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักปฏิบัติกำรดับเพลิงและกูภ้ัยของ
ส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหำนคร  

Morale In Duties of Firefighters And Rescuers Under The Office 
of Disaster Prevention And Mitigation In Bangkok 

 
พงศกร  เกษรชื่น  จิรายุ  ทรัพย์สิน  นพฤทธิ์  จิตรสายธาร  

 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกั ดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สั งกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบวัดขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 2) ด้านความพึงพอใจในการท างาน 3) ด้าน
ความมั่นคงในการท างาน และ 4) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยเก็บข้อมูลจากนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 
332 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิดโดยมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเชิงปริมาณเท่ากับ 0.916 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที ค่าเอฟ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จะท าการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ใช้วิธีการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ คือ ต้องไม่ใช่บุคคล
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย โดยด าเนินการสัมภาษณ์

                                                           
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร ์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์ 

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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ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามประเด็นที่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
ผลการวิจัย พบว่า  
 1)  ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัด
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.34, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน ( =3.64 , S.D.=0.63) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน  ( =3.41 , S.D.=0.60) 
รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในการท างาน ( =3.37, S.D.=0.65) ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการในการท างาน ( =3.36, S.D.=0.69) ตามล าดับ 
 2)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้าน
สัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชาควรมีความเป็นกลางกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ควรที่จะสร้างแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานที่ดี เกี่ยวกับด้านเวลา  ด้ านความมั่นคงและโอกาสบุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามความสามารถ ในวิช าชีพของตนอย่างเป็นระบบ  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
ความสามัคคีสามารถท างานร่วมกัน ได้อย่างดีมีบรรยากาศในการทางานเป็นไปอย่าง กัลยาณมิตร 
ด้านรายได้และสวัสดิการ ควรมีค่าตอบแทน ของการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน  ด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน  สถานที่เหมาะสมในการท างาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย  และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการท างาน  ด้านสุขภาพทั้งกายและ จิตใจของผู้ปฏิบัติงานควร  พิจารณาถึงปัจจัย
ภายนอกที่ท างานด้วย เช่น  ปัญหาทางครอบครัว  สุขภาพ อนามัย 
 3)  แนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) ด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ทุกคนในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
และเมื่อท่านประสบปัญหาในการท างานหรือเรื่องส่วนตัวท่านสามารถปรึกษาเพ่ือนร่วมงานได้ ใน
องค์กรของท่านทุกคนมีความเครารพนับถือกันด้วยความจริงใจ และท่านและเพ่ือนร่วมงานสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นกันเอง 2) ด้านความพึงพอในใน
การท างาน ควรได้รับขวัญและก าลังใจในการท างานอยู่เสมอ ควรยินดีที่จะอยู่ในองค์กรนี้ในอาชีพนี้
จนกว่าเกษียณ และควรมีความสุขในการท างานตามหน้ าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ควรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานแต่ละวัน 3) ด้านความมั่นคงในการท างาน ควรมีความรู้มั่นใจใน
ต าแหน่งงานที่ท่านท าอยู่ว่ามีความมั่นคง ควรมีสวัสดิการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
เจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และควรมีโอกาสที่ จะเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นตามความรู้
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ความสามารถของท่าน ควรรู้สึกมีเกียรติ ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเพ่ือนร่วมงาน  และ 
4) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อเดือดร้อนสามารถพ่ึงพาอาศัยจากสวัสดิการของหน่วยงานได้ 
ควรรู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ควรได้รับสวัสดิการเหมาะสมกับ
หน้าที่การงาน และควรต้องการหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการท างานในเวลาปกติ 
 
Abstract 

The purposes of this study were (1) to study the level of morale in duties of 
firefighters and rescuers under the Office of Disaster Prevention and Mitigation in 
Bangkok; 2) to study factors relating to morale in duties of firefighters and rescuers 
under the Office of Disaster Prevention and Mitigation in Bangkok; and 3) to study 
guidelines for building morale in duties of firefighters and rescuers under the Office 
of Disaster Prevention and Mitigation in Bangkok. The research methodology was 
mixed between quantitative research and qualitative research. The research 
instrument of quantitative research was consisted of the morale testing in duties of 
firefighters and rescuers under the Office of Disaster Prevention and Mitigation 
through 4 aspects as follows: (1) relationship in the organization; (2) work 
satisfaction; (3) work security; and (4) compensation and fringe benefits. A sample of 
332 cases was drawn from the Office of Disaster Prevention and Mitigation in 
Bangkok by using multi-stage sampling. Data collections were used by 
questionnaires. The nature of the questionnaires were included both a closed-end 
and open-end with its reliability at 0.916. The hypotheses of the study have been 
tested by F-test, one-way analysis of variance. In the even that there were found 
different significances at the level of 0.05; then it would be analyzed using the least 
significant difference method. For the qualitative research, the method of interview 
was with key informants, conducted an interview with 10 informants using 
purposive sampling method and techniques for analyzing content in context. 
Specification would not be people in the sample in quantitative research. They 
were firefighters and rescuers conducting interviews between February and August 
2016, which could be interviewed from relevant literature reviews and quantitative 
data, obtained from the questionnaire responses that were covered in line with the 
hypothesis by using the specific selection method and using techniques for 
analyzing content in context. 

The results of the study were as follows:  
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1) Morale at the level of firefighters and rescuers under the Office of Disaster 
Prevention and Mitigation in Bangkok, overall the average value was at a medium 
level ( X =3.34, S.D.=0.51). When considering in each aspect, it was found that 
morale in the duties of firefighters and rescuers under the Office of Disaster 
Prevention and Mitigation in Bangkok, overall the average values were in the high 
level and medium level. The aspect with the highest level of average was the work 
security ( X =3.64, SD=0.63); and the aspect with the highest level of average was 
the relationship in the organization ( X =3.41, SD=0.60) ; followed by work 
satisfaction ( X =3.37, S =0.65) ; compensation and fringe benefits ( X =3.36, SD=0.69) 
respectively. 

2) Factors related to the morale in firefighters and rescuers under the Office 
of Disaster Prevention and Mitigation in Bangkok, in the relationship in the 
organization aspect, supervisors should be neutral with their subordinates. 
Supervisors should create a role model for good work and punctuality. For security 
and opportunities, individuals were appointed to promote a salary based on their 
competency systematically in their profession. In relationship in the organization 
and unity aspect, they could work together as well as having a work atmosphere 
that is friendly. In compensation and fringe benefits aspect, employees should have 
compensation of work beyond the salary. Operational conditions aspect, the right 
place to work and the amount of work were assigned and equipped to facilitate 
work. Physical and mental health of workers aspect, it should consider external 
factors also such as family problems and healthy problem. 

3) Guidelines for creating morale in the duties of firefighters and rescuers 
under the Office of Disaster Prevention and Mitigation in Bangkok were found as 
follows: 1) relationship in the organization aspect, everyone in the organization was 
very cooperative in their work. When employees encountered problems in work or 
personal matters, they could consult their colleagues. In organization, everyone was 
sincerely treated with respect. And colleagues could exchange ideas on the subject 
matter of work in a friendly way, 2) work satisfaction aspect, employees should 
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always be encouraged to work. They should be accompanied in this organization 
until retirement and should be happy to be assigned and enthusiastic about the 
day-to-day work, 3) work security aspect, employees should have knowledge and 
confidence in the stability position that they were doing. They should have good 
fringe benefits in case of an accident, Illness or events. They should have the 
opportunity to promote higher positions according to his/her knowledge and ability. 
They should be honored and accepted by the general public and colleagues and, 
4) in compensation and fringe benefits aspect, when employees would be trouble; 
they could rely on the fringe benefits of the agency. They should feel satisfied with 
the compensation according to the assignment. They should receive benefits that 
were suitable for work and could want to find extra income in addition to normal 
working hours. 
 
บทน ำ (Introduction) 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้ทุก
คนร่วมกันท างานด้วยความส าเร็จ สามัคคี มีความพึงพอใจโดยแต่ละบุคคลมีความมุ่งมั่นถึง
วัตถุประสงค์อย่างแรงกล้าและมีความพยายามที่จะธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างกันและมี
ความมุ่งหวังที่จะท าให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่
องค์กรได้สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดขึ้น ก าลังใจที่ดีจึ งเป็นสิ่งส าคัญในการ
บริหารงานอย่างยิ่งเพราะขวัญและก าลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญก าลังใจจึง
เป็นหัวใจของการบริหารงาน องค์การใดที่มีบุคคลที่มีขวัญก าลังใจดีก็ย่อมสามารถสร้างผลงานที่มี
คุณภาพให้กับหน่วยงานได้ ขวัญและก าลังใจยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท าให้บุคลากรมีระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาขององค์การ มีความ
เข้าใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ มีความคิดริเริ่มที่พัฒนากิจการงานให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นและภักดี
ต่อองค์การและจะท าให้องค์การมีความเข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได้  
 ขวัญ เป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรม ขวัญที่มีก าลังมาหรือขวัญ
ที่มีก าลังน้อยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคลแตกต่างกันตามไปด้วย ผู้ที่มีขวัญในการ
ท างานดีจะมีความกระตือรือร้นในการท างาน ดังนั้นการสร้าขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญที่ต้องน าเข้ามาเป็นหลักในการบริหาร จัดการภายในองค์การ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและ
ก าลังในการปฏิบัติงานนั้น ประกอบไปด้วย ปัจจัย ทางด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม (ร.ท. พีริศร เปร่ืองเวทย์.  2549:2) สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพล
พอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของ บุคลากรในหน่วยงาน ขวัญและก าลังใจในการ
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ท างานจึงเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน จิตใจคน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการ
ท างานของคนในองค์การโดยจะแสดงออกให้เห็นเป็น รูปพฤติกรรมต่าง ๆ ในการท างาน เช่น ความ
กระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติงาน ความหวังในการที่จะ เจริญเติบโตในอาชีพ ความกลัว ความ
เฉื่อยช า และความหวาดระแวง (ร.ท. พีริศร เปรื่องเวทย์.  2549:2) เป็นต้น ขวัญและก าลังใจเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากบุคลากรไม่มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานจะท าให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ ไม่มี ก าลังใจในการท างาน ในทางตรงกันข้าม 
หากองค์กรมีบุคลากรที่มีขวัญและก าลังใจในการท างาน สูงก็จะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
จึงควรสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้บุคลากร ในหน่วยงานมีความ
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความสุขและมีความ พอใจในงานที่ท าการที่จะท าให้
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เก้ือกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานราชการ ทางการศึกษามีจ านวนมาก จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การท างาน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจ หรือมี
ขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในที่สุด 
จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าขวัญและก าลังใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีขวัญและก าลังใจที่ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์การเพราะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหลายประการ 
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์.  2547:134) ได้กล่าวถึงขวัญและก าลังใจในแนวทางเดียวกันว่า ค าว่า 
“ขวัญและก าลังใจ” ทางการศึกษาได้เข้ามาและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร เนื่องจาก
ผู้บริหารตระหนักดีว่าทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญที่สุด คือ คน เพราะคนเป็นผู้ท าให้งานส าเร็จ
หรือล้มเหลวมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ า บุคคลที่มีขวัญดีจะมีพฤติกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นที่จะ
ร่วมท างานอยู่ในระเบียบวินัยและเต็มใจที่จะท าตามระเบียบข้อบังคับ มีแรงจูงใจและความสนใจใน
งานอย่างมากมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
 การเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์กร เพราะเนื่องจาก
ขวัญจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรดังที่ ราล์ฟ เดวิส (Ralf David.  1994 : 34.  อ้างถึงใน เสนาะ  
ติยาว์.  2535 : 168) ได้กล่าวถึงขวัญไว้ดังนี้ 
 1.  ก่อให้เกิดก าลังในการปฏิบัติงานที่จะร่วมมือให้งานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 2.  ผู้ปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 3.  การท างานมีระเบียบวินัย ไม่มีการฝ่าฝืนค าสั่ง กฎเกณฑ์และข้อบังคับ 
 4.  ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานอุทิตสติปัญญา และก าลังความสามารถให้แก่องค์กรในยามที่
ประสพความคับขัน 
 5.  ผู้ปฏิบัติงานมีความพอใจในงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กร 
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 6.  ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
 7.  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล หรือตามที่ร้องขอกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรวจตราป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ
อ่ืนๆ ส ารวจและจัดท าแผนที่แหล่งน้ าแหล่งชุมชนและเส้นทางตามจุดอันตราย ดูแลและรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส 
ฝึกอบรมปฏิบัติงานให้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลืองานด้านบริการแก้
ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ตามท่ีร้องขอและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน
พบว่าด้านสภาพเศรษฐกิจทรุดตัว แต่เงินเดือนและรายได้สวัสดิการไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่มีอันตรายเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ทันสมัย  เมื่อเทียบ
กับสภาพการเจริญเติบโตของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสภาพเหล่านี้ส่งผลท าให้ นัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความเบื่อหน่ายไม่ตั้งใจ
ท างาน ขาดงาน ไม่ทุ่มเท ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานลดต่ าลง ซึ่งกรณีเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ความส าเร็จขององค์กรเกิดขึ้นได้ยาก ไม่
สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานทางด้านการดูแลทุกข์สุขและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนย่อหย่อนประสิทธิภาพลงได้ 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเนื่องจากผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพราะปัจจุบันจะมีนักปฏิบัติการดับเพลิงมีพฤติกรรมเบื่อการท างาน เบื่อเพ่ือน
ร่วมงาน ท างานไม่ทันเวลา ท าให้เกิดแตกแยกในองค์การ ฉะนั้นขวัญและก าลังใจจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติและการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มสังคมขององค์กรเพราะจะท าให้
บุคลากรเกิดวิธีปฏิบัติที่ทุกคนร่วมกันยึดถือความส าเร็จขององค์กรอาจขึ้นอยู่กับความสามารถเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรของตนเองและเปลี่ยนแปลงเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
องค์กรทุกแห่งต่างมีวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไป ขวัญและก าลังใจจะน าไปสู่กฎของ
พฤติกรรมที่จะกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวัญและก าลังใจจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความสอดคล้องระหว่างผู้ปฏิบัติและองค์กรด้วย ดังนั้น ขวัญและก าลังใจจะ
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่ก าหนดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
นักปฏิบัติการดับเพลิ งและกู้ภั ยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน พ้ืนที่ เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะท าให้ได้ทราบข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาปรับปรุงและน าไปสู่
แนวทางในการบ ารุงขวัญ และวางแผนปรับปรุงคุณภาพการท างานของบุคลากรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Research Objectives) 
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 1.  เพ่ือศึกษาระดับการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Research Methods) 

 การวิจัยเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของ
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น  2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่  1  กำรวิจัยเชิงปริมำณ   

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1  นักปฏิบัติการดับเพลิงของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวนทั้งสิ้น 

1,797 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2558) 
1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน จ านวน 332 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน(Multi – Stage Sampling)  โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamana. 1967: 581) ซึ่ง
ใช้ระดับค่าความเชื่อม่ันที่ 95% ที่นัยส าคัญ 0.05 ดัง  

2.  กำรสุ่มตัวอย่ำง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน(Multi – Stage Sampling)  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มสถานีดับเพลิง 
ขั้นตอนที่  2  จากนั้นใช้วิธีการสุ่มโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดย

พิจารณาจากจ านวนประชากร  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะกระจาย  ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนประชากร  
โดยท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Sampling) โดยใช้ชุมชนเป็นเขตพ้ืนที่ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

 จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม =   จ านวนตัวอย่างท้ังหมด จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม
จ านวนประชากรทั้งหมด
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 จากสูตรจะได้นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานีดับเพลิง
ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวนทั้งสิ้น 332 คน  
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 3.1  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)        5 ระดับ ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการศึกษา
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
   3.1.1  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาการศึกษาขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
     1)  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักปฏิบัติการดับเพลิงของส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา เงินเดือน และ ระยะเวลาในการท างาน มีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ  
(Checklist)   
     2)  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ       
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 24 
ข้อ  
    3)  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale)  ที่มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
   5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ประกอบ  กรรณสูตร.  2542 : 108)  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 –4.49 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 –3.49 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 –2.49 หมายความว่า ระดบัความคิดเห็นมากที่สุด 
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 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 –1.49 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   3.2  ขั้นตอนกำรสร้ำงและตรวจหำคุณภำพเครื่องมือ   
   ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
    3.2.1  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
ตามหลักระเบียบและวัตถุประสงค์ของการวิจัยหลัก  เพื่อเป็นกรอบประเด็นค าถาม   
   3.2.2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเขียนเป็นข้อกระทงความ (Item) ของแบบ
สอบ ถามตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วม   
   3.2.3  จัดท าร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณาถึงเนื้อหา
รายละเอียดให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
   3.2.4  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ  ประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและรัดกุมยิ่งข้ึน 
   3.2.5  น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือให้
พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้  โดยการจัดท า
หนังสือขอความร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปยังผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
   1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุขตาม 
   2)  อาจารย์ ดร.ศิศิธร ศูนย์กลาง 
   3)  อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์  ลาภจิตร 
 น าผลการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิธีการ  IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ให้คะแนน    +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน    0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   -1    เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่วัดตามวัตถุประสงค์ 
  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ได้จากการค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มี
รายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
   มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบข้อนั้นไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้ค่า IOC ต่ ากว่า 
0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง 
    3.2.6  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
แล้ว น าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความชัดเจน 
    3.2.7  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try  Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน  30  ชุด 
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   3.2.8  น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability )
โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยการใช้สูตรของครอนบาค  
   3.2.9  น าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และ
น าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเป็นคร้ังสุดท้าย  ก่อนจัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
   3.3  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอน  
ดังนี้ 
    3.3.1  จัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพ่ือขออนุญาตต่อนายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อ านวยการ
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามจากนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน
จาก 35 แห่ง 
    3.3.2  เตรียมความพร้อมของแบบสอบถาม ให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปเสนอขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลต่อ พร้อมชี้แจงรายละเอียดของการด าเนินการ
ศึกษาวิจัยและการด าเนินการเพื่อใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
    3.3.3  น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
ลงไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง  
   3.3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนทั้งหมดแล้ว
น ามาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์คัดแบบสอบถามฉบับนั้นออกแล้ว
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่จนครบจากนั้นจึงได้เริ่มท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการ
วิจัยที่เลือก ใช้ในครั้งนี้ 
  3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย น าผลของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม 
บันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติที่เลือกใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   3.4.1  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการ
แจกแจงความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
   3.4.2  วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา 
  3.5  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูลและใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    3.5.1  สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    1)  สถิติหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
    2)  สถิติหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
   3.5.2  สถิติพ้ืนฐาน 
    1)  ค่าร้อยละ (Percentage)  
    2)  ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  
    3)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
     4)  ค่า t (t-test  one samples) 
    5) ค่า F (One - Way Anova) 
 
ขั้นตอนที่ 2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ   
 การวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
พร้อมทั้งขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ เพ่ือ
สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย 
 2.  หลังจากได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้วิจัยน าไปเป็นกรอบ
ในการสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์ 
 3.  ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 
คน ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ คือ ต้อง
ไม่ใช่บุคคลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย โดย
ด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ประเด็นที่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งน่าสนใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
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หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่ง
ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงปริมาณโดย
เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าในอันดับท้ายและเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยของส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดเป็นประเด็น
ค าถามจากนั้นได้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือปรับแก้ไขก่อนที่จะน าไปเก็บข้อมูล
จริง 
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตอน
เอง ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าท าการ
สัมภาษณ์ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวกในการให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
 6.  ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เนื่องจากความ
น่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัยและข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ (สุภางค์  
จันทวานิช.  2553 : 130) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการสาม
เส้า  คือบุคคล สถานที่ และเวลาแตกต่างกัน โดยการควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการ
จดบันทึกอย่างละเอียดและทันทีที่มีการสัมภาษณ์ 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือ
ประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเนื้อหา (Text) จากนั้นจึงน าผลการศึกษาที่ได้เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายหลังที่มีการอภิปรายผล และเพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 
 
ผลกำรวิจัย (Research Results) 
 สรุปผล 

การวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้สรุปผลการวิจัยตาม
ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

สรุปผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 70.95 อายุระหว่าง 

31-40 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 230 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.34 เงินเดือน 20,001-25,000 บาท จ านวน 136  คน คิดเป็นร้อยละ 41.59 และมี
ระยะเวลาในการท างาน  7 ปี – 9 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 41.59 
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2.  ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนัก
ปฏิบัติกำรดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร   

2.1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง( X =3.34, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัด
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น( X =3.64, S.D.=0.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
มากที่สุด คือ ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( X =3.41, S.D.=0.60) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( X =3.37, S.D.=0.65) ด้านการบริการสาธารณะสุข
และสุขภาพอนามัย ( X =3.36, S.D.=0.69) ตามล าดับ ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานและการจราจรและด้านประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร ( X
=3.32, S.D.=0.61) เท่ากัน และน้อยสุด คือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ( X =2.93, S.D.=0.68) 

2.2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิ งและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายด้าน 

2.2.1  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ( X =3.41, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและปานกลาง ซึ่งข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสามล าดับแรก คือ มีการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย ขยะอันตราย อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกก่อนทิ้ง พนักงานขนขยะมีการคัดแยกก่อนท าลาย
และมีการควบคุมการประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงานแปรรูปผลผลิต สิ่ง
ทอโม่หิน อยู่นอกเขตพ้ืนที่เทศบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.53, S.D.=0.85) เท่ากัน และ
รองลงมา การวางผังเมือง ตลาด สถานีขนส่ง โรงเรียน หน่วยงานรัฐ  และเอกชน วัด สถานพยาบาล 
สวนสาธารณะอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสมเข้าถึงง่ายเดินทางสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X
=3.42, S.D.=0.85) และมีการบ าบัดน้ าเน่าเสียด้วยระบบปิด เช่น การสร้างสถานีบ าบัดน้ าเน่าเสีย
และคืนน้ าใสปลอดภัยสู่แหล่งธรรมชาติมีการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ทางเดิน ถนน และท่อระบายน้ า 
อย่าสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.39, S.D.=0.89) ตามล าดับ และน้อยสุด มี
การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ ตามหลักสุขาภิบาลและหลักสุขอนามัย บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลไม่ปล่อยทิ้ง
ลงสู่พ้ืนที่สาธารณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.30, S.D.=0.89)  
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2.2.2  ด้านความพึงพอใจในการท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.37, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากและระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ กรณีเกิดเพลิงไหม้จุดเดียว
หรือหลายจุดรถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่มีจ านวนเพียงพอที่จะดับเพลิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
=3.76, S.D.=0.87) รองลงมา จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและชุมชนให้ห่างไกลยาเสพ
ติดร่วมกับสถานศึกษา เช่น จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพ่ือชิงถ้วยและเงินรางวัล 
ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง( X =3.44, S.D.=1.03) และส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยใน
ชุมชนด้วยการให้คนในชุมชนสอดส่องดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (
X =3.43, S.D.=0.93) ตามล าดับ และน้อยสุด จัดสรรงบประมาณซื้ออุปกรณ์การกีฬาเพ่ิมขึ้นทุกปี 
และมีงบประมาณส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด และมีการติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้งในจุดที่แสงไฟไม่สว่าง และในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X
=3.12, S.D.=1.03) เท่ากัน 

2.2.3  ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (
X =3.64, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากและระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ มีจัดการระบบการจัดการ
เรียนการสอนการจัดการศึกษาในระบบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์แบ่งออกเป็น
โรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.04, S.D.=0.67) 
รองลงมา มีการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
=3.93, S.D.=0.77) และมีการกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.64, S.D.=0.84) ตามล าดับ และน้อยสุด มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านภาษา และอาชีพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.39, S.D.=0.79) 

2.2.4  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.36, S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  ด้านการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและ
ระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือมีการควบคุมการป้องกันและการแพร่
ระบายของโรคติดต่อ ปัญหาโรคที่มากับฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.82, S.D.=0.79)  รองลงมา มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิโครงการ 30 บาท 
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รักษาทุกโรค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=0.86) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้
ความเข้าใจให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.58, S.D.=0.81) 
ตามล าดับ และน้อยสุด มีการจัดน้ าดื่มทั้งฟรีที่สะอาด ปลอดภัย ส าหรับประชาชนตามที่สาธารณะ
ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ ตลาดสด สถานีขนส่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84, 
S.D.=1.02) 

3.  ผลควำมสัมพันธ์ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักปฏิบัติกำรดับเพลิง
และกู้ภัยสังกัดส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  โดยจ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ เงินเดือน และระยะเวลำในกำรท ำงำน 

3.1  เพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจในการท างาน ด้านความมั่นคง
ในการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3.2  อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และ ด้าน
ความพึงพอใจในการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD) พบว่า  

3.2.1ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน พบว่า พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัยที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัยที่มีอายุระหว่าง 41 -50 ปีมีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิ งและกู้ภัย   สั งกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.2.2 ด้านความพึงพอใจในการท างาน พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุ 51 ปี
ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัด
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านด้านความพึงพอใจในการท างาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีอายุ 51ปีขึ้นไป นักปฏิบัติการดับเพลิงและ
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กู้ภัยที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป  มีความ
คิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัดป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านความพึงพอในในการท างาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05         

3.3  ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านด้านความมั่นคงในการท างาน  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู ่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) พบว่า 

3.3.1  ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัดป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านความมั่นคงในการท างาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3.2  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี        
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษากับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.4  เงินเดือน พบว่า นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีเงินเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน  ด้านความพึงพอใจในการท างาน  ด้านความมั่นคงในการท างาน และ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย เป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD) พบว่า 

3.4.1  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก ปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ด้าน
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ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัยที่มีเงินเดือน 20,001 – 25,000 บาท  มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

3.4.2  ด้านความพึงพอใจในการท างาน พบว่าพบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัยที่มีเงินเดือน ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีเงินเดือน 20,001 
-25,000 บาท มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก ปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัย  สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้านความพึงพอใจใน
การท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
เงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก 
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ด้านความพึงพอใจในการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4.3  ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่าพบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัยที่มีเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีเงินเดือน 20,001 -
25,000บาท นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้านความมั่นคงในการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

3.4.4  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
เงินเดือน ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท กับ นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีเงินเดือน 20,001 – 
25,000 บาท มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 
สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3.5  ระยะเวลาในการท างาน พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัด
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

3.5.1  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่านักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
ระยะเวลา 1 ปี -3 ปี กับนักปฏิบัติการดับเพลิง ความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  สั งกัดป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีระยะเวลา 4 ปี -6 ปี กับนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มี
ระยะเวลาในการท างาน 7 ปี – 9 ปี มีความคิดเห็นต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
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ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย  สังกัดป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
1.  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน พบว่า ปัญหาขยะเกิดจากการจัดเก็บขยะประชาชนไม่

เข้าใจ ขาดความรู้การคัดแยกขยะ สถานที่ทิ้ง วิธีการก าจัดขยะ ประชาชนนอกเขตพ้ืนที่น าขยะเข้า
มาท้ิง ซ่ึงเป็นปัญหาที่สะสมมานาน การแก้ปัญหาของเทศบาลทุกสมัยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ปัญหาน้ าเน่าเสียเกิดจากวิถีชีวิตประชาชนแบบดั้งเดิม ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ทิ้งขยะลงคู คลอง 
ท่อ  ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร ไม่ขออนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ขออนุมัติ
จากนายช่างเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีการลุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะ สาเหตุอาจเกิดจากการขอใบอนุญาต
ต่างๆ ล่าช้า และกลิ่นต่างๆ จากการประกอบกิจการ ร้านอาหาร ปัญหามลพิษด้านเสียงเกิดจาก
รถจักรยานยนต์แต่งดัดแปลง ร้านอาหาร สถานบันเทิง  ร้านเครื่องเสียง เปิดเพลงเสียงดัง การ
โฆษณาไม่มีการควบคุมเสียง การลักลอบฆ่าสัตว์เพ่ือบริโภคแบบผิดกฎหมาย ไม่ผ่านโรงฆ่าสัตว์ ไม่
สะอาด และปลอดภัย ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่รอบโรงฆ่าสัตว์ได้รับผลกระทบจากกลิ่นและน้ าเน่า
เสีย ผังเมืองของเทศบาลท าให้เกิดชุมชนแออัด ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการวางผังเมือง การ
บริหารจัดการปัญหาดังกล่าวแนะวิธีการลดประมาณขยะในครัวเรือน เทศบาลควรตรวจสอบกิจการ
ค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นระยะ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง เทศบาลควรบังคับใช้กฎหมายเทศ
บัญญัติ ออกใบอนุญาตให้บริการรวดเร็วขึ้น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้ความรู้กับประชาชนถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตส านึกที่ดี การฆ่าสัตว์เพ่ือ
บริโภคให้กรมปศุสัตว์ออกให้เฉพาะโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น และสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐานได้รับการยินยอมจากประชาชนบริเวณใกล้เคียง การวางผังเมืองควรท าการขยายเขตเมือง
ออกไป สถานที่ราชการย้ายไปนอกเมือง การก่อสร้างอาคารจัดระเบียบใหม่ ประชาสัมพันธ์เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

2.  ด้านความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ปัญหาครอบครัวห่างเหินกัน ท าให้เยาวชนติด
ยาเสพติด อีกทั้งเทศบาลไม่มีนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และยังมีปัญหา
เกี่ยวกับเด็กจรจัดเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้น สตรีถูกล่วงละเมิด และคนชราถูกทอดทิ้ง สวัสดิการของรัฐก็ยัง
พบว่ามีชื่อแต่ตัวผู้มีสิทธิ์อยู่ต่างถิ่น และยังมีรายชื่อประชาชนที่ตกส ารวจ ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
สวัสดิการครบตามความเป็นจริง ด้านสุขภาพอนามัยประชาชนบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ขาด
การออกก าลังกาย ปัญหาการเกิดอาชญากรรม อาจเกิดจากการแต่งกายยั่วยวน ใส่ของมีค่า และ
สถานที่เปลี่ยวไม่มีแสงสว่าง มีประชากรแฝงอยู่ในชุมชนที่ไม่ใช่คนในชุมชนหรือท้องถิ่น ปัญหาด้าน
อัคคีภัย ประชาชนขาดความระมัดระวัง คนจรจัดแอบลักลอบเผาสายไฟจนไฟลามไปยังบริเวณอ่ืน 
ชาวนาเผาตอซัง โคมไฟยี่เปง และการเข้าระงับเหตุเพลิงไม่ล่าช้าเนื่องจากถนนคับแคบ จอดรถกีด
ขวางการจราจร วิธีการบริหารจัดการควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
พัฒนาสังคม กาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีต ารวจ และมูลนิธิต่างๆ ควรมีธรรมนูญประจ าชุมชน
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เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ แพทย์และอาสาสมัครเข้ามาเยี่ยมเยียนประชาชนบ่อยๆ การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ติดตั้งจุดให้แสงสว่างเพ่ิมมากขึ้น ติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่เปลี่ยว มีสายตรวจของ
เทศบาลออกตรวจตราอย่างสม่ าเสมอ การเข้าถึงทีเ่กิดเหตุของอัคคีภัยควรสร้างสถานีย่อยขึ้นประจ า
ชุมชน จัดให้มีรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดส าคัญ ด้านอาชญากรรม เทศบาลได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ.ป.พ.ร. อย่างสม่ าเสมอ มีต ารวจประจ าชุมชน เทศบาลเมือง
สุรินทร์บริหารแบบเชิงรุกรักษาความสงบสุขของประชาชนเน้นการป้องกันร่วมกับหน่วยงานรัฐ ผู้น า
ชุมชนและประชาชน ตรวจสอบครอบครัวและประชากรแฝงเพ่ือป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
ประชาชนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล  

3.  ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนต้นแบบ 
(โรงเรียนอื่น) มาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท าให้การรับส่งบุตร
หลานไปสถานศึกษาหลายที่ไม่สะดวก ระบบการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษา ยังไม่
เหมาะสมกับพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชน ประชาชนนอกเขตเทศบาลใช้บริการการศึกษา นักเรียน
มุ่งเน้นสถาบันที่มีชื่อเสียง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนคุณครูเอาใจใส่มากกว่าการท ากิจกรรมที่ไร้
ประโยชน์ คุณภาพชีวิตของนักเรียน ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่มี
งบประมาณสนับสนุนโดยตรง ขาดบุคลากรครูต่างชาติประชาชนและเทศบาลเมืองสุรินทร์ยังไม่มี
ความพร้อมด้านภาษาที่สาม ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา วิชาการ การกีฬาไม่ตรงวัตถุประสงค์ 
และขาดการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน ปัญหาการบริหารจัดการด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีแต่แนวคิดเก่าๆ คนรุ่นใหม่ ไม่ซึมซับกับอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายหน่วยงานจัดงานซ้ าซ้อนกันในวันและเวลา
เดียวกัน วิธีการบริหารจัดการด้านระบบการศึกษาส่งเสริมพัฒนาทักษะครู และบุคลากร จัดท า
โครงการแลกเปล่ียนเพ่ือการศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน คุณภาพชีวิตของนักเรียนคุณครูต้องช่วย
สอดส่องไปเยี่ยมถึงบ้านเด็กบ่อยๆ จัดให้มีรถรับส่งบุตรหลานเป็นของชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการกีฬาจัดหาโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอน  
ส่วนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ชุมชน โรงเรียน วัด จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาการจัดกิจกรรมซ้ าซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชุมหารือกันก่อนด าเนินกิจกรรม 
และให้หน่วยงานรัฐร่วมกับเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ ให้ความรู้เรื่องภาษา และส่งเสริมการ
อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

4.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการให้บริการไม่ทั่วถึงสิทธิ
โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค มีความคิดว่าคุณภาพยาที่ได้รับยังไม่ดีเท่าที่ควร แพทย์ไม่เพียงพอ 
ท าให้ผู้ป่วยต้องรอนาน สถานที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลมีเพียงแห่งเดียว การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเกิดจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การให้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยขึ้นอยู่กับอาสาสมัครในชุมชน ประชาชนสงสัยปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแต่ไม่
ซักถาม และมีปัญหาเรื่องสถานที่ติดตั้งจุดให้บริการน้ าดื่มและการให้บริการสุขาฟรี ไม่สามารถท าได้
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เนื่องจากมีค่าบริหารจัดการด้านสุขอนามัย วิธีการบริการจัดการเทศบาลควรจัดท าโครงการบริการ
สาธารณสุขสัญจรเพ่ือเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส สิทธิโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการร่วมถึงพิจารณาคุณภาพของยา ควรท าการประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายทุกชุมชน 
สถานีอนามัยจัดให้แพทย์แบ่งงานกันท า ศูนย์สุขภาพชุมชนแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลใหญ่ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบุคลากรให้ความรู้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขย้ าเตือนประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและและสร้างความเป็นกันเองกับประชาชน ให้ความรู้กับประชาชนจนเข้าใจสามารถบอกต่อ
บุคคลอ่ืนได้ การให้บริการน้ าดื่มสะอาดฟรีติดตั้งในจุดพ้ืนส่วนสาธารณะริมคลองวัดจุมพล การ
บริหารจัดการสุขามีการประกวดราคา ภาคเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาดและมีการเรียกเก็บ
ค่าบริการ  
อภิปรำยผล 

การวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน  ด้านความพึงพอใจในการท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน และ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) 
เพ่ือศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัด
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัด
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน และระยะเวลาในการท างาน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

บทบำทของขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักปฏิบัติกำรดับเพลิงและกู้ภัย
สังกัดส ำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

1.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ให้ความส าคัญถึงขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยด้านความมั่นคงในการท างาน รวมถึง
ตระหนักถึงความส าคัญในการค่าตอบแทนสวัสดิการ ตามความคาดหวังของนักปฏิบัติการดับเพลิง
และกู้ภัยที่มีต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท าให้นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
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สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  แต่ในมุมมองความ
คิดเห็นของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ก็อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น สอดคล้องสอดคล้องกับขวัญและก าลังใจ” ในการ
บริหารนักวิชาการได้ให้ความส าคัญและขวัญและก าลังใจของแต่ละบุคคลและของกลุ่มในแง่ของการ
ท างาน ขวัญก าลังใจมิได้มีขอบข่ายเฉพาะแต่การศึกษาทางด้านจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคนเท่านั้น
ดังที่ Fritz Roethlisberger (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ 2541 อ้างอิงจาก 
Roethlisberger 1941) กล่าวว่า “เมื่อพูดถึงขวัญ จึงจ าเป็นต้องศึกษาในลักษณะเป็นกลุ่มหรืออีก
นัยหนึ่งก็คือ การมองในแง่ขวัญของกลุ่มคนนั้นเองมิใช่ขวัญของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น” อย่างไร
ก็ตามนักวิชาการต่างยืนยันให้ความส าคัญของขวัญและก าลังใจของกลุ่มบุคคลก็ตาม แต่ในความเป็น
จริงการศึกษาขวัญและก าลังใจของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกลุ่มจึง
มักศึกษาควบคู่กันไปกับขวัญและก าลังใจของกลุ่ม 

2.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายด้าน 

2.1  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (
X =3.41, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและปานกลาง ซึ่งข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ ทุกคนในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างดี  และเมื่อท่านประสบปัญหาในการท างานหรือเรื่องส่วนตัวท่านสามารถปรึกษาเพ่ือน
ร่วมงานได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากัน และรองลงมา ในองค์กรของท่านทุกคนมีความเครารพ
นับถือกันด้วยความจริงใจ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และท่านและเพ่ือนร่วมงานสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นกันเอง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ และน้อยสุด มีท่านพึงพอใจกับอัธยาศัยไมตรีของเพ่ือนในองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ Yoder and others (1955) ให้นิยามไว้ว่า ขวัญในการปฏิบัติงาน
หมายถึงองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปแบบความรู้สึกซึ่งเมื่อรวมกัน
แล้วจะแสดงให้ทราบถึงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการท างานนั้น ๆ เช่น ความสัมพันธ์ของ
การท างาน ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานอ่ืน 

2.2  ด้านความพึงพอใจในการท างาน โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
สังกัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้านความพึงพอใจใน
การท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก 
คือ ท่านได้รับขวัญและก าลังใจในการท างานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา ท่านยินดี
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ที่จะอยู่ในองค์กรนี้ในอาชีพนี้จนกว่าเกษียณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และท่านมีความสุขใน
การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และน้อยสุด 
ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานแต่ละวัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ 
สุรชาติ ใฝ่รัชตพาณิช (2542) ได้ให้ความหมายของค าว่า ขวัญ คือ สภาวะของจิตใจของบุคคลที่รู้สึก
มีพลังใจที่ดี มีความตั้งใจ มีความพยายาม มีความอยากท าให้ส าเร็จ การที่บุคคลมีขวัญที่ดีจะมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเต็มความสามารถทั้งสติปัญญาและร่างกายรวมทั้งการมีขวัญที่ดี
มาจากการมีแรงจูงใจที่บุคคลได้รับ และมีความพอใจในสิ่งที่ตนได้รับ เมื่อบุคคลพอใจในสิ่งที่ตน
ได้รับจะเกิดก าลังใจที่จะท าความดี เพ่ือตอบสนองต่อผู้ให้ และความมุ่ งหมายที่จะได้รับสิ่งที่ตน
ต้องการในอนาคต 

2.3  ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยภาพรวม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ด้านความมั่นคงในการท างาน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดสามล าดับแรก คือ มีท่านมีความรู้มั่นใจในต าแหน่งงานที่ท่านท าอยู่ว่ามีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีท่านมีสวัสดิการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเมื่อได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และท่านมีโอกาสที่จะเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นตาม
ความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และน้อยสุด ท่านรู้สึกมีเกียรติ 
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว (2542) ให้นิยามไว้ว่าขวัญและก าลังใจเป็นรากฐานของสภาวะจิตใจที่แสดงออก
ด้วยความสนใจ หรือกระตือรือร้นในการท างาน ขวัญและก าลังใจเป็นเสมือนแก่นแท้ของความรู้สึกที่
จะอุทิศและก าลังใจในการท างานให้แก่องค์การ ถ้าเป็นสมาชิกในองค์การใดมีขวัญและก าลังใจต่ าผล
การท างานขององค์การนั้นจะล้มเหลวหรือไม่ประสบความส าเร็จ 

2.4  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
สังกัดส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก 
คือ เมื่อท่านเดือดร้อนสามารถพ่ึงพาอาศัยจากสวัสดิการของหน่วยงานได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
รองลงมา ท่านรู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และท่านได้รับสวัสดิการเหมาะสมกับหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และ
น้อยสุด ท่านต้องการหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการท างานในเวลาปกติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ขวัญเป็น
สถานการณ์ทางจิตใจ ที่แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ เช่น การกระตือรือร้น ความหวัง 
ความกล้า ความเชื่อมั่น เป็นต้น และในทางตรงกันข้าม คนที่ปราศจากขวัญ แสดงออกในรูปแบบ
ความเฉื่อยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง ขาดความเชื่อมั่น ขวัญจึงเป็นความรู้สึกของบุคคลที่
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มีต่อสภาพแวดล้อม คนที่มีขวัญดีจึงสังเกตได้จากความกระตือรือร้นในการการท างาน เต็มใจที่จะท า
ตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน พยายามปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มี
ผลดีต่อบริษัท ขวัญไม่ดีก็พบจากความท้อแท้ เบื่อหน่าย ขาดความเต็มใจในการท างาน ขาดงาน ไม่
อยากรับผิดชอบ  
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย
สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยขอน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ส าคัญเพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นแนวทางขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปฏิบัติการ
ดับเพลิงและกู้ภัยสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จึงได้
น ามาเป็นข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิผลต่อไป ตามล าดับดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
1.1  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ทุกคนในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือใน

การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และเมื่อท่านประสบปัญหาในการท างานหรือเร่ืองส่วนตัวท่านสามารถ
ปรึกษาเพ่ือนร่วมงานได้ ในองค์กรของท่านทุกคนมีความเครารพนับถือกันด้วยความจริงใจ และท่าน
และเพ่ือนร่วมงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นกันเอง   

1.2  ด้านความพึงพอในในการท างาน ควรได้รับขวัญและก าลังใจในการท างานอยู่
เสมอ ควรยินดีที่จะอยู่ในองค์กรนี้ในอาชีพนี้จนกว่าเกษียณ และควรมีความสุขในการท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ควรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานแต่ละวัน  

1.3  ด้านความมั่นคงในการท างาน ควรมีความรู้มั่นใจในต าแหน่งงานที่ท่านท าอยู่ว่า
มีความม่ันคง ควรมีสวัสดิการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเม่ือได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ต่าง 
ๆ และควรมีโอกาสที่จะเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถของท่าน ควรรู้สึกมีเกียรติ 
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไปและเพ่ือนร่วมงาน  

1.4  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เมื่อเดือดร้อนสามารถพ่ึงพาอาศัยจาก
สวัสดิการของหน่วยงานได้ ควรรู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ควรได้รับ
สวัสดิการเหมาะสมกับหน้าท่ีการงาน และควรต้องการหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการท างานใน
เวลาปกติ 

2.  ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของ

นักปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
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2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนัก
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ ภัย สั งกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

2.3  ควรมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความมั่นคงในการท างานและ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในอําเภอสตึก         จังหวัดบุรีรัมย์  
THE BUDDHISM OF THE ECCLESIASTICAL DISTRICT SATUEK. BURIRAM 

PROVINCE 
 

พระพล  อนาลโย (เพ็งพิศ) วันชัย  สุขตาม  ศศิธร  ศูนย์กลาง  

Phra athikan phon analayo (Paengphit)1 wanchai saktam2 

 Sasithorn Sunyklan3  
 
บทคัดย่อ (Abstract) 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป 2) เพ่ือศึกษา 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนก ตามปัจจัยส วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปญหา 
อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ  ตอบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินนการ วิจัยโดยการวิจัยแบบผสม (Mix Method Research) โดยวิธีวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลจากประชาชน ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 397 
คน เครื่องมือ วิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะของ
แบบสอบถามทั้ง ปลายปิดและปลายเปิด ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ได โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค าร้อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
ทดสอบ สมมติฐานโดย การทดสอบคาที (t-test) และคา เอฟ (F-test) วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way analysis of variance)  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์    
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อบทบาท
การเผยแผ่ ด้านบุคลิกภาพ เป็นด้านที่สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสื่อการ
สอน   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ อภิปรายผลแยกเป็นรายด้านเพ่ือก าหนดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                                           
 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร ์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์ 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

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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 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอ  
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตามข้อมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และราย
ได ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นตอการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 3.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธ    
ศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  

3.1  ด้านบุคลิกภาพ ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเสื่อมใส เคารพศรัทธา 
ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนบ้าง ควรพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดค า
หยาบ และตรงต่อเวลา  

3.2  ด้านเนื้อหา พบว่า ควรเทศน์เฉพาะสาระส าคัญ ๆ ไม่นานเกินไป จัดอบรมฝึก
เทศน์เป็นประจ า การเตรียมความพร้อมก่อนแสดงธรรมทุกครั้ง บอกที่มาของสุภาษิตหรือพุทธพจน์
ที่น ามาเป็นตัวอย่างประกอบ และเทศน์ให้กระชับเวลา  

3.3  ด้านสื่อการสอน พบว่า ควรมีการแจกเอกสาร แผ่นผับ หรือหนังสือธรรมะ ควร
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา ฝึกฝนหรือเข้าอบรมเพ่ือ
พัฒนาการใช้สื่อที่ถูกต้อง ใช้ศัพท์ที่ง่าย เพื่อท าให้การสื่อสารเข้าใจตรงกัน และขอความอุปถัมภ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอสนับสนุนสื่อการสอนต่าง ๆ 
 
Abstract 

The objectives of this research were as follows : 1) to study the role of 
Buddhism propagation of the Sangha in Satuek District, Buriram Province, based on 
the opinions of the general public; 2) to compare the opinions of the general public 
on the role of Buddhism propagation of the Sangha in Satuek district, Buriram 
Province, classified by personal factors and; 3) to study the problems, obstacles, 
and recommendations for the role of Buddhism propagation of the Sangha in 
Satuek district, Buriram province. The research was mixed method research by 
survey research. Data were collected from 397 cases in Satuek District, Buriram 
Province. A questionnaire was used for data collection. The nature of the 
questionnaire was closed end and open end questions. Data were analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis test was 
examined by t-test and F-test and analyzed by One-way analysis of variance. 

 
The results of this research were revealed as follows: 
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1.  Opinions towards the Buddhism propagation by the Sangha in Satuek 
district, Buriram province, overall the average was at a high level. When considering 
in each aspect, it was found that opinions on the role of Buddhism propagation; 
personality was the highest aspect, followed by the teaching media was at a high 
level respectively. Lastly, the content aspect was at medium. Discussion the results 
was individually classified in order to determine the Buddhism propagation of the 
Sangha in Satuek District, Buriram Province. 

2.  The comparison of opinions of the Buddhism propagation of the 
Sangha in Satuek District, Buriram Province based on personal factors such as sex, 
age, educational background, occupation and monthly income, it was found that 
people with different sex, age, educational background, occupation and monthly 
income had also an opinion on the Buddhism propagation of Sangha in Satuek 
District, Buriram Province different. The statistics was significantly at the level of 
0.05 which was accepted the hypothesis. 

3.  Problems, obstacles and recommendations for the development role 
of the Buddhism propagation of the Sangha in Satuek District, Buriram Province 
were found as follows: 

3.1  Personality aspect should behave to be a good role model, 
faithfulness, not generous fortune; should listen to the opinions of others; should 
speak sweet words; do not speak course and be punctual; 

3.2  The content aspect was found that monks should give a sermon 
only for a short period of time; should always prepare before giving a sermon; 
should tell the origin of the Buddhist proverbs or the Buddhist words that are 
briefly used as examples;  

3.3  The teaching media aspect was found that there should be given 
Buddhist leaflet or Dharma books; monks should use modern technology to 
propagate Buddhism; should be trained or attended to develop the correct use of 
the teaching media; should be used a simple vocabulary to make communication 
understanding and matching; and request patronage from various related agencies 
in order to support various teaching medias. 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3968

บทนํา (Introduction) 
พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนของประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับ

ประเทศศรีลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ 9 สาย โดยการ
อุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า
สุวรรณภูมิ ซ่ึงมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้ง 7 ประเทศในปัจจุบัน 
ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
ของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่ส าคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็น
หลักฐานส าคัญ แตพ่ม่าก็สันนิษฐานว่ามีในกลางอยู่ท่ีเมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้า
มาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ น าโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ  

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2536 : บทคัดย่อ) การเผยแผ่ และถ่ายทอดพระธรรมค า
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นภารกิจส าคัญยิ่ง ที่คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติ นอกจากนั้น       
การปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุตาพระธรรมวินัย สามารถสร้าง ความศรัทธา ความเลื่อมใส   
ให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงหน้าที่
ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย เมื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมวินัย และ ค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็มีวิธีการแสดงออกหลายอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาวพุทธ 
โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยพุทธกาล กุลบุตรชาวพุทธจะต้องหาโอกาสบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัย และภารกิจส าคัญของพระภิกษุสงฆ์นอกจากการปฏิบัติธรรม
แล้วยังจะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระธรรมค าสอนของ พระบรมศาสดาให้แก่ชาวโลก ให้ชาวโลกได้พบกับ
ความสุขที่แท้จริง หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยการปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี  

ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงขึ้นอยู่กับ พระภิกษุสงฆ์เป็นส าคัญจึงเป็นเรื่องที่น่า
ศึกษาอย่างยิ่งว่า “พระพุทธศาสนา” ที่เกิดขึ้นมากว่า 2,500 ปีแล้วนั้นมีประวัติความเป็นมาและ
วิวัฒนาการอย่างไร และเพราะเหตุใด ทั้งที่พระพุทธศาสนาก่อก าเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย แต่
พระพุทธศาสนาในอินเดียเองกลับเจริญรุ่งเรืองมาได้ในระดับหนึ่ง และต่อมากลับตกอยู่ในภาวะเสื่อม 
ดังที่ทราบกันดี นักวิชาการ นักการศาสนาในปัจจุบันมองอดีตเป็นบทเรียนอันมีค่า จึงศึกษาถึง
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2536 : บทคัดย่อ) การท างานเผยแผ่ของคณะสงฆ์
ไทยเป็นการสนองพระพุทธประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงด าเนินมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธ
องค์ทรงมีพระชนม์ชีพ กล่าวคือ หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญ 15 ค่าเดือน 6 แล้ว พระ
พุทธองค์ได้ทุ่มเทใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเผยแผ่พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วนั้น พระองค์ทรง
เห็นเป็นหนทางที่จะช่วยให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภัยในสังสารวัฏ ที่เวียนว่ายตายเกิด
อยู่อย่างไม่รู้จักจบสิ้น น้ าพระทัยของพระองค์ มีพระมหากรุณาคุณ สุดที่จะพรรณนา มีความสงสาร
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สรรพสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย พระมหากรุณาคุณ คือ ความสงสารหมู่สัตว์ที่ลอยคออยู่ในทะเลทุกข์ 
ปรารถนาจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ ได้เสด็จไปเทศนาสั่งสอน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะใดไม่
ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเพียงใด ถ้าเข้าข่ายแห่งพระญาณพอที่จะโปรดได้ พระองค์จะเสด็จไปโปรด
เสมอ พระองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ ๆ จนถึงเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน เพราะพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพ่ือปลดเปลื้องความทุกข์ของมวลสัตว์ทั้งหลาย เป็น
ประเด็นที่ส าคัญเมื่อถึงวันมาฆบูชา ในวันเพ็ญ 15 ค่ า เดือน 3 พระพุทธองค์ทรงประชุมสงฆ์สาวก
จ านวน 1,250 รูป เพ่ือสรุปก าหนดทิศทางการท างาน และประเมินผลการทางานเผยแผ่ที่ได้ด าเนิน
ผ่านมาแล้ว  

นอกจากนั้นพระองค์ได้ประทานหลักการโดยสรุปตามที่เราทราบกันดี คือ “โอวาท” ได้แก่    
การไม่ทาบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม และ การท าใจของตนให้ผ่องใส 3 อย่างนี้เป็นค าสอนของ
พระพุทธเจ้า และเรามักเรียกกันว่านี่ คือ หัวใจพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงพุทธประสงค์ของ
พระองค์ การเผยแผ่อาจมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเป็นต้นว่า การท าตัวอย่างที่ดีให้เห็นก็เป็นการ
เผยแผ่ การเดินที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อย การนุ่งห่ม คลุมจีวร ให้เป็นปริมณฑลเรียบร้อยการแสดงความ
เคารพคารวะต่อผู้อาวุโสให้ประชาชน เยาวชนได้เห็น การท ากิจวัตรทุกอย่างของพระสงฆ์ เช่นท าวัตร-
สวดมนต์ บ าเพ็ญภาวนาเจริญกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรฐาน ก็ล้วนเป็นไป
เพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสอน การเผยแผ่ท าได้ทั้งการกระท าตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและน า
หลักค าสอนมาเผยแผ่ ค าที่พูดก็พูดตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า พฤติกรรมการกระท าทุกอย่าง
ล้วนเป็นการเผยแผ่ได้ทั้งสิ้น   

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทานการอุปสมบทใหแกพระอัญญาโกณฑัญญะนับว่า
เป็นการสืบศาสนทายาทเปนครั้งแรก และทรงประกาศความจริงแหงชีวิต ดวยการทรงแสดงพระธรรม
จักกัปปวัตนสูตร เปนปฐมฤกษแหงการประกาศพระพุทธศาสนา ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจาก
นั้นทรงสงพระสาวกไปประกาศพระสัทธรรม ดวยพระพุทธด ารัสวา 

“ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพ่ือ
อนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกพวกทวยเทพและมนุษย อยาไปโดยทางเดียวกัน
สองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในทามกลาง และความงามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน”   

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และระวี ภาวิไล, ดร. (2532 : 9) พระพุทธศาสนาไดสืบสาย
หลักธรรมวินัยมาเปนเวลานาน จึงมีหลักธรรมหนึ่ง คอพระสุตตันตปฎกท่ีมาในพระไตรปฎก วัสสการ
สูตรในวัสสการพราหมณ ครั้งหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สารันททเจดีย เขตกรุงเวสาลี ครั้ง
นั้น เจาลิจฉวีหลายองค ไดพากันไปเฝ้าพระองคและสิ่งที่พระองคทรงตรัสเตือนเจาลิจฉวี คือ การแสดง
หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการวา ตราบใดที่บ้านเมืองใดที่ยังรักษาธรรมทั้ง 7 ประการนี้ไวไดครบถวน 
บ้านเมืองนั้นก็จะมีแตความเจริญฝายเดียวจะไมมีความเสื่อมเลย ไมวาแวนแควนใด ๆ จะมี
แสนยานุภาพมากมายอยางใด ก็ไมอาจรุกรานลวงล้ าเข้ามาย่ ายีบีฑาได  
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หลังจากสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 3 พระเจาอโศกมหาราช องคประธาน ศาสนูปถัมภก
ไดสงพระมหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนา 9 สาย โดยเฉพาะประเทศไทยก็ไดรับผลจากการ
ประกาศพระพุทธศาสนาในคราวนั้น ท าใหพระพุทธศาสนาแผขจรขจายไปทั่วทุกมุมโลกและสรางประ
โยชนส าคัญคือ การท าใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติเพราะอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นหลักพุทธธรรมน าชีวิตใหประชาชนอยูดีกินดี  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2537 : 33) ในปจจุบันพระพุทธศาสนา มีหลักศาสนธรรมที่
สามารถนอมน าไปปฏิบัติมีศาสนสถานไว ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาสนบุคคล คือ 
พระสงฆเปนผูสืบทอดเจตนารมณปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจาแลวเผยแผพุทธธรรม ใน
สังคมไทยใหความส าคัญกับพระสงฆเนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลที่มีฐานะพิเศษทางสังคมไดรับการ
ยอมรับนับถือ สังคมไทยใหความเอ้ือเฟ้ือและแสดงความเคารพนอบนอมตอพระสงฆเมื่อไดพบเห็นยิ่ง
พระสงฆที่มีวัตรปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัยดวยแลว มักจะไดรับการยอมรับนับถือจาก 

พุทธศาสนิกชนอยางมาก เมื่อพระสงฆเป็นแบบอยางที่ดีของพุทธศาสนิกชนยิ่งท าใหพระ
ศาสนาเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป หากพระสงฆประพฤติในทางเสียหายก็จะท าใหศาสนามีความเศราหมอง
และประชาชนเสื่อมความศรัทธา เมื่อพระสงฆประพฤติดีปฏิบัติชอบ คุณประโยชนก็จะเกิดแกสังคม
สงฆนั้น การที่พระสงฆตองเกี่ยวของสัมพันธกับประชาชนมากข้ึน ก็ยิ่งควรตองตระหนักในสมณภาวะ
และภาระหนาที่ เกื้อกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง  โดยมีการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอยางถูกตอง ไมสรางความเสื่อมทรามหรือสิ่งที่ไมดีงามแกพระพุทธศาสนา 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2547 : 2) สมัยกอนนิยมใชค าวา การปกครอง
คณะสงฆ แตปจจุบันใชค าวา การบริหารกิจการคณะสงฆซึ่งความส าคัญในการสรางความเข้มแข็งและ
การด ารงอยูอยางมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผูใตบังคับบัญชาให
อยูในการปกครองใหเรียบร้อยดีงาม สวนการบริหารจะเปนไป เพ่ือการบริหารจัดการในการที่จะ
ด าเนินงาน นั้น ๆ ใหส าเร็จ ในการบริหารนั้น 

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) (2547 : 1 2) ไดใหความหมายของการผูบริหารเอง
จะต้องประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการบริหาร และตองค านึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
โดยพึงประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ดังพทธพจนที่วาถาเห็นจะไดประโยชนสุขที่ยิ่งใหญกว่า
เพราะเสียสละประโยชนสุขเล็กนอย บุคคลควรสละประโยชนสุขเล็กนอย เพื่อเห็นแกประโยชนสุขท่ี
ใหญ ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการปกครองคณะสงฆหรือการาบริหารกิจการคณะสงฆ จึงต้องเห็นพระธรรม
วินัยเปนหลัก เพราะพระธรรมวินัยเปนทั้งโครงสรางแชะการจัดสภาพสังคมสงฆใหเกิดความเรียบรอย 
และเปนการพัฒนาบุคลากรในสังคมดวยทุกคนจะรูจักหนาที่ของตนเอง    

สรุปได้ว่า วัดเปนศูนยกลางในชีวิตทางศาสนาและสังคม เปนแหลงการสมาคม เป็นที่มาของ
แหลงวัฒนธรรมเปนศูนยกลางการด ารงชีวิตประจ าวัน และเปนสถานที่แกปญหาตาง ๆ ของครอบครัว
ไทยในชนบท บทบาทของคณะสงฆในอดีตและปจจุบันที่ไดรับความเชื่อถือ และเปนที่ชื่นชมของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะการเป็นผูน าทางจิตวิญญาณการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วย    
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กลอมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัย ของคนไทยใหโอบออมอารี เอ้ือเฟอเพ่ือแผกับบทบาทที่มีต่อการ
พัฒนาสังคมไทยในดานตาง ๆ รวมทั้งยังรับเปนภาระในการแกไขปญหาทางสังคม เนื่องจากพระสงฆ     
เปนบุคคลในทองถิ่นที่ใกลชิดปญหาจึงรูซึ่งถึงปญหาตาง ๆ สามารถแกไขปญหาเหลานั้นไดเป็นอยางดี  
คณะสงฆอ าเภอสตึก เปนหนึ่งในเขตปกครองของคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย์ ไดตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การจะใหวัดเปนศูนยกลางการเผยแผชุมชนอยางเชนในอดีต จึงจ าเปนตองพัฒนาวัดในทุก ๆ ดาน 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมดานการเผยแผเพ่ือประโยชนแกชุมชนพุทธศาสนิกชนนั้น คณะสงฆมีบทบาท
ส าคัญที่สุดเพราะถือกันวาวัด สถาบันสงฆเปนสถาบันทางจริยธรรม เปนสถาบันของผูน าทางดานจิตใจ
ของสังคม 

ฉะนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา บทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อ าเภอสตึก
นั้น มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน สืบต่อพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมและหลักความ
ประพฤติที่ต้องปฏิบัติมากมาย หน้าที่ของคณะสงฆ์ที่สัมพันธ์กับคฤหัสถ์ ได้แก่การให้ความอนุเคราะห์
ชาวบ้าน ตามหลักปฏิบัติในฐานะที่พระภิกษุเป็นเสมือนทิศเบื้องบน โดยมีระบบจัดบุคลากรเพ่ือ
ด าเนินการเผยแผ่ กลุ่มบุคคลเป้าหมายในการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ สื่อในการเผยแผ่ แล้วน าปัญหาและ
อุปสรรคมาด าเนินการแก้ไข อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และเป็นที่ขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 

1.  เพ่ือศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอสตึกที่มีต อบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3.  เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ  
คณะสงฆ ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่  2  การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth  Interview) 
เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
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โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร ได้แก่ ประชากรทั้งหมดในเขตอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนทั้งสิ้น  

112,258 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2558) 
1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน จ านวน 397 ราย ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamana. 1967 : 581) ซึ่งใช้
ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ที่นัยส าคัญ 0.05  
  1.3  การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage 
Sampling)  ดังนี้ 

1.3.1  ขั้นตอนที่  1  แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มชุมชน 
1.3.2  ขั้นตอนที่  2  จากนั้นใช้วิธีการสุ่มโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น

สัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วน
ประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  Sampling) โดยใช้ต าบลเป็นเขตพ้ืนที่ในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร  ดังนี้ 
 

 จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม =   จ านวนตัวอย่างท้ังหมด จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม
จ านวนประชากรทั้งหมด

 
 
 

1.3.3  ขั้นตอนที่  3  การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น แล้วน ามาหาสัดส่วน
ของประชากร เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละเมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วจึง
ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Sample  Random  Sampling)  โดยวิธีการจับสลาก ประชากรของแต่ละขนาดได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์” เป็น 
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check  list) 
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  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆใน
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ดาน ๆ ละ 10 ขอ ไดแก 1) ดานบุค
ลิกภาพ 2) ดานเนื้อหา และ3) ดานสื่อการสอน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) ที่
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    5 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  มากที่สุด   
   4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  มาก   
   3 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  ปานกลาง   
   2 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  น้อย 
   1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น  น้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ประกอบ กรรณสูตร. 2542 : 
108) 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.50 – 5.00  หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.50 – 4.49  หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการมาก 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.50 – 3.49  หมายความว่า   ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.50 – 2.49   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการน้อย 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.49   หมายความว่า  ระดับการปฏิบัติการน้อยที่สุด 
  ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นปลายเปิด
(Open ended Question) ใหเลือกตอบแบบเสรี   
 2.2  ขั้นตอนการสร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ 
   ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

2.2.1  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพิจารณาตามหลักระเบียบและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยหลัก เพ่ือเป็นกรอบประเด็นค าถาม   

2.2.2  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเขียนเป็นข้อกระทงความ (Item) ของแบบสอบถาม
ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆในอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ 

2.2.3  จัดท าร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณาถึงเนื้อหา
รายละเอียดให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

2.2.4  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือท าการตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและรัดกุมยิ่งขึ้น 

2.2.5  น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาและความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยการจัดท าหนังสือขอความร่วมมือใน      
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การพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ไปยังผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก ่

 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน 
 2)  อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์  ลาภจิตร 
 3)  อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร 
น าผลการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (Index  of  Item – Objective  Congruence ) ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  

2.2.6  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความชัดเจน 

2.2.7  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try  Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด 

2.2.8  น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability ) 
โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยการใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach. 
1971 : 160)  

2.2.9  น าผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และ
น าเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
 3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
  3.1 จัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพ่ือขออนุญาตต่อนายอ าเภอสตึก เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในพ้ืนที ่
  3.2 เตรียมความพร้อมของแบบสอบถาม ให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอ 
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลต่อนายอ าเภอสตึก พร้อมชี้แจงรายละเอียดของการด าเนินการศึกษาวิจัย
และการด าเนินการเพ่ือใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
  3.3 น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยลงไปเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง  
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนทั้งหมดแล้วน ามา
ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์คัดแบบสอบถามฉบับนั้นออกแล้วด าเนินการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลใหม่จนครบจากนั้นจึงได้เริ่มท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัยที่เลือกใช้ใน
ครั้งนี้ 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  4.2 น าผลของข้อมูลบันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติที่เลือกใช้เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เพื่อหาค่าทาง
สถิต ิ
  4.3 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะตารางแสดงผลการวิเคราะห์พร้อมการ
แปลความหมายโดยวิธีการพรรณนาตามค่าสถิติของแต่ละตารางข้อมูล 
 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูลและใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  5.1 สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   5.1.1 สถิติหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
   5.1.2 สถิติหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
 5.2 สถิติพ้ืนฐาน 
   5.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
   5.2.2 ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  
   5.2.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)   
   5.2.4 ค่าความแปรปรวน (F – test)   
    
ขั้นตอนที่  2  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัย เรื่องบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
นั้นมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในส่วนของ     
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  พร้อมทั้งขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นน า
ข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ เพ่ือสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย 
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2. หลังจากได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของ  
คณะสงฆ ผู้วิจัยน าไปเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์ 

3. ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรมย์ โดยใช้
วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ านวน 30 ราย โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ 
ดังนี้ 
  3.1 ต้องไม่ใช่บุคคลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
  3.2 เป็นประชาชนที่เป็นผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือ  
  3.3 เป็นประชาชนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือ 
  3.4 เป็นประชาชนที่มีอ านาจก าหนดนโยบายระดับต าบล 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งประเด็นที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเป็นประเด็นที่     
มีค่าเฉลี่ยต่ าในอันดับท้ายและเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อบทบาทการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดเป็นประเด็นค าถามจากนั้นได้
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือปรับแก้ไขก่อนที่จะน าไปเก็บข้อมูลจริง 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง    
ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าท าการสัมภาษณ์
ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวกในการให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด  

6. ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เนื่องจากความน่าเชื่อ 
ถือของการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัยและข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ (สุภางค์ จันทวานิช.  
2553 : 130) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการสามเส้า คือ บุคคล 
สถานที่ และเวลาแตกต่างกัน โดยกาควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการจดบันทึกอย่าง
ละเอียดและทันทีที่มีการสัมภาษณ์ 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือ
ประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเนื้อหา (Text) จากนั้นจึงน าผลการศึกษาที่ได้เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายหลังที่มีการอภิปรายผล และเพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย (Research Results) 

 การวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1.  สถานภาพส่วนบุคคล 
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ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.7 มีอาชีพ รับจ้าง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 
บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  

2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ในอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.1  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ ์ ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.55, S.D. = 0.677) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่ ด้านบุคลิกภาพ เป็นด้านที่สูงที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.61, S.D. = 0.726) รองลงมา คือ ด้านสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X  = 3.57, S.D. = 0.752) ตามล าดับ และสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง    (X = 3.47, S.D. = 0.799) 

2.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกเป็นด้าน 

2.2.1  ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.61, S.D. 
=0.726) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ที่มากที่สุด คือ แนะน าในเรื่องที่ดี และมีประโยชน์ (X = 3.72, S.D. =0.902) รองลงมา คือ 
ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ (X = 3.71, S.D. =0.967) ตรงต่อเวลา (X = 3.69, S.D. =0.945) ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเลื่อมใส เคารพ ศรัทธา (X = 3.67, S.D. =0.946) ประพฤติตนสมควรฐานะ 
สมณะสารูป (X = 3.59, S.D. =0.951) แนะน าในเรื่องที่ดี ไม่แนะน าในเรื่องไม่ดี (X = 3.59, S.D. 
=0.951) รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ และรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร (X = 3.56, S.D. =0.873) มีศิลปะใน
การพูดในที่ชุมชนเป็นอย่างดี (X = 3.46, S.D. =0.965) สามารถรับฟังค าเสนอแนะวิพากวิจารณ์ได้ (
X = 3.46, S.D. =0.961) ตามล าดับ และสุดท้าย คือ สามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย (X = 
3.46, S.D. =0.961) 

2.2.2  ด้านเนื้อหา โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.47, S.D. 
=0.799) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ที่มากท่ีสุด คือ มีการสรุปข้อคิดที่ได้จากการฟังการเทศทุกครั้ง (X = 3.53, S.D. =0.944) 
รองลงมา คือ มีการยกอุทาหรณ์หรือตัวอย่างที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (X = 3.51, S.D. =0.979) 
เนื้อหาการเทศกระซับได้ใจความ (X = 3.50, S.D. =0.952) ภาษาที่ใช้ในการเทศน์เป็นภาษาที่เข้าใจ
ง่าย (X = 3.48, S.D. =0.973) แสดงธรรมะในเรื่องใกล้ตัวผู้ฟังและเหมาะสมกับยุคสมัย (X = 3.48, 
S.D. =0.965) มีการอ้างที่มาขอเนื้อหาที่เทศน์ (X = 3.46, S.D. =0.988) มีวิธีการเทศน์ที่น่าฟัง (X = 
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3.46, S.D. =0.978) เนื้อหาที่เทศทันสมัยเข้ากับโลกในปัจจุบัน (X = 3.45, S.D. =0.985) ไม่สับสนยืด
ยาว (X = 3.43, S.D. =0.981) ตามล าดับ และสุดท้าย คือ เป็นลักษณะการสนทนาธรรมท่ีมีการถาม
ตอบไปด้วย (X = 3.40, S.D. =1.002) 

2.2.3  ด้านสื่อการสอน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.55, S.D. 
=0.677) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ที่มากที่สุด คือ สอนโดยการให้ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  (X = 
4.13, S.D. =0.904) รองลงมา คือ สอนโดยการพูดถึงกฎแห่งกรรม ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว (X = 3.77, 
S.D. =0.970) สอนสิ่งที่มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (X = 3.68, S.D. =0.972) 
วิธีการเผยแผ่ควรมีหลาย ๆ แบบตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง สถานที่และโอกาส (X = 3.49, S.D. 
=0.986) เนื้อหาธรรมะมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ ปัจจัย (X = 3.49, S.D. =0.971) มีการ
เปรียบเทียบอุปมา อุปมัยให้เข้าเนื้อหาธรรมะ (X = 3.47, S.D. =1.021) ใช้สื่อประกอบการเผยแผ่
ธรรมะที่ท าให้เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย (X = 3.45, S.D. =0.965) มีการเล่านิทานแล้วยกอุทาหรณ์
ประกอบเน้ือหาธรรมะ (X = 3.44, S.D. =0.998) มีการใช้สื่อที่ทันสมัยในการเผยแผ่ (X = 3.41, S.D. 
=1.007) ตามล าดับ และสุดท้าย คือ มีการยกพุทธศาสนสุภาษิต ค าคม ค าขัน ค ากลอน ประกอบ
เนื้อหา (X = 3.40, S.D. =1.014)  

3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่ มี ต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

3.1  ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3.2  ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มี
อายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับปฏิเสธสมมติฐาน 

3.3  ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแตกต่างกัน  พบว่า 
ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 

3.4  ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มี
อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3.5  ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน พบว่า 
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์ในอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
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4.1  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเสื่อมใส เคารพ
ศรัทธา ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนบ้าง ควรพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่
พูดค าหยาบ และตรงต่อเวลา 

4.2  ด้านเนื้อหา พบว่า ควรเทศน์เฉพาะสาระส าคัญ ๆ ไม่นานเกินไป จัดอบรมฝึก
เทศน์เป็นประจ า การเตรียมความพร้อมก่อนแสดงธรรมทุกครั้ง บอกที่มาของสุภาษิตหรือพุทธพจน์
ที่น ามาเป็นตัวอย่างประกอบ และเทศน์ให้กระชับเวลา 

4.3  ด้านสื่อการสอน พบว่า ควรมีการแจกเอกสาร แผ่นผับ หรือหนังสือธรรมะ ควร
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา ฝึกฝนหรือเข้าอบรมเพ่ือ
พัฒนาการใช้สื่อที่ถูกต้อง ใช้ศัพท์ที่ง่าย เพื่อท าให้การสื่อสารเข้าใจตรงกัน และขอความอุปถัมภ์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอสนับสนุนสื่อการสอนต่าง ๆ 

 
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

1.  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า คณะสงฆ์ควรตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนเพราะ
คณะสงฆ์เป็นผู้สืบทอดศาสนาโดยตรง ประชาสัมพันธ์โครงการออกสื่อทีวีบ่อย ๆ เวลาเทศน์อยากให้
เทศน์แบบยกตัวอย่างให้ชัดเจนเน้นพระธรรมให้มาก มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาท าให้สังคมของเรา
เสื่อมลงจิตใจของคนรวมทั้งเด็ก ๆ จึงต่ า ลงมาก มีความเห็นแก่ตัวและด้านของศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
ของเพศศึกษา ควรจะจัดให้มีคณะสงฆ์เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มากขึ้นและบ่อยขึ้น 
ปัจจัยที่ท าให้การส่งเสริมพระสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจากวัด ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ใน
เรื่องของอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  คณะสงฆ์ต้องท าตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนเพราะคณะสงฆ์เป็นผู้สืบทอดศาสนาโดยตรง ประชาสัมพันธ์โครงการ
ออกสื่อบ่อย ๆ เวลาเทศน์อยากให้เทศน์แบบยกตัวอย่างให้ชัดเจนเน้นพระธรรมให้มาก ควรจะจัดให้มี
คณะสงฆ์เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มากขึ้นและบ่อยขึ้น  จากสภาพปัจจุบันสังคมมี
ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมมากมายเป็นเหตุให้สังคม 

2.  ด้านเนื้อหา พบว่า พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนามากขึ้น 
เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้ทราบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เนื่องจากข้อก าหนดที่ค่อนข้า
เคร่งครัดของมหาเถรสมาคมในเรื่องคุณสมบัติพระสอนศีลธรรมจึงท าให้ขาดแคลนพระสอนศีลธรรม 
เผยแผ่ออกสื่อทีวีและวิทยุเป็นประจ าสมควรอย่างมากที่จะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
ทุกรูป ควรที่จัดให้มีคณะสงฆ์เข้าไปสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน พระสงฆ์ได้เข้ามีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนประถม ศึกษา ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอันเป็นประโยชน์
แผ่ไปในสังคมและด้านการสงเคราะห์ คือ การที่พระสงฆ์ต้องให้ค าแนะน าปรึกษา แก่ผู้อ่ืนทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสงเคราะห์ทางจิต ซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยหลักของพระสงฆ์ เมื่อ
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พระสงฆ์ได้น าเอาบทบาททั้งสามด้านไปปฏิบัติ ย่อมท าให้พระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตใจที่ดีคณะสงฆ์ ควร
ให้ความรู้แลแสดงบทบาทของของตนในทางที่ดี คณะสงฆ์ทุกรูปควรที่จัดให้มีคณะสงฆ์เข้าไปสอน
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ คณะสงฆ์มีส่วนโดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี น่าเลื่อมใสเคารพ ศรัทธา สมควรแก่ฐานะมี
ศิลปะในการพูดมีเนื้อหากระชับได้ใจความ 

3.  ด้านสื่อการสอน พบว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ิมขึ้นมากท าให้มีหลายวิธีใน
การเผยแผ่ มีการสื่อสารที่ทันสมัยสามารถให้ความรู้ทางศาสนาได้อย่างทั่วถึง มหาเถาสมาคม กรมการ
ศาสนาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีด าริร่วมกันในอันที่จะแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม เผยแผ่ออกสื่อทีวีและวิทยุเป็นประจ า ข้าพเจ้าคิดว่า
ปัจจุบันสังคมไทยมีความจ าเป็นมากที่จ้ะองน าเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่สถานศึกษาเช่นเด็ก ๆ 
สมควรที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ด้านศีลธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเพราะสังคมไทยปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยี
เจริญมากขึ้นแต่จิตในคนกลับต่ าทรามลงสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในด้านสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แนวความคิดและการกระท ามีการแข่งขันและหันเข้าหาวัตถุนิยมมากข้ึน ท า
ให้วิถีการด าเนินชีวิตแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นนี้ก่อให้เกิดความ เห็น
แก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับเด็กในวัยเรียนสมควรได้รับการ
วางพ้ืนฐานทางจริยธรรมให้เข้มแข็งที่สุด เพ่ือเด็กเหล่านั้นจะได้ เจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในภายภาคหน้า 

 
อภิปรายผล 

จากการด าเนินการวิจัย เรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาท
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนในอ าเภอสตึก ที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็นในการพัฒนาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ รองลงมา คือ ด้านสื่อการสอน ตามล าดับ และสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ แนะน าในเรื่องที่ดี และ
มีประโยชน์ รองลงมา คือ ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ ตรงต่อเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  น่า
เลื่อมใส เคารพ ศรัทธา ประพฤติตนสมควรฐานะ สมณะสารูป แนะน าในเรื่องที่ดี ไม่แนะน าในเรื่องไม่
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ดี รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ และรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร มีศิลปะในการพูดในที่ชุมชนเป็นอย่างดี 
สามารถรับฟังค าเสนอแนะวิพากวิจารณ์ได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สามารถอธิบายเรื่องที่
ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) (2554 : 
56) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ จังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัยพบ  วา บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดราชบุรี จ าแนก
ตามสภาพสวนบุคคลโดยรวม พระสังฆาธิการที่มีต าแหนงและประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ พระ
สังฆาธิการ ตางกันมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดราชบุรีแตกตางกัน ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไวสาหรับพระสังฆาธิการที่มีอายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม 
และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ตางกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดราชบุรีไม
แตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกปญหาในการบริหารจัดการกิจการคณะ
สงฆดานการปกครองของจังหวัดปทุมธานีพบวา ปญหาที่ส าคัญ ไดแก พระสงฆบางรูปไมเข้าใจพระ
ธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆและผูปกครองขาดการเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณร มีส่วนรวมใน
การก าหนดนโยบาย วางกฎระเบียบและการด าเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางการปกครองแนวทางในการแก
ไขปัญหา ไดแกควรอบรมพระภิกษุสามเณรใหมีสมณสัญญาและอบรมในเรื่องพระธรรมวินัยจรรยา 
มารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอยางที่ดีและมีการดูแลพระสงฆภายในวัดอยางทั่วถึงเท่า
เทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งมีการยกยองและชมเชยพระสงฆที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจวัตรอยาง
สม่ าเสมอ 

2.  ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มีการสรุปข้อคิดที่ได้
จากการฟังการเทศทุกครั้ง รองลงมา คือ มีการยกอุทาหรณ์หรือตัวอย่างที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
เนื้อหาการเทศกระซับได้ใจความ ภาษาที่ใช้ในการเทศน์เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงธรรมะในเรื่องใกล้
ตัวผู้ฟังและเหมาะสมกับยุคสมัย มีการอ้างที่มาขอเนื้อหาที่เทศน์ มีวิธีการเทศน์ที่น่าฟัง เนื้อหาที่เทศ
ทันสมัยเข้ากับโลกในปัจจุบัน ไม่สับสนยืดยาว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เป็นลักษณะการ
สนทนาธรรมที่มีการถามตอบไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสนธสนฺติกโร (2544 : 155) 
ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระมหากัจจายนเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา พบวา ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา พระมหากัจจายนเถระไดเผยแผพระพุทธศาสนาโดยใชวิธีการสอน 4 อยาง คือ 
สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา พร้อมทั้งใชรูปแบบการสอนอีก 4 อยาง คือ แบบ
สากัจฉาหรือสนทนาธรรม แบบบรรยาย แบบตอบปัญหาและการวางกฎระเบียบโดยการอธิบาย
พุทธพจนอยางละเอียดลึกซึ้งเพ่ือ   ถายทอดแกภิกษุ อุบาสกอุบาสิกา และบุคคลทั่วไปใหเขาใจใน
หลักธรรมไดอยางแจมแจงเหมือนกับพระพุทธเจาทรง แสดงเองด้วยวิธีการบรรยายอธิบายเนื้อความ  
แหงธรรม และตอบปญหาธรรม เปนตน จนเปนที่ไววางพระทัยของพระพุทธเจาใหไปประกาศพระ
ศาสนา ณ แควนอวันตี ท าใหบุคคลผูไมมีศรัทธาเกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นจ านวนมาก ท าใหผูมีศรัทธา
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เลื่อมใสอยูแลวเกิดความเลื่อมในยิ่งขึ้น สวนบุคคลที่มิไดนับถือพระพุทธศาสนามากอนก็หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาประกาศตนเปนอุบาสกจ านวนมาก ทานไดประพันธคัมภีรขึ้น 6 เลม คือ กัจจายนไว
ยากรณจูฬนิรุตติมหานิรุตติเนตติเปฏโกปเทส และวัณณนีติ 

สรุป บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยเราดวยแลวเราจะเห็นไดชัดเจนมาก เพราะสังคมไทย    
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งถึงตายจะมีความเกี่ยวของกับบทบาทของพระสงฆตลอด อยางงานแตงงานก็ตองนิ
มนตพระสงฆมาในงานแตงดวย พอเกิดก็ตองนิมนตพระมาในงานวันเกิด หรือใสบาตรท าบุญวันเกิด 
เจ็บปวยก็ไปหาพระท าบุญ และบางแหงพระอาจเปนหมอกลางบาน เปนเจาของต าราหมอยาพ้ืนบาน 
ตามภูมิปญญาชาวบาน บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น 

3.  ด้านสื่อการสอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ สอนโดยการให้ท า
ความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์ รองลงมา คือ สอนโดยการพูดถึงกฎแห่งกรรม ท าดี
ได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว สอนสิ่งที่มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ วิธีการเผยแผ่ควรมีหลาย ๆ 
แบบตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง สถานที่และโอกาส เนื้อหาธรรมะมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ 
ปัจจัย มีการเปรียบเทียบอุปมา อุปมัยให้เข้าเนื้อหาธรรมะ ใช้สื่อประกอบการเผยแผ่ธรรมะท่ีท าให้
เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีการเล่านิทานแล้วยกอุทาหรณ์ประกอบเนื้อหาธรรมะ มีการใช้สื่อที่
ทันสมัยในการเผยแผ่ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการยกพุทธศาสนสุภาษิต ค าคม ค าขัน ค า
กลอน ประกอบเนื้อหา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี (โอฐสู) (2543 : 8-10) 
ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)” ใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรุปวางานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราช
วิทยาคม (หลวง   พอคูณ ปริสุทฺโธ) วัดบ้านไรต าบลกุดพิมาน อ าเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
เพราะเห็นวา ทาน   เปนพระท่ีสามารถสื่อสารกับประชาชนไดทุกระดับ และประสบผลส าเร็จในการ
เผยแผพระพุทธศาสนา คือมีประชาชนศรัทธาเคารพนับถือมากมาย ทุกคนตางมุงสูวัดบานไร เพ่ือเข
าไปกราบนมัสการทาน ยิ่งนับวันก็เพ่ิมมากขึ้นไมวานักขาว นักการเมือง นักกีฬา หรือนักวิชาการ ตางก็
หันมาสนใจเขาหาทานอยูเสมอ แมกระทั่งเวลาเกิดปญหาที่แกไมตกก็มักจะใหทานเปนผูชี้แนะแนวทาง 
เชน ปญหา เรื่อง วาย ทูเค และปญหายาเสพติด จึงท าใหผูวิจัยมีความสนใจอยางยิ่งในการศึกษาคนคว
า โดยไดท าการวิจัยเชิงเอกสาร คือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเผยแผ และการสื่อสาร โดย
ศึกษาถึงวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาในครั้งที่พระองคยังทรงมีพระชนมอยู จาก
หนังสือพระไตรปฎกเทคนิคและวิธีการสอนของพระพุทธองคพุทธวิธีการสอนตามแนวธรรมบท วิธีการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระสาวก และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยตาง ๆ ในประเทศไทย 
สวนการสื่อสารตามหลักกระบวนการสื่อสารใชทฤษฎีดานการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการโนมน
าวใจ และมีแนวคิดพรอมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดวย 

อภิปรายผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
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สมมติฐานที่  1  ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะ จึงท าให้มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  2  ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะ จึงท าให้มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  3  ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแตกต่างกัน จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะ จึงท าให้มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  4  ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จากการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะ จึงท าให้มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  5  ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะ จึงท าให้มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์” ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นที่ส าคัญต่อแนวทางการพัฒนาบทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อไป ตามล าดับดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏิบัติการ 
ผลการวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมย์ ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นที่ส าคัญเพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของณะสงฆ์ในอ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางแก่อ าเภออ่ืน ๆ ในการ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาตามแนวคิดด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1  ด้านบุคลิกภาพ คณะสงฆ์ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี น่าเสื่อมใส เคารพ
ศรัทธา เช่น พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบ ประพฤติตนสมเหมาะสมแก่ตามสมณะสารูป 
เป็นต้น คณะสงฆ์ควรรับฟังค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ได้ ตรงต่อเวลา และไม่เห็นแก่ลาภสักการะมาก
จนเกินไป 
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1.2  ด้านเนื้อหา คณะสงฆ์ควรเทศน์ให้กระชับเวลา ได้ใจความ เทศน์ เฉพาะ
สาระส าคัญๆ ไม่นานเกินไป ทันสมัย และเข้ากับโลกปัจจุบันได้ คณะสงฆ์ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น คณะ
สงฆ์ควรจัดอบรมฝึกเทศน์เป็นประจ า เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่พระสังฆาธิการ 

1.3  ด้านสื่อการสอน คณะสงฆ์ควรมีลีลาและวิธีการเทศน์ที่น่าฟัง มีการยกอุทาหรณ์
หรือตัวอย่างประกอบ คณะสงฆ์ควรมีการจัดท าเอกสาร แผ่นผับ หรือหนังสือธรรมะ เพ่ือใช้ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เป็นธรรมทานเพ่ิมอีกด้วย 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดอ่ืน ๆ 
2.2  ควรศึกษาทัศนะของประชาชนในเขตปกครองที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการระดับภาคหรือระดับหน 
2.3  ควรศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์โดยการประยุกต์

ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมอ่ืน ๆ ในพระพุทธศาสนา 
2.4  ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

ระดับจังหวัด 
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                                    วัดคือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย 
The Temple Is A Thai Cultural Attraction 

 

สมควร  แย้มบุบผา 
Somkuan  Yambubpha 

 

บทคัดย่อ (Abstract) 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  กลายเป็นการท่องเที่ยวอีก
รูปแบบหนึ่ง  ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใน
ขณะนี้  โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวัดแหล่งโบราณสถาน และ สถานที่ปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัด
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ มีการถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อที่ถือว่า การได้มาสักการสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมทำบุญบริจาคทาน ปฏิบัติบูชา จะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต และ ครอบครัวของผู้
ที่ไปสักการะขอพร และยังสามารถสร้างเสริมกำลังใจให้เกิดขึ้น  ทำให้จิตใจผ่องใส 
คำสำคัญ (Keywords): วัด, วัฒนธรรม  
 
Abstract 
                Cultural tourism or spiritual tourism become another type of tourism 
which has been very popular with tourists both Thai and foreigners now with 
particular attention to temples, ancient sites and religious practices because the 
temple is a cultural heritage of Thailand which is unique and has inherited the 
cultural heritage for a long time. Which is based on the beliefs considered acquiring 
a sacred place make merit, donate, practice worship that will bring prosperity to life 
and the families of those who worship and can also create encouragement to 
happen. 
Keywords:  Temple, Cultural. 
                                                
  นิสิตปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณ-ราชวิทยาลัย 
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บทนำ (Introduction) 
 วัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และยังสะท้อนไปถึงร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหว่างชุมชนวัด และสิ่งแวดล้อมที่
มีลักษณะการผสมกลมกลืนการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
ของท้องถิ่น และยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
รวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรม กับชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ล้วนมีคุณค่าต่อ
จิตใจ และมีความศักดิ์สิทธิ์ และงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทย  วัดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทหนึ่ง คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น และมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทอ่ืน  เนื่องจากมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงความผูกพันทางจิตใจต่อชนรุ่นหลัง ประเทศไทยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก ทั่ วประเทศไทย และมีความเป็นเอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มุ่งหวังที่จะได้รับความ
เพลิดเพลิน และได้บุญกุศลไปพร้อมกัน(กุลธิดา สามะพุทธิ, 2544)   วัดเป็นสถานที่สำคัญและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งบางวัดได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ และของอาเซียน ทั้งนี้เพ่ือรองรับความต้องการของการท่องเที่ยวเชิง
พระพุทธศาสนาที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่า
ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมต่อการบริหาร
จัดการเส้นทางท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทางพระพุทธศาสนาและมีการเปิดวัดให้
ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคในประเทศ 
 
ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่แสวงหาความรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความ
เพลิดเพลินใจและคลายเครียด ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
 Gee, Choy และ Maskens (1984) ให้ความหมายของการเดินทางไว้ว่า การเดินทาง 
หมายถึง การออกจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ และการ
เดินทางเพ่ือไปอาศัยทีอ่ื่น  
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 McIntosh และ Goeldner (1986 ) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง ผล
ของปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ (การกระทำซึ่งกันและกัน) ของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน เป็นการดึงดูดใจและต้อนรับ
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอ่ืนๆ  
 จริญญา เจริญสุกใส และสุวัฒน์ จุธากรณ์ (2545) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้
ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของบุคคล จากที่อยู่อาศัยปกติ
ไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพ่ือการหารายได้ ซึ่งกิจกรรมดั งกล่าว
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เดินทาง 
(นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐที่ดูแลการท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว  
 ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546 : 2) กล่าวการประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวที่
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ได้กำหนดความหมายของการ
ท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางใดๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 
ประการ ดังต่อไปนี้  
 1. การเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจำไปยังสถานที่อ่ืนๆ เป็นการชั่วคราว  
 2. การเดินทางนั้น ผู้เดินทางเดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ  
 3. การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือหา
รายได้  
 สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวไว้ดังนี้   
(อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ 2548 : 222-224)  1. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทย
หรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เดินทางจากที่อยู่ในจังหวัดของตน ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดๆ ที่ไม่ใช่การหารายได้ในสถานที่ที่ไปเยือน และระยะเวลาที่
พำนักไม่เกิน 60 วัน  2. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยและพำนักอยู่ ในการเดินทางครั้งหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มาก
ไปกว่า 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ 2.1 การติดต่อกิจธุระ แต่ไม่ใช่เพ่ือหารายได้ 
2.2 การมากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอดในท่าเรือ 2.3 การท่องเที่ยว การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ 
การเยี่ยมญาติมิตร การศึกษาและการดูงาน 2.4 การร่วมประชุมสัมมนา หรือเป็นตัวแทนสมาคม 
นักบวช นักกีฬา  
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 ดังนั้น การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่ง เพ่ือทำ
กิจกรรมที่ส่งเสริมร่างกายและจิตให้ได้รับความสุข เป็นการสร้างความสนุกสนานและสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนั้นการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้จึงเป็นธุรกิจท่ีกว้างขวางและสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศอีกด้วย 
 
วัดคือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย 
 1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่
ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ในท้องถิ่นพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า  ของสภาพแวดลอมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว 
 2) การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) 
หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว  เพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ  จัดขึ้น ได้รับ
ความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป์เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ   การเคารพ
พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม   มีประสบการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทาง
วัฒนธรรม  โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว 
 3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism)  หมายถึงการ
เดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน  ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษมี
ความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว 
  
บทสรุป   
 การท่องเที่ยววัฒนธรรม คือการไปท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การชมงานศิลปะแขนงต่างๆ หรือการไปท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และเพ่ิมพูน
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ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
วัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้การสัมผัสการ
ชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
กลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะสถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุเรื่องราว และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย 
การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีต และประเพณี ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจที่สำคัญ ที่ช่วยกระตุ้นให้
เกิดการท่องเที่ยววัฒนธรรมขึ้น  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคมมีทั้งส่วนจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น
ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการดำรงชีวิตการแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน 
งานเทศกาลประเพณีเป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมอย่างเป็นการสั่งสมประสบการณ์ความรู้
ความสามารถ และภูมิปัญญาทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นอยู่รอด และเจริญสืบต่อได้ และ
เป็นอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และสามารถเจริญงอกงามต่อไป 
 ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นจุดดึงดูดสำคัญด้านการท่องเที่ยว และการเปิดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการจัดการที่ดี  ทำให้คุณค่าทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นจนขาด
ความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของพ้ืนที่ และส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยวในที่สุด  ดังนั้น การ
กำหนดกรอบ หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนสำหรับในหน่วยงาน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และยังสามารถ
ใช้เป็นสิ่งบ่งบอกให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ซึ่งหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยวโดยรวมทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0”  
ประจําป 2562 

 
 

1. ช่ือโครงการ   : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี 3   
  เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0” 
 
2. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    
3. ภาคีเครือขาย : 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏเทพสตรี 
   2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏนครสวรรค 
   3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยราชภัฏสุรินทร 
   4) คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
   5) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
   6) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   7) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทายลัยสวนดุสิต 
 
4. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
5. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี 2, 4 
 
6. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาดานพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ ไดประสานการกอตั้งสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย นับไดวาเปนสถาบันท่ีมีสวนในการกําหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนาท่ัวโลก  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนความหวังของคณะสงฆไทยและเปนความหวัง
ของชาวพุทธนานาชาติ โดยเฉพาะในดานองคความรูทางดานวิชาการพระพุทธศาสนา โดยเม่ือมอง
ยอนกลับไปขางหลังเริ่มต้ังแตพระราชปณิธานของสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ผูทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษาพระไตรปฎกและวิชาการชั้นสูง เปนท่ีมาของขอตกลงรวมกันของ
ประชาคมมหาจุฬาฯ วา คําวา พระไตรปฎก หมายถึง พระพุทธศาสนา และคําวา วิชาชั้นสูง หมายถึง 
ศาสตรสมัยใหมท่ีศึกษากันในระดับอุดมศึกษา 
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เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปนสถานศึกษาพระพุทธศาสนา 
และศาสตรสมัยใหมท่ีศึกษาเลาเรียนกันในมหาวิทยาลัยท่ัวไป จากการตีความพระราชปณิธานของ
รัชกาลท่ี 5 ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดปรัชญามหาวิทยาลัยในปจจุบันไววา “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” และไดกําหนดวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยจะเปนศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก   

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษา
พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม และเปนทิศทางท่ีคณาจารย นักวิจัย และนิสิตระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยไดทําการผลิตองคความรู เพ่ือเสนอสูสาธารณะ โดยให
ความสําคัญกับการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมในหลากหลายดาน จึงเปนท่ีมาของ
ประเด็นหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการ
บริหารในยุคไทยแลนด 4.0” เพ่ือใหสังคมไดรับรูวิธีคิด อุดมการณ และความหมายของพุทธบูรณาการ
อันจะนําไปสูการสรางสันติสุข และสรางนวตักรรมทางการปกครองและการบริหารตอสังคมตอไป  

 
7. วัตถุประสงค 

7.1 เพ่ือเปนเวทีสาธารณะในการวิเคราะห เสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นท่ี
เก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับทุก
ภาคสวนของสังคม 

7.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวของของนักวิชาการ
และนิสิตนักศึกษาโดยผานบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

7.3 เพ่ือใหขอเสนอแนะและรวมกันกําหนดนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 
8. ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมหลักของการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) ประกอบดวย 

8.1 การแสดงปาฐกถา  
จัดใหมีการแสดงปาฐกถา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณดานนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ไดถายทอด
ประสบการณ มุมมอง ทัศนคติในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน โดยจัดใหมีการปาฐกถาเปดและ
การปาฐกถาปด 

8.2 การสัมมนาทางวิชาการ 
การสัมมนาทางวิชาการมีวัตถุประสงคท่ีจะเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ระดมความคิดเห็นในประเด็นนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ระหวาง
พระสงฆ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรตางๆ สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป โดยมี
ลักษณะ 
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 1) การอภิปรายรวม(Panel Discussion) เปนการเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณในประเด็นนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ระหวาง 
พระสงฆ นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป 

 2) การประชุมกลุมยอย(Group Discussion) เปนการเสนอบทความเอกสารทาง
วิชาการ หรือผลการวิจัย และการนําเสนอสรุปการประชุมกลุมยอย ซ่ึงประกอบดวยหัวขอยอย
จํานวน 3 กลุม 

 
8.3 การจัดนิทรรศการ 
การจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะเผยแพรขอมูล ความรูตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับ

นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 โดยนําขอมูลจากงานวิชาการและ
งานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดทําการศึกษารวมกับบุคลากร และนิสิตของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังจากภาคสวนตางๆ 
 
9. การประชุมกลุมยอย 

กิจกรรมการประชุมกลุมยอยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ครั้งท่ี 3 (MCU Congress 3) มีกลุมยอยตามประเด็นดังนี้ 

กลุมยอยท่ี 1 กลุมนวัตกรรม : ทางการจัดการเชิงพุทธ 
กลุมยอยท่ี 2 กลุมนวัตกรรม : ทางรัฐประศาสนศาสตร 
กลุมยอยท่ี 3 กลุมนวัตกรรม : ทางรัฐศาสตร 

10. เปาหมายผลผลิต 
10.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งท่ี 3 ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ สงผลตอการสรางสรรคบรรยากาศทางวิชาการ และกอใหเกิด
ผลจากการประชุมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาสังคมบนฐานของนวัตกรรมทางการ
ปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 

10.2 เปาหมายเชิงปริมาณ:  
จํานวน 200 รูป/คน ประกอบดวย 
1. พระสงฆท่ัวไป 
2. นักวิชาการ 
3. ตัวแทนองคกรภาครัฐ 
4. ตัวแทนองคกรภาคเอกชน 
5. นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
6. ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน 
7 ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

11. วัน เวลา สถานท่ีจัดงาน 
วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-18.00 น. 



999การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3
 ๔ 

ณ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
12. กิจกรรมดําเนินงาน 
  

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เปดรับบทความ 1 มี.ค.-20 พ.ค. 2562 
2 แจงผลการพิจารณาบทความ 31 พ.ค.2562 
3 ประกาศผลการนําเสนอ 27 พ.ค. 2562 
4 สงผลงานฉบับสมบูรณ 7 มิ.ย. 2562 
5 ชําระคาธรรมเนียม 10 มิ.ย. 2562 
6 นําเสนอผลงาน 17 มิ.ย. 2562 

 
13. ตัวช้ีวัด 

13.1 ผลผลิต (Output) 
1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเครือขายวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนการใช

นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0   
2) ผูเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติมีความพึงพอใจในการจัดประชุมอยูในระดับสูง 

และรวมคิดเพ่ือการกําหนดประเด็นหลัก(Theme) ในการประชุมครั้งถัดไป 
13.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1) ไดองคความรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ในรูปแบบของรายงานสรุปการประชุม 

2) นําเสนอองคความรูดังกลาวตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย
ในการนําไปปรบัใช 
 
14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

14.1 เกิดเวทีสาธารณะในการวิเคราะห เสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะยังประโยชนใหเกิดกับทุกภาคสวน
ของสังคม 

14.2 ผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มุมมองในประเด็นท่ีเก่ียวของของ
นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาโดยผานบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย 

14.3 ไดรับขอเสนอแนะและรวมกันสรางนวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุค
ไทยแลนด 4.0 ไปใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
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เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ค าชี้แจง: แบบประเมินนี้ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5   หมายถึง   ดีเด่น  4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี   2   หมายถึง   ค่อนข้างดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 3. หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอ 
  3.1 ผู้ด าเนินรายการประจ าห้อง แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งรายละเอียดก่อนจะน าเสนอ
ผลงาน 
  3.2 ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานวิชาการและตอบค าถามท่านละไม่เกิน 10 นาที 
  3.3 วิพากย์ ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอตามประเด็นตรงตามแบบประเมิน
บทความ 
  3.4 มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานหลังจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม (Section)  
  3.5 บันทึกภาพหมู่ของผู้น าเสนอผลงานกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3.6 เมื่อผู้น าเสนอบรรยายผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละห้องรวบรวมน า
ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประมวลผลคะแนน 
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1. ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................... .................................................................... 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน.......................................................................................................... ........................... 
3. ชื่อผลงาน................................................................................................ ................................................. 

 4. กลุ่ม................................................................................................ ......................................................... 

2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยให้  ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่องจูงใจให้ศึกษามีการก าหนดขอบเขต จุดเน้นชัดเจนและเข้าใจง่าย       
2. กระบวนการ เทคนิคการน าเสนอถูกต้องและเหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน       
3. เนื้อหามีสาระชัดเจนตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนเหมาะสมตามศาสตร์นั้นๆ       
4. มีการใช้หลักภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนความเชื่อมโยง

ของประเด็น 
      

5. สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถน าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย 

      

6. แสดงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปต่อยอดได้       
7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่างอ้างอิงทางวิชาการหรือน าไปปฏิบัติได้       
8. มีความคิดริเริ่มทางวิชากรตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่       
9. ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง       
10. น าเสนอได้ตรงเวลา ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจงานที่น าเสนอ

อย่างชัดเจน 
      

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
........................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................) 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
 



1009การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3

 
 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ค าชี้แจง: แบบประเมินนี้ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ มเีกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 5   หมายถึง   ดีเด่น  4   หมายถึง   ดีมาก 
 3   หมายถึง   ดี   2   หมายถึง   ค่อนข้างดี 
 1   หมายถึง   ปรับปรุง 

 3. หน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอ 
  3.1 ผู้ด าเนินรายการประจ าโปสเตอร์ แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งรายละเอียดก่อนจะ
น าเสนอผลงาน 
  3.2 ก าหนดเวลาในการน าเสนอผลงานวิชาการและตอบค าถามท่านละไม่เกิน 10 นาที 
  3.3 วิพากย์ ซักถามและเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่น าเสนอตามประเด็นตรงตามแบบประเมิน
บทความ 
  3.4 มอบใบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานหลังจบการน าเสนอแต่ละกลุ่ม (Section)  

 3.5 เมื่อผู้น าเสนอบรรยายผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในแต่ละห้องรวบรวมน า
ผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประมวลผลคะแนน 
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1. ข้อมูลเบื้องต้น 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.................................................................... .................................................................... 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน.......................................................................................................... ........................... 
3. ชื่อผลงาน................................................................................................ ................................................. 

2. ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยให้  ในช่องคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 

1. ชื่อเรื่องจูงใจให้ศึกษามีการก าหนดขอบเขต จุดเน้นชัดเจนและเข้าใจง่าย       
2. กระบวนการ เทคนิคการน าเสนอถูกต้องและเหมาะสมเป็นล าดับขั้นตอน       
3. เนื้อหามีสาระชัดเจนตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนเหมาะสมตามศาสตร์นั้นๆ       
4. มีการใช้หลักภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาตลอดจนความเชื่อมโยง

ของประเด็น 
      

5. สร้างองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถน าไปประยุกต์
ได้อย่างแพร่หลาย 

      

6. แสดงองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถน าไปต่อยอดได้       
7. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่างอ้างอิงทางวิชาการหรือน าไปปฏิบัติได้       
8. มีความคิดริเริ่มทางวิชากรตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่       
9. ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการระดับสูง       
10. น าเสนอได้ตรงเวลา ตอบค าถามได้ตรงประเด็นและเข้าใจงานที่น าเสนอ

อย่างชัดเจน 
      

 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
........................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ............................................................... 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ประเมิน 
       (.......................................................) 

วันที่............ เดือน ............................ พ.ศ. 2562 
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แบบประเมินโครงการ 
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 

เร่ือง “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0”   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 

 ค าชี้แจง :  
 1. แบบประเมินโครงการมีวัตถุประสงคเ์พ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
จัดงานและพัฒนางานวิชาการต่อไป จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3. คณะผู้จัดงานขอความกรุณาท่านประเมินความพึงพอใจตามความเป็นจริงและให้ครบทุกข้อ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม    หน้าข้อความ และเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับข้อมูล
ของท่าน 
 1. เพศ   
    ชาย         หญิง 
 2. อายุ   
    น้อยกว่า 20 ปี   20 - 30 ปี    31 - 40 ปี    41 ขึ้นไป  
 3. การศึกษา  
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก   
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 4. สถานภาพ  
    ผู้บริหาร    อาจารย์    บุคลกรสายสนับสนุน 
    นักวิจัย    นิสิต/นักศึกษา   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
 6. ท่านทราบแหล่งข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    ป้ายประชาสัมพันธ์    อินเทอร์เน็ต/ สื่อออนไลน์  
    โปสเตอร์/แผ่นพับ    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................... 
 7. เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ    สนใจหัวข้อการจัดประชุมวิชาการ  
    ต้องการน าความรู้ไปใช้ในการท างาน    เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
    เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ   น าไปใช้ประกอบยื่นขอส าเร็จการศึกษา
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องตารางตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ด้านรูปแบบการจัดงาน      
1 การประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานการจัดงานประชุมวิชาการฯ       
2 การต้อนรับ การลงทะเบียน และของที่ระลึก      
3 การด าเนินงานมีข้ันตอนตามก าหนดการอย่างชัดเจน      
4 ระยะเวลาการจัดงานมีความเหมาะสม      
5 รูปแบบการจัดงานในภาพรวมมีความเหมาะสม      

ด้านกิจกรรมการจัดงาน      
1 พิธีเปิดงาน      
2 พิธีมอบโล้ เกียรติบัตร ของที่ระลึกให้กับภาคเีครือข่าย และแก่ผู้ร่วมงาน       
3 การบรรยายพิเศษ      
4 กิจกรรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์      
5 การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย      
6 นิทรรศการและผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1 สถานที่จัดงานมีความสะดวกและเหมาะสม      
2 เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการประสานงานจุดต่างๆ      
3 การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      
4 ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องย่อย      
5 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมีความเหมาะสม      
6 อาหารและเครื่องดื่มมีจ านวนเพียงพอ      

ด้านวิชาการและประโยชน์ของโครงการ            
1 เป็นเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ       
2 เกิดแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาผลงานทางวิชาการ      
3 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม      
4 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
5 เป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก      
6 เพ่ือเชิดชูและยกย่องนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ      
7 ผู้ร่วมงานได้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือเรียนรู้และเผยแพร่      
8 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการท างานด้านวิชาการ      
9 ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานด้านวิชาการ      
10 งานประชุมวิชาการสามารถตอบนวัตกรรมทางการปกครองและทางการ

บริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 3.1 สิ่งที่ได้รับ/ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
........................................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
..................................................................... .............................................................................................................. ........ 
 
 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการประเมินโครงการ 

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บันทึกชวยจํา 
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บันทึกชวยจํา 
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