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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ๒) ศึกษาหลักพุทธธรรม 
ท่ี เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  
๓) นําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
 ระเบียบวิธี วิจั ย ท่ี ใช  คือ การวิจัยแบบเชิ ง คุณภาพ เ ก็บขอมูล ๒ ข้ันตอน คือ  
การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมเฉพาะการสัมภาษณเชิงลึก มีผูใหขอมูลสําคัญ (แบงเปน  
๕ กลุม เลือกแบบเจาะจงไดแก ประธานสหกรณการเกษตร หัวหนากลุม เจาหนาท่ี ลูกจางประจําท่ี
อยูในเขตของสหกรณการเกษตร จังหวัด จํารวม ๒๕ คน เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก  
แบบสัมภาษณ เชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหดวย 
การพรรณนาความ สําหรับการสนทนากลุมเฉพาะ มีผูเขารวม จํานวน ๑๐ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง 
เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุมเฉพาะ วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ 
 

 ผลการวิจัยพบวา  
 ๑) สภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี พบวา ๑. ดานสภาพปญหา พบวามีพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู มีการชี้แจงขอตกลง 
และใชกฎกติกาและบทลงโทษ มีความกลารับผิดชอบ สหกรณการสรางผลงาน มีการแกไขปญหา
รวมกัน สหกรณตองรักองคกร ๒. ดานการบริการท่ีดี พบวาสหกรณ มีบริการท่ีดี  ๓. ดานสภาพ
ปญหาการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพพบวา มีพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีการประเมิน
ตนเอง ฝกอบรมและมีการใหทุนการศึกษาตอเฉพาะดานแกสมาชิกสหกรณ ๔. ดานการยึดม่ันใน
ความถูกตอง ชอบธรรม และจริยธรรม พบวา การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการรับรูขอหาม  
เอาใจใสในงาน ฝกอบรม ปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง มีอุดมการณรักองคกร ๕. สภาพดานการทํางานเปน
ทีม พบวา มีการฝกอบรม สงเสริมจริยธรรม การทํางานเปนทีม ขอปฏิบัติเหมือนกัน จัดทําคูมือ
กําหนดพฤติกรรม/สงเสริมจรรยาบรรณและบทลงโทษ 
 ๒) หลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี พบวา ดานการฝกอบรมพบวา ฝกอบรมจิตสาธารณะ ปฏิบัติธรรมศึกษาดูงาน 
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รักเมตตาตอกัน ดานการศึกษาพบวา  ฝกอบรมจิตปฏิบัติธรรมประจําป สงเสริมดานเชิงพุทธ ประเมิน
ตนเอง การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน มีความมานะมุง ม่ันในการปฏิบัติงาน เอาใจใสในงาน  
ดานการพัฒนาพบวา ยกยองบุคคลตัวอยางท่ีดี   ดานการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา สงเสริมการ
เสียสละ  ๑. ดานบุคลิกภาพพบวา สรางประสบการณและความรูชัดสงเสริมการศึกษาตอ ๒. สงเสริม
การปฏิบัติธรรม ๒. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ พบวา รอบรูตอการบริการจัดสัมมนา
ภายในและภายนอก ประเมินภายในภายนอกใหความรูงานวิจัย ๓. ดานทักษะการทํางาน พบวา 
มีความรูความเขาใจไตรตรองงาน เรียนรูดวยตนเอง ดานเจตคติพบวา ดานการยึดม่ันในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรมพบวา เปนผูมีความรอบรูแลกเปลี่ยนเรียนรู  ดานความคิดสรางสรรค พบวา  
มีภูมิปญญา ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน ถายทอดประสบการณ 
 ๓) พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานี ตามหลักพุทธธรรม พบวา อธิสีลสิขา สามารถเกิดเปนความม่ันคงตามมาตรฐาน 
ทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ อธิจิตตสิกขา เจาหนาท่ีหรือพนักงาน
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีการพัฒนาคุณลักษณะตามท่ีองคกรตองการ และเพ่ือแกไข
ปญหาการพัฒนาทรัพยากรของบุคลากรในสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี อธิปญญาสิกขา  
เปนรากฐานท่ีมีสวนชวยเสริมบุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด ชํานาญ ประสบการณ กระบวนการ
เรียนรู แกไขปญหาไดทันทวงที 
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ABSTRACT 

 Objectives of this research were to; 1) Analytically study problems and general 
condition of human fesource development of Agricultural Cooperatives of Patumtani 
Province, 2) Study the appropriate Buddhadhamma for human resource development 
of Agricultural Cooperatives, Patumtani Province and 3) Propose Buddhadhamma 
integration for human resource development of Agricultural Cooperatives , Patumtani 
Province.  
 Methodology was the qualitative research collected data by two steps. 
Step 1 data were collected from 25 key informants, purposefully selected from 5 
groups; chair persons of Agricultural Cooperative, Group heads, personnel and 
employees in the Agricultural Cooperatives area with structured in-depth-interview 
by face-to-face interviewing. Step 2, data were collected from 10 participants in focus 
group discussion. Data from both steps were analyzed by descriptive interpretation.     
 Findings were as follows: 
 1) Problems and general condition of human resource development of 
Agricultural Cooperatives of Patumtani Province were that: 1) problems; learning 
behavior development consisted of agreement with rules, regulations and 
punishment, readiness for responsibility. The Agricultural Cooperatives created 
outputs, solved problems together and loved organizations, 2) good services; the 
Agricultural Cooperatives offered good services, 3) job performance skill 
accumulations; some members developed job performance behavior, self 
evaluation, training and scholarship allocation for members of Agricultural 
Cooperatives, 4) the righteousness, ethics and morality commitment; there were 
professionalism practice, abiding by the rules, paying attention to the work, training, 
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rightful job performance, ideology to love the organization. 5) teamwork; there were 
teamwork, training to promote ethical morality, the same and equal  practice, there 
was a book of ethical code to promote ethical conduct and punishment.  
 2) Buddhadhamma(Tisikkha) for human resource development of 
Agricultural Cooperatives, Patumtani Province were that: Training; there was training 
for public mind, Dhamma practice, study tour, loving-kindness to one another. 
Education; annual mental training by Dhamma practice, Buddhist way promotion, self 
evaluation, skill accumulation, energetic to work and work attentiveness. 
Development; appraisal of good exampled persons, Teamwork; working together as a 
team with leadership and sacrifice enrichment by personality development to have  
experience and knowledge enhancement and higher education promotion, Dhamma 
practice promotion, academic knowledge and capacity with knowledge of internal 
and external seminar operation, internal and external evaluation with research 
knowledge, working skill with work comprehension by self learning, attitude by 
adhesiveness to right and just conduct, knowledge and experience exchange, 
creativeness; wisdom, knowledge and virtue, smartness and experience explicit.   
 3) Buddhadhamma integration for human resource development of 
Agriculture Cooperatives, Patumtani Province were that: Atisilasikkha; training in higher 
morality, to create confidence in job performance according to standard and ethical 
rules of job performance, Atijittasikkha, training in higher mentality, officers and 
personnel of Agricultural Cooperatives of Patumtani Province had undergone training 
for attributes the organizations needed to solve problems of human resource 
development. Atipannasikkha, training in higher wisdom, the foundation that 
enhanced personnel with skill, cleverness, experiences, learning process and ability 
to solve any problems promptly.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร
จังหวัดปทุมธานี” ฉบับนี้จัดทําข้ึนตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความเมตตา
ชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่งจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ไดแก อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง  
และรองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม  ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนชวยตรวจสอบ 
ความถูกตองท้ังดานภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถวนถูกตองตามหลักวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
และวิธีการเขียนเปนอยางดี  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบปอง กันดุษฎีนิพนธ ทุกท าน  ซ่ึ งประกอบด วย  
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร,  พล.ท.ดร. 
วีระ วงศสรรค, ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธาพันธ โพธิธีรโรจน และอาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง  
ท่ีเมตตาชี้แนะใหแกไขเนื้อหาท่ีบกพรองจนเกิดความสมบูรณถูกตองยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดถึง
ผู เชี่ยวชาญท่ีไดเขารวมสนทนากลุมเฉพาะทุกๆ ทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหมารวมแสดง 
ความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะ ในการสนทนากุลม และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแกไขใหผล
งานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งข้ึนไป 
 ขอขอบคุณ คณาจารย  เจาหนา ท่ี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการและสิ่งอํานวยการ
ประโยชนตางๆ ในการติดตอติดตอประสานงาน ตลอดจนกัลยาณมิตรรวมรุนท่ี ๓ และกัลยาณมิตรรุน 
๑ และรุน ๒ ผูเปนแบบอยางดานการทําดุษฎีนิพนธและเปนมิตรท่ีดีมีน้ําใจในการเขียนดุษฎีนิพนธ
 หวังไดโดยม่ันใจวา ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ จะอํานวยประโยชนแกผูสนใจใฝศึกษาคนควา     
ไดเปนอยางดี คุณประโยชนอันจะพึงบังเกิดมีจากการทําดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมถวายเปน
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนอมบูชากตเวทิตาคุณแดบิดามารดา บุพการี และบูรพาจารยท่ีได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหศิษยไดเกิดสติปญญา และเปนแรงบันดาลใจใหกําลังใจในการศึกษา
ดวยความรักและเมตตาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน และไดวางพ้ืนฐานทางการศึกษาแกผูวิจัย จนไดรับ
ความสําเร็จในการศึกษา และท่ีรวมกันสรรคสรางงานวิจัยฉบับนี้ใหแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดีทุกประการ  

 
 

 นายไพบูลย สายดวง 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



ฉ 

 สารบัญ  
เรื่อง  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภาพ ญ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฎ 
บทท่ี ๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑. ความเปนมา  ๑ 
 ๒. คําถามการวิจัย ๕ 
 ๓. วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                                                             ๖ 
 ๔.  ขอบเขตการวิจัย                                                                              ๖ 
 ๕. นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย                                                                                  ๗ 
 ๖. ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย                                                        ๗ 
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๘ 
 ๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๘ 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา ๗๑ 
 ๒.๓ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย ๙๐ 
 ๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๙๓ 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๕ 
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๐๖ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๖ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง ๑๐๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๐๗ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๐๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๑๐๙ 
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๑๐ 
 ๔.๑ สภาพและปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 

จังหวัดปทุมธานี 
๑๑๐ 

 ๔.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 

 
๑๑๓ 

 ๔.๓ พุทธบุรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธาน ี

 
๑๑๗ 

 



ช 

สารบัญ (ตอ)   

เรื่อง หนา  
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๕๖ 
 ๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๖๗ 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๗๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย                                                                                 ๑๗๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผล                                                                                     ๑๗๕ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ                                                                                    ๑๘๑ 
บรรณานุกรม ๑๘๓ 
ภาคผนวก ๑๘๗ 
 ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๘๘ 
 ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเก็บขอมูลการวิจัย ๑๙๔ 
 ภาคผนวก  ค  แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๒๒๑ 
 ภาคผนวก  ง  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๔๒ 
 ภาคผนวก  ง  ประมวลภาพ ๒๕๕ 
ประวัติผูวิจัย ๒๖๕ 

 



ซ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 
๒.๑ ความหมายของทรัพยากรมนุษย ๙ 
๒.๒ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑๑ 
๒.๓ ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑๔ 
๒.๔ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑๖ 
๒.๕ ความหมายของการฝกอบรม ๒๑ 
๒.๖ ประโยชนของการฝกอบรม ๒๓ 
๒.๗ วัตถุประสงคของการฝกอบรม ๒๖ 
๒.๘ กระบวนการของการฝกอบรม ๒๙ 
๒.๙ วิธีการฝกอบรม ๓๓ 
๒.๑๐ ความหมายของการศึกษา ๓๖ 
๒.๑๑ ความมุงหมายของการศึกษา ๓๙ 
๒.๑๒ ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา ๔๑ 
๒.๑๓ วิธีจัดการศึกษา ๔๕ 
๒.๑๔ ความหมายของการพัฒนา ๔๗ 
๒.๑๕ เปาหมายของการพัฒนา ๔๙ 
๒.๑๖ ตารางเปรียบเทียบระหวาง การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ๕๐ 
๒.๑๗ ความหมายของการจูงใจ ๕๒ 
๒.๑๘ ประเภทของการจูงใจ ๕๔ 
๒.๑๙ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๖๐ 
๒.๒๐ สรุปดานบุคลิกภาพ ๖๔ 
๒.๒๑ สรุปดานความรูทางวิชาการ ๖๕ 
๒.๒๒ สรุปดานทักษะ ๖๖ 
๒.๒๓ สรุปดานเจตคติ ๖๘ 
๒.๒๔ สรุปดานความคิดสรางสรรค ๗๐ 
๒.๒๕ ความหมายของการพัฒนามนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๗๖ 

  



ฌ 
 

  

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 
๒.๒๖ จุดมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๘๒ 
๒.๒๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๘๕ 
๒.๒๘ การวางแผนทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๘๗ 
๒.๒๙ สรุปหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา ๙๐ 

  ๒.๓๐   สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ ๑๐๔ 
๔.๑   แสดงพุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา ๑๒๑ 
๔.๒ แสดงพุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขา ๑๒๕ 
๔.๓ แสดงพุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิปญญาสิกขา ๑๒๗ 
๔.๔ แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา ๑๓๒ 
๔.๕ แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขา ๑๓๙ 
๔.๖ แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  ดานอธิปญญาสิกขา ๑๔๕ 
๔.๗ พุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา ๑๕๐ 
๔.๘ พุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขา ๑๕๕ 
๔.๙ แสดงพุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิปญญาสิกขา  ๑๕๙ 
๔.๑๐ แสดงความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากรของ สหกรณการเกษตร  
 จังหวัดปทุมธานีกับหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนา ๑๗๐ 

 



ญ 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หนา 
๒.๑ ตัวแบบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของแนดเลอร ๑๙ 
๒.๒ ข้ันตอนของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ ๒๗ 
๒.๓ ข้ันตอนของการจัดการฝกอบรมของ Jeffrey Mello ๒๙ 
๒.๔ แสดงกระบวนการพัฒนาชีวิตอันประเสริฐ ๗๘ 
๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๘ 
๔.๑ องคความรูจากการวิจัย ๒๑๗ 
   
   

 



ฎ 
 

คําอธิบายสญัลักษณและคํายอ 
  
คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก 
          วิทยานิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุท่ี เลม/ขอ/หนา หลังคํายอ  
ชื่อคัมภีร ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค พระไตรปฎก
ภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย  
สีลขันธวคค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐ หนา ๕๖ 
 

พระสุตตันตปฎก 
 

ที.ปา.         (ไทย)            = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค             (ภาษาไทย) 
ม.ม.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ติกนิปาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี) = สุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทบาลิ (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 
  

การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี ใชระบุชื่อคัมภีรและระบุ เลม/ขอ/หนา  ตามลําดับ 
เชน ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑  หมายถึง  ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลี (บาลี) เลมท่ี ๙  ขอ ๑๙๘  
หนา ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๘/๑๓๙.หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย  
ปาฏิวรรค ภาษาไทย เลมท่ี ๑๑ ขอ ๑๐๘ หนา ๑๓๙ และที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕-๓๖๓/๒๒๔-๒๘๖.
หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เลมท่ี ๑๑ ขอ ๒๒๕-๓๖๓ หนา  ๒๒๔-๒๘๖
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 
 
 



                                          บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  สหกรณเกิดข้ึนในประเทศไทยตามแนวพระราชดําหริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี ๙  มูลเหตุ ท่ัวไปท่ีทําให เกิดวิธีการสหกรณเปนผลมาจากความอัตคัดขัดสนและ 
ความเดือดรอนของประชาชนในการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ ซ่ึงเกิดข้ึนจึงทําใหเกิดการจัดตั้ง
สหกรณเพ่ือการเกษตร ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญใน สหกรณเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใน อําเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี การเปลี่ยนแปลงเชนวานี้อาจแยกออกไดเปนสองอยาง
ใหญ ๆ คือ๑ 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ (Technical Change) ไดแกการท่ีมนุษยไดกลายเปนผูมี
ความรูและความสามารถในการประดิษฐเครื่องจักรและเครื่องมือ สําหรับใชแทนแรงงานคนในการ
ผลิตสินคาและบริการไดเปนจํานวนมากและรวดเร็ว รวมท้ังทําใหการคมนาคมสะดวกมากข้ึน 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางขนานใหญนั้น ทําใหอุตสาหกรรมขยายตัว
อยางรวดเร็ว สังคมเกษตรกรรมกลายเปนสังคมลาหลัง ไมทันสมัย ในชวงเวลาดังกลาวเรียกวา  
การปฏิวัติอุตสาหกรรม(Industrial Revolution) ซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษเปนประเทศแรก  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหสถานภาพความ  เปนคน (human being) หายไป มนุษยกลายเปนสวน
หนึ่งของปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ ๔ อยาง คือ ท่ีดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ๒ แบงแยก
ประชาชนออกเปน ๒  ชนชั้น คือ พวกนายจางหรือนายทุน และพวกลูกจางหรือคนงาน  
เม่ือผูประกอบการถือวามนุษยคือปจจัยการผลิต ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกเอารัดเอาเปรียบ
เปนอยางมาก เชน การขูดรีดชนชั้นแรงงานในเรื่องคาจางท่ีใหในอัตราต่ํา ชั่วโมงการทํางาน  
สภาพการทํางาน และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะแรงงานสตรีและเด็กจะถูกขูดรีดอยางหนัก เนื่องจากนายทุน
ตองการกําไรจากการผลิตใหมาก จึงพยายามทําใหตนทุนการผลิตต่ําท่ีสุด ทําใหคนงานมีรายไดไม
เพียงพอในการดํารงชีวิต ความเปนอยูของตนเองและครอบครัวตองประสบกับความเดือดรอนอยาง
แสนสาหัส เม่ือประสบปญหาตาง ๆ  คนชนชั้นแรงงานจึงไดคิดท่ีจะหาทางเพ่ือพยุงฐานะของตนเอง 
โดยมีวิธีการหลายอยาง เชน รวมกันจัดตั้งสมาคมสงเคราะหซ่ึงกันและกัน (Friendly Societies) 
คนงานบางกลุมก็รวมกันเขาเปนสหภาพแรงงาน (Trade Union) เพ่ือใหเกิดกําลังในการตอรองกับ
นายจาง และรวมกันรองขอตอรัฐบาลใหแกกฎหมายเลือกตั้งใหกรรมกรมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองเทา
เทียมผูอ่ืน ซ่ึงเรียกวา ชารติสท (Chartiste) แตการกระทําดังกลาวก็ไมสามารถแกไขปญหาได 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change) การเปลี่ยนแปลงทางดานนี้เปน 
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ไดแกการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตขนาดเล็กโดยใชแรงงาน

                                                           
๑ทิพย ทิพยชัยเมธา และ ชัยมงคล สุวพานิช, ตําราหลักการสหกรณ และกฎหมายสหกรณ, 

 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ, ๒๕๑๙), หนา ๑๑.  
๒ประพันธ เศวตนันทน, เศรษฐศาสตรสหกรณ (พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๙.    



๒ 

ภายในครอบครัวเปนหลัก มาเปนการผลิตขนาดใหญโดยใชเครื่องจักรภายในโรงงาน ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอผูผลิตขนาดเล็ก ไดแก ชางฝมือ กสิกร ชาวประมง และผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืน ๆ ดําเนินกิจการ
แขงขันกับการผลิตขนาดใหญไมได เพราะมีทุนนอย ทําใหตองเลิกกิจการและหันไปทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมใหญ ๆ แทน  
 ทางดานนักเศรษฐศาสตรและสังคมก็ไดเสนอแนวความคิดในการแกไขปญหาขางตน เชน 
ใหเลิกการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชนท้ังหมดและใหรัฐบาลเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แลวใหบุคคล
ท้ังหมดรับสวนแบงโดยยุติธรรม ซ่ึงเปนการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใหเปนสังคมนิยม อันไดแก
พวก Karl Marx๓ อยางไรก็ตาม ไดมีนักสังคมนิยมสายกลางหลายคน เชน โรเบิรต โอเวน (Robert 
Owen)  
ซ่ึงเปนนักอุตสาหกรรมชาวอังกฤษ ชารล ฟูริเอร (Charles Fourier) นักเศรษฐศาสตรชาวฝรั่งเศส  
หลุยส บลอง (Louis Blanc) นักการเมืองและนักประวัติศาสตรชาวฝรั่งเศส ตลอดจนชาวเมือง    
รอสเดล แหงประเทศอังกฤษ เปนตน เห็นวาขอบกพรองของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอาจแกไข 
ได โดยใหคนท่ีอัตคัดขัดสนและไมสามารถชวยเหลือตัวเองได มารวมทุนและกําลังเขาดวยกัน ตาม
ความสมัครใจ จัดตั้งเปนองคกรเพ่ือรวมมือกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจของตนเอง โดยมีความ
ตองการใหสมาชิกกลุมอยูรอดไดในสังคมทุนนิยม ยึดหลักการบริหารงานแบบประชาธิปไตยเปน
แนวทางปฏิบัติ คือ ใหทุกคนมีความเสมอภาคกัน ไมถือกําลังทรัพยเปนใหญ ทุกคนตางเปนเจาของ
ทรัพยสิน ไมแขงขันกันแตรวมมือกัน ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหนํามาแบงปนกันอยางยุติธรรมในหมูผูท่ีมี
สวนในกิจการ เรียกวิธีการเศรษฐกิจเชนนี้วา “สหกรณ” (Cooperation) 
 บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดตอองคการ และมีความสําคัญตอประเทศชาติ
เนื่องจากบุคลากรจะทําหนาท่ีในการบริหารจัดการสินทรัพยใหเปนผลผลิต  ไมวาจะเปนสินคาหรือ
รูปแบบ บริการ ดังนั้นหากองคการสามารถดําเนินการพัฒนาและธํารงไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีคุณสมบัติสอดคลองเหมาะสมกับงาน ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรเหลานี้ยอมมี
ศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและสรางผลงานท่ีมีประสิทธิภาพใหกับทุกองคการได และ
สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย
ไดถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ทุกภาค
สวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาแนวทาง
พระราชดําหริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ การพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือมุง
ใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือใหการพัฒนาประเทศสูความ
สมดุลและยั่งยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”๔   

                                                           
๓ดารณี เชนฮอลล, เศรษฐศาสตรสหกรณ ๑ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๓), หนา ๒๘.   
 ๔คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง จํากัด, ๒๕๕๔),  หนา 
๓๓๐.  
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 สหกรณเปนองคกรนิติบุคคล ซ่ึงตั้งข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณ ในป พ.ศ. ๒๔๕๙ ดําเนินการถึงปจจุบันเปนเวลา ๙๘ ป สหกรณเปน
องคกรธุรกิจท่ีแตกตางจากธุรกิจโดยท่ัวไป สหกรณเปนของสมาชิก ดําเนินการโดยสมาชิกและเพ่ือ
ประโยชนของสมาชิกในการดําเนินงานของสหกรณจะอยูภายใตอุดมการณ รวมถึงหลักการ วิธีการ
สหกรณ และ พ.ร.บ. สหกรณ สิ่งเหลานี้ถือเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานท่ีจะทําใหสหกรณประสบ
ความสําเร็จสหกรณในประเทศไทย  สหกรณแบงเปนท้ังหมด ๗ ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร
สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และสหกรณเครดิต
ยูเนียน จากสหกรณท้ัง 7 ประเภท กรมสงเสริมสหกรณไดสํารวจสถานภาพของสหกรณ ป ๒๕๕๑  
มีสหกรณท้ังสิ้น ๘,๘๙๕ สหกรณ สมาชิกสหกรณ ๙,๘๔๐,๒๖๔ คน  สหกรณท่ีมีจํานวนสมาชิกมาก
ท่ีสุด คือ สหกรณการเกษตร  จํานวน ๕,๑๐๕  สหกรณ จํานวนสมาชิก ๕,๘๐๒,๕๐๐ คน คิดเปน  
รอยละ ๕๘.๙๗ ของจํานวนสมาชิกสหกรณท่ีไดรับการจดทะเบียนสหกรณดังกลาว ถึงแมจะผาน
การศึกษาวิเคราะหและพิจารณาจากกรมสงเสริมสหกรณอยางรอบคอบแลวก็ตาม แตก็ยังมีอีกหลาย
สหกรณท่ีไมสามารถดําเนินงานสําเร็จไดตามวัตถุประสงคบางสหกรณไมสามารถดําเนินกิจการได บาง
สหกรณประสบผลการขาดทุนและลมเลิกไปในท่ีสุด สหกรณการเกษตรเปนสหกรณท่ีมีสมาชิกคือ
เกษตรกรเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญของประเทศ และเปนประเภทสหกรณท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด 
แตก็เปนสหกรณท่ีตองประสบความลมเหลวจนตองเลิกไปเปนจํานวนมากท่ีสุดเชนกัน จะเห็นวา 
มีสหกรณการเกษตรท่ีตองเลิกกิจการถึง ๕๐๖ สหกรณ จากสหกรณท้ังหมดท่ีเลิกกิจการ ๗๖๖ 
สหกรณ คิดเปนรอยละ ๖๖ แสดงวาสหกรณการเกษตรยังมีปญหาในการดําเนินงานมากกวาสหกรณ
ประเภทอ่ืน สหกรณการเกษตร  ไมวาจะอยูจังหวัดใด จึงตองไดรับการพัฒนาท้ังดานทรัพยากรมนุษย
และดานอ่ืน ตอไป 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสหกรณการเกษตร  จังหวัดปทุมธานี มีสวนสําคัญใน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานท่ีมากข้ึน ซ่ึงองคการสามารถประยุกตเทคนิคและ
วิธีการตางๆ ของการการพัฒนาท่ีเก่ียวบุคคลขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการท่ีมีการวาง
ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีดี ก็จะไดประโยชนจากการนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหเพ่ีอพัฒนา
และแกไขปญหาตางๆ ในปจจุบันองคการไดมีการนําเอาระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย  
(HRIS: Human Resource Information System) มาใช ก็จะทําใหองคการสามารถจัดเก็บ เรียกใช
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว ครบถวน และถูกตอง๕ นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหนึ่งท่ี
องคกรตางๆ กําลังใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีทรงคุณคา
มากท่ีสุดขององคกร เปนกลยุทธหนึ่งท่ี สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร  
ดวยเหตุผลดังกลาว องคกรตางๆ จึง พยายามท่ีจะแสวงหากลยุทธหรือเครื่องมือตางๆ มาใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เชน การ บริหารจัดการผูมีความสามารถสูง (Talent Management)  
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใชทักษะเปนพ้ืนฐาน (Skill based Human Resource 
Management) การบริหารผลการ ปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหาร
                                                           
  ๕ดํารงค วัฒนา, การศึกษาวิจัยและการแกปญหาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย, [ออนไลน], 
แหลงขอมูล : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=10182 
[๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=10182
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ทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพ้ืนฐาน (Competency-based Human Resource 
Management) เปนตน๖ จะเห็นไดวา การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเปนประเด็นใหญในองคการ
ท่ีจะประสบผลสําเร็จซ่ึงท่ีผานงานวิจัยหลายชิ้นระบุวาปญหาในการวางแผนดานทรัพยากรมนุษย
ในทางปฏิบัติพบวามีปญหาท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ 
           ๑. ปญหาการผสมผสานเชิงกลยุทธ (Strategic Integration) ในกรณีท่ีองคการขาดการ
ผสมผสานเชิงกลยุทธ เชน ขาดการวางแผนธุรกิจ ทําใหการบริหารขาดทิศทางท่ีชัดเจน ไมมีการ
ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานตามชวงเวลาในอนาคต นอกจากจะไมสามารถวัดผลสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจแลว ยังทําใหเกิดปญหาการวางแผนทรัพยากรมนุษยดวย  
  ๒. ปญหาการเปรียบเทียบมาตรฐานในการจัดการทรัพยากรมนุษยกับองคการอ่ืน 
(Benchmarking) การวางแผนทรัพยากรมนุษยขององคการสวนใหญ ไมไดใหความสําคัญแกการ
เปรียบเทียบมาตรฐานการปฏิบัติขององคการอ่ืน โดยเฉพาะองคการคูแขง ทําใหองคการไมสามารถ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย และระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติของ
พนักงานได  
  ๓ . ปญหาดานกฎระเบี ยบ ข อ กําหนด หรือโครงสร างการทางบริหาร  (Rigid 
Structure) ถาองคการมีกฎระเบียบ ขอกําหนด หรือโครงสรางทางการบริหารท่ีซับซอนและไม
ยืดหยุน การปรับตัวใหเขากับสถานการณและความจําเปนทางธุรกิจจะทําไดยาก  
  ๔. ปญหาการผสมผสานการจัดการทรัพยากรมนุษย (No Integrative Human Resource 
Management) กิจกรรมการบริหารแยกออกจากกัน ไมมีการประสานและสนับสนุนกัน ตางฝายตาง
ทํา  
  ๕. ปญหาการคาดคะเนความตองการดานกําลังคน (No Manpower Requirement 
Forecast)   คือ ไมมีการวางแผนกําลังคนท่ีดี๗ 
 ปจจุบันสมาชิกสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ไดประสบกับภาวะปญหาดานการ
เรียนรู การฝกอบรม การพัฒนา ซ่ึงสงผลให เกิดปญาหลายๆดาน เชนรายจายในการดําเนินงานท่ี 
เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ี รายรับกลับลดลง เปนหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบสูงมาก ฝนฟาไม 
ตกตามฤดูกาลทําใหจายหนี้สหกรณไมตรงเวลา การชวยเหลือของรัฐเขามาไมถึง สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็น
วาสมาชิกสหกรณการเกษตรและเจาหนาท่ีสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตองไดไดรับการพัฒนา
ใหสมาชิกสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีความรูและสามารถแกปญหาได๘ 

                                                           
  ๖มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://competency.rmutp.ac.th/บทนํา [๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕]. 
  ๗กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค, ปญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษยและแนวทางแกไข, 
[ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=53868 
8155&Ntype=4 [๑๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 
 ๘สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี, การจัดการองคความรู(KM) SMART FARMER ดานสหกรณ, 
[ออนไลน], แหลงขอมูล : http://webhost.cpd.go.th/pathum/download/ [๑๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 

http://competency.rmutp.ac.th/
http://competency.rmutp.ac.th/
http://competency.rmutp.ac.th/บท
http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id
http://webhost.cpd.go.th/pathum/download/
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 จากปญหาท่ีกลาว ผูวิจัยมีความประสงคจะทําวิทยานิพนธ เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี โดยนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการ 
เพ่ือสรางศักยภาพดานทุนมนุษย (Human Capital) ใหเกิดข้ึนซ่ึงถือไดวามนุษยเปนหัวใจและกลไก
สําคัญของกระบวนการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาคน (Human Development) หรือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) จะตองไดรับการเอาใจใสโดยองคกร  
ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคกร
ใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อวาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ กอใหเกิดบุคลากรท่ี
มีศักยภาพ๙ และทําใหใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการ 
นําหลักพุทธธรรม ไดแก หลักไตรสิกขา เพ่ือการแกปญหาท่ีตรงจุดกับปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง ๆ  
และไมนําไปสูปญหาท่ีตอเนื่อง หมายความวา การแกไขปญหาดวยระบบการบริหารแนวตะวันตกนั้น
เปนการแกไขปญหาไดเฉพาะหนาเทานั้น หาไดเปนการแกปญหาท่ียั่งยืนไม ฉะนั้น การบูรณาการ
หลักธรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนแนวทางหรือเครื่องมือท่ีจะพัฒนาท้ังระบบใหเกิดความ
สมบูรณของความเปนมนุษยอยางแทจริง ทรงระบุไว ๓ ประการ คือ ๑. อธิศีลสิกขา การศึกษา  
และการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับระบบศีล ๒. อธิจิตสิกขา การศึกษาและการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับระบบสมาธิ  
และ ๓. อธิปญญาสิกขา การศึกษาและการปฏิบัติท่ีเก่ียวกับระบบปญญา๑๐ ดังนั้น พุทธบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  จังหวัดปทุมธานี จึงเปนแนวทางสําหรับนําไป
บริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑) สภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  

จังหวัดปทุมธานี  เปนอยางไร 
 ๒) หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี  มีอะไรบาง 
 ๓) พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  จังหวัด
ปทุมธาน ี ควรเปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
 ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
 ๓) เพ่ือนําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 

                                                           
  ๙สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนาองคกรและบุคลากรแนวคิดใหมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๗), หนา ๑. 
  ๑๐องฺ.ติก. ( ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘. 
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๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเก่ียวกับ “พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี” เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม และการเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
  ๑) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  ๒ ) ห ลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย เ ชิ ง พุ ท ธ  คื อ  
หลักไตรสิกขา  ไดแก หลักอธิศีล อธิจิต และอธิปญญา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ไดแก อุฏฐานสัมปทา  
อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา  และสมชีวิตา 
 ๓) หลักพุทธธรรมเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เพ่ือการบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร  
   ตัวแปรตน ประกอบดวย  
   - สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
   - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การศึกษา, การฝกอบรม, การพัฒนา 
   - หลักไตรสิกขา  ไดแก อธิศีลสิกขา, อธิจิตตสิกขา, อธิปญญาสิกขา 
  ตัวแปรตาม คือ 
  -  พุทธบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  
ไดแก การศึกษาตามแนวไตรสิกขา, การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา, การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ 
  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดแก ผูบริหารสหกรณการเกษตร  จังหวัด
ปทุมธาน ีจํานวน  ๒๕ ทาน 

     ๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
   สหกรณการเกษตร ในเขตจังหวัดปทุมธานี  ๓ แหง คือ ๑) สหกรณการเกษตร อําเภอลํา
ลูกกา ๒) สหกรณการเกษตร อําเภอคลองหลวง ๓) สหกรณการเกษตร อําเภอสามโคก  
 ๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 

   ดําเนินการวิจัยตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ – วันท่ี ๓๐  เมษายน๒๕๖๐ 
รวมเปนระยะเวลา ๑๒ เดือน 
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๑.๕. นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 พุทธบูรณาการ หมายถึง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชหลักพุทธธรรม
(ไตรสิกขา) สําหรับเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน 
ลูกจางของสหกรณการเกษตร เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีดี การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 
จริยธรรม การทํางานเปนทีม 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรตอการ
แขงขันใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคกรใหยั่งยืน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงโลกท้ัง ๓ ดาน ไดแก การบริการท่ีดี การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 
จริยธรรม การทํางานเปนทีม ของสหกรณการเกษตร  จังหวัดปทุมธานี 
 ทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  หมายถึง ผูบริหาร เจาหนาท่ีพนักงาน ลูกจาง
และสมาชิกของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
 สหกรณการเกษตร  หมายถึง  กลุมประชากรท่ีมีอาชีพทางการเกษตรรวมกลุมกันเพ่ือ
กอตั้งองคกรข้ึนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวทางการเกษตรของเกษตรกร จังหวัดปทุมธานีโดย
มีกลุมงานผูบริหาร เจาหนาท่ีพนักงาน ลูกจางและสมาชิกของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักไตรสิกขา เปนขอท่ีตองศึกษาและขอปฏิบัติสําหรับการ
ฝกฝนอบรมพัฒนาบุคคล ดานกาย วาจา จิตใจ และปญญา ประกอบดวย ๓ ประการ ไดแก อธิศีล
สิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขา อธิศีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรม
ในทางความประพฤติอยางสูง อธิจิตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิด
คุณธรรม เชน สมาธิอยางสูง และอธิปญญาสิกขา สิกขาคือปญญาอันยิ่ง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรม
ปญญาเพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา ประโยชน อยูอยางพอเพียง๑๑ 
  

๑.๖. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
  ๑) ทําใหทราบสภาพและปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณ
การเกษตร 

  ๒) ทําใหทราบการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 

 ๓) นําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี 

๔) ผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลสําหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณ
การเกษตร  จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอ่ืนตอไป 

                                                           
  

๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๔๔๒. 



                                                   บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัย เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนหลักการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องท่ีจะทําการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย 
 ๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒.๕. กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

๒.๑ แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ๒.๑.๑ ความหมายของทรัพยากรมนุษย  
 ความหมายของคําวาทรัพยากรมนุษยนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเอาไว
อยางหลากหลาย เชน ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีมีคา และใหผลตอบแทน๑ ทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
แรงงาน ความรู ความคิด ความชํานาญของมนุษย๒ แตความเขาใจทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณา 
๓ มิติ คือ ทักษะ สุขภาพ และเจตคติ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้๓ 

๑. มิติด านทักษะ เปนมิติ ท่ี เ ก่ียวกันกับนักศึกษา ท้ังท่ี เปนการศึกษาในรูปแบบ 
(Formal) และอรูปแบบ (Non-Formal) นาจะเปนท่ียอมรับกันไดวา คนท่ีไมมีทักษะ ก็ไมสามารถ
ทํางานอะไรไดเลยนั้นยอมเปนคนท่ีไมมีคุณภาพ(อยางนอยท่ีสุดก็ในดานทักษะ) 

๒. มิติดานสุขภาพ เปนมิติท่ีเก่ียวกับความสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บท้ังดานกายภาพ 
(Physical) และจิตภาพ (Psychological) ภายในมิตินี้ดานเดียวก็นาจะยอมรับกันไดเชนกันวาคนท่ีมี
ความไมสมประกอบดานรางกาย หรือดานจิตใจ หรือท้ังสองดานยอมมีคุณภาพดอยกวาคน 
ท่ีมีรางกายแข็งแรง หรือจิตใจท่ีถูกสุขลักษณะ(Healthy) 

                                         
 ๑จีระ หงสลดารมภ, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หนวยท่ี ๑-๖, 
(นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๘. 
 ๒บรรจง ชูสกุลชาติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับสังคม
อุตสาหกรรมในทศวรรษหนา, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูจันทรเกษมและวิทยาลัยครูพระนคร, ๒๕๓๔), 
หนา ๙. 
 ๓ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท, แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันไทยคดีศึกษาและฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๑-๒. 



๙ 

๓. มิติดานเจตคติ เปนมิติท่ีเก่ียวพันกับความรูสึกนึกคิด ซ่ึงขาดความชัดเจนเม่ือ 
เปรียบเทียบกับมิติดานทักษะ และดานสุขภาพ มิติดานเจตคติ จะเก่ียวของกับตัวเองกับบุคคลอ่ืนและ
กลุมคนท่ีมีความรูสึกนึกคิดเปนลบยอมมีคุณภาพดอยกวาบุคคลท่ีมีความรูสึกนึกคิดในทางบวก 

นอกจากนี้ นักวิชาการตะวันตกก็ยังไดใหความหมายของคําวาทรัพยากรมนุษยไวเชนกัน 
เชน ทรัพยากรมนุษย คือ ความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนท่ีสามารถนํามาใชในการผลิต
สินคา หรือใหบริการท่ีเปนประโยชน๔ ทรัพยากรมนุษยจะเปนผูกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคของ
องคการ การจัดการทางการเงิน การทําการตลาด ผลิตสินคา บริการ และควบคุมคุณภาพ๕ 

จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความหมายของคําวา ทรัพยากรมนุษย ของนักวิชาการตาง ๆ 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
จีระ หงสลดารมภ, 
(๒๕๓๕, หนา ๘) 

ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีมีคา และให
ผลตอบแทน 

บรรจง ชูสกุลชาติ, 
(๒๕๓๔, หนา ๙) 

ทรัพยากรมนุษย หมายถึง แรงงาน ความรู ความคิด ความชํานาญ
ของมนุษย 

ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท, 
(๒๕๓๑, หนา ๑-๒) 

ทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
๑) มิติดานทักษะ ในการปฏิบัติหนาท่ี 

๒) มิติดานสุขภาพโดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บท้ังดานรางกาย  
และ จิตใจ 

๓) มิติดานเจตคติ ในการมีความรูสึกนึกคิดในทางบวก 

Frederick Harris Harbison, 
(1973, p.1) 
 

ทรัพยากรมนุษย หมายถึงความรู ทักษะ และความสามารถพิเศษ
ของคนท่ีสามารถนํามาใชในการผลิตสินคา หรือใหบริการท่ีเปน
ประโยชน 

George T. Milkovich and 
John W. Boudreau, 
(1991, p.54)  

ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ผูกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคของ
องคการ การจัดการทางการเงิน การทําการตลาด ผลิตสินคา 
บริการ และควบคุมคุณภาพ 

 
โดยสรุป อาจกลาวไดวา ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีคุณคาท่ีสุดในบรรดา

ทรัพยากรท้ังหลาย ไมวาจะเปน เงิน วัสดุอุปกรณ การจัดการ เพราะมนุษยเปนสิ่งท่ีมีชีวิต สามารถใช
สติปญญา ใชความคิดท่ีไดรับมาจากการเรียนรู ทําใหมีความรูสึกนึกคิด มีทักษะ และมีความสามารถ

                                         
 ๔Frederick Harris Harbison, Human Resources as the Wealth of Nations, (New York: 
Oxford University Press, 1973), p.1. 
 ๕George T. Milkovich and John W. Boudreau, Human Resource Development, 6th 
Edition, (Boston: Homewood, 1991), p.54.  



๑๐ 

ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานในดานตาง ๆ ใหเกิดความเจริญกาวหนาไดไมวาจะเปน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออ่ืน ๆ 

๒.๑.๒ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ความหมายของคําวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานก็ไดให

ความหมายเอาไวอยางหลากหลาย เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การวางแผนอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพ่ือจัดใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร โดยใชวิธีการฝกอบรม การใหความรูและจัดโปรแกรม 
การพัฒนาพนักงาน ใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสําหรับในอนาคต๖ หรือเปนการเพ่ิม
คุณคาใหกับตัวบุคคลท้ังโดยทางตรงและทางออมและมุงใหองคการท่ีมีจุดเนนของการพัฒนา เพ่ือให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการขององคการท่ีตองการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง 
การพัฒนามีความเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและประสบการณแกบุคลากรของ
องคการเพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงความตองการขององคการ๗ หรือเปนกระบวนการท่ี 
จะเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Capacities) ของบุคคลในสังคม
หนึ่งหรือในองคการใดองคการหนึ่ง๘ แตกอนนี้เราไมมีคําวาทรัพยากรมนุษย คํานี้เกิดข้ึนมาเพ่ือสนอง
ความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จะตองเขาใจใหดีวาคําวาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการมอง
มนุษยในฐานะทรัพยากร คือ เปนทุน เปนปจจัยในการท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สวนการพัฒนามนุษยโดยมองคนในฐานะเปนมนุษย มีความหมายวา มนุษยมีความเปนมนุษยของเขา
เอง ชีวิตมนุษยนั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต 
ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล เราตองใหคําสําคัญวาเราจะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางไร 
พรอมกับท่ีอีกดานหนึ่ง เขาก็จะเปนทรัพยากร เปนทุน เปนปจจัยท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม๙ นอกจากนี้นักวิชาการตะวันตกก็ยังไดใหความหมายของคําวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไวเชนกัน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหคนบรรลุ
เปาหมายสูงสุดซ่ึงประกอบไปดวย ๓ ประการ คือ ๑) การทําใหมนุษยสามารถมีและครอบครอง
สิ่งจําเปนข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย อันไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และ
เครื่องนุงหม ๒) การทําใหมนุษยรูถึงตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง โดยการอยูอยางมีคา เทาเทียมกัน 
เสมอภาคกันในสังคม และ ๓) การทําใหมนุษยมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย มีสิทธิเสรีภาพใน 

                                         
 ๖อํานวย  แสงสวาง, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน, ๒๕๔๐),  
หนา ๒๙๖. 
 ๗สุจิตรา ธนานันท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๒๒. 
 ๘สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร, การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม, พิมพครั้งท่ี ๔,
(กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หนา ๙.  
 ๙พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺ โต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฏก หมวดศึกษาศาสตร ,
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๕๑. 



๑๑ 

การตัดสินใจอยางอิสระ ๑๐ หรือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถอยางตอเนื่องเ พ่ือให ทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเปนการเพ่ิมขีดความสามารถ ๓ ดาน คือ ๑) ดานความรู 
ดานทักษะ และดานความสามารถ๑๑ 
 จากแนวคิดหลัก ท่ี เ ก่ียว กับความหมายของคําว า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อํานวย แสงสวาง, 
(๒๕๔๐, หนา ๒๙๖) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การวางแผนอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร 

สุจิตรา ธนานันท, 
(๒๕๕๐, หนา ๒๒) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
 ๑. เปนการเพ่ิมคุณคาใหกับบุคคลท้ังทางตรง และทางออม 
 ๒. ใหองคกรมีความเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง 
ไมหยุดนิ่ง 

สุภาพร พิศาลบุตร และ 
ยงยุทธ เกษสาคร, 
(๒๕๔๖, หนา ๙) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง เปนการเพ่ิมความรู ทักษะ 
ความสามารถ ของบุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่งหรือองคการใด
องคการหนึ่ง โดยครอบคลุม ๓ เรื่องดวยกัน คือ การฝกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนา 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หนา ๕๑) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง คําวา ทรัพยากรมนุษย เปน
การมองมนุษยในฐานะทรัพยากร คือเปนทุน เปนปจจัยท่ีจะนํามา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวนการพัฒนามนุษยมองคนในฐานะ
เปนมนุษย ท่ีมีจุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี 
ความงามของชีวิต ดังนั้น เราตองใหคําสําคัญเราจะพัฒนามนุษย
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณอยางไร เพ่ือเปนทรัพยากรท่ีเปนทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
  

                                         
๑๐D. Goulet, The Cruel Choice : A New Concept in the Theor6 of Development, 

(New York: Athenum,1971), p.23. 
๑๑G. Bohlander, S. Snell and A. Sherman, Managing Human Resources,  12th edition, 

(Cincinnati OH: South – Western College, 2001), p.222. 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
 
 
D. Goulet,  (1971, p.23) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหคน
บรรลุเปาหมายสูงสุด ๓ ประการ 
 ๑. การทําใหมนุษยสามารถมีและครอบครองสิ่งจําเปนข้ัน
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย อันไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย 
ยารักษาโรค และเครื่องนุงหม 
 ๒. การทําใหมนุษยรูถึงตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง โดยการอยู
อยางมีคา เทาเทียมกัน เสมอภาคกันในสังคม 
 ๓. การทําใหมนุษยมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย มีสิทธิ
เสรีภาพในการตัดสินใจอยางอิสระ 

 
G. Bohlander, S. Snell and 
A. Sherman, 
(2001, p.222) 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของมนุษยอยางตอเนื่อง ใน ๓ ดาน คือ  
 ๑. ดานความรู (Knowledge) 
 ๒. ดานทักษะ (Skills) 
 ๓. ดานความสามารถ (Abilities) 

 

 โดยสรุป อาจกลาวไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิด การประพฤติปฏิบัติของมนุษยใหมีความเจริญข้ึนท้ังในเรื่องของความรู ความสามารถ 
ทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก การตัดสินใจ โดยครอบคลุมกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
คือ การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมนุษยท้ังตอ
ตนเอง องคการ สังคม และเปนผูท่ีพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบวาสิ่งไหนเปนสิ่งท่ีดี สิ่งไหนเปน 
สิ่งท่ีไมดี สิ่งใดควรทํา ไมควรกระทํา สิ่งใดเปนสิ่งท่ีถูก หรือสิ่งท่ีผิด เกิดความเจริญกาวหนาท้ังทางกาย
ทางวาจา และทางจิตใจ 
 ๒.๑.๓ ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การท่ีองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ จะบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไวหรือไม ข้ึนอยูวา
ทรัพยากรมนุษยในหนวยงาน หรือองคกร มีความรู ความสามารถ และมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงไร เพราะทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีมีชีวิต สามารถใชสติปญญา ใชความคิดท่ีไดรับมาจาก 
การเรียนรู มาใชในการพัฒนางานในดานตาง ๆ ใหเกิดความเจริญกาวหนาได ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญอยางมาก ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไวในหลายมุมมอง เชน มุมมองเชิงตามหลักพุทธศาสนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
นี้สําคัญท่ีสุด เม่ือพัฒนามนุษยข้ึนไปก็จะคอย ๆ ทําใหคนนั้นหางออกไปจากการท่ีจะตกอยูภายใต
อิทธิพลครอบงําของตัณหา มานะทิฐิ คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบงํานอยลง เม่ือครอบงํานอยลงก็
เปนอิสระแกตัวมากข้ึน สามารถทําสิ่งท่ีดีงามไดมากข้ึน การท่ีจะสรางสันติมีทางเปนไปไดโดย 



๑๓ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็ คือ การศึกษา ซ่ึงไดแกสิกขานั้นเอง๑๒ หรือในมุมมองเชิงเปาหมายท่ี
ไดรับ คือ ๑) ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสื่อกลางใน 
การประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางานใน
องคการ เม่ือองคการไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งข้ึน 
๒) ชวยใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีตอ
องคการท่ีตนปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลผลิตขององคการ ๓) ชวยเสริมสรางความม่ันคงแก
สังคมและประเทศชาติ ถาการบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไม
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีเขาใจท่ีดี 
ตอกัน๑๓ หรือในมุมมองเชิงกระบวนการ โดยเปนการดําเนินงานบนพ้ืนฐานกระบวนการลูกโซ  
(Chain Circle) ตั้งแตการวางนโยบาย กําหนดแผนงาน อัตรากําลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดีมี
ความสามารถเขามาทํางานในอัตราคาตอบแทนท่ีเหมาะสม การวางโครงสรางและกําหนด
คาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกอบรมใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนงการพัฒนาศักยภาพใหคนในองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง มีขวัญกําลังใจ และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในองคการ มีความจงรักภักดี
จนกระท่ังพนสภาพการเปนคนในองคกร โดยตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยใน 
๓ ประการ คือ ๑) ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยสินขององคกร มิใชคาใชจาย ๒) ศักยภาพของมนุษย 
พัฒนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด และ ๓) ทรัพยากรมนุษยเปนแหลงสรางเสริมและเพ่ิมคุณคาของผลผลิต 
และการบริการขององคกร๑๔ 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของนักวิชาการ 
ตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หนา ๙๖) 

มุมมองเชิงตามหลักพุทธศาสนา เม่ือพัฒนามนุษยข้ึนไปเรื่อย ๆ 
จะทําใหมนุษยหางออกจากการครอบงําของตัณหา มานะ ทิฐิ 
การครอบงํามีนอยลง ทําใหมนุษยสามารถทําในสิ่งท่ีดีงามไดมาก
ข้ึน  

 
  

                                         
๑๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศนพระปฏก หมวดศึกษาศาสตร, หนา ๙๖. 
๑๓พะยอม วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการสถาบัน

ราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๓๘), หนา ๖. 
๑๔ธงชัย  สมบูรณ, การบริหารและจัดการมนุษยในองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ปราชญสยาม, 

๒๕๔๙), หนา ๑๑-๑๒. 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๓ ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พะยอม วงศสารศรี, 
(๒๕๓๘, หนา ๖) 

มุมมองเชิงเปาหมายท่ีไดรับ 
 ๑. ชวยพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งข้ึน 
 ๒. บุคลากรในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๓. เสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ 

ธงชัย สมบูรณ, 
(๒๕๔๙, หนา ๑๑ – ๑๒) 

มุมมองเชิงกระบวนการ 
 ๑. ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยสินขององคกร มิใชคาใชจาย 
 ๒. ศักยภาพของมนุษย พัฒนาไดไมมีท่ีสิ้นสุด 
 ๓. ทรัพยากรมนุษยเปนแหลงสรางเสริมและเพ่ิมคุณคาของ   
ผลผลิตและการบริการขององคกร 

 

 กลาวโดยสรุป ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถามองในแงตัวบุคคลหรือ
ผูปฏิบัติงานก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความรู ความสามารถ มีคานิยม ทัศนคติ และความพึงพอใจในงาน 
ท่ีทําเพ่ิมข้ึนสูงข้ึน รวมถึงมีแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ แตถา
มองในแงผูบริหาร หรือผูนําขององคกร ก็จะทําใหงานท่ีกําหนดไวบรรลุตามเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ สามารถลดความขัดแยงในองคกรในเชิงทําลายไดอยางสรางสรรค และเกิดการทํางาน
เปนกลุมและทีมงานไดอยางเหมาะสม รวมถึงกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในสิ่งท่ีดี และถามองในแง
ขององคกรนั้นก็จะทําใหองคกรนั้นมีการวางแผนในการดําเนินการในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ 
ทําใหเกิดการเจริญเติบโตอยางมีเปาหมาย ประหยัดคาใชจาย และบุคลากรขององคกรเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๑.๔ ประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอใหเกิดประโยชน ดังตอไปนี้ 

๑. ทําใหหนวยงานหรือองคการมีความเจริญกาวหนาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
๒. ทําใหบุคคล หรือกลุมบุคคลในองคการมีความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติ

หนาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
๓. ทําใหบุคคล หรือกลุมบุคคลในองคการมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดความรัก ความหวงแหน ภักดีตอองคการท่ีตนปฏิบัติงาน 
๔. ลดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติหนาท่ีในภาพรวมใหอยูรวมกันอยางมี

ความสุข มีความเขาใจท่ีดีตอกัน 
  



๑๕ 

 ๒.๑.๕ วัตถุประสงคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ สมรรถภาพในดาน
ตาง ๆ ของบุคลากรในองคการ เพ่ือใหบุคลากรมีพฤติกรรมในการแสดงออกมาใหสอดคลอง 
กับเปาหมายท่ีวางไวในองคการ ดังนั้น วัตถุประสงคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี ดังนี้ 

๑. เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาจะ 
มีความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองสูงข้ึน 

๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานใหมีความเปนมาตรฐาน โดยบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใน
การปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เขาใจในกระบวนการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ยอมสามารถทําใหผลงานท่ี
ออกมานั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

๓. เพ่ือลดตนทุนในการบริหารจัดการ ทําใหคาใชจายในการบริหารงานขององคการลด
นอยลง สามารถนําเงินไปพัฒนาดานอ่ืนไดอยางท่ัวถึง 

๔. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรมีทักษะ และรูจักข้ันตอนท่ี
ถูกตองในการปฏิบัติงานแลว ก็จะทําใหการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลดลง 

๕. เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปเม่ือมนุษยไดมีการปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งแลวทําเรื่องนั้นเปนเวลานาน จะเกิดความเบื่อหนายไมอยากปฏิบัติงาน ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรใหเรียนรู และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึนจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๑.๖ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนกระบวนการชวยคนทํางานใหมีประสิทธิผล
ในงานท้ังปจจุบันและอนาคต เชนเดียวกับการท่ีองคกรซ้ือวัตถุดิบมาดําเนินงานผสมผสานเพ่ิมคุณคา
แล ะข าย ได กํ า ไ ร  ศั ก ยภ าพของทรั พย าก รมนุ ษย ก็ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ท่ี อ า จ เ ปลี่ ย น ไ ด โ ด ย 
การฝกอบรม ภายใตภาวะผูนําท่ีเหมาะสม การเพ่ิมศักยภาพใหแกคนทํางานอาจทําไดโดยการพัฒนา
นิสัยในการคิด การกระทํา ฝมือ ความรูและทัศนคติ๑๕ หรือเปนกระบวนการท่ีทําใหผูเขารับการอบรม
เกิดการเรียนรูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพ่ือเพ่ิมพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในดานตาง ๆ ปรับปรุง
พฤติกรรม อันจะนํามาซ่ึงการแสดงออกท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว อาจครอบคลุมถึง 
การพัฒนาทัศนคติของผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจใน 
การทํางาน มีความคิดริเริ่มท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน๑๖ ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรทํางานได 
อยางมีประสิทธิภาพ เปนการยกระดับความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางใหเทาเทียมกับงานท่ีมอบ
ใหทํา การฝกอบรม เปนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะการทํางานใหเปนไปตาม 
ความตองการของบุคคลและนโยบายขององคกร การฝกอบรมตองอาศัยเทคนิคและหลักการเรียนรู
เขามาชวย เชนการจูงใจ ความเขาใจ การไดความรูและการเก็บความรูนั้นไวแลวนํามาปฏิบัติใน 
การทํางานไดการฝกอบรมจะไดผลดีเม่ือผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจถึงจุดหมายของการอบรม โดยมี
รูปแบบตาง ๆ เชน การปฐมนิเทศ การฝกในหองฝกงาน การอบรมโดยอาศัยเทคนิคการสอน เชน 
                                         

๑๕มัลลี เวชชาชีวะ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๔), หนา ๔๙.  

๑๖ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, การจัดการทรัพยากรบุคคล , พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๓๗.  



๑๖ 

การบรรยาย การอภิปราย เปนตน โดยสวนใหญการฝกอบรมจะเปนวิธีการท่ีใชสําหรับงานปจจุบัน 
กําหนดแบบอยางเปนทางการกับระดับพนักงาน การพัฒนาเปนกระบวนการท่ีใชสําหรับงานใน
อนาคต๑๗ดังนั้น ทุกองคการไมวาจะองคการของรัฐบาลและเอกชนพยายามท่ีจะใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคการ ไมวาจะเปนดานการลงทุน การมีสวนแบงในตลาด ความเปนอยู 
ทางสังคม หรือแมวาในการปองกันประเทศก็ตาม ปจจัยท่ีจะกอใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น
ไดก็คือ การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพการคัดเลือกและ 
การวางแผน เก่ียวกับทรัพยากรมนุษยใหแกองคการ ถือวาเปนจุดเริ่มท่ีสําคัญขององคการ หลังจาก
นั้น การฝกอบรมและการพัฒนาถือวาเปนสิ่งจําเปนในการใหความรูในงานท่ีปฏิบัติแกพนักงานของ
องคการและการเพ่ิมทักษะในสวนท่ีเก่ียวของกับอาชีพ วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
องคการท่ีจําเปนก็คือ การฝกอบรม การฝกอบรมจึงเปนวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี
องคการเห็นความจําเปนและใหความสําคัญ ตลอดจน การฝกอบรมบุคลากร เปนกระบวนการเรียนรู
ซ่ึงถูกจัดข้ึนอยางเปนระบบ โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ รวมท้ัง 
ความตระหนักรูและแรงจูงใจของบุคลากรในองคการ อันจะสงผลใหบุคลากรเหลานี้มีเจตคติตอ
องคการ และผลการปฏิบัติงานดีข้ึนกวาเดิม๑๘ 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของนักวิชาการ 
ตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๔ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
มัลลี เวชชาชีวะ, 
(๒๕๒๔, หนา ๔๘) 

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง เปนกระบวนการ
ชวยคนทํางานใหมีประสิทธิผลในงานโดยการฝกอบรม เพ่ือใหเกิด
การพัฒนานิสัย การคิด การกระทํา ฝมือ ความรูและทัศนคติ 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 
(๒๕๔๒, หนา ๑๓๗) 

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง เปนกระบวนการ
ท่ีผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนหรือสมรรถภาพใน
ดานตาง ๆ ปรับปรุงพฤติกรรม พัฒนาทัศนคติ มีความรับผิดชอบ  

บรรยงค โตจินดา, 
(๒๕๓๘, หนา ๑๙๔) 

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง ใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการฝกอบรม เชน การ
ปฐมนิเทศ การฝกในหองฝกงาน การบรรยาย การอภิปราย 

ชูชัย สมิทธิไก, 
(๒๕๕๑, หนา ๗) 

การฝกอบรมและการพัฒนาเปนสิ่งจําเปนแกพนักงานและเพ่ิม
ทักษะซ่ึงวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ การฝกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ 

 

                                         
๑๗บรรยงค โตจินดา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการสถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๓๘), หนา ๑๙๔.  
 ๑๘ชูชัย สมิทธิไก, การฝกอบรมบุคลากรในองคการ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๗. 



๑๗ 

 กลาวโดยสรุป การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการท่ีจะทํามนุษยมี
การพัฒนาตนเองให มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา ท่ีตางๆ โดยเปนการเพ่ิมองคความรู 
ความสามารถ เพ่ิมทักษะ ความชํานาญ เกิดการพัฒนาพฤติกรรม แนวคิด การกระทํา ทัศนคติ มีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานเพ่ิมสูงข้ึน โดยผานการอบรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และนําไปปฏิบัติเพ่ือให
บังเกิดผลเปนรูปธรรม เชน การปฐมนิเทศ การฝกในหองฝกงาน การบรรยาย การอภิปราย เปนตน 
 ๒.๑.๗ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 จากคํานิยามของคําวา ทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึง
ความสําคัญ ประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 
จะเห็นไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากท้ังตอตนเอง ผูอ่ืน องคกรหรือ
หนวยงาน และตอสังคมโดยรวมของประเทศ เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําใหเกิด 
ความเจริญกาวหนา ความเปนทันสมัย และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในทามกลางของ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 นอกจากนี้แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็มีความสําคัญตอ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยเชนกัน เพราะงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ตองศึกษาบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยแนวคิดใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีอยู ๒ แนวคิดท่ีแตกตางกัน คือ๑๙  
 ๑) แนวคิดแบบดั้งเดิม เปนแนวคิดท่ีเชื่อวาการสรรหา และการคัดเลือกเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ของความสําเร็จขององคการ ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีไมจําเปน และมิใชหนาท่ีท่ี
องคการจะตองจัดใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตอยางใด และ  
 ๒) แนวคิดสมัยใหม เปนแนวคิดท่ีเชื่อวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหนาท่ีสําคัญ และ
จําเปนท่ีองคการตองกระทําอยางสมํ่าเสมอ รวมถึง การคิดคนและนําเอาวิทยาการบริหารสมัยใหมมา
ใชในการบริหารงานดานตาง ๆ จึงจําเปนท่ีบุคคลจะตองปรับปรุงตนเองใหเปนผูท่ีมีความรูความคิดท่ี
ทันสมัย กาวทันโลกอยูเสมอ 
 ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ตองศึกษาบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชนกัน ซ่ึงผูวิจัย
ไดกําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือนํามาสรางเปนแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คือ  
 ๑) ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของลีโอนารด แนดเลอร (Leonard Nadler)  
 ๒) ทฤษฎคีวามตองการของเดวิด ซี แม็คเคลลแลนด (David McClelland) และ  
 ๓) ทฤษฎีการเสริมแรง ของเบอรรัส เฟรเดอริก สกินเนอร (Burrhus Frederic Skinner) 
  
  

                                         
 ๑๙วิเชียร  วิทยอุดม, การบริหารทรัพยากรมนุษยฉบับแนวใหม, พิมพครั้งท่ี ๒ , (กรุงเทพมหานคร: ธน
รัชการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๒๒. 



๑๘ 

 ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
๑) ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของลีโอนารด แนดเลอร (Leonard Nadler) 

 ลีโอนารด แนดเลอร (Leonard Nadler)๒๐ ไดรับการยกยองใหเปนบิดาของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยแนดเลอรไดอธิบายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองมีการจัดชุด 
ของกิจกรรมอยางเปนระบบ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวตองออกแบบไวเพ่ือมีจุดประสงคหรือเปาหมายให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองคการและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะประกอบไปดวย ๓ กิจกรรมหลัก คือ ดาน 
การฝกอบรม (Training) ดานการศึกษา (Education) และดานการพัฒนา (Development) ซ่ึงมี
กรอบแนวคิดหรือตัวแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑ ตัวแบบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของแนดเลอร     

      (Nadler’s Concept of HRD Model, 1970)๒๑ 
 

จากตัวแบบกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ แนดเลอร (Leonard Nadler) 
รูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะจัดใหเหมาะสมกับสิ่งท่ีเปนเปาหมายหลักท่ี
ตองการพัฒนา ดังนี้๒๒ 

๑) งาน (Job) หมายถึง งานในปจจุบัน (Current or Present Job of the 
Induvidual) ท่ีบุคลากรทําอยู ถูกจัดไวคูกับการฝกอบรม (Traning) ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาใหผูปฏิบัติงานขณะนั้นมีความพรอมในการทํางาน เชน การฝกอบรม 

                                         
๒๐Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, (New York: 

American Society for Training and Development, 1980), pp.4-5. 
๒๑Leonard Nadler, Developing Human Resources, (Houston: Gulf Publishing 

Company,1970), อางใน ศิรภัสสรค วงศทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๔๒. 
 ๒๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๓. 

การฝกอบรม
(training) 

งาน 
(job) 

การศึกษา
(education) 

บุคคล
(individual) 

การพัฒนา 
(development) 

   อ ง ค ก า ร 
(organization) 



๑๙ 

ภาคทฤษฏีในหองบรรยาย การฝกปฏิบัติจริงในท่ีทํางาน (On – The – Job – Training)การฝกอบรม
ทางไกล (Distance Training) 

๒) ปจเจกบุคคล (Individual) การพัฒนาบุคลากรโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหใน
ลักษณะใหการศึกษา (Education) เปนการสรางการเรียนรูเพ่ืองานในอนาคตท่ีเปนไปตามเปาหมาย
การเติบโตในตําแหนงหนาท่ีท่ีกําหนด (Future But Identified Job The Individual) ท้ังนี้เพ่ือเปน
การเตรียมบุคลากรใหพรอมในการไปรับงานหรือตําแหนงใหมนั่นเอง 

๓) องคการ (Organization) การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําใหดียิ่งข้ึน 
ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ในกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนนไปยังตัวองคการ เพ่ือทําให
องคการปรับตัวอยูไดในทุกสถานการณ แนดเลอรใชคําวา การพัฒนาองคการ (Organization 
Development) และก็ยังไดใชคําวา การพัฒนา (Development) กับการพัฒนาปจเจกบุคคลใน
ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับบุคลากรท่ีนอกเหนือจากการฝกอบรมและการศึกษา
อีกดวย ซ่ึงการพัฒนาบุคคลท่ีมิไดเนนท้ังงานในปจจุบันและงานในอนาคตเปนการเฉพาะใน
ความหมายของการพัฒนาในบริบทนี้ คือ การเรียนรูเพ่ือความเติบโต กาวหนาท่ัว ๆ ไป ท้ังในเรื่อง
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีเสริมใหบุคคลชาญฉลาด รอบรู ท้ังในงานและชีวิตสวนตัวมากยิ่งข้ึน 

จะเห็นไดวาตัวแบบกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ แนดเลอร (Leonard 
Nadler) จะมุ งเนนในเรื่องของแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง มีอยู  ๓ ดาน คือ 
ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา และดานการพัฒนา ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเชิงทฤษฏี 
ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

ดานการฝกอบรม (Training) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีดีนั้นตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงมุงเนนไป

ท่ีตัวของมนุษยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล และตรงตาม 
ความตองการของหนวยงานหรือองคกร ซ่ึงวิธีการดานฝกอบรมก็เปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยเปนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีมุงเนนใหมนุษยมีความรู (Knowlege) มีทักษะ 
(Skill) มีความสามารถ (Ability) และมีทัศนคติ (Atiitude) ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
และพฤติกรรมใหดีข้ึนเชนกัน ดังท่ี แนดเลอร (Leonard Nadler) ไดกลาวไววา การฝกอบรม 
เปนการท่ีมนุษยตองการท่ีจะเรียนรู และมีประสบการณ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะ ความรู 
ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการ 
ขององคการ๒๓ ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปนวิธีการท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ท่ีจะตองทําความเขาใจในกระบวนการฝกอบรมไปใชปฏิบัติอยางถูกตองและเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจเก่ียวกับการฝกอบรมท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการปฏิบัติ จึงขอกลาวถึงความหมาย 
ประโยชน วัตถุประสงค กระบวนการ และวิธีการของการฝกอบรม ดังนี้ 

๑. ความหมายของการฝกอบรม (Training) 
ความหมายของคําวา การฝกอบรม นั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานก็ไดใหความหมายเอาไว

อยางหลากหลาย เชน การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาหรือฝกฝนเจาหนาท่ี

                                         
 ๒๓Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, p.4. 



๒๐ 

หรือบุคลากรใหมท่ีจะเขาทํางานหรือปฏิบัติงานประจําอยูแลวในหนวยงานใหมีความรูความสามารถ 
ทักษะ หรือความชํานาญ ตลอดจนประสบการณใหเหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงกอใหเกิด
ความรูสึก เชน ทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอันจะสงผลใหบุคลากรแตละคนในหนวยงานหรือองคกร
มีความสามารถเฉพาะตัวสูงข้ึน มีประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ทําใหหนวยงานหรือ
องคกรมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน๒๔ หรือเปนการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อันเปนการเพ่ิมความสามารถในการทํางานของคนท้ังในเรื่องของความรู ทักษะ ทัศนคติ ความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความรับผิดชอบตาง ๆ ท่ีบุคคลพึงมีตอหนวยงาน และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีแวดลอม
เก่ียวของกับตัวผูปฏิบัติงาน๒๕ หรือเปนกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ เพ่ือสรางหรือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน๒๖ หรือหมายถึงกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหคนเปลี่ยนแปลงการกระทําหรือพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงการฝกอบรมเปนรูปแบบอยางหนึ่งของการศึกษาและการสื่อความหมาย๒๗ 
นอกจากนี้นักวิชาการตะวันตกก็ยังไดใหความหมายของคําวา การฝกอบรมไวเชนกัน เชน เปนการ
เพ่ิมทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี โดยมุงเนนท่ีพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในองคการท่ี
ตองการทักษะ ความรู ความสามารถใหมในการปฏิบัติงานในอนาคต๒๘ หรือเปนกระบวนการท่ีจัดข้ึน
เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรู และมีความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ๒๙ หรือเปนกระบวนการของ
เสริมสรางเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะ หรือความชํานาญใหกับฝายปฏิบัติงานหรือคนงานแตละคน
ในหนาท่ีของการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง๓๐ 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความหมายของคําวา การฝกอบรม ของนักวิชาการตาง ๆ 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
  

                                         
 ๒๔พัฒนา สุขประเสริฐ, กลยุทธในการฝกอบรม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๔.  

 ๒๕จงกลนี ชุติมาเทวินทร, การฝกอบรมเชิงพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๔๒), หนา ๑. 
 ๒๖ชูชัย สมิทธิไก, การฝกอบรมบุคลากรในองคการ, หนา ๑๙. 
 ๒๗กิติ ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, 
๒๕๔๓), หนา ๑๐๖. 
 ๒๘David A. DeCenzo & Stephen P. Robbins, Human Resource Management, 7th 

edition, (NewYork: John Wiley & Sons, 2002), p.215. 
 ๒๙Dale S. Beach, Personal : The Management of People at Work, (New York: 
MacMillan, 1970), p.193. 
 ๓๐ Edwin B. Flippo, Management : A Behavioral Approach, (Boston: Allyn and 
Bacon, 1996), p.268.  



๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของการฝกอบรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Leonard Nadler, 
(1980, pp.4-5) 
 

การฝกอบรม หมายถึง ความตองการของมนุษยท่ีจะเรียนรู และมี
ปร ะสบกา รณ  เ พ่ื อป รั บ เปลี่ ย น ทัศนคติ  ทั กษะ  ค ว าม รู 
ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางานท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการขององคการ 

พัฒนา สุขประเสริฐ, 
(๒๕๔๑, หนา ๔)  
 

การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีพัฒนา ฝกฝนเจาหนาท่ีหรือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําอยูแลวใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ ความชํานาญ ประสบการณใหเหมาะสมกับการทํางาน ซ่ึง
จะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และสงผลใหบุคลากร
หรือองคกรมีประสิทธิภาพ 

จงกลนี ชุติมาเทวินทร, 
(๒๕๔๒, หนา ๑) 
 

การฝกอบรม หมายถึง การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเปนการเพ่ิมความสามารถในการทํางาน
ของคนท้ังในเรื่องของความรู ทักษะ ทัศนคติ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติ งาน รวมท้ังความรับผิดชอบตาง ๆ ท่ีบุคคลพึงมีตอ
หนวยงาน และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีแวดลอมเก่ียวของกับตัวผูปฎิบัติงาน 

ชูชัย สมิทธิไก, 
(๒๕๕๑, หนา ๑๙) 
 

การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
เพ่ือสรางหรือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ อัน
จะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

กิติ ตยัคคานนท, 
(๒๕๔๓, หนา ๑๐๖) 

การฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหคน
เปลี่ยนแปลงการกระทําหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการ
ฝกอบรมเปนรูปแบบอยางหนึ่ งของการศึกษาและการสื่ อ
ความหมาย 

David A. DeCenzo & 
Stephen P. Robbins, 
(2002, p.215) 

การฝกอบรม หมายถึง การเพ่ิมทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ี โดยมุงเนนท่ีพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในองคการท่ีตองการ
ทักษะ ความรู ความสามารถใหมในการปฏิบัติงานในอนาคต 

Dale S. Beach, 
(1970, p.193) 

การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหบุคลากรได
เรียนรู และมีความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

Edwin B. Flippo, 
(1996, p.268) 

การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการของการเสริมสรางเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะ หรือความชํานาญใหกับฝายปฏิบัติงานหรือ
คนงานแตละคนในหนาท่ีของการปฏิบัติงานเฉพาะอยาง 

 

 โดยสรุป อาจกลาวไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการในการจัดการเรียนรูใหมนุษย
เรียนรู มีประสบการณอยางเปนระบบ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงเนนใหมนุษยมี
ความรู (Knowledge) มีทักษะ (Skill) มีความสามารถ (Ability) มีทัศนคติ (Attitude) เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมของตนไปในทางท่ีตองการหรือดีข้ึนกวาเดิม 



๒๒ 

๒. ประโยชนของการฝกอบรม 
 ประโยชนของการฝกอบรม นั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของ 
การฝกอบรมไวอยางหลากหลาย เชน การฝกอบรมเปนวิธีการพัฒนาบุคคลและหนวยงานใหสามารถ
ปฎิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางกําลังใจแกคนปฎิบัติงาน สามารถปองกันปญหา 
ลดภาวะการเสี่ยง ประหยัดเวลา และแรงงาน รวมถึงการเสริมความรูและประสบการณท่ีจะชวยให
กาวหนาไปในอนาคตซ่ึงจะชวยใหเกิดการพัฒนาตนเองลงไปสูการพัฒนางานและหนวยงาน 
ตามตองการ๓๑ ซ่ึงเสนาะ ติเยาว ไดกลาวถึงประโยชนของการฝกอบรมไว ดังนี้๓๒ 

๑. ผลผลิตในการทํางานสูง ข้ึน การฝกอบรมจะทําใหผูปฏิบัติงานใหม และผู ท่ี มี
ประสบการณมาแลวทํางานไดดีข้ึน ท้ังทางคุณภาพและปริมาณงาน เพราะรูวิธีการทํางานท่ีถูกตอง 
รูจักการใชเครื่องมือชวยในการทํางาน และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานไดดี 

๒. ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมคนงานในระดับตาง ๆ ชวยลดปญหาใน
การปฏิบัติงานลง งานไมติดขัด หยุดชะงัก และดําเนินไปโดยเรียบรอย เพราะทุกคนเขาใจงานดี 

๓. ทําใหขวัญของคนงานดีข้ึน คนงานท่ีทํางานอยางมีความรูถูกวิธียอมมีความเชื่อม่ันใน
ตัวเองทางดานกําลังใจในการทํางาน สําหรับคนงานท่ีเขาใหมก็มีความสบายใจท่ีจะทํางานเพราะไดรับ
การอบรมมากอน ไมตองเสียเวลามาเรียนรูเอง ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความอึดอัดและไมแนใจ 

๔. การควบคุมลดลง คนงานท่ีไดรับการฝกอบรมมาอยางดีจะสามารถควบคุมตัวเองในการ
ปฏิบัติงานทําใหเสียคาใชจายในการควบคุมนอยลงไป 

๕. อุบัติเหตุในการทํางานลดลง โดยปกติอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางานเกิดจาก
ผูปฏิบัติงานมากกวาจากเครื่องอุปกรณในการปฏิบัติงานหรือสภาพการทํางาน ฉะนั้นการฝกอบรมท่ีดี
จึงเทากับลดอุบัติเหตุไดสวนหนึ่ง 

๖. เปนประโยชนตอคนงานโดยตรง เนื่องจากคนงานไดรับความรูความชํานาญจากการ
ฝกอบรม จึงทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน ซ่ึงมีผลทําใหรายไดสูงข้ึน นอกจากนี้ยังสงเสริมให
คนงานมีโอกาสเลื่อนตําแหนงและฐานะการงานใหสูงข้ึน 

๗. สงเสริมความม่ันคงและความยืดหยุนใหแกองคการ ในแงความม่ันคงก็คือหากองคการ
ขาดแคลนคนงานในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็อาจคัดเลือกจากบุคคลในตําแหนงรองลงไปซ่ึงมีความรู
ในการปฏิบัติงานดีเพราะไดรับการฝกอบรมมาแลว สวนในแงของความยืดหยุนหากองคการเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทางธุรกิจ ก็สามารถสับเปลี่ยน เพ่ิมลดกําลังแรงงานจากหนวยงานหนึ่งไปยัง
หนวยงานท่ีตองการแรงงานแทนเพ่ือผลิตสินคาบางอยางเพ่ิมข้ึน และลดการผลิตสินคาบางอยางลงให
พอเพียงกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด 

๘. สงเสริมทัศนคติท่ีดีตอองคการ จุดประสงคอยางหนึ่งขององคการในการฝกอบรม
คนงานก็เพ่ือปรับทาทีของคนงานท่ีมีตอหนวยงานใหเปนไปในทางท่ีสนับสนุนและใหความรวมมือ

                                         
๓๑นงนุช วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักส, ๒๕๕๐), 

หนา ๑๙๐. 
๓๒เสนาะ ติเยาว, การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, ๒๕๓๗), หนา ๑๒๘ – ๑๒๙.  



๒๓ 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีแผนงานใหม ๆ องคการควรจะไดทําการอบรมคนงานใหเขาใจงานอันใหมและ
ใหรูจุดประสงคขององคการท่ีเก่ียวกับแผนงานนั้น ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวเดียวกัน 

๙. ลดการสิ้นเปลืองตาง ๆ ลง ซ่ึงไดแก การขาดงานนอยลง งานเสียมีนอย อัตราการ
หมุนเวียนของแรงงานไมมาก ความไมพอใจตาง ๆ ระหวางคนงานไมเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ พงศ หรดาล ก็ไดกลาวถึงประโยชนของการฝกอบรมไว ดังนี้๓๓ 
๑. ทําใหผลผลิตสูงข้ึน 
๒. สามารแกปญหาในการปฏิบัติงานได 
๓. ขวัญของคนงานดีข้ึน 
๔. การควบคุมลดลง 
๕. อุบัติเหตุลดลง 
๖. สงเสริมความม่ังคงและองคกรและคน 
๗. คนงานมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
๘. ลดความสิ้นเปลือง 

 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับประโยชนของ การฝกอบรม ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยได
สังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๖ ประโยชนของการฝกอบรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
นงนุช วงษสุวรรณ, 
(๒๕๕๐, หนา ๑๙๐) 
 

ประโยชนของการฝกอบรม เปนวิธีการพัฒนาบุคคลและหนวยงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสราง
กําลังใจแกคนปฏิบัติงาน สามารถปองกันปญหา ลดภาวะการเสี่ยง 
ประหยัด เวลา  และแรงงาน รวมถึงการเสริมความรู และ
ประสบการณท่ีจะชวยใหกาวหนาไปในอนาคตซ่ึงจะชวยใหเกิดการ
พัฒนาตนเองลงไปสูการพัฒนางานและหนวยงานตามตองการ 

เสนาะ ติเยาว, (๒๕๓๗, หนา 
๑๒๘ – ๑๒๙)  
 

ประโยชนของการฝกอบรม 
 ๑. ผลผลิตในการทํางานสูงข้ึน 
 ๒. ชวยลดและแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ขวัญของคนงานดีข้ึน มีความเชื่อม่ันในตัวเอง 
 ๔. การควบคุมลดลง 
 ๕. อุบัติเหตุในการทํางานลดลง 
 ๖. เกิดประโยชนตอคนงานโดยตรง 
 ๗. สงเสริมความม่ันคงและความยืดหยุนใหแกองคการ 
 ๘. สงเสริมทัศนคติท่ีดีตอองคการ 
 ๙. ลดการสิ้นเปลืองตาง ๆ ลง 

                                         
 ๓๓พงศ หรดาล, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ๒๕๔๐),หนา 
๒๐๓.   



๒๔ 

 
ตารางท่ี ๒.๖ ประโยชนของการฝกอบรม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พงศ หรดาล, 
(๒๕๔๐, หนา ๒๐๓)   
 

ประโยชนของการฝกอบรม 
 ๑. ทําใหผลผลิตสูงข้ึน 
 ๒. สามารแกปญหาในการปฏิบัติงานได 
 ๓. ขวัญของคนงานดีข้ึน 
 ๔. การควบคุมลดลง 
 ๕. อุบัติเหตุลดลง 
 ๖. สงเสริมความม่ังคงและองคกรและคน 
 ๗. คนงานมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
 ๘. ลดความสิ้นเปลือง 

 

 โดยสรุป อาจกลาวไดวาประโยชนของการฝกอบรมสามารถเกิดประโยชนไดหลายประการ
แตพอจะสรุปเปนหัวขอใหญ ๆ ได ๓ ประการ คือ ๑) เกิดประโยชนตอตนเอง ทําใหไดรับความรู 
ความเขาใจในสิ่งท่ีจะเรียนรูเพ่ิมข้ึน และมีทักษะ มีความสามารถ มีประสบการณเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมี
ทัศนคติ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน ตลอดจนลดปญหาท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุในการทํางาน ๒) เกิดประโยชนตอผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา เพราะจะทําใหผลงานบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว ปญหาในการทํางานท่ีผิดพลาดลดลง เสริมสรางการพัฒนาพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน และ ๓) เกิดประโยชนตอหนวยงานหรือองคการ โดยจะทําใหผลผลิต 
ของหนวยงานเพ่ิมสูงข้ึน ลดคาใชจายตาง ๆ ของหนวยงาน 

๓. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการฝกอบรมไมวาจะเปนการจัดการฝกอบรมรูปแบบไหน
หรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดย นอย ศิริโชติ ไดแบงวัตถุประสงคของการฝกอบรม
ไว ๒ ประการใหญ ๆ คือ๓๔ 

๑. สวนบุคคล เปนจุดมุงหมายท่ีเนนสวนบุคคล ไดแก ๑) เพ่ือความกาวหนาในการเลื่อน
ข้ัน เลื่อนตําแหนง ๒) เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน ๓) เพ่ือพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงาน
โดยการทดลองปฏิบัติงาน ๔) เพ่ือฝกฝนการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ ๕) เพ่ือเรียนรูงานและลด 
การเสี่ยงอันตรายในการทํางาน ๖) เพ่ือปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานใหดีข้ึน ๗) เพ่ือสงเสริมและสราง
ขวัญในการปฏิบัติงาน ๘) เพ่ือเขาใจนโยบายและความมุงหมายขององคกรท่ีปฏิบัติงานอยูใหดีข้ึน 
และ ๙) ใหมีความพอใจในการปฏิบัติงาน 

๒. องคกร เปนจุด มุ งหมาย ท่ี เนนส วนรวม ไดแก  ๑ )  เ พ่ือสร างความสนใจใน 
การปฏิบัติงานของคนงาน ๒) เ พ่ือสอนและแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี ท่ีสุด ๓) เ พ่ือพัฒนา 

                                         
 ๓๔นอย ศิริโชติ, เทคนิคการฝกอบรม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๒๔), หนา ๑๑ – ๑๒.  



๒๕ 

การปฏิบัติการใหไดผลดีสูงสุด ๔) เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
๕) เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๖) เพ่ือพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของบุคคล ๗) เพ่ือ
พัฒนาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารบุคคลใหทุกฝายมีความพอใจ ๘) เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมี
ความกาวหนาในงานและการขยายองคกร และ ๙) เพ่ือสนองการบริการใหมีประสิทธิภาพแก
สาธารณะและผูติดตอ ตลอดจน สมคิด บางโม ยังไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรมไว ดังนี้๓๕ 

๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู (Knowledge) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฏี แนวคิดในเรื่องท่ีอบรม
เพ่ือนําไปใชในการทํางาน 

๒. เพ่ือเพ่ิมพูนความเขาใจ (Understand) เปนลักษณะท่ีตอเนื่องจากความรู กลาวคือ 
เม่ือรูในหลักการและทฤษฏีแลวสามารถตีความ แปลความ ขยายความ และอธิบายใหคนอ่ืนทราบได 
รวมท้ังสามารถนําไปประยุกตได 

๓. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ทักษะ คือ ความชํานาญหรือความคลองแคลวในการปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งไดโดยอัตโนมัติ เชน การใชเครื่องมือตาง ๆ การขับรถ การข่ีจักรยาน เปนตน 

๔. เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เจตคติหรือทัศนคติ คือ ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีตอ
สิ่งตาง ๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือเพ่ิมความรูสึกท่ีดีตอองคการ ตอผูบังคับบัญชา ตอเพ่ือนรวมงาน 
และตองานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ เชน ความจงรักภักดีตอบริษัท ตอสถาบัน ความสามัคคีในหมูคณะ 
ความรับผิดชอบตองาน ความเอาใจใสตองาน ความกระตือรือรน เปนตน 
 จากแนวคิดหลักท่ีเ ก่ียวกับวัตถุประสงคของ การฝกอบรม ของนักวิชาการตาง ๆ 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
นอย ศิริโชติ, 
(๒๕๒๔, หนา ๑๑ – ๑๒) 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 ๑. สวนบุคคล 
 ๒. องคกร 

สมคิด บางโม, 
(๒๕๕๓, หนา ๑๔) 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
 ๑. เพ่ิมความรู (Knowledge) 
 ๒. เพ่ิมความเขาใจ (Understand) 
 ๓. เพ่ิมทักษะ (Skill) 
 ๔. เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) 

 

                                         
 ๓๕สมคิด บางโม, เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: พิมพดี 
การพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๑๔. 



๒๖ 

 โดยสรุป อาจกลาวไดวาวัตถุประสงคของการฝกอบรมเปนการเพ่ิมความรูในหลักการ 
ทฤษฏี แนวคิดในเรื่องท่ีจะอบรม โดยมีความสามารถท่ีจะตีความ ขยายความ สามารถนํามาประยุกต
ได และมีทักษะในความชํานาญในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพ่ิมสูงข้ึน มี 

๔. กระบวนการของการฝกอบรม 
กระบวนการของการฝกอบรมนั้นเปนลําดับข้ันตอนในการดําเนินการฝกอบรมอยางเปนระบบ โดย
นักวิชาการไดใหแนวคิดไวอยางหลากหลาย เชน กระบวนการของการฝกอบรมประกอบดวย ๖ 
ข้ันตอน ดังภาพตอไปนี้๓๖ 
 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ ข้ันตอนของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ 

 

จากแผนภาพท่ี ๒.๒ ข้ันตอนของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ อธิบายได ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๑ วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม การวิเคราะหความตองการในการ

ฝกอบรม ถือไดวาเปนข้ันตอนแรกของการจัดการฝกอบรมอยางเปนระบบ ซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูล

                                         
 ๓๖ชูชัย สมิทธิไก, การฝกอบรมบุคลากรในองคการ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๙ – ๓๔. 

๑.การวิเคราะหความตองการ 
๑.๑ วิเคราะหองคการ 

        ๑.๒ วิเคราะหภารกิจ 
๑.๓ วิเคราะหบุคคล 

๒.กําหนดวัตถุประสงค 
ของการฝกอบรม 

๓.คัดเลือกและออกแบบ 
โครงการฝกอบรม 

๔.สรางเกณฑสําหรับ 
การประเมินผล 

๕.จัดการฝกอบรม 

๖.ประเมินผล 

ความแมนตรงของผลท่ีไดรับ 
จากการฝกอบรม 



๒๗ 

ท่ีจําเปนสําหรับการออกแบบและพัฒนาโครงการฝกอบรม เพ่ือใหการฝกอบรมสอดคลองกับความ
ตองการขององคการและเกิดประโยชนสูงสุด โดยการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม จะ
ประกอบดวยการวิเคราะห ๓ ประการ คือ 

๑) การวิเคราะหองคการ (Organizational Analysis) เปนการวิเคราะหท่ีเริ่มตนดวยการ
ตรวจสอบเปาหมายท้ังในระยะสั้นและระยะยาวขององคการ แนวโนมตาง ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
เปาหมาย และเปนสิ่งท่ีกําหนดทิศทางและการวางแผนการฝกอบรม รวมถึงเปนการตรวจสอบ
บรรยากาศการทํางานในองคการ และเปนการสํารวจทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคการ  

๒) การวิเคราะหภารกิจและคุณสมบัติ (Task and Knowledge Skill and Ability 
Analysis) เปนการวิเคราะหภารกิจซ่ึงผูรับการอบรมจะตองปฏิบัติภายหลังการฝกอบรม ซ่ึงจะเปน
การบงบอกวาผูปฏิบัติจะตองทําอะไร อยางไร เพราะเหตุใด รวมถึงบงบอกวาผูปฏิบัติงานนั้น ๆ มี
ความรู ทักษะ และความสามารถอะไรบาง ซ่ึงขอมูลนี้จะชวยใหผูจัดการฝกอบรมทราบวาหลักสูตร
และเนื้อหาของการฝกอบรมควรจะประกอบดวยสิ่งใดบาง 

 ๓) การวิเคราะหบุคคล (Person Analysis) การวิเคราะหในข้ันตอนนี้จะชวยใหทราบวา 
ผูปฏิบัติงานแตละคนมีความรู ทักษะ และความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการทํางานอยูในระดับใด 
เพ่ือท่ีจะพิจารณาวาพนักงานคนนั้น ๆ จําเปนท่ีจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมหรือไม 
 ข้ันตอนท่ี ๒ กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมาจากการวิเคราะหความตองการในข้ันตอนแรก จะเปนสิ่งท่ีนํามาใชใน
การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม การออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรของการฝกอบรมตอไป 
รวมถึงเปนสิ่งท่ีกําหนดแนวทางการประเมินโครงการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรมท่ีดีนั้น 
ควรจะเปนแบบท่ีเรียกวา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 

ข้ันตอนท่ี ๓ คัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม ข้ันตอนนี้จะเปนการคัดเลือกและ
ออกแบบโครงการฝกอบรม ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว ในข้ันตอนนี้นับไดวามีความ
ละเอียดออน และตองอาศัยการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเปนอยางมาก โดยนักจัดการ
ฝกอบรมจะตองมีความรูท้ังในดานหลักการเรียนรู และเลือกสรรสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับผูรับการ
อบรม เพ่ือใหพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ ตามท่ี
มุงหวังไว และนักฝกอบรมจะตองรูวาการฝกอบรมแบบใดท่ีจะชวยใหผูรับการอบรมมีการเรียนรูและ
การพัฒนาตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

ข้ันตอนท่ี ๔ สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล การสรางเกณฑ (Criteria) สําหรับการ
ประเมินผล ควรท่ีจะไดกระทําควบคูไปกับการคัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม โดยเกณฑท่ี
สรางข้ึนจะตองอิงหรือสอดคลองกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น เกณฑจึงควร
จะระบุวา พฤติกรรมอะไรท่ีผูรับการอบรมจะตองมีการพัฒนา ไมวาจะเปนความรู หรือทักษะ หรือ
ความสามารถ 

ข้ันตอนท่ี ๕ จัดการฝกอบรม นักจัดการการฝกอบรมจะตองดําเนินการเก่ียวกับสถานท่ี
ของการฝกอบรมใหเรียบรอย ไมวาจะเปนในดานของโตะ เกาอ้ี อุปกรณและสื่อการสอนตาง ๆ แสง
สวาง อุณหภูมิ อาหาร หรือท่ีพักสําหรับผูรับการอบรม นอกจากนั้น ยังตองคอยดูแล ประสานงาน
กับวิทยากรของการฝกอบรมดวย ในระหวางการฝกอบรม 



๒๘ 

ข้ันตอนท่ี ๖ ประเมินผลการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรมจะบงชี้วา ผลท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมนั้นมีความตรง (Validity) มากนอยเพียงไร ผลท่ีไดรับนั้นตรงกับความตองการและ
วัตถุประสงคของการฝกอบรมหรือไม การฝกอบรมท่ีจัดวาประสบความสําเร็จนั้น จะตองให
ประโยชนและคุณคาตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หากผลท่ีไดรับไมตรงและต่ํากวาความคาดหวัง
ขององคการ นักฝกอบรมจะตองนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากการประเมินผล ไปใชประกอบการ
วิเคราะห วางแผนการฝกอบรมในอนาคตตอไป 

นอกจากนี้ Jeffrey Mello กลาววา การฝกอบรมนั้นจะตองมีกระบวนการ ๔ ข้ันตอน คือ 
๑) การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมขององคการ งาน บุคคล ๒) วัตถุประสงคและ 
การวัดผล ๓) การออกแบบโครงสรางการฝกอบรม วิธีการในการฝกอบรม และ ๔) การประเมินผล
การฝกอบรม ดังภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินผลการฝกอบรม เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๓ แลว ข้ันตอนนี้
เปนข้ันตอนของการประเมินผลการฝกอบรมวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมท้ัง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และนําผลการประเมินเพ่ือไปพัฒนาโครงการฝกอบรมครั้งตอไป 

จากแนวคิดหลักท่ีเ ก่ียวกับกระบวนการของ การฝกอบรม ของนักวิชาการตาง ๆ 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
  

๑.การวิเคราะหความตองการในการ
ฝกอบรมขององคการ งาน บุคคล 

๒.วัตถุประสงคและการวัดผล 

๓.การออกแบบโครงสรางการ
ฝกอบรมและวิธีการใน 

การฝกอบรม 

๔.การประเมินผล 
การฝกอบรม 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๘ กระบวนการของการฝกอบรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ชูชัย สมิทธิไก, 
(๒๕๕๑, หนา ๓๐) 

 

กระบวนการของการฝกอบรม มี ๖ ข้ันตอน คือ 
๑. วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม 
๒. กําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๓. คัดเลือกและออกแบบโครงการฝกอบรม 
๔. สรางเกณฑสําหรับการประเมินผล 
๕. จัดการฝกอบรม 
๖. ประเมินผลการฝกอบรม 

Jeffrey Mello, 
(2011, p.389) 

 

กระบวนการของการฝกอบรมมี ๔ ข้ันตอน คือ 
๑.  วิ เคราะหความตองการในการฝกอบรมขององคกร  

งาน บุคคล 
 ๒. วัตถุประสงคและการวัดผล 
 ๓.ออกแบบโครงสราง การฝกอบรมและวิธีการในการ
ฝกอบรม 
 ๔.ประเมินผลการฝกอบรม 

 

โดยสรุป อาจกลาวไดวากระบวนการของการฝกอบรมสามารถแยกออกเปน ๓ สวน คือ 
สวนท่ี ๑ คือ ข้ันกอนการฝกอบรม ซ่ึงเปนการวิเคราะหถึงเหตุและผลความตองการในการฝกอบรม 
ไมวาจะเปนในระดับบุคคล ระดับองคกร รวมถึงกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม ออกแบบ 
คัดเลือกและออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม และสรางเกณฑในการวัดผลประเมินผลในการฝกอบรม 
สวนท่ี ๒ คือ ข้ันฝกอบรม เปนการจัดการฝกอบรม และประเมินผลการฝกอบรม และสวนท่ี ๓ คือ 
หลังฝกอบรม เปนการนําผลการประเมินการฝกอบรมท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือหาความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการฝกอบรม 
และนํามาพัฒนา ปรับปรุงแกไขในการจัดการฝกอบรมในครั้งตอไป 

๕. วิธีการของการฝกอบรม 
วิธีการของฝกอบรมนั้นมีอยูหลายวิธี และท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไปพอสรุปได ดังตอไปนี้๓๗ 
๑. การฝกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation or Induction) เปนการอบรมพนักงานใหม 

หรือพนักงานเกาท่ีกําลังทํางานอยูในปจจุบันเพ่ือใหไดรับทราบเรื่องราวตาง ๆ ขององคการตลอดเวลา 
ในลักษณะงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวใหเขากับองคการและ
เตรียมพรอมท่ีจะเริ่มเขามาทํางานไดทันที 

๒. การบรรยาย (Lecture) เปนการอบรมโดยการถายทอดความรูหรือแนวความคิด
ของผูบรรยายใหกับผูฟงแตเพียงฝายเดียว ผูบรรยายมีอิทธิพลท่ีจะใชโวหารในการพูดโนมนาว สราง

                                         
 ๓๗กรรณิการ เฉกแสงรัตน, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓), หนา ๖๗ – ๗๐. 
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ความเชื่อถือใหกับผูฟงไดอาจมีการเปดโอกาสใหซักถามไดในตอนทายของการบรรยาย วิธีนี้เหมาะท่ี
จะใชอบรมทางดานการใหความรู (Knowledge) แกพนักงาน 

๓. การประชุมอภิปราย (Conference or Discussion) 
 เปนการประชุมรวมแสดงความคิดเห็นระหวางผูอภิปราย มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม

ขอมูลและแนวความคิดในการแกปญหาท่ียกมาพูดในหัวขออภิปราย ผูฝกอบรมจะเปนผูท่ีควบคุม 
การอภิปรายใหอยูในขอบเขต และเพ่ือใหไดผลสรุปของความคิดเห็นนั้นออกมาในตอนสุดทาย 

๔. การฝกหัดชางฝมือหรือฝกวิชาชีพ (Apprenticeship Training) 
 เปนระบบการฝกอบรมท่ีนิยมใชกับคนงานบางประเภทชางฝมือรุนใหม ๆ ท่ีเขามาสู

วงการอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณในการทํางาน ซ่ึงใชเวลานานกวาการอบรม
ประเภทอ่ืน เวลาจะเปนเง่ือนไขสําคัญเพ่ือแสดงวาผูผานการอบรมมีความรูความชํานาญพอท่ีจะ
สามารถประกอบอาชีพไดหรือไมแตละอาชีพจะมีระยะเวลาอบรมไมเทากัน และเม่ือจบหลักสูตรแลว
มักจะตองผานการทดสอบเสียกอน 

๕.การฝกงาน (Internship Training) 
 เปนการฝกอบรมโดยใหทดลองทํางานจริง ๆ โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของพ่ีเลี้ยงหรือ
ผูชํานาญงาน เปนการฝกอบรมท่ีเนนฝกฝนใหมีประสบการณ มีความชํานาญกอนท่ีจะเขาไปทํางาน
รับผิดชอบจริง ๆ เชน แพทย ทนายความ เปนตน 
 ๖.การสาธิต (Demonstration) 
 เปนวิธีท่ีนิยมใชสอนงานบนสภาพการทํางานจริง ๆ เปน On The Job Training วิธีหนึ่ง 
วิธีนี้ผูอบรมหรือหัวหนางานจะแสดงการทํางานใหดูเปนตัวอยาง แลวใหผูรับการฝกอบรมทําตาม 
นิยมใชกับการสอนงานท่ีไมอาจพูดหรืออธิบายใหเขาใจไดจําเปนตองแสดงการปฏิบัติจริง ๆ 
 นอกจากนี้ สมคิด บางโม๓๘ ก็ไดกลาวถึงวิธีการฝกอบรมไว ดังนี้ 

๑. การบรรยาย (Lecture) 
 ในการบรรยาย วิทยากรบรรยายตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย อาจใชสื่อตาง ๆ 
ประกอบการบรรยาย เชน รูปภาพ แผนใส สไลด ซีดี เปนตน บางครั้งอาจเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม 

๒. การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) 
 การอภิปรายเปนคณะ เปนการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ ๓ – ๕ คน ใหขอเท็จจริง ความ
คิดเห็น ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข มีพิธีกรหนึ่งคนเปนผูดําเนินการอภิปราย ประสาน เชื่อมโยง 
และสรุปการอภิปรายของวิทยากรแตละคนหลังการอภิปรายแลวเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม 

๓. การชุมนุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) 
 การชุมนุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ เปนการบรรยายแบบมีวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญประมาณ ๒ – ๖ คน มีพิธีกรเปนผูดําเนินการอภิปรายและสรุปการบรรยาย การชุมนุม
ปาฐกถามีลักษณะคลายการอภิปรายเปนคณะแตเนนหัวขอวิชาเปนสําคัญ เม่ือเสร็จสิ้นการบรรยาย
จะเปดโอกาสใหผูฟงซักถามปญหาตาง ๆ ได 

  

                                         
 ๓๘สมคิด บางโม, เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม, หนา ๘๕ – ๙๓. 
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๔. การสาธิต (Demonstration) 
 การสาธิต เปนการแสดงใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นการปฏิบัติจริง ซ่ึงการกระทําหรือ
ปฏิบัติจริงมีลักษณะคลายการสอนงาน นิยมใชกับหัวขอวิชาท่ีมีการปฏิบัติ เชน การฝกอบรมเก่ียวกับ
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ  

๕. การสอนงาน (Coaching) 
 การสอนงาน เปนการแนะนําใหรูจักวิธีปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยปกติจะเปนการสอนหรือ
อบรมในระหวางการปฏิบัติงาน อาจสอนเปนรายบุคคลหรือสอนเปนกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงผูสอนตองมี
ประสบการณและทักษะในเรื่องท่ีสอนจริง ๆ 

๖. การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การระดมสมอง เปนการประชุมกลุมเล็กไมเกิน ๑๕ คน เปดโอกาสใหทุกคนแสดง 
ความคิดเห็นอยางเสรีโดยปราศจากขอจํากัดหรือกฎเกณฑใด ๆ โดยไมคํานึงวาจะถูกหรือผิด ดีหรือ 
ไมดี ความคิดหรือขอเสนอทุกอยางจะถูกจดไวแลวนําไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น พอเริ่มประชุม
ตองมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุมเสียกอน 

๗. การประชุมกลุมยอย (Buzz Session) 
 การประชุมกลุมยอย บางครั้งเรียกวาบัซซกรุป (Buzz Group) เปนการแบงผูเขาฝกอบรม
เปนกลุมยอยจากกลุมใหญ กลุมยอยละ ๒ – ๖ คน เพ่ือพิจารณาประเด็นปญหา อาจเปนปญหา
เดียวกันหรือตางกัน ในชวงเวลาท่ีกําหนด มีวิทยากรคอยชวยเหลือทุกกลุม แตละกลุมตองเลือก
ประธานและเลขานุการของกลุมเพ่ือดําเนินการ แลวนําความคิดเห็นของกลุมเสนอท่ีประชุมใหญ 

๘. กรณีศึกษา (Case Study) 
 กรณีศึกษา เปนการศึกษาเรื่องราวท่ีรวบรวมจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือใหผูเขารับการ
ฝกอบรมตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ภายใตสถานการณท่ีใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด เปนเทคนิคท่ี
เหมาะกับกลุมเล็ก ๆ เรื่องท่ีมอบหมายใหตองมีรายละเอียดเพียงพอท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะมองเห็น
จุดสําคัญของปญหาและขอมูลเพ่ือนํามาใชพิจารณา การศึกษากรณีศึกษาอาจใหศึกษาเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุมเล็ก ๆ ก็ได 

๙. การประชุมแบบฟอรัม (Forum) 
 การประชุมแบบฟอรัม เปนเทคนิคท่ีใชกับการประชุมกลุมใหญ ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม โดยการซักถามแสดงขอเท็จจริง ปรึกษาแสดงความคิดเห็น
กับวิทยากร 

๑๐. เกมการบริหาร (Management Games) 
 เกมการบริหาร เปนการแขงขันระหวางกลุมบุคคลตั้งแต ๒ กลุมข้ึนไป โดยแขงขันเพ่ือ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เปนการใหปฏิบัติเหมือนเหตุการณจริง อาจเปน
เรื่องเก่ียวกับการสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผน การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ ฯลฯ ขนาดของกลุม
ในการแขงขันข้ึนอยูกับเกมท่ีนํามาใช 

๑๑. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
 การแสดงบทบาทสมมติ เปนการใหผูรับการฝกอบรมแสดงบทบาทในสถานการณท่ีเหมือน
จริง โดยกําหนดโครงเรื่องและใหผูแสดงคิดคําพูดไปตามทองเรื่องและบทบาทท่ีกําหนด 



๓๒ 

เสร็จแลวใหผูดูวิเคราะหเสนอแนวทางแกปญหา วิธีนี้เหมาะกับกลุมท่ีกลาแสดงออกและมีวุฒิภาวะ
เพียงพอท่ีจะวิเคราะหตรวจสอบและแกปญหา 

๑๒. การสัมมนา (Seminar) 
 การสัมมนา เปนการประชุมของผูท่ีปฏิบัติงานอยางเดียวกันหรือคลายกันแลวพบปญหาท่ี
เหมือน ๆ กัน เพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแกปญหาทุกคนท่ีไปรวม 
การสัมมนาตองชวยกันพูดชวยกันแสดงความคิดเห็น ปกติจะบรรยายใหความรูพ้ืนฐานกอนแลว
แบงกลุมยอย จากนั้นนําผลการอภิปรายของกลุมยอยเสนอท่ีประชุมใหญ 

๑๓. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (Field Trip) 
 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เปนการนําผูเขารับการฝกอบรมไปศึกษายังสถานท่ีอ่ืน 
นอกสถานท่ีฝกอบรม เพ่ือใหพบเห็นของจริงซ่ึงผูจัดตองเตรียมการเปนอยางดี และเปนการเพ่ิมความรู
ความเขาใจไดเห็นการปฏิบัติจริง สรางความสนใจและกระตือรือรนสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับ
การฝกอบรม 

๑๔. การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 
 การประชุมปฏิบัติการ เปนการฝกอบรมท่ีใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติจริง โดยท่ัวไป
จะมีการบรรยายใหความรูพ้ืนฐานกอนแลวจึงใหลงมือปฏิบัติ อาจเปนการฝกการใชเครื่องมือใหม ๆ 
ประชุมเพ่ือชวยกันสรางคูมือ หรือประชุมเพ่ือสรางอุปกรณตาง ๆ เปนตน การปฏิบัตินิยมใหรวมกัน
เปนกลุมยอย ๆ มากกวาปฏิบัติเปนกลุมใหญหรือรายบุคคล 

๑๕. การฝกการรับรู (Sensitivity Training) 
 การฝกการรับรู เปนกิจกรรมการฝกประสาทสัมผัสใหเขาใจผูอ่ืนโดยการสังเกตลักษณะ
ทาทางของผูอ่ืน วิธีการฝกอบรมจะไมใชการบรรยายหรือบอกหลักเกณฑ แตใหนําพฤติกรมท่ีเกิดข้ึน
ในหองฝกอบรมมาเปนตัวอยางสด ๆ รอน ๆ แลวโยงไปถึงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในขณะปฏิบัติงาน 

๑๖. การใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) 
 กิจกรรมนันทนาการ เปนการใหผูเขารับการฝกอบรมรวมกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน การรองเพลง การปรบมือเปนจังหวะพรอมกัน การรองเพลงประกอบทาทาง 
การเลนเกมสั้น ๆ เปนตน โดยเนนการทํากิจกรรมเปนกลุม ท้ังนี้ เพ่ือมุงเปลี่ยนทัศนคติและสราง
ความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสนุกสนานในระหวางการฝกอบรม 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับวิธีการฝกอบรม ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะห
ประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
  



๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๙ วิธีการฝกอบรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
กรรณิการ เฉกแสงรัตน, 
(๒๕๕๓, หนา ๖๗ – ๗๐) 

วิธีการฝกอบรมมี ดังนี้ 
 ๑. การฝกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Orientation or Induction) 
 ๒. การบรรยาย (Lecture) 
 ๓. การประชุมอภิปราย (Conference or Discussion) 
 ๔ .  การฝ กหั ดช า งฝ มื อหรื อฝ ก วิ ช าชี พ  (Apprenticeship 
Training) 
 ๕. การฝกงาน (Internship Training) 
 ๖. การสาธิต (Demonstration) 

สมคิด บางโม, 
(๒๕๕๓, หนา ๘๕ – ๙๓) 

วิธีการฝกอบรมมี ดังนี้ 
 ๑. การบรรยาย (Lecture) 
 ๒. การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) 
 ๓. การชุมนุมปาฐกถาหรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) 
 ๔. การสาธิต (Demonstration) ๕.การสอนงาน (Coaching) 
 ๖. การระดมสมอง (Brainstorming) 
 ๗. การประชุมกลุมยอย (Buzz Session) 
 ๘. กรณีศึกษา (Case Study)  
 ๙. การประชุมแบบฟอรัม (Forum) 
 ๑๐. เกมการบริหาร (Management Games) 
 ๑๑. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
 ๑๒. การสัมมนา (Seminar) 
 ๑๓. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (Field Trip) 
 ๑๔. การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 
 ๑๕. การฝกการรับรู (Sensitivity Training) 
 ๑๖. การใชกิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) 

 

 โดยสรุป วิธีการฝกอบรม เปนวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหผูรับการอบรมมี
ความรู ทักษะความสามารถ และทัศนคติตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม เชน การปฐมนิเทศ การ
บรรยาย การอภิปราย การฝกงาน การสาธิต การจัดแผนการศึกษา การประชุมทางวิชาการ 
การสอนงาน การระดมสมอง กรณีศึกษาการแสดงบทบาทสมมติ การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี การจําลองสถานการณ เปนตน 
  



๓๔ 

 ดานการศึกษา (Education) 
 ขออันเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน 
ท่ีตรัสไวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ณ วิทยาลัยการศึกษา เม่ือวัน
จันทรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ และวันอังคารท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๖ ท่ีตรัสไวเก่ียวกับ
การศึกษาวา “การใหการศึกษาแกเด็กตองเริ่มตั้งแตเกิด ข้ึนตน ก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะและ
ประสาทสวนตางๆ ตองคอยควบคุมฝกหัด จนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนนั้น ๆ 
ทํากิจวัตรท้ังปวงของตนเองได เม่ือสามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลว ถัดมา ก็ตองสอนใหรูจักทํา 
การตาง ๆ ใหรูจักแสวงหาสิ่งตาง ๆ ตามท่ีตองการ เพ่ือทําใหชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย การให
การศึกษาข้ันนี้ ไดแก การฝกกายใหมีความคลองแคลวชํานิชํานาญ และสามารถในการปฏิบัติ 
ประกอบกับการสอนวิชาความรูตาง ๆ อันเปนพ้ืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การให
การศึกษาอีกข้ันหนึ่ง คือ การสอนและฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการท่ีกาวหนาข้ึนไป พรอมท้ังฝกฝนให
รูจักใชเหตุผลสติปญญาและหาหลักของชีวิต เพ่ือใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงามท้ังทางกาย
และทางความคิด ผูทํางานดานการศึกษาจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ และไดรับความยกยองอยางสูง
ตลอดมา ในฐานะท่ีเปนผูใหชีวิตจิตใจ ตลอดจนความเจริญทุกอยางแกอนุชน๓๙ และ “การให
การศึกษา คือ การแนะนําสงเสริมบุคคลใหมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู คิดอาน และการกระทํา
ตามอัตภาพของแตละคน โดยจุดประสงคในท่ีสุด ใหบุคคลสามารถนําเอาความสามารถตาง ๆ ท่ีมีใน
ตัว ออกมาใชใหเปนประโยชนเก้ือกูลตน เก้ือกูลผูอ่ืนอยางสอดคลองไมขัดแยงเบียดเบียนแกงแยงกัน 
เพ่ือสามารถอยูรวมกันเปนสังคม เปนประเทศได...”๔๐ จะเห็นไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดย
การใหการศึกษา เปนการสอนเพ่ือใหมนุษยมีความรู ความเขาใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งท่ีถูกตองดีงาม ดังท่ี แนดเลอร (Leonard Nadler) ไดกลาวไววา การศึกษาเปนกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมีความมุงเนนท่ีจะเสริมสรางความรู ความเขาใจ ความชํานาญ คานิยม ศีลธรรม เพ่ือให
มนุษยมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในอนาคตได ซ่ึงใชระยะเวลาในการดําเนินการท่ียาวนาน และ
เปนการเตรียมคนสําหรับการเลื่อนตําแหนง การพัฒนาสายงานอาชีพ๔๑ ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
เก่ียวกับการศึกษา จึงขอกลาวถึงความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน และวิธีจัดการศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ความหมายของการศึกษา 
 ความหมายของคําวา การศึกษา นั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวอยาง
หลากหลาย เชน การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง 
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู 

                                         
 ๓๙พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ท่ีตรัสไวในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันจันทรท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔, อางใน, ประมวล
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ต้ังแต
พุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๒๕๓๗, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, ๒๕๓๙), หนา ๑๐๖. 
 ๔๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓๔. 
 ๔๑Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, pp.4-5. 



๓๕ 

และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต๔๒ หรือเปนการเลาเรียน ฝกฝน และอบรม 
เพ่ือใหเกิดความรูและทักษะตาง ๆ๔๓ หรือเปนกิจกรรมท่ีมีความมุงหมายในการท่ีจะเสริมสราง ความรู 
ความชํานาญ คานิยมทางศีลธรรม และความเขาใจท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต เพ่ือใหผูรับ
การศึกษาสามารถดํารงชีวิตและทําประโยชนตอสังคมได แตสําหรับผูปฏิบัติแลว การศึกษาหมายถึง 
กิจกรรมดานการพัฒนาคนท่ีไดกําหนดข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมของ
เจาหนาท่ีหรือพนักงานท่ีนอกเหนือจากการเนนเฉพาะงานท่ีกําลังปฏิบัติอยูในปจจุบัน จุดเนนของ 
การจัดการศึกษา คือ การเตรียมบุคคลใหมีความพรอมในการทํางานตามความตองการขององคกรใน
อนาคต๔๔ นอกจากนี้นักวิชาการตะวันตกก็ยังไดใหความหมายของคําวา การศึกษาไวเชนกัน เชน 
การศึกษามีความหมาย ๓ ประการ คือ ๑) การศึกษา หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลนํามาใช
ในการพัฒนาความรู ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติท่ีดีมีคุณคา และมีคุณธรรมเปนท่ียอมรับ
นับถือของสังคม ๒) การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมท่ีทําใหบุคคลไดรับความรู ความสามารถ
จากสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน และ ๓) การศึกษา หมายถึง การถายทอดความรูตาง ๆ ท่ีรวบรวมไว
อยางเปนระเบียบใหคนรุนใหมไดศึกษา๔๕ หรือ การศึกษา หมายถึง ๑) ชีวิต ไมใชเตรียมตัวเพ่ือชีวิต 
๒) ความเจริญงอกงาม ๓) กระบวนการทางสังคม และ ๔) การสรางประสบการณแกชีวิต๔๖ 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความหมายของคําวา การศึกษา ของนักวิชาการตาง ๆ 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของการศึกษา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Leonard Nadler, 
(1980, pp.4-5) 
 

การศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความมุงเนนท่ีจะ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ ความชํานาญ คานิยม ศีลธรรม 
เพ่ือใหมนุษยมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในอนาคตได ซ่ึงมักจะ
ใชระยะเวลาในการดําเนินการท่ียาวนาน และเปนการเตรียมคน
สําหรับการเลื่อนตําแหนง การพัฒนาสายงานอาชีพ 

 
  

                                         
 ๔๒ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, เลม ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๔ ก 

(๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒), หนา ๒. 
 ๔๓ฝายวิชาการภาษาไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), พจนานุกรมไทยฉบับทันสมัยและ 
สมบูรณ, (สมุทรสาคร: พิมพดี, ๒๕๕๓), หนา ๑๐๖๑. 
 ๔๔สุจิตรา ธนานันท, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๒๖. 

 ๔๕Carter V. Good, Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill Book Company, 
1973), p.202. 

 ๔๖John Dewey, Experience and Education, (New York: Collier Macmillan Publishers, 
1973), p.19. 



๓๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของการศึกษา (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ราชกิจจานุเบกษา, 
พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, 
(๒๕๔๒, หนา ๒) 

การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ฝายวิชาการภาษาไทย บริษัท 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 
(๒๕๕๓, หนา ๑๐๖๑) 

การศึกษา หมายถึง การเลาเรียน ฝกฝน และอบรม เพ่ือใหเกิด
ความรูและทักษะตาง ๆ 

สุจิตรา ธนานันท, 
(๒๕๔๘, หนา ๒๖) 
 

การศึกษา หมายถึงกิจกรรมท่ีมีความมุงหมายในการท่ีจะเสริมสราง 
ความรู ความชํานาญ คานิยมทางศีลธรรม และความเขาใจท่ีมี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิต เพ่ือใหผูรับการศึกษาสามารถ
ดํารงชีวิตและทําประโยชนตอสังคมได แตสําหรับผูปฏิบัติแลว 
การศึกษาหมายถึง กิจกรรมดานการพัฒนาคนท่ีไดกําหนดข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมของเจาหนาท่ีหรือ
พนักงานท่ีนอกเหนือจากการเนนเฉพาะงานท่ีกําลังปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน  

Carter V. Good, 
(1973, p.202) 
 

การศึกษามีความหมาย ๓ ประการ 
 ๑.กระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลนํามาใชในการพัฒนาความรู 
ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติท่ีดีมีคุณคา และมีคุณธรรม
เปนท่ียอมรับนับถือของสังคม 
 ๒.กระบวนการทางสั งคม ท่ี ทํา ใหบุ คคล ได รั บความรู 
ความสามารถจากสิ่งแวดลอมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
 ๓.การถายทอดความรูตาง ๆ ใหคนรุนใหมไดศึกษา 

John Dewey, 
(1973, p.19) 
 

การศึกษา หมายถึง 
 ๑. ชีวิต ไมใชเตรียมตัวเพ่ือชีวิต 
 ๒. ความเจริญงอกงาม 
 ๓. กระบวนการทางสังคม 
 ๔. การสรางประสบการณแกชีวิต 

 
 โดยสรุป อาจกลาวไดวา การศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหมนุษยมี
ความรู ความเขาใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม โดยเปนกระบวนการ
ถายทอดความรูตาง ๆ ท่ีรวบรวมไวอยางเปนระบบ ระเบียบ เพ่ือใหบุคคลนํามาใชในการพัฒนา
ความรู ความสามารถ  ความประพฤติท่ีดีมีคุณคา และมีคุณธรรมเปนท่ียอมรับนับถือของสังคม 



๓๗ 

๒. ความมุงหมายของการศึกษา 
 ความมุงหมายของการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง 
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล 
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง๔๗ ซ่ึงจุดมุงหมายของ
การศึกษาสามารถจําแนกไดเปน ๔ ประการ ดังนี้๔๘ 

๑) จุดมุงหมายท่ัวไป 
 จุดมุงหมายท่ัวไปเปนจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวอยางกวาง ๆ ครอบคลุมลักษณะของบุคคล
ตามท่ีสังคมตองการ หรือความตองการของประเทศท่ีตองการใหบุคคลมีพฤติกรรมเปนอยางไร 

๒) จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนจุดมุงหมายท่ีแคบกวาจุดมุงหมายท่ัวไป จุดมุงหมายระดับนี้
จะชี้เฉพาะลงไปในระดับตาง ๆ เชน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา เปนตน ลักษณะ
ของจุดมุงหมายของหลักสูตรนี้จะเปนเปาหมายท่ีกวางและครอบคลุมพฤติกรรมตามท่ีสังคมตองการ
และสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ัวไป 

๓) จุดมุงหมายเฉพาะรายวิชา 
 จุดมุงหมายเฉพาะรายวิชา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาจุดมุงหมายกลุมประสบการณ เปน
จุดมุงหมายท่ีระบุพฤติกรรมท่ีตองการใหมีข้ึนโดยจํากัดอยูในขอบเขตเนื้อหา สาระของรายวิชาหรือ
กลุมประสบการณ พฤติกรรมท่ีตองการระดับนี้จะแตกตางกันตามลักษณะของเนื้อหาวิชา 

๔) จุดมุงหมายการเรียนการสอน 
 จุดมุงหมายการเรียนการสอนเปนจุดมุงหมายท่ีแยกยอยมาจากจุดมุงหมายเฉพาะรายวิชา 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในขอบเขตเนื้อหาเฉพาะอยาง ผูเรียนสามารถบรรลุผลไดในชวงเวลาอันสั้น 
เชน ภายใน ๑ คาบ หรือ ๑ บทเรียน จะเปนจุดมุงหมายท่ีแสดงพฤติกรรมปลายทางของผูเรียนเม่ือ
สิ้นสุดการเรียนการสอนลงแลว 
 นอกจากนี้ สุมิตร คุณานุกร ไดกลาวถึง ความมุงหมายของการศึกษา โดยสามารถแบงได 
๕ ระดับ ดังนี้๔๙ 

                                         
 ๔๗ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๓. 
 ๔๘เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, การวัดผลการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักทดสอบทางการศึกษาและ 
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๕), หนา ๒๒ – ๒๔. 

๔๙สุมิตร คุณานุกร, หลักสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ, ๒๕๑๘), หนา ๔๔. 



๓๘ 

๑) ระดับชาติ ถือไดวาเปนระดับสูงสุดซ่ึงมักจะเรียกวา ปรัชญาการศึกษาหรือปณิธาน
การศึกษา ความมุงหมายในระดับนี้เปนหลักในการจัดการศึกษาหรือตนกําเนิดความคิดในการกําหนด
ความมุงหมายของการศึกษาระดับอ่ืน ๆ และเปนแนวทางในการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน  

๒) ระดับการศึกษา เปนการศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงแคเพียงระดับการศึกษาหนึ่ง เชน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ความมุงหมายในแตละระดับจะมีรากฐานมา
จากความมุงหมายระดับชาติ 

๓) ระดับของหลักสูตร ความมุงหมายนี้มีความใกลเคียงกับความมุงหมายในแตละระดับ
การศึกษามาก เพราะสามารถใชแทนกันได และมักจะยึดหลักสูตรระดับชาติเปนแกนกลางเวนแตใน
บางทองถ่ินท่ีมีสภาพของสังคม เศรษฐกิจท่ีแตกตางออกไป ความมุงหมายของหลักสูตรยอมเปลี่ยนไป 

๔) ระดับหมวดวิชา เปนความมุงหมายเฉพาะและแตกตางกันไปในแตละหมวดวิชา เพ่ือให
ผูเรียนไดมีความรู ทักษะ ประสบการณดานใดเปนพิเศษ 

๕) ระดับการสอน ความมุงหมายในระดับการสอนนั้นควรกําหนดไวชัดเจนไมคลุมเครือ 
หรือมีใจความกวาง ๆ ซ่ึงความมุงหมายในระดับการสอนท่ีชัดเจนท่ีสุด เรียกวา ความมุงหมาย 
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีระบุการกระทําเพ่ือพฤติกรรมของผูเรียนอยางชัดเจนวา
ผูเรียนสามารถทําอะไรไดบาง หลังจากท่ีเรียนบทเรียนนั้น ๆ ไปแลว 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความมุงหมายของการศึกษา ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยได
สังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ ความมุงหมายของการศึกษา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ราชกิจจานุเบกษา,  
พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, 
(๒๕๔๒, หนา ๓) 
 

ความมุงหมายของการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ัง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
 สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในกระบวนการ
เรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 
  



๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ความมุงหมายของการศึกษา (ตอ) 
นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, 
(๒๕๒๕, หนา ๒๒ – ๒๔) 
 

ความมุงหมายของการศึกษาแบงไดเปน ๔ ระดับ คือ 
 ๑. จุดมุงหมายท่ัวไป 
 ๒. จุดมุงหมายหลักสูตร 
 ๓. จุดมุงหมายเฉพาะรายวิชา 
 ๔. จุดมุงหมายการเรียนการสอน 

สุมิตร คุณานุกร, 
(๒๕๑๘, หนา ๔๔) 
 

ความมุงหมายของการศึกษา แบงไดเปน ๕ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับชาติ 
 ๒. ระดับการศึกษา 
 ๓. ระดับหลักสูตร 
 ๔. ระดับหมวดวิชา 
 ๕. ระดับการสอน 

 

โดยสรุป อาจกลาวไดวา ความมุงหมายของการศึกษา เพ่ือพัฒนามนุษยใหเปนบุคคลท่ี
สมบูรณท้ัง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักใน
การเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

๓. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
การศึกษามีประโยชน ดังนี้๕๐ 
๑) ชวยพัฒนาคนในสังคมใหรูจักเลือกสรรพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมาใชกับตนเอง รูจักพัฒนา

อาชีพของตนเอง และมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรในประเทศไดอยางฉลาด กลาวคือ สามารถอยู
รวมกันในสังคมไดเปนอยางดี และดําเนินชีวิตท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

๒) การศึกษาสามารถท่ีจะอบรมใหสมาชิกของสังคมใหรูจักใชเหตุผล ใชสติปญญาในการ
แกไขปญหาของตนเองและสังคมอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม กลาวคือ รูจักแสวงหาความรู
เพ่ือสงเสริมสติปญญา มีสติสัมปชัญญะ สามารถตัดสินใจคิดหาเหตุผลอยางมีวิจารณญาณ มีความคิด
ริ่เริ่มสรางสรรค เคารพและปฏิบัติตามสิทธิหนาท่ี ความเสมอภาค ภูมิใจ ผูกพัน รูสึกรักชาติบานเมือง 
ยึดม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

๓) การศึกษามีสวนอบรมบมนิสัยใหเปนผูมีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด มีระเบียบ
วินัย มีสติ เชื่อม่ันในตนเอง ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน รูจักพ่ึงตนเอง รูจักขวนขวายปรับปรุงความ
เปนอยูของตนเองใหดีข้ึน มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

๔) การศึกษาชวยใหประชาชนดําเนินชีวิตอยางสงบสุข เชน รูจักรักษาสุขภาพอนามัยท้ัง
สวนตนและชุมชน มีศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ มีศีลธรรม รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

                                         
๕๐พิมพพรรณ เทพสุ เมธานนท และนุชนาถ สุนทรพันธุ ,  ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๓๕ – ๓๖. 



๔๐ 

๕) การศึกษาทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเปนสิ่งท่ีทํา
ใหประชากรท่ัวโลกมีชีวิตความเปนอยูท่ีสะดวกสบายข้ึน 

๖) การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
 นอกจากนี้ วิไล ตั้งจิตสมคิด ไดกลาวถึงประโยชนของการศึกษาไว ดังนี้๕๑ 
 ๑) ชวยขัดเกลาใหคนในสังคมละอายตอบาป ละความเห็นแกตัว เปนพลเมืองท่ีดี มี
สติสัมปชัญญะ 
 ๒) ชวยใหมีความรู ความชํานาญในการประกอบอาชีพ 
 ๓) ชวยอบรมบมนิสัยใหมีคุณสมบัติท่ีดี เชน ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด พ่ึงตนเอง 
ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนกลุม เปนคณะ เปนหมู 
 ๔) ชวยใหเคารพกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และปฏิบัติตามสิทธิหนาท่ีของตนเอง 
 ๕) ชวยใหเกิดความสํานึกท่ีจะรักษาความม่ันคงเสถียรภาพ เอกราชของประเทศชาติ 
 ๖) ชวยใหรูคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติ 
 ๗) ชวยใหเกิดความสํานึกเห็นประโยชนและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
สาธารณสมบัติ เพ่ือจะไดพยายามใชอยางประหยัด และทํานุบํารุงรักษาใหสูญเสียนอยท่ีสุด รักษาไว
ใหคงสภาพเดิม 
 ๘) ชวยใหดําเนินชีวิตอยางสงบสุข รูจักรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและชุมชน รูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถนําขอคิด ขอปฏิบัติจากศาสนาท่ีตนนับถือมาใชในการดําเนินชีวิต 
 ๙) ชวยใหเตรียมบุคคลในสังคมไทยใหสามารถเผชิญปญหาและเหตุการณใหม ๆ 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัย
ไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท 
แ ล ะ นุ ช น า ถ  สุ น ท ร พั น ธุ ,
(๒๕๔๒, หนา ๓๕ – ๓๖) 
 

การศึกษามีประโยชน ดังนี้ 
 ๑.พัฒนาคนในสังคมใหมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถอยู
รวมกันในสังคมไดเปนอยางดี และดําเนินชีวิตท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม 
 ๒.สามารถอบรมใหสมาชิกของสั งคมใหรู จั ก ใช เหตุผล  
ใชสติปญญาในการแกไขปญหาของตนเองและสังคมอยางถูกตอง 
 ๓.อบรมบมนิสัยใหเปนผูมีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด 
มี เชื่อม่ันในตนเอง ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตน รูจักการพ่ึงตนเอง 
 ๔.ใหประชาชนดําเนินชีวิตอยางสงบสุข 
 ๕.เกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

                                         
๕๑วิไล ตั้งจิตสมคิด, การศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙), หนา ๓๕ – ๓๖. 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา (ตอ) 
นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วิไล ตั้งจิตสมคิด, 
(๒๕๓๙, หนา ๓๕ – ๓๖) 
 
 

ประโยชนของการศึกษามี ดังนี้ 
 ๑.ขัดเกลาคนในสังคมใหละอายตอบาป ละความเห็นแกตัว 
 ๒.ใหมีความรู ความชํานาญในการประกอบอาชีพ 
 ๓.อบรมบมนิสัยใหมีคุณสมบัติท่ีดี เชน ขยัน อดทน ซ่ือสัตย 
ประหยัด พ่ึงตนเอง ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง 
 ๔.เคารพกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  
 ๕.เกิดความสํานึกท่ีจะรักษาความม่ันคงเสถียรภาพ เอกราชของ
ประเทศชาติ 
 ๖.รูคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติ 
 ๗.เกิดความสํานึกเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสมบัติ 
 ๘.ดําเนินชีวิตอยางสงบสุข รูจักรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและ
ชุมชน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 ๙.เตรียมบุคคลในสังคมไทยใหสามารถเผชิญปญหาและ
เหตุการณใหมๆ ดวยปญญา 

 
 

 โดยสรุป อาจกลาวไดวา ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา คือ พัฒนาคนในสังคมใหมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม รูจักพัฒนาตนเอง สามารถอยูรวมกันในสังคมได ดําเนินชีวิตท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม รูจักใชเหตุผล ใชสติปญญาในการแกไขปญหา รูจักแสวงหาความรูเพ่ือสงเสริมสติปญญา 
มีสติสัมปชัญญะ มีวิจารณญาณ มีความคิดริ่เริ่ม ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด มีระเบียบวินัย รูจัก
พ่ึงตนเอง ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศ ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

๔. วิธีจัดการศึกษา 
 วิธีจัดการศึกษาหรือวิธีสอนนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดไวอยางหลากหลาย 
เชน วิธีจัดการศึกษาหรือวิธีจัดการเรียนการสอน ควรมุงเนนการแสดงความคิด ฝกใหผูเรียนไดมอง
กวางและมองไกล มีความเขาใจในระดับมหภาค สามารถวิเคราะหแยกแยะไดในระดับจุลภาค 
กลาวคือ สอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาพรวมกับภาพยอย และมีการปรับกระบวนการวัดผล
ควบคูไปดวย การทดสอบควรเปนแบบท่ีเปดโอกาสหรือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดของตนเอง
มากข้ึน ตั้งคําถามแบบปลายเปด การรายงาน การเขียนเรียงความ การวิเคราะหอภิปรายปญหา๕๒ 
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี๕๓ ไดนําเสนอวิธีสอนไว ๑๔ วิธี อันไดแก 

                                         
๕๒วิชัย ตันศิริ, โฉมหนาการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดและบทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร: 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๕๙ – ๑๖๐. 
๕๓ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ, 

 พิมพครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๓๒๕ – ๓๒๘. 



๔๒ 

๑) สอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) 
 สอนโดยใชการบรรยาย เปนกระบวนการโดยการเตรียมเนื้อหาสาระ แลวบรรยาย คือ พูด 

บอก เลา อธิบาย เนื้อหาสาระหรือสิ่งท่ีตองการสอนแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยวัตถุประสงคของวิธีสอนโดยใชการบรรยายนี้ เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียน
จํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหาสาระหรือขอความรูจํานวนมากพรอม ๆ กันไดในเวลาท่ีจํากัด 

๒) สอนโดยใชการสาธิต (Demonstration) 
 สอนโดยใชการสาธิต เปนกระบวนการโดยการแสดงหรือทําสิ่งท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
ใหผูเรียนสังเกตดูแลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูจากการสังเกต การสาธิต ซ่ึง
วัตถุประสงคของวิธีการสอนแบบนี้เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนท้ังชั้นไดเห็นการปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนข้ึน 

๓) สอนโดยใชการทดลอง (Experiment) 
 สอนโดยใชการทดลอง เปนกระบวนการโดยการท่ีผูสอน หรือ ผูเรียนกําหนดปญหาและ
สมมติฐานในการทดลอง ผูสอนใหคําแนะนําแกผูเรียนและใหผูเรียนทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กําหนดโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง
และสรุปการเรียนรูท่ีไดรับจากการทดลอง โดยวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียน
รายบุคคลหรือรายกลุมเกิดการเรียนรูโดยการเห็นผลประจักษชัดจากการคิดและการกระทําของ
ตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นตรงกับความเปนจริง มีความหมายสําหรับผูเรียนและจําไดนาน 

๔) สอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 
 สอนโดยใชการนิรนัย เปนกระบวนการโดยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทฤษฏี 
หลักการ กฎ ขอสรุปในเรื่องท่ีเรียน แลวจึงใหตัวอยางการใชทฤษฏี หลักการ กฎ หรือขอสรุปนั้น
หลาย ๆ ตัวอยาง หรืออาจใหผูเรียนฝกนําทฤษฏี หลักการ กฎหรือขอสรุปนั้นไปในสถานการณใหม ๆ 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎี หลักการ กฎ หรือขอสรุปนั้น ๆ อยางลึกซ้ึงข้ึน 
โดยวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหลักการและสามารถนํา
หลักดังกลาวไปใชได 

๕) สอนโดยใชการอุปนัย (Induction) 
 สอนโดยใชการอุปนัย เปนกระบวนการโดยการนําตัวอยาง ขอมูล ความคิด เหตุการณ 
สถานการณ ปรากฏการณ ท่ีมีหลักการ แนวคิด ท่ีตองการสอนใหแกผูเรียน มาใหผูเรียนไดศึกษา
วิเคราะห จนสามารถดึงหลักการ แนวคิดท่ีแฝงอยูออกมา เพ่ือนําไปใชในสถานการณอ่ืน ๆกลาวไดวา 
เปนการสอนท่ีใหผูเรียนสรุปหลักการจากตัวอยางดวยตนเอง ซ่ึงวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ เปนวิธีการ
ท่ีมุงชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห สามารถจับหลักการ หรือประเด็นสําคัญไดดวยตนเอง 
ทําใหเกิดการเรียนรูหลักการ แนวคิด หรือขอความรูตาง ๆ  

๖) สอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
 สอนโดยใชการไปทัศนศึกษา เปนกระบวนการโดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและ
เดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานท่ีอันเปนแหลงความรูในเรื่องนั้น (ซ่ึงอยูนอกสถานท่ีท่ีเรียนกันอยูเปน
ปกติ) โดยมีการศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสถานท่ีนั้นตามกระบวนการหรือวิธีการท่ีไดวางแผนไว และมีการ
อภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูลท่ีไดศึกษามา วัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ เปนวิธีการท่ีชวยใหผูเรียน
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ไดรับประสบการณตรงในเรื่องท่ีเรียน ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง ไดใชแหลงชุมชนใหเปนประโยชน
ตอการเรียนรูทําใหเกิดความเขาใจ และเกิดเจตคติท่ีดีท้ังตอสถานท่ีนั้นและตอการเรียนรู 

๗) สอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 
 สอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย เปนกระบวนการโดยจัดใหผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ 
ประมาณ ๔ – ๘ คน และใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณใน
ประเด็นท่ีกําหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม โดยวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ 
เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางท่ัวถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องท่ีเรียนกวางข้ึน 

๘) สอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization) 
 สอนโดยใชการแสดงละคร เปนกระบวนการใหผูเรียนแสดงละคร ซ่ึงเปนเรื่องราวท่ี
ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาและบทละครท่ีไดกําหนดไวตั้งแตตนจนจบเรื่อง ทําใหเรื่องราว
นั้นมีชีวิตข้ึนมา และสามารถทําใหท้ังผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดนาน โดย
วัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนเห็นภาพของเรื่องราวท่ีตองการเรียนรูประจักษ
ชัดดวยตาตนเอง ทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตข้ึนมา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีชัดเจน และจดจําไดนาน 

๙) สอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
 สอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ เปนกระบวนการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณ
ซ่ึงมีความใกลเคียงกับความเปนจริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการ
แสดงออกของผูแสดง ท้ังทางดานความรู ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมท่ีสังเกตพบมาเปนขอมูล
ในการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ เปน
วิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดความเขาใจในความรูสึกและพฤติกรรม
ท้ังของตนเองและผูอ่ืนหรือเกิดความเขาใจในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับบทบาทสมมติท่ีตนแสดง 

๑๐) สอนโดยใชกรณีตัวอยาง (Case) 
 สอนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนกระบวนการใหผู เรียนศึกษาเรื่องท่ีสมมติ ข้ึนจาก 
ความจริงและตอบประเด็นคําถามเก่ียวกับเรื่องนั้น แลวนําคําตอบและเหตุผลท่ีมาของคําตอบนั้นมา
ใชเปนขอมูลในการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค วัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ 
ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนการเผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง เปนวิธีการท่ีเปดโอกาส
ใหผูเรียนคิดวิเคราะห และเรียนรูความคิดของผูอ่ืน ชวยใหผูเรียนมีมุมมองท่ีกวางข้ึน 

๑๑) สอนโดยใชเกม (Game) 
 สอนโดยใชเกม เปนการใหผูเรียนไดเลนเกมตามกติกา นําเนื้อหาและขอมูลของเกม 
พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู 
โดยวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนานและทาทาย
ความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน
มีสวนรวมสูง 

๑๒) สอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) 
 สอนโดยใชสถานการณจําลอง เปนกระบวนการโดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณท่ีมี
บทบาท ขอมูล และกติกาการเลน ท่ีสะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูใน
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สถานการณนั้น โดยใชขอมูลท่ีมีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจ และแกปญหา
ซ่ึงการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนในสถานการณจริงวัตถุประสงคของ
วิธีนี้ คือ มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพความเปนจริงและเกิดความเขาใจในสถานการณหรือเรื่องท่ีมี
ตัวแปรจํานวนมากท่ีมีความสัมพันธกันอยางซับซอน 

๑๓) สอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center) 
 สอนโดยใชศูนยการเรียน เปนกระบวนการโดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
ซ่ึงผูสอนไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีใชสื่อการสอนหลาย ๆ อยางประสมกันเอาไวให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียนกันเขาศูนยตาง ๆ จนครบทุกศูนยโดยมีศูนยสํารองไวสําหรับผูเรียนท่ี
เรียนรูไดเร็วและทํากิจกรรมเสร็จกอน ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูจัดเตรียมศูนยการเรียน ใหคําแนะนํา 
ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน 

๑๔) สอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) 
 สอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม เปนกระบวนการโดยใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียน
สําเร็จรูปดวยตนเอง ซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจากบทเรียนปกติ คือ เปนบทเรียนท่ีนําเนื้อหา
สาระท่ีจะใหผูเรียนไดเรียนรูมาแตกเปนหนวยยอย เพ่ือใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู และนําเสนอแก
ผูเรียนในลักษณะท่ีใหผูเรียนสามารถตอบสนองสิ่งท่ีเรียน และตรวจสอบการเรียนรูของตนเองไดทันที 
วาผิดหรือถูก ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูมากนอยตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนรูไดดวยตนเอง เพราะบทเรียนจะมีแบบสอบท้ังแบบสอบกอนการเรียน (Pre – Test) 
และแบบสอบหลังการเรียน (Post – Test) ไวใหพรอม ซ่ึงวัตถุประสงคของวิธีนี้ คือ ใชบทเรียนแบบ
โปรแกรมเปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนรายบุคคลไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ ความตองการ
และความสนใจของตน 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับวิธีจัดการศึกษา ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะห
ประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ วิธีจัดการศึกษา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
วิชัย ตันศิริ, 
(๒๕๓๙, หนา ๑๕๙ – ๑๖๐) 

วิธีจัดการศึกษาหรือวิธีจัดการเรียนการสอน 
 ๑. ควรมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความคิด ฝกใหผูเรียนไดมอง
กวางและมองไกล มีความเขาใจในระดับมหภาค สามารถวิเคราะห
แยกแยะไดในระดับจุลภาค 
 ๒. ปรับกระบวนการวัดผลควบคูไปดวย การทดสอบควรเปน
แบบท่ีเปดโอกาสหรือสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดของตนเอง
มากข้ึน ตั้งคําถามแบบปลายเปด จัดทําโครงการ การรายงาน การ
เขียนเรียงความ การวิเคราะหอภิปรายปญหา 

 
  



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ วิธีจัดการศึกษา (ต) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ทิศนา แขมมณี, 
(๒๕๕๕, หนา ๓๒๕ – ๓๒๘) 

 วิธีจัดการศึกษาหรือวิธีสอนมี ๑๔ วิธี คือ 
 ๑. สอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) 
 ๒. สอนโดยใชการสาธิต (Demonstration) 
 ๓. สอนโดยใชการทดลอง (Experiment) 
 ๔. สอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 
 ๕. สอนโดยใชการอุปนัย (Induction) 
 ๖. สอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
 ๗. สอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small Group 
Discussion) 
 ๘. สอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization) 
 ๙. สอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
 ๑๐. สอนโดยใชกรณีตัวอยาง (Case) 
 ๑๑. สอนโดยใชเกม (Game) 
 ๑๒. สอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) 
 ๑๓. สอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center) 
 ๑๔.สอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม  (Programmed 
Instruction) 

 

โดยสรุป อาจกลาวไดวา วิธีจัดการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนเปนการมุงเนนใหผูเรียน
ไดเกิดกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงในการท่ีจะเลือกวิธีการสอนแบบใดนั้น ข้ึนอยูกับผูสอนมี
วัตถุประสงคใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิด หรือการปฏิบัติอยางไร โดยวิธีจัดการเรียนการสอนก็มี
อยางหลากหลายวิธี เชน สอนโดยใชการบรรยาย สาธิต ทดลอง ทัศนศึกษา อภิปราย การแสดงละคร 
การแสดงบทบาทสมมติ กรณีตัวอยาง เกม สถานการณจําลอง หรือใชบทเรียนแบบโปรแกรม เปนตน 

ดานการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาก็เปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเปนการจัดประสบการณ 
การเรียนรูใหมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึก อารมณ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให
มีความเจริญหรือดีข้ึนโดยมีเปาหมายระยะยาว ดังท่ี แนดเลอร (Leonard Nadler) ไดกลาวไววา 
การพัฒนาเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในเรื่องท่ีไมเก่ียวของกับงานโดยตรง๕๔ ดังนั้นการพัฒนา
จึงเปนวิธีการท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองทําความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาไปใชปฏิบัติอยางถูกตองเพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาท่ีเปนพ้ืนฐานท่ี
นําไปสูการปฏิบัติ จึงขอกลาวถึงความหมาย และเปาหมายของการพัฒนา ดังนี้ 
  

                                         
๕๔ Leonard Nadler, Corporate Human Resource Development, pp.4-5. 



๔๖ 

๑. ความหมายของการพัฒนา 
 ความหมายของคําวาการพัฒนานั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเอาไวอยาง

หลากหลาย เชน การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งอาจเปนไปในดานวัตถุธรรม หรือ
นามธรรม หรือท้ังสองประการพรอม ๆ กันไป ท้ังนี้โดยมีเปาหมายท่ีแนนอนอันเปนท่ียอมรับกันวา
ดีกวาเดิม๕๕ หรือเปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือการปฏิรูปจากของเดิมแลวทําใหเจริญข้ึน๕๖ 
หรือเปนความเจริญกาวหนา การเติบโต ความงอกงาม เปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีทิศทาง 
มีเปาหมาย เพ่ือเปลี่ยนแปลงสูสภาพท่ีดีกวาเดิม เปนวิวัฒนาการในทางท่ีดีกวาเดิม หรือเพ่ือเปาหมาย
ท่ีต้ังข้ึนไวอยางจริงจังเปนสําคัญ๕๗ หรือเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดีข้ึน 
ท้ังทางดานคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอม ดวยการวางแผนโครงการและดําเนินงานโดยมนุษย 
เพ่ือประโยชนแกตัวมนุษยเอง๕๘ นอกจากนี้นักวิชาการตะวันตกก็ยังไดใหความหมายไวเชนกัน เชน 
การพัฒนา หมายถึง การทําใหสังคมมนุษยมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกําหนด
รูปแบบสิ่งแวดลอม ท้ังในเรื่องของคนและวัฒนธรรม โดยการรวมกลุมของสังคมไมใชเปนบุคคล๕๙ 
หรือเปนการเรียนรูท่ีนอกเหนือจากงานปจจุบัน ซ่ึงจะเปนการเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงและ
การเจริญเติบโตในระยะยาว๖๐ แต Edward W. Weidner ไดแบงความหมายของการพัฒนา ออกได
เปน ๔ กลุม ดังนี้๖๑ 

กลุมแรก เห็นวาเปนเรื่องของความเจริญเติบโต (Growth) ท่ีผลท่ีไดรับมีปริมาณสูงข้ึน
กวาเดิม (Output) 

กลุมท่ีสอง เห็นวาเปนเรื่องของระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (System Change) 
กลุมท่ีสาม เห็นวาเปนเรื่องการปฏิบัติท่ีมีจุดมุงหมาย (Goal Orientation) เพ่ือใหเกิด

ความเปนทันสมัย (Modernity)และความกาวหนาทางเศรษฐกิจสังคม (Socio-Economic Progress) 
กลุมท่ีสี่ เห็นวาเปนเรื่องของการวางแผนไวกอนลวงหนา (Planned Change) เพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง 

                                         
๕๕ สิทธิพันธ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง, ๒๕๔๑), หนา ๓๖. 
๕๖ ไพบูลย ชางเรียน, ลักษณะสังคมและการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๗), หนา ๖๔. 
๕๗ ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ, พัฒนาทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๑), 

หนา ๒๙. 
๕๘ สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. 

พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๔๕), หนา ๕. 
 ๕๙ Fred W. Riggs, (ed.), Frontiers of Development Administration, (North Carolina: 
Duke University Press, 1970), p.74. 

๖๐R. Wayne Mondy, Robert M. Noe, Human Resource Management, 9th edition, (NJ: 
Pearson Prentice Hall, 2005), p.202. 

๖๑Edward W. Weidner, (ed.), Development Administration in Asia, (North Carolina: 
Duke University Press, 1970), p.4-9. 



๔๗ 

จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความหมายของคําวา การพัฒนา ของนักวิชาการตาง ๆ 
ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ ความหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
สิทธิพันธ พุทธหุน, 
(๒๕๔๑, หนา ๓๖) 

การพัฒนา หมายถึง 
 ๑. เปนการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานวัตถุธรรมหรือนามธรรม หรือ
ท้ังสองอยาง 
 ๒. มีเปาหมายท่ีแนนอน และไดรับการยอมรับวาดีกวาเดิม 

ไพบูลย ชางเรียน, 
(๒๕๑๗, หนา ๖๔) 

การพัฒนา หมายถึง 
 ๑. เปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
 ๒. ปฏิรูปจากของเดิมแลวทําใหดีข้ึน ใหเจริญข้ึน 

ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, 
(๒๕๒๑, หนา ๒๙) 

การพัฒนา หมายถึง 
 ๑. เปนความเจริญกาวหนา การเติบโต ความงอกงาม 
 ๒. เปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีทิศทาง มีเปาหมาย เพ่ือสูสภาพ
ท่ีดีกวาเดิม 

สนธยา  พลศรี, 
(๒๕๔๕, หนา ๕) 
 

การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดี
ข้ึน ท้ังทางดานคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอม ดวยการวางแผน
โครงการและดําเนินงานโดยมนุษย เพ่ือประโยชนแกตัวมนุษยเอง 

R. Wayne Mondy,  
Robert M. Noe, 
( 2005, p.202) 

การพัฒนา หมายถึง การเรียนรูท่ีนอกเหนือจากงานปจจุบัน ซ่ึงจะ
เปนการเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตใน
ระยะยาว 

Fred W. Riggs, (ed.), 
(1970, p.74) 
 

การพัฒนา หมายถึง การทําใหสังคมมนุษยมีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบสิ่งแวดลอม ท้ังในเรื่อง
ของคนและวัฒนธรรม ซ่ึงกระทําโดยการรวมกลุมของสังคมไมใช
เปนบุคคล 

Edward  W. Weidner, (ed.), 
(1970, pp.4-9) 
 

การพัฒนา หมายถึง 
 ๑. เปนเรื่องของความเจริญเติบโตท่ีผลท่ีไดรับมีปริมาณสูงข้ึน 
 ๒. เปนเรื่องของระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. เปนเรื่องของการปฏิบัติท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหเกิดความเปน
ทันสมัย และความกาวหนาทางเศรษฐกิจสังคม 
 ๔. เปนเรื่องของการวางแผนไวกอนลวงหนาเพ่ือใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลง 
 

โดยสรุป อาจกลาวไดวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและ 
การประพฤติปฏิบัติของมนุษยท้ังในเชิงนามธรรมหรือรูปธรรมใหมีความเจริญข้ึน โดยมีการวางแผน
ลวงหนาเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีทิศทางหรือเปาหมายในการพัฒนาท่ีแนนอน เพ่ือใหมนุษย



๔๘ 

มีการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบวาสิ่งไหนเปนสิ่งท่ีดี สิ่งไหนเปนสิ่งท่ีไมดี สิ่งใดควรกระทํา หรือ
สิ่งใดไมควรกระทํา สิ่งใดเปนสิ่งท่ีถูก และสิ่งใดเปนสิ่งท่ีผิดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 

๒. เปาหมายของการพัฒนา 
การพัฒนาเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับเปาหมาย ซ่ึงโดยท่ัวไปแสดงถึงภาวะอันพึงปรารถนา 

ของสังคม ไมวาจะเปนไปในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ แตจะเปนเชนไรนั้น ข้ึนอยูกับคานิยม
ของเปาหมายหรือสภาวะอันพึงปรารถนานั้น กลาวคือ บางคนมองวาการพัฒนาคือสภาวะการของ
การพัฒนาแลว ในขณะท่ีอีกหลายคนมองการพัฒนาในความหมายของกระบวนการของกาวหนาหรือ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนตามเกณฑ หรือเปาหมายของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไว๖๒ 
หรือมีเปาหมาย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือการดํารงอยูของชีวิต อันไดแก ความสามารถในการไดมา 
ซ่ึงสิ่งจําเปนข้ันพ้ืนฐาน ๒) เพ่ือการมีเกียรติและศักดิ์ศรี อันไดแก การไดรับการศึกษา การมีงานทํา 
และมีสถานภาพเปนท่ียอมรับของสังคม และ ๓) เพ่ือความอิสระ เสรีภาพ อันไดแก ความสามารถท่ี
จะกําหนดอนาคตของตนเอง ความสามารถในการเลือก ความสามารถในการปลดเปลื้องชีวิตจาก 
การเปนทาส เปนเครื่องมือของบุคคลอ่ืน จากความทุกขยาก ความไมรู และจากความหลงเชื่อในสิ่งท่ี 
งมงายท้ังหลาย๖๓ 

จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับเปาหมายของการพัฒนา ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยได
สังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๕ เปาหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
เสนห จุยโต, 
(๒๕๓๑, หนา ๓๒๔) 
 

เปาหมายของการพัฒนา โดยท่ัวไปแสดงถึงภาวะอันพึงปรารถนา
ของสังคม ไมวาจะเปนไปในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ แต
จะเปนเชนไรนั้น ข้ึนอยูกับคานิยมของเปาหมายหรือสภาวะอันพึง
ปรารถนานั้น กลาวคือ บางคนมองวาการพัฒนาคือสภาวะการของ
การพัฒนาแลวในขณะท่ีอีกหลายคนมองการพัฒนาในความหมาย
ของกระบวนการของกาวหนาหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทาง
ท่ีดีข้ึนตามเกณฑ หรือเปาหมายของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไว 
 

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, 
(๒๕๒๙, หนา ๔๙) 

เปาหมายของการพัฒนามี ๓ ประการ คือ 
 ๑. เพ่ือการดํารงอยูของชีวิต 
 ๒. เพ่ือการมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ๓. เพ่ือความอิสระ เสรีภาพ 

 

                                         
๖๒เสนห จุยโต, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา, 

 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๑), หนา ๓๒๔. 
๖๓ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ, (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), หนา ๔๙. 



๔๙ 

โดยสรุป อาจกลาวไดวา เปาหมายของการพัฒนาเปนไปไดใน ๓ ประการ คือ 
ประการท่ี ๑ ในดานสวนบุคคล โดยมีเปาหมายเพ่ือใหการดํารงชีวิตประจําวันไดรับ 

การตอบสนองในความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย อันไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม  
ยารักษาโรค และเพ่ือใหมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการไดรับการศึกษา การมีงานทํามีสถานภาพเปนท่ี
ยอมรับของสังคม รวมถึงมีอิสระ เสรีภาพ ในการกระทําสิ่งใด ๆ ไดอยางเสรีภายใตบรรทัดฐานของ
สังคมนั้น 

ประการท่ี ๒ ในดานองคการหรือหนวยงาน โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ขององคการหรือหนวยงานท่ีกําหนดไวจึงตองมีการพัฒนา 

ประการท่ี ๓ ในดานระดับชาติ โดยใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีกําหนดไว 

สรุปแนวคิดของลีโอนารด แนดเลอร (Leonard Nadler) 
กลาวไดว าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนการเปลี่ ยนแปลงกระบวนการคิด 

การประพฤติปฏิบัติของมนุษยใหมีความเจริญข้ึนท้ังในเรื่องของความรู ความสามารถ ทักษะ 
ความชํานาญ ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก การตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมนุษย
ท้ังตอตนเอง องคการ สังคม ซ่ึงตามแนวคิดของลีโอนารด แนดเลอร (Leonard Nadler) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดนั้น จะตองประกอบไปดวย ๓ กิจกรรมหลัก คือ ดานการฝกอบรม (Training) 
ดานการพัฒนา (Development) และดานการศึกษา (Education) โดยวิธีการท่ีจะใชในการพัฒนา
นั้นไมสามารถแยกออกจากกันไดเนื่องจากมีลักษณะของการพัฒนาท่ีใกลเคียงกันหรือซํ้าซอนกัน 
ถึงอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียดของดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และดาน
การศึกษาแลวจะเห็นไดวามีความแตกตางกันบางประการ ดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๖ ตารางเปรียบเทียบระหวาง การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา๖๔ 

วิธีการ องคประกอบ การฝกอบรม การพัฒนา การศึกษา 
วัตถุประสงค เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู 

ความชํานาญและการมี
ทัศนคติ ท่ีดี ในเรื่ องใด
เรื่องหนึ่งเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในปจจุบันได 

เ พ่ื อ ข ย า ย ข อ บ เ ข ต
ความสามารถในการใช
ความรู ความสามารถ 
และประสบการณเพ่ือ
แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ก า ร
พัฒนาองคกรท่ีจะมีใน
อนาคตอันเนื่องมาจาก
ค ว า ม ก า ว ห น า ข อ ง
เทคโนโลย ี

เพ่ือใหมีความรู
พ้ืนฐานในการ
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต
ส า ม า ร ถ
ปฏิบั ติ ง าน ใน
ตํ า แ ห น ง ท่ี
สู ง ข้ึ น ไ ด ห รื อ
งานในสายงาน
อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใน
หนวยงาน 

                                         
๖๔พงศ  หรดาล ,  การวางแผนการฝ กอบรมและการ พัฒนา บุคลากร ,  พิ มพ ค รั้ ง ท่ี  ๒ ,  

(กรุงเทพมหานคร: คณะอุตสาหกรรมศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๓๙), หนา ๔ – ๕. 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ ตารางเปรียบเทียบระหวาง การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา (ตอ) 

วิธีการ องคประกอบ การฝกอบรม การพัฒนา การศึกษา 
 

บุคลากร 
บุคลากรระดับ 
ผูปฏิบัติการ 

บุคลากรระดับผูบริหาร นักเรียน นิสิต 
และ 
นักศึกษา 

 
ระดับและขอบเขตของ
เนื้อหา 

วิธีการและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 

หลักการ แนวคิด และ 
ทฤษฏีนําไปใชในระดับ 
กวาง ๆ 

ความรูท่ัวไป
เพ่ือให 
เกิดความรู 
ความเขาใจใน 
สภาพแวดลอม 
การดําเนินชีวิต
และการ
ประกอบอาชีพ 

 

ระยะเวลา 
ชวงระยะเวลาสั้น ๆ ชวงระยะเวลายาวนาน

กวาการฝกอบรม 
ไมมีท่ีสิ้นสุด
สามารถศึกษา
ไดตลอดชีวิต 

 

ประเภทการใชจาย 
ถือเปนคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานประจํา 

ถือเปนคาใชจายเพ่ือ
การลงทุน (ระยะยาว) 

ถือเปน
คาใชจายเพ่ือ
การลงทุน 
(ระยะสั้น) 

การประเมินและติดตามผล ประเมินจากประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงานท่ี
เพ่ิมข้ึนในปจจุบัน 

เปนการยากท่ีจะ 
ประเมินผลได 

ประเมินจาก
ประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติ 
งานในอนาคต 

ความเสี่ยงตอความสูญ
เปลาในการลงทุน 

ความเสี่ยงต่ําเพราะมุง
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
งานท่ีทําอยูโดยตรง 

ความเสี่ ยงสู ง เพราะ
ย า ก ท่ี จ ะ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลไดเนื่องจาก
ผลท่ีเกิดข้ึนไมชัดเจน 

ความเสี่ยงปาน
กลางเพราะ
อาจจะไมได
นํามาใชกับงาน
ในอนาคต 

 

จากตารางเปรียบเทียบระหวาง การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา สรุปได ดังนี้ 
๑. การฝกอบรม เนนการเตรียมบุคคลใหมีความสามารถในดานความรู ทักษะ และทัศนคติ

ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูหรือการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเปนการฝกอบรมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรมอันสั้น 



๕๑ 

๒. การพัฒนา เนนการเตรียมบุคคลใหมีความสามารถ ประสบการณเพ่ิมสูงข้ึน นําสิ่งท่ี
เรียนรูไปปรับประยุกตในการดําเนินชีวิตหรือพัฒนางานท่ีทําอยูใหเจริญข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิม โดยมี
ระยะเวลายาวนานกวาการฝกอบรม 

๓. การศึกษา เนนการเตรียมบุคคลใหมีความรูพ้ืนฐาน ความรูท่ัวไปในการดําเนินชีวิต การ
อยูรวมกันในสังคม หรือในการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต และมีแนวทางในการปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคมแตละสังคมไดอยางถูกตอง ถูกวิธี โดยระยะเวลาในการศึกษาไมมีท่ีสิ้นสุด
สามารถศึกษาไดตลอดชีวิต  

๒) ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) 
มนุษยเปนสัตวโลกชนิดหนึ่ง ท่ีเปนสัตวสังคมอยูรวมกันเปนหมูเหลา แตความแตกตาง

ระหวางมนุษยกับสัตวโลกชนิดอ่ืนก็คือ สัตวโลกชนิดอ่ืนอยูดวยสัญชาตญาณของการอยูรอด แตมนุษย
มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางจากสัตว โดยมนุษยมีสมองและมีปญญาท่ีทรงคุณภาพเหนือกวาสัตว 
ท้ังมวลในการคิดสิ่งตาง  ๆ ท่ีเปนนามธรรมมาเปนรูปธรรมท่ีสามารถจับตองได และนํามาใชประโยชน
ได ตลอดจน มนุษยมีการเรียนรู มีการถายทอดสิ่งท่ีเรียนรูใหแกกัน มีเหตุมีผล มีวัฒนธรรม มีบรรทัด
ฐานทางสังคมรวมกัน เพ่ือใหการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข รวมถึงสรางสมประสบการณ 
จากการเรียนรูมาปรับวิถีชีวิตของตนเองไดอยูตลอดเวลา 

อยางไรก็ตามความตองการของมนุษยก็มีไมสิ้นสุดมนุษย และการท่ีมนุษยจะไดรับ 
การตอบสนองความตองการทุกอยางก็เปนไปไมได ดังนั้น มนุษยจึงไดแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา
เพ่ือบําบัดความตองการของมนุษยเปนไปในทางท่ีตนเองตองการ ซ่ึงการแสดงออกในพฤติกรรมมีท้ังท่ี
ตนเองรูตัวและบางครั้งก็ไมรูตัว และเม่ือพิจารณาวิเคราะหลงไปในทางจิตวิทยาแลวจะพบวาสิ่งท่ี
มนุษยไดแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาไมวาสิ่งไหนจะเปนสิ่งท่ีดี ถูกตองตามบรรทัดฐานทางสังคม 
หรือเปนสิ่งท่ีไมดี ไมถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคมก็ตาม เกิดจากปจจัยท่ีเปนแรงกระตุนใหมนุษย
ไดแสดงพฤติกรรมออกมาซ่ึงเราเรียกวา “การจูงใจ” (Motivation) 

๑. ความหมายของการจูงใจ 
มีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามของคําวา “การจูงใจ” (Motivation) ไวอยาง

หลากหลาย เชน การจูงใจ หมายถึง การนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา โดยเนนวาบุคคลตางก็มีพ้ืนฐานของประสบการณความตองการ ตลอดจนความรู
ความเขาใจในบางสิ่งบางอยางอยูกอนแลว ๆ พยายามดึงเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจ (Motive) ใน
การท่ีจะกอใหเกิดปฏิกิริยา เกิดพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ ข้ึน๖๕ หรือเปนระดับ
ของความพรอมของพนักงานท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว๖๖ นอกจากนี้นักวิชาการ
ตะวันตกก็ไดความหมายของการจูงใจไว เชน การจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุนให

                                         
๖๕ดารณี  พานทอง พาลุสุข และสุร เสกข  พงษหาญยุทธ, ทฤษฎีการจูงใจ ,  พิมพครั้ ง ท่ี ๖,

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๕ – ๑๑๖. 
๖๖ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๒๕๘.   



๕๒ 

แสดงพฤติกรรมออกไปสูจุดมุงหมายปลายทางตามท่ีตนตองการ๖๗ หรือเปนกระบวนการชุดหนึ่ง 
ซ่ึงทําใหพฤติกรรมของบุคคลเกิดพลังและกํากับใหพฤติกรรมท่ีเกิดพลังนั้นไดบรรลุเปาหมาย๖๘ หรือ
เปนกระบวนการท่ีชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม เพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการ
บางประการใหบรรลุผลสําเร็จ๖๙ 

จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความหมายของคําวา “การจูงใจ” ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึง
ผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๗ ความหมายของการจูงใจ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ดารณี พานทอง พาลุสุข และ 
สุรเสกข พงษหาญยุทธ, 
(๒๕๔๕, หนา ๑๑๕ – ๑๑๖) 
 

การจูงใจ หมายถึง การนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันให
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเนนวาบุคคลตางก็มีพ้ืนฐานของ
ประสบการณความตองการ ตลอดจนความรูความเขาใจในบางสิ่ง
บางอยางอยูกอนแลว ๆ พยายามดึงเอาสิ่งเหลานั้นมาเปนแรงจูงใจ 
(Motive) ในการท่ีจะกอใหเกิดปฏิกิริยา เกิดพฤติกรรม หรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ ข้ึน 

ติน ปรัชญพฤทธิ์, 
(๒๕๔๘, หนา ๒๕๘)   

การจูงใจ หมายถึง ระดับของความพรอมของพนักงานท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

Richard M Steers & 
Lyman W Porter, 
(1983, p.3) 

การจูงใจ หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุนใหแสดง
พฤติกรรมออกไปสูจุดมุงหมายปลายทางตามท่ีตนตองการ 

Robert A Baron, 
(1986, p. 73) 
 

การจูงใจ หมายถึง กระบวนการชุดหนึ่ง ซ่ึงทําใหพฤติกรรมของ
บุคคลเกิดพลังและกํากับใหพฤติกรรมท่ีเกิดพลังนั้นไดบรรลุ
เปาหมายบางประการ 

R B Lovell, 
(1980, p.109) 
 

การจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความ
มานะพยายาม เพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการบางประการให
บรรลุผลสําเร็จ 

 

โดยสรุป การจูงใจ หมายถึง สภาวะของแรงผลักดันหรือแรงขับภายใน (Internal Drive) 
ของแตละบุคคลท่ีเปนกระบวนการชักนําโนมนาวใจใหบุคคลเกิดความพยายามท่ีจะสนองความ
ตองการของตนเอง และกอใหเกิดปฏิกิริยา ในการแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีจุดหมายปลายทาง

                                         
๖๗Richard M. Steers and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, (New York: 

McGraw – Hill Book Company, 1983), p.3. 
๖๘Robert A. Baron, Behavior in Organization, (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1986), 

p.73. 
 ๖๙R.B. Lovell, Adult Learning, (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1980), p.109. 



๕๓ 

อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากความตองการ (Needs) หรือความอยากท่ีจะกระทําจนเกิด 
การกระทําหรือพฤติกรรม(Behavior) ข้ึนมา 

๒. ประเภทของการจูงใจ 
ประเภทของการจูงใจนั้น นักจิตวิทยาไดแบงการจูงใจออกเปน ๒ ประเภท คือ๗๐ 
๑) การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 

 การจูงใจภายใน เปนสภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการในการทํา การเรียนรู หรือแสวงหา
บางอยางดวยตนเอง โดยมิตองให มีบุคคลอ่ืนมาเ ก่ียวของ ซ่ึงการจูงใจประเภทนี้  ไดแก 
๑.ความตองการ (Needs) เนื่องจากคนทุกคนมีความตองการท่ีอยูภายใน อันจะทําใหเกิดแรงขับ 
แรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและความพอใจ ๒.เจตคติ 
(Attitude) เปนความรูสึกนึกคิดท่ีดีท่ีบุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงจะชวยเปนตัวกระตุนใหบุคคลทําใน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และ ๓.ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การท่ีเรามีความสนอกสนใจใน
เรื่องใดเปนพิเศษ ก็จัดวาเปนแรงจูงใจใหเกิดความเอาใจใสในสิ่งนั้น ๆ มากกวาปกติ 

๒) การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
 การจูงใจภายนอก เปนสภาวะของบุคคลท่ีไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกใหมองเห็น
จุดหมายปลายทาง และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจ
เหลานี้ ไดแก ๑.เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล โดยคนท่ีมีเปาหมายในการกระทําใด ๆ ยอม
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสม ๒.ความรูเก่ียวกับความกาวหนา โดยคนท่ีมี
โอกาสทราบวาตนจะไดรับความกาวหนาอยางไรจากการกระทํานั้น ยอมจะเปนแรงจูงใจใหตั้งใจและ
เกิดพฤติกรรมข้ึนได ๓.บุคลิกภาพ เปนความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจให
เกิดพฤติกรรมข้ึนได และ ๔.เครื่องลอใจอ่ืน ๆ โดยมีสิ่งลอใจหลาย ๆ อยางท่ีจะกอใหเกิดแรงกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมข้ึน 
 นอกจากนี้ สุรางค โควตระกูล ไดอธิบายถึงความหมายของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก ดังนี้๗๑ 

๑) แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจท่ีมาจากภายในตัวบุคคลและเปนแรงขับท่ีทําให
บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก 

๒) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจท่ีไดรับอิทธิพลจากภายนอก เชน คําชมรางวัล 
สิ่งของ หรือเงิน ท่ีมาจากบุคคล และลักษณะของเหตุการณสิ่งแวดลอมภายนอก 
 จากแนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับประเภทของการจูงใจ” ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยได
สังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
  

                                         
๗๐ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข พงษหาญยุทธ, ทฤษฎีการจูงใจ, หนา ๑๑๙ – ๑๒๐. 
๗๑ สุรางค โควตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา , พิมพครั้งท่ี ๔,  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ,๒๕๔๑), หนา ๑๖๙ – ๑๗๑.  
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ตารางท่ี ๒.๑๘ ประเภทของการจูงใจ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ดารณี พานทอง พาลุสุข และ 
สุรเสกข พงษหาญยุทธ, 
(๒๕๔๕, หนา ๑๑๙ – ๑๒๐) 

ประเภทของการจูงใจมี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
 ๒. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 

สุรางค โควตระกูล, 
(๒๕๔๑), หนา ๑๖๙ – ๑๗๑)  
 

การจูงใจมี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจท่ีมาจากภายในตัวบุคคล
และเปนแรงขับท่ีทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไมหวังรางวัล
หรือแรงเสริมภายนอก 
 ๒. แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ภายนอก  

 

โดยสรุป แรงจูงใจของมนุษยแบงไดเปน ๒ ประเภท กลาวคือ ๑) เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
ภายในตัวของมนุษยท่ีมีแรงขับหรือแรงผลักดันท่ีทําใหมนุษยไดแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาท่ี 
บงบอกถึงความตองการ หรือตามความรูสึกนึกคิดของตนเองท่ีอยากมีอยากได หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ี
เราใหความสนใจเปนพิเศษ และ ๒) เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย ท่ีมีอิทธิพล 
ตอการตัดสินใจใหประพฤติปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของมนุษย 

๓. ทฤษฎีความตองการ ๓ ประการ (Three Needs Theory) 
จากความหมายของการจูงใจและประเภทของการจูงใจตามท่ีกลาวมาแลว จะพบวา 

การจูงใจ เปนสภาวะของแรงผลักดันหรือแรงขับภายใน (Internal Drive) ของแตละบุคคลท่ีเปน
กระบวนการชักนําโนมนาวใจใหบุคคลเกิดความพยายามท่ีจะสนองความตองการของตนเอง และ
กอใหเกิดปฏิกิริยา ในการแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมี
พ้ืนฐานมาจากความตองการ (Needs) หรือความอยากท่ีจะกระทําจนเกิดการกระทําหรือพฤติกรรม
(Behavior) ข้ึนมา ซ่ึงอาจเกิดจากแรงจูงใจภายใน หรือเกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย ดังนั้น จึงได
เกิดทฤษฎีความตองการ ๓ ประการ (Three Needs Theory) 

ทฤษฎีความตองการ ๓ ประการ (Three Needs Theory) เปนทฤษฎีของ เดวิด ซี 
แม็คเคลลแลนด (David C. McClelland) ซ่ึงทฤษฏีนี้เปนกลุมทฤษฎีท่ีเนนเนื้อหาสาระ (Content 
Theories) ซ่ึงบางครั้งเรียกวา Substantive Theories โดยมุงศึกษาและพยายามชี้และอธิบายใหเห็น
ถึงเนื้อความ (Topics) และมักตั้งคําถามดวยคําวาอะไร (What) เชน อะไรเปนมูลเหตุท่ีทําใหเกิด
แรงจูงใจ และอะไรเปนตัวกระตุนจูงใจใหกระทําพฤติกรรมแบบนั้น เปนตน ซ่ึงการหาคําตอบใหกับ
ผูบริหารหรือผูจูงใจจะไดใชเปนตัวกระตุนจูงใจใหเหมาะสมถูกตองเม่ือบุคคลนั้นไดรับการกระตุน
ตามท่ีตนตองการแลว ก็จะเกิดพลังแรงขับข้ึนมาทันที ทฤษฎีนี้จะมีความเชื่อวาความตองการของ
มนุษยจะมีอยูเพียง ๒ ชนิด คือ ความตองการท่ีจะมีความสุขทางกาย และความตองการท่ีปลอดจาก
การเจ็บปวด แตสําหรับความตองการอ่ืนก็จะเกิดข้ึนภายหลังจากการเรียนรู และเชื่อวาการจูงใจของ



๕๕ 

คนมีพ้ืนฐานไดมาจากวัฒนธรรมของสังคม อันมาจากการเรียนรู๗๒ ซ่ึงความตองการตามแนวคิดของ 
เดวิด ซี แม็คเคลลแลนด (David C. McClelland) มี ๓ ประการ คือ๗๓ 

(๑) ความตองการประสบความสําเร็จ (Needs for Achievement) 
 บุคคลท่ีตองการประสบผลความสําเร็จอยางสูง โดยมากมักจะนิยมตั้งเปาหมายงานไว
คอนขางสูง คนเหลานี้ชอบท่ีจะทํางานใหไดผลดีดวยตนเอง และมีความมุงมาดปรารถนาท่ีจะทําให
งานนั้น ๆ สําเร็จผลใหไดดวยฝมือของตนเอง คนเหลานี้จะสนใจถึงความสําเร็จตามท่ีไดตั้งใจไวเปน
สําคัญ มากกวาท่ีจะคํานึงถึงรางวัลหรือผลประโยชนท่ีจะไดจากการทํางานนั้น๗๔ 

(๒) ความตองการความรักและความผูกพัน (Needs for Affiliation) 
 บุคคลท่ีตองการความรักและความผูกพันอยางสูง มักจะใหความสําคัญกับการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนมากกวาความตองการเพ่ือความสําเร็จ เชน หัวหนางานท่ีตองการประสบผลสําเร็จสูง จะเลือก
ผูชวยหรือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีคุณสมบัติแสดงถึงความสามารถเปนสําคัญ สวนหัวหนางานท่ีตองการ
ความรักความผูกพันสูง จะเลือกเพ่ือนของเขาเองมาเปนผูชวยในการรวมงาน ซ่ึงจะเห็นไดวา บุคคลท่ี
มีความตองการความรัก ความผูกพันสูง จะตัดสินใจโดยยึดถือความสบายใจในการทํางาน มากกวาท่ี
จะยึดถือความสําเร็จของงาน๗๕ ดังนั้น บุคคลประเภทนี้จึงมีความพยายามท่ีจะหาโอกาสท่ีจะสราง
ความรัก ความผูกพันกับบุคคลอ่ืนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

(๓) ความตองการอํานาจบารมี (Needs for Power) 
ความตองการอํานาจ คือ ความปรารถนาท่ีจะไดมาและรักษาการควบคุมบุคคลอ่ืนเอาไว

หรือก็คือเปนความตองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน อันเปนพฤติกรรมแสดงออกใหเห็นวาสามารถท่ี
จะควบคุมบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนเองบรรลุความตองการ โดยจะพยายามกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซ่ึง
อํานาจเม่ือไดมาซ่ึงอํานาจก็จะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีไดรับจนไดกระทําสิ่งใด ๆ ไดเหนือกวา
บุคคลอ่ืน ในขณะท่ีผูบริหารท่ีมีความตองการความสําเร็จสูงพยายามท่ีจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
เปาหมาย แตผูบริหารท่ีมีความตองการอํานาจสูงกลับจะมุงพยายามแสดงออกเพ่ือมีอํานาจควบคุม
บุคคล ขอมูล และทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเปนตอการบรรลุเปาหมายมากกวา๗๖ 

นอกจากนี้ อาจกลาวไดวาบุคคลท่ีมีความตองการอํานาจบารมีสูง คือ บุคคลท่ีมีความอยาก
ไดอํานาจบารมีเพ่ือนําไปใชควบคุมกํากับผูอ่ืน ซ่ึงความตองการอํานาจบารมีสามารถแยกไดเปน ๒ 
แนวทาง คือ ๑) ในทางบวกเปนความอยากมีอํานาจบารมี โดยสามารถเชิญชวนผูอ่ืนใหคลอยตาม

                                         
๗๒วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลม และไซเท็กซ, 

๒๕๔๙), หนา ๑๕๕ – ๑๖๙. 
๗๓David C. McClelland, The Achievement Motive, (New York: Appleton Century 

Crofts, 1953), pp.110 – 111. 
๗๔ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หนา ๓๙๒. 
 ๗๕พิบูล ทีปะปาล, พฤติกรรมองคการสมัยใหม, (กรุงเทพมหานคร: อมรการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๔๓. 

๗๖ วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองคการ, หนา ๑๗๑. 
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ยอมรับได และ ๒) ในทางลบ เปนความตองการอยากมีอํานาจบารมีโดยใหมีความเดนเหนือผูอ่ืน เละ
ผูอ่ืนยอมรับดวยความจํานน๗๗ 

สรุปแนวคิดของเดวิด ซี แม็คเคลลแลนด (David C. McClelland) 
จากแนวคิดของ เดวิด ซี แมคเคลลแลนด (David C. McClelland) จะพบวาแมคเคลล

แลนดไดศึกษาถึงความตองการของมนุษยท่ีเก่ียวกับเรื่องการจูงใจ โดยแมคเคลลแลนดเชื่อวา
พฤติกรรมของมนุษยท่ีแสดงออกมาสะทอนมาจากความตองการ (Needs) ของมนุษยแตละคน และ
ภายใตสถานการณอยางใดอยางหนึ่งก็เปนผลสืบเนื่องมาจากความตองการของมนุษยเชนกัน ซ่ึงสงผล
ใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา โดยความตองการของมนุษยมีอยูอยางหลากหลาย 
แตสรุปเปนหลักใหญ ๆ ได ๓ ประการ คือ ๑) ความตองการความสําเร็จ ๒) ความตองการความรัก
และความผูกพัน และ ๓) ความตองการอํานาจบารมี ถึงอยางไรก็ตามมนุษยเราจะมีความตองการท้ัง 
๓ ประการนี้ในเวลาเดียวกันได แตระดับความตองการจะแตกตางกันออกไปไดข้ึนอยูกับคุณลักษณะ
ของบุคคล สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติของแตละคน 

๔. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
ทฤษฎีการจูงใจอีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ

เบอรรัส เฟรเดอริก สกินเนอร (Burrhus Frederic Skinner) โดยสกินเนอรเชื่อวาพฤติกรรมของ
มนุษยทางสังคมเกิดจากการเรียนรูรูปแบบการวางเง่ือนไขการกระทํา โดยการกระทําหรือพฤติกรรมท่ี
มนุษยปฏิบัติยอมทําใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตามมาเสมอ และพฤติกรรมของมนุษยจะประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรไดนั้นจะตองไดรับสิ่งจูงใจใหเกิดการอยากปฏิบัติ ซ่ึงทฤษฎีการเสริมแรง ไมสนใจ
หรือไมคํานึงถึงสภาวะภายในของบุคคล แตจะพิจารณาถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเพียงอยางเดียว เม่ือได
กระทําบางสิ่งบางอยางลงไปนั่นคือ หากผลการกระทําครั้งแรกไดรับความพอใจ ก็จะเกิดการเสริมแรง
ในทางบวก (Positive Reinforcement) และมีแนวโนมวาจะกระทําพฤติกรรมอยางนั้นอีกในครั้ง
ตอไป แตถาหากผลการกระทําครั้งแรกไมไดรับความพอใจ ก็จะกลายเปนตัวเสริมแรงในทางลบ 
(Negative Reinforcement) และมีแนวโนมวาจะไมกระทําพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต๗๘ 

แนวคิดพ้ืนฐานของสกินเนอรนั้น การกระทํา (Operant) หรือพฤติกรรมของมนุษย 
ทุกอยางทําใหเกิดผลกรรม (Consequence หรือ Effect) อยางใดอยางหนึ่ง การเรียนรูตามความคิด
ของสกินเนอรเปนการเรียนรูความสัมพันธระหวางการกระทํา โดยมนุษยควรจะมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุข รูทิศทางในชีวิต มีทักษะ มีพฤติกรรมท่ีดี และมีประสิทธิผล กับผลกรรมซ่ึงบางอยางเปน
ความสัมพันธกันแตความสัมพันธระหวางการกระทําและผลกรรมบางครั้งก็เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เชน ขับรถฝาไฟแดงก็จะถูกตํารวจจับ เปนตน ซ่ึงเม่ือมนุษยไดแสดงพฤติกรรมใดก็ตาม แลวไดรับ 
ผลกรรมท่ีพึงพอใจ พฤติกรรมนั้นยอมมีเกิดข้ึนบอยครั้ง แตถาพฤติกรรมใดกระทําแลวไดรับผลกรรม
ซ่ึงไมพึงพอใจพฤติกรรมนั้นก็จะลดลง โดยการเสริมแรงทางบวกเปนการทําใหมนุษยมีการแสดง

                                         
๗๗ พิบูล ทีปะปาล, พฤติกรรมองคการสมัยใหม, หนา ๑๔๔. 
๗๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๗. 



๕๗ 

พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีมากข้ึน สวนการลงโทษเปนการเสริมแรงทางลบท่ีจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรม
ท่ีไมดีลดลง๗๙ 

ดังนั้น ถามนุษยไดรับการเสริมแรงอยางเหมาะสม เราก็จะเรียนรูและมีแรงจูงใจท่ี 
จะแสดงพฤติกรรมเชนนั้นอีก ซ่ึงการเสริมแรงท่ีมีพลังมากท่ีสุด คือ การเสริมแรงทางบวก และทฤษฎี
การเสริมแรง สามารถทําไดใน ๔ กรณี ไดแก๘๐ 

(๑) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) 
 การเสริมแรงทางบวกเปนการเรียนรูของมนุษยวาการแสดงพฤติกรรมใดก็ตามถาแสดงออก
มาแลวผลท่ีไดรับคือ รางวัล ก็จะนํามาซ่ึงการแสดงพฤติกรรมนั้นตอไป เชน ถานาย กนก ตั้งใจศึกษา
เลาเรียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พยายามหม่ันแสวงหาความรู ทําความเขาใจ หม่ันทองจํา 
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสามารถนําวิชาความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชท้ังในชีวิตประจําวัน 
และประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดีของครอบครัว สังคมไดอยางสมํ่าเสมอ นาย กนก ก็สามารถท่ีจะ
สอบผานวิชาทางดานรัฐประศาสนศาสตรได โดยนาย กนก ก็จะไดรับรางวัลจากพอ แม ผูปกครอง 
คือ การไดเงินคาใชจายสวนตัวเพ่ิมข้ึน เปนตน 

(๒) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) 
 การเสริมแรงทางลบเปนการเรียนรูของมนุษยวาใหมีการยกเลิกหรือหยุดในการกระทําหรือ
การแสดงพฤติกรรมนั้นหรือมิใหเกิดข้ึนอีกเลย เชน นาย คะนอง ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียน เอาแตเท่ียว
เตรทุกคืน คบแตเพ่ือนท่ีนําพาไปในสิ่งท่ีไมดี ม่ัวสุมแตในสิ่งท่ีเปนอบายมุขอยูตลอดเวลา จึงถูกพอ แม 
ผูปกครอง สั่งใหหยุดการเท่ียวเตร การคบเพ่ือนท่ีไมดี และเลิกอบายมุขท้ังปวง มิฉะนั้น จะถูกตัดเงิน
คาใชจายสวนตัว เปนตน 

(๓) การทําใหสูญสิ้น (Extinction) 
 การทําใหสูญสิ้นสามารถนํามาใชในกรณีท่ีตองการลดพฤติกรรมบางดานของบุคคล เชน 

กรณีท่ีเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอในชั้นเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือแมกระท่ังนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงสามารถพบเห็นไดโดยท่ัวไป คือ การคุยกันของ
นักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาในหองเรียนในขณะท่ีอาจารยผูสอนไดสอนอยู จนกระท่ังรบกวนการเรียน
การสอนอาจารยผูสอน ซ่ึงอาจารยผูสอนอาจใชวิธีหยุดพูดเชนกัน ซ่ึงเม่ือหยุดพูดนักเรียนหรือนิสิต
นักศึกษาก็จะรับรูไดเองวาตนเองควรหยุดพูด จึงอาจกลาวไดวากรณีนี้ก็นับวาเปนการทําใหสูญสิ้นอีก
รูปแบบหนึ่ง 

(๔) การลงโทษ (Punishment) 
การลงโทษเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชลดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคได เชน อาจารย

ผูสอนอาจกําหนดโทษกับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาวาหากนิสิต นักศึกษามาสายเกินกวา ๕ 
ครั้ง ใน ๑ เทอม จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชาท่ี 
ขาดเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือ นาย คะนอง ยังเท่ียวเตรทุกคืน ท้ัง ๆ ท่ี พอ แม ผูปกครองสั่งให
                                         
 ๗๙พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๓๗ – ๑๓๘. 

 ๘๐Burrhus Frederic Skinner, Beyond Freedom and Dignity, (New York: Alfred A 
Knopf, 1972), p.113. 



๕๘ 

หยุดการเท่ียวเตรแลว แตนาย คะนอง ก็ยังไมปฏิบัติตาม นาย คะนอง จึงถูกผูปกครองตัดเงิน
คาใชจายสวนตัวเปนเวลา ๓ เดือน เปนตน 

นอกจากนี้ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย ไดสรุปขอเสนอแนะไวเพ่ิมเติม ดังนี้๘๑ 
(๑) การเลี้ยงดูบุตร ควรจะทําเปนแบบคอมมูนของชุมชน เพ่ือท่ีวาการฝกเด็กมิใชเพียง

เปนไปตามแตความสามารถตามชีววิทยาของท่ีถายทอดจากบิดามารดาเทานั้น ควรมีผูชํานาญการท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลเด็กเปนประจําทุกวันเพ่ือเปนการฝกเด็กมิใหมีประสบการณท่ีจะทําใหเด็ก
กลายเปนปญหาตอไปในสังคม เชน การชอบเรียกรอง ตองการ ถูกขมขู ถูกปกปองมากเกินไป หรือ
ปญหาอ่ืน ๆ อันเกิดจากชีวิตสังคมสมัยใหม 

(๒) การศึกษา ท่ีใหกับเด็กควรจะมีความสัมพันธกับสถานการณในชีวิตสังคมเพ่ือวาเด็กจะ
สามารถประยุกตใชในชีวิตจริงได สวนอุปกรณหนังสือเครื่องมือตาง ๆ ก็มีไวใหแตละคนไดเสริมสราง
ความสามารถตามความตองการเฉพาะของตน ยิ่งไปกวานั้นควรมีการเรียนแบบโปรแกรมและใช
เครื่องกลชวยสอน (Teaching Machine) ใหมาก 

(๓) การทํางาน ควรเปนสิ่งใหผลิตผลและทุกคนตองมอบใหแกชุมชน เนนย้ําใหสังคมดําเนิน
ชีวิตแบบเรียบงาย แตเปนสุข และไมจําเปนจะตองทํางานเปนเวลาหลายชั่วโมงเพ่ือผลิตสิ่ง 
ซ่ึงไมมีประโยชนไมเปนสาระ 

(๔) เวลาพักผอน ควรจะมีมากและมีกิจกรรมตาง ๆ ควรเปนการกระทําท่ีแสดงออก มิใช
เปนเพียงไดแตสังเกตเทานั้น 

(๕) ความสัมพันธระหวางบุคคล ควรจะมิใชเปนแบบบังคับ แตมีความใกลชิดสนิทสนมและ
ทุกคนควรจะเปนมิตรและมีความรักใครซ่ึงกันและกัน ความใกลชิดซ่ึงกันและกันของสมาชิกมี
ความสําคัญ เพราะกอใหเกิดการยอมรับ ยกยองพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของสังคม และเปนการหาม
ปรามพฤติกรรมซ่ึงไมพึงตองการของสังคม 

(๖) บทบาทเก่ียวกับเพศ ไมควรเปนไปตามแบบโครงสรางของสังคมเกา แตท้ังหญิงและชาย
ควยจะสามารถเขารวมทํางานและกิจกรรมอ่ืนท่ีเหมาะสมตามความสามารถของตน การเลี้ยงดูบุตร
มิใชเปนความรับผิดชอบของหญิงเพียงเพศเดียวเทานั้น เปนความรับผิดชอบของทุกคนในชุมชน 

(๗) ผูเยาวและผูสูงอายุ ควรมีบทบาทอยางยิ่งในชีวิตมนุษย ผูเยาวควรมีสวนเขารวม
บทบาทของตนในสังคมไดเร็วกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน และผูสูงอายุก็สามารถท่ีจะทําประโยชนอะไร 
แกสังคมไดนานกวาในสังคมปจจุบัน 

(๘) พวกมีปญหาทางจิต พวกปญญาออน ตลอดจนพวกท่ีเปนปญหาสังคมอ่ืนควรไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากสังคมและบางคนอาจจะเปนประโยชนตอสังคมได การนําวิธีการปรับพฤติกรรมจะ
ชวยใหเขาเหลานี้ชวยเหลือตนเองได ทํางานท่ีมีประโยชนตอสังคมและมีชีวิตท่ีมีสุขได 

(๙) รัฐบาล จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดีท่ีสุด เม่ือทุกคนประพฤติอยางมีความรับผิดชอบซ่ึง
กันและกัน ในทางปฏิบัติแลว สังคมหรือชุมชนเล็ก ๆ ยอมใกลชิดมองเห็นหนาซ่ึงกันและกันอยูแลว 
จึงเปนการคุนเคยมีปฏิกิริยา รวมมือเสริมแรงควบคุมซ่ึงกันและกันอยู จึงไมคอยมีความจําเปนท่ี
จะตองมีกฎเกณฑตาง ๆ ซ่ึงควบคุมโดยรัฐบาล 

                                         
๘๑พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, หนา ๑๔๔ – ๑๔๕. 



๕๙ 

สรุปแนวคิดของเบอรรัส เฟรเดอริก สกินเนอร (Burrhus Frederic Skinner) 
แนวคิดของเบอรรัส เฟรเดอริก สกินเนอร (Burrhus Frederic Skinner) ในทฤษฏ ี

การเสริมแรง เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรูรูปแบบการวางเง่ือนไขการกระทํา โดย
การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีมนุษยปฏิบัติยอมทําใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตามมาเสมอ และ
พฤติกรรมของมนุษยจะประพฤติปฏิบัติอยางไรไดนั้นจะตองไดรับสิ่งจูงใจใหเกิดการอยากปฏิบัติ 
อยากกระทํา หากผลการกระทําครั้งแรกไดรับความพอใจ ก็มีแนวโนมวาจะกระทําพฤติกรรมอยางนั้น
อีกในครั้งตอไป แตถาหากผลการกระทําครั้งแรกไมไดรับความพอใจ ก็มีแนวโนมวาจะไมกระทํา
พฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษยทุกอยางทําใหเกิดผลกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
และเม่ือมนุษยไดรับผลกรรมเปนท่ีพึงพอใจ พฤติกรรมนั้นยอมมีเกิดข้ึนบอยครั้ง แตถาพฤติกรรมใด
กระทําแลวไดรับผลกรรมซ่ึงไมพึงพอใจพฤติกรรมนั้นก็จะลดลงหรือหายไป ซ่ึงการเสริมแรงทางบวก
เปนการทําใหมนุษยมีการแสดงพฤติกรรมท่ีมีความถ่ีมากข้ึน สวนการลงโทษเปนการเสริมแรงทางลบ
ท่ีจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมท่ีไมดีลดลง โดยการเสริมแรงทําได ๔ กรณี คือ ๑. การเสริมแรง
ทางบวก ๒. การเสริมแรงทางลบ ๓. การทําใหสูญสิ้น และ ๔.การลงโทษ 

จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของนักวิชาการตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยได
สังเคราะหประมวลแนวคิดดังกลาว โดยสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Leonard Nadler, 
(1980, pp.4-5) 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบดวย ๓ กิจกรรม คือ 
 ๑. การฝกอบรม 
 ๒. การศึกษา 
 ๓. การพัฒนา 

David C. McClelland, 
(1953, pp.110 - 111) 
 

ทฤษฎีความตองการ ๓ ประการมีความเชื่อวาความ
ตองการของคนจะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑.  ความต องการประสบความสํ า เ ร็ จ (Needs  
for Achievement) 
 ๒. ความตองการความรักและความผูกพัน(Needs  
for Affiliation) 
 ๓. ความตองการอํานาจบารมี(Needs for Power) 

Burrhus Frederic Skinner, 
(1972, p.113) 

ท พฤติกรรมของมนุษยจะประพฤติอยางไรตองไดรับ
สิ่งจูงใจ ซ่ึงสามารถทําไดใน ๔ กรณี คือ 
 ๑ .  กา ร เ ส ริ มแร งท า งบวก  (Positive 
Reinforcement) 
 ๒. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) 
 ๓. การทําใหสูญสิ้น (Extinction) 
 ๔. การลงโทษ (Punishment) 



๖๐ 

 

๒.๑.๘ สรุปวิเคราะห 
จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถสรุปวิเคราะหได ดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด การประพฤติปฏิบัติของมนุษย
ใหมีความเจริญข้ึนท้ังในเรื่องของความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ ทัศนคติ อารมณ 
ความรูสึก การตัดสินใจ โดยครอบคลุมกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ การฝกอบรม การศึกษา และการ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมนุษยท้ังตอตนเอง องคการ สังคม และเปนผู ท่ี
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบวาสิ่งไหนเปนสิ่งท่ีดี สิ่งไหนเปนสิ่งท่ีไมดี สิ่งใดควรทํา หรือสิ่งใดไม
ควรกระทํา  สิ่ ง ใด เปนสิ่ ง ท่ี ถู ก  สิ่ ง ใด เป นสิ่ ง ท่ี ผิ ด  เ กิดความเจริญก าวหน า ท้ั งทางกาย 
ทางวาจา และทางจิตใจ สําหรับเปาหมายหรือจุดประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็เพ่ือ
พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ สมรรถภาพในดานตาง ๆ ของมนุษยใหสามารถผลิตผลงานใหมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงข้ึน มีความเปนมาตรฐาน ลดตนทุนในการบริหารจัดการ ลดการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องไมเกิดความเบื่อหนาย 
ซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพตองมีคุณลักษณะท่ีเห็นไดอยางชัดเจน เชน สามารถปรับตัวเขา
กับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รับรู และเรียนรูในสิ่งใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว มีความคิดริเริ่ม 
มีความสามารถในการคิดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระตือรือรน มีความสามารถพิเศษ มีบุคลิกภาพท่ีดี  
มีทักษะดานการวางแผน เปนผูนํา กลาตัดสินใจในหนาท่ีการงาน และปญหาท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สามารถมองได ๓ ดาน คือ ดานตัว
บุคคลหรือผูปฏิบัติงาน ดานของผูบริหารหรือผูนําองคกร และดานองคกร ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชน 
คือ หนวยงานหรือองคการมีความเจริญกาวหนาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว บุคคล หรือกลุมบุคคล
ในองคการมีความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรัก ความหวงแหน ภักดีตอองคการท่ีตนปฏิบัติงาน 
และลดความขัดแย งระหว า งองคการและผู ปฏิบั ติหน า ท่ี ให อยู ร วม กันอย า ง มีความสุข 
แตกระนั้นก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นตองทําความเขาใจอยางทองแทวามนุษยทุกคนมี
ความสามารถท่ีจะพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ และการพัฒนาตองเปน
การดําเนินการอยางตอเนื่อง มีหลายวิธีการท่ีสามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม มีระบบการประเมิน
การพัฒนาความสามารถของมนุษยอยางชัดเจน เปนรูปธรรม และจะตองกระทําในทุกๆ ดาน เชน 
ดานสุขภาพอนามัย ดานความรู ความสามารถ ดานจิตใจ ดานคุณธรรมใหมีควบคูกันไป 

สําหรับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของลีโอนารด แนดเลอร 
(Leonard Nadler) โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดนั้น จะตองประกอบไปดวย ๓ กิจกรรมหลัก 
คือ ดานการฝกอบรม (Training) ดานการพัฒนา (Development) และดานการศึกษา (Education) 
โดยวิธีการท่ีจะใชในการพัฒนานั้นไมสามารถแยกออกจากกันไดเนื่องจากมีลักษณะของการพัฒนาท่ี
ใกลเคียงกันหรือซํ้าซอนกัน ถึงอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียดของดานการฝกอบรม 
ดานการพัฒนา และดานการศึกษาแลวจะเห็นไดวามีความแตกตางกันบางประการ ดังนี้ 

๑. การฝกอบรม เนนการเตรียมบุคคลใหมีความสามารถในดานความรู ทักษะ และทัศนคติ
ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูหรือการปฏิบัติงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเปนการฝกอบรมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยมีระยะเวลาในการฝกอบรมอันสั้น 



๖๑ 

๒. การพัฒนา เนนการเตรียมบุคคลใหมีความสามารถ ประสบการณเพ่ิมสูงข้ึน นําสิ่งท่ี
เรียนรูไปปรับประยุกตในการดําเนินชีวิตหรือพัฒนางานท่ีทําอยูใหเจริญข้ึนหรือดีข้ึนกวาเดิม โดยมี
ระยะเวลายาวนานกวาการฝกอบรม 

๓. การศึกษา เนนการเตรียมบุคคลใหมีความรูพ้ืนฐาน ความรูท่ัวไปในการดําเนินชีวิต การ
อยูรวมกันในสังคม หรือในการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและอนาคต และมีแนวทางในการปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานของสังคมแตละสังคมไดอยางถูกตอง ถูกวิธี โดยระยะเวลาในการศึกษาไมมีท่ีสิ้นสุด
สามารถศึกษาไดตลอดชีวิต 

ตลอดจน ทฤษฎีการจูงใจ ในแนวคิดของ David C. McClelland ท่ีเก่ียวกับความตองการ 
๓ ประการของมนุษย และแนวคิดของ Burrhus Frederic Skinner ท่ีเก่ียวกับการเสริมแรง ตางก็มี
ความเห็นสอดคลองกันวามนุษยสามารถพัฒนาไดใหเกิดพฤติกรรม การปฏิบัติ การกระทําท่ีดีงามนั้น
เกิดข้ึนมาไดจากแรงจูงใจของมนุษย ดังตอไปนี้ 

David C. McClelland เชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยท่ีแสดงออกมาสะทอนมาจาก 
ความตองการ (Needs) ของมนุษยแตละคน และเปนผลสืบเนื่องมาจากความตองการของมนุษย  
ซ่ึงสงผลใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา โดยความตองการของมนุษยมีอยูอยาง
หลากหลาย แตสรุปได ๓ ประการ คือ ๑) ความตองการความสําเร็จ ๒) ความตองการความรักและ
ความผูกพัน และ ๓) ความตองการอํานาจบารมี ถึงอยางไรก็ตามมนุษยเราจะมีความตองการท้ัง 
๓ ประการนี้ในเวลาเดียวกันได แตระดับความตองการจะแตกตางกันออกไปไดข้ึนอยูกับคุณลักษณะ
ของบุคคล สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติของคน 

Burrhus Frederic Skinner เชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรูรูปแบบ 
การวางเง่ือนไขการกระทํา โดยการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีมนุษยปฏิบัติยอมทําใหเกิดผลอยางใด
อยางหนึ่งตามมาเสมอ และพฤติกรรมของมนุษยจะประพฤติปฏิบัติอยางไรไดนั้นจะตองไดรับสิ่งจูงใจ
ใหเกิดการอยากปฏิบัติ อยากกระทํา หากผลการกระทําครั้งแรกไดรับความพอใจ ก็มีแนวโนมวาจะ
กระทําพฤติกรรมอยางนั้นอีกในครั้งตอไป แตถาหากผลการกระทําครั้งแรกไมไดรับความพอใจ  
ก็มีแนวโนมวาจะไมกระทําพฤติกรรมนั้นอีกในอนาคต ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษยทุกอยางทําให
เกิดผลกรรมอยางใดอยางหนึ่ง และเม่ือมนุษยไดรับผลกรรมเปนท่ีพึงพอใจ พฤติกรรมนั้นยอมมีเกิดข้ึน
บอยครั้ง แตถาพฤติกรรมใดกระทําแลวไดรับผลกรรมซ่ึงไมพึงพอใจพฤติกรรมนั้นก็จะลดลงหรือ
หายไป ซ่ึงการเสริมแรงทางบวกเปนการทําใหมนุษยมีการแสดงพฤติกรรมมากข้ึน สวนการลงโทษเปน
การเสริมแรงทางลบท่ีจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมท่ีไมดีลดลง โดยการเสริมแรงทําได ๔ กรณี คือ 
๑. การเสริมแรงทางบวก ๒. การเสริมแรงทางลบ ๓. การทําใหสูญสิ้น และ ๔.การลงโทษ 

คุณลักษณะจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๕ ดาน 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผูวิจัยไดสังเคราะห

คุณลักษณะ ๕ ดานท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ (๑) ดานบุคลิกภาพ 
(Personality) (๒) ดานความรูทางวิชาการ (Academy) (๓) ดานทักษะ (Skills) (๔) ดานเจตคติ 
(Mental Attitude) (๕) ดานความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) จากนักวิชาการดังตอไปนี ้
  



๖๒ 

๑. ดานบุคลิกภาพ (Personality) 
คําวาบุคลิกภาพ (Personality) มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา Persana ซ่ึงแปลวา 

หนากากท่ีตัวละครกรีกและโรมันในสมัยกอนสวมใส เพ่ือแสดงบุคลิกลักษณะท่ีแตกตางกัน 
ใหผูดูสามารถเห็นไดแมในระยะไกล๘๒ นักจิตวิทยา นักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมายไว
หลายความหมายดวยกันแลวแตผูใหความหมายนั้นจะพิจารณาบุคลิกภาพในลักษณะใด ซ่ึงพอ 
ท่ีจะนําเสนอโดยสังเขปดังนี้ 

บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล อันทําใหบุคคลนั้นแตกตาง 
จากบุคคลอ่ืนๆ บุคลิกภาพประกอบดวยรูปสมบัติและคุณสมบัติ รูปสมบัติ หมายถึง รูปรางหนาตา  
และการแตงกาย คุณสมบัติ หมายถึงลักษณะนิสัยตางๆ เชน ความซ่ือสัตย ความสุภาพ  
ความกระตือรือรน เปนตน๘๓ ลักษณะโดยสวนรวมของแตละบุคคล ท้ังลักษณะภายนอก ภายใน และ
ปจจัยตางๆอันมีอิทธิพลตอความรูสึกของผูพบเห็น๘๔ บุคลิกภาพมีความสําคัญตอบุคคลและ 
การมีบุคลิกภาพท่ีดี ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้  

๑ .  คว ามสามา รถ ในกา ร รั บ รู แ ล ะ เ ข า ใ จสภาพความ เป นจ ริ ง อย า ง ถู กต อ ง  
โดยไมบิดเบือนความจริง 

๒. การแสดงอารมณในลักษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม การมีอารมณท่ีไมด ี
ยอมเปนผลรายตอตนเองและบุคคลรอบของ 

๓. ความสามารถในการสรางความสัมพันธทางสังคม เพราะตลอดชีวิตของคนเราตองมี
ความสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือสวัสดิภาพอันดีของมวลมนุษย 

๔. ความสามารถในการทํางานท่ีอํานวยประโยชน ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึงการยกยองนับถือ
จากผูอ่ืน จะทําใหเรารูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคมหรือชวยเหลือสังคมได 

๕. ความสามารถในการพัฒนาคน สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดในทุกสถานการณ๘๕ 
แนวทางท่ีคนสวนใหญยึดถือในการพิจารณาบุคลิกภาพของคน มีดังนี้ 
๑. ลักษณะทางกาย ไดแก รูปราง ทรวดทรง ความสูง น้ําหนักความปกติ 

ของอวัยวะสีผม ผิวพรรณ หนาตา ทวงที ทาทาง ฯลฯ สิ่งเหลานี้ยอมเปนเครื่องแสดงใหทราบถึง
ประสิทธิภาพของบุคคล ทางกายทราบถึงความแข็งแรง ทางจิตใจทราบถึงความผองแผวของจิตใจ 
การท่ีอวัยวะรับสัมผัสและทํางานไดดี รวดเร็ว เปนบุคลิกท่ีสําคัญอยางหนึ่งของคนเรา 

๒. คุณลักษณะทางจิตใจ เชน สติปญญา ความจํา จินตนาการ ความถนัด เจตคติ ความ
สนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจ ความคิดดวยเหตุผล ฯลฯ เหลานี้เก่ียวกับสมองท้ังสิ้น 

                                         
๘๒นิภา  นิธยานน, การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาการศึกษาและชีวิต, (กรุงเทพมหานคร :  

โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๒๓. 
๘๓กิจดํารงศักดิ์  ชัยสนิทและสุนี  เลิศแสวงกิจ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ภิญโญการ

พิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๓. 
๘๔สถิต วงศสวรรค, การพัฒนาบุคลิกภาพ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๐), หนา ๔. 
๘๕นิภา  นิธยานน, การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาการศึกษาและชีวิต, (กรุงเทพมหานคร :  

โอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๑๕๑-๑๕๓. 



๖๓ 

๓. อุปนิสัย หมายถึง ลักษณะผลรวมของนิสัยหลายๆอยางของบุคคลท่ีแสดงออกเปน
พฤติกรรมเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร จนเปนความประพฤติหรือความมีศีลธรรม  
จรรยามารยาทและคุณธรรม เชน ความสุภาพออนโยน ความซ่ือสัตยเชื่อถือได ความเคารพกฎหมาย
ไมเห็นแกตัวฯลฯ เหลานี้เปนกิริยาอาการท่ีสอดคลองกับปทัสถานของสังคม 

๔. อารมณ ไดแก ความรูสึกแหงจิตท่ีกอใหเกิดอาการกระทําตางๆ เชน ตื่นเตนโกรธกลา
หาญ หวาดกลัว ตกใจงาย ราเริง หดหู หงุดหงิด กังวล ฯลฯ 

๕. กําลังใจ คือ ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือบังคับกิริยาอาการตางๆ ท่ีกระทําโดยเจตนา 
เชน กระฉับกระเฉงวองไว หรือเฉ่ือยชา เชื่องชา ความอดทนหรือความเบื่อหนาย 

๖. การสมาคม คือกิริยา ทาที อาการท่ีบุคคลแสดงตอผูอ่ืน เชน ชอบคบหาสมาคม หรือ
เก็บตัว เมตตาปรานีเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนดี หรือไมแยแสเอาใจใสกับผูใด เสียสละหรือ 
วาคอยแตจะเอาเปรียบเขา 

๗. ความรู ความสามารถ อํานาจ ฐานะ ความรูสูง ความชํานาญ มีความสามารถเปนพิเศษ
ความมีอํานาจ อิทธิพล มียศฐานบรรดาศักดิ์ สถานภาพสูง มีฐานะทางการเงินดี เหลานี้ 
เปนปจจัยสงเสริมบุคลิกภาพอยางมาก๘๖ 
ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปดานบุคลิกภาพ 

 

                                         
๘๖สถิต วงศสวรรค, การพัฒนาบุคลิกภาพ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๐), หนา ๕. 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

นิภา  นิธยานน 
(๒๕๓๐, หนา ๒๓) 

การมีบุคลิกภาพท่ีดี ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้  
 ๑. บุคลิกภาพ (Personality) มาจากรากศัพทภาษาลาติน 
 ๒. หนากากท่ีตัวละครกรีกและโรมันในสมัยกอนสวมใส  
 ๓. บุคลิกลักษณะท่ีแตกตางกันใหผูดูสามารถเห็นได 

กิจดํารงศักดิ์  ชัยสนิทและสุนี  
เลิศแสวง(๒๕๔๐, หนา ๓) 

ลักษณะโดยสวนรวมของแตละบุคคล ท้ังลักษณะภายนอก 
ภายใน ดังนี้ 
 ๑. รูปสมบัติ 
 ๒. คุณสมบัติ 

นิภา  นิธยานน 
(๒๕๓๐, หนา ๑๕๑-๑๕๓) 
 
 
 
 

แนวทางท่ีคนสวนใหญยึดถือในการพิจารณาบุคลิกภาพของคน 
มีดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการรับรูและเขาใจสภาพความเปนจริง
อยางถูกตอง  
 ๒. การแสดงอารมณในลักษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการสรางความสัมพันธทางสังคม 
 ๔. ความสามารถในการทํางานท่ีอํานวยประโยชน 
 ๕. ความสามารถในการพัฒนาคน 



๖๔ 

๒. ดานความรูทางวิชาการ (Academy) 

 บุคลากรสายวิชาการควรมีความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 
  ๑. การจัดทําหลักสูตร 
  ๒. มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีทันสมัย 
  ๓. การออกแบบผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเลือกใชเทคโนโลย ี

ท่ีเหมาะสม 
  ๔. ศึกษาหาความรูและพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติงานของตนอยูเสมอ 
  ๕. ศึกษาและพัฒนาความรูทางดานวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ 

กับการเรียนการสอนได 
  ๖. มีกระบวนการทํางานและการแสวงหาความรูความสามารถในการแกไขปญหาใน

การทํางาน๘๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๑ สรุปดานความรูทางวิชาการ 

 
๓. ดานทักษะ (Skills) 
คําวา ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน ความสามารถ และความชํานิชํานาญ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงบุคคลสามารถสรางข้ึนไดจากการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังนี้ องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization, 1993 ไดใหความหมายของทักษะไววา ทักษะ หมายถึง 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและใหมีพฤติกรรมในทางท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถใหบุคคล     
จัดการ  กับความตองการและสิ่งตาง ๆ ท่ีมากระตุนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิผล 
แบงองคประกอบทักษะชีวิตไว ๓ ดาน คือ องคประกอบทักษะดานสังคม องคประกอบทักษะ 

                                         
๘๗ณัฐพงษ ไพจิตธนโชติ, “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีในกลุมโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘). 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ณัฐพงษ ไพจิตธนโชติ 
(๒๕๔๘, หนา ๑๙๕) 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสายวิชาการควรมีความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 
๑. การจัดทําหลักสูตร 
๒. มีเทคนิคและวิธีการสอนท่ีทันสมัย 
๓. การออกแบบผลิตสื่อหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๔. ศึกษาหาความรูและพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติงานของตน
อยูเสมอ 
๕. ศึกษาและพัฒนาความรูทางดานวิชาการท่ี 
๖. มีกระบวนการทํางานและการแสวงหาความรูความสามารถ 



๖๕ 

ดานความคิด และองคประกอบดานการเผชิญทางอารมณ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก็เปนสิ่งหนึ่ง 
ท่ี จะช วย ให นั ก เรี ยน มีความสามารถและทักษะต า งๆ เ พ่ือนํ า ไป ใช ในชี วิ ตประจํ า วัน ๘๘  
เปนความสามารถพ้ืนฐานในการตอบสนองตอสิ่งเราในการดําเนินชีวิตไปในทิศทางท่ีถูกตอง 
เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของตนเองใหแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการอยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข๘๙ และเปน
ความสามารถโดยรวมของบุคคล อันประกอบดวย กระบวนการคิดวิเคราะหแลประเมินเหตุการณ
ตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับตนเอง ในชีวิตประจําวันอยางมีเหตุผล โดยนําขอมูลจากการสะสมประสบการณ
มาใชประกอบการพิจารณา เพ่ือตัดสินใจและสามารถเลือกใชทักษะตางๆ เชนการสื่อสาร การสราง
สัมพันธภาพกับผูอ่ืน ในการแกปญหาและปรับตัวใหสามารถเผชิญสถานการณหรือปญหาท้ังทาง 
ดานรางกายจิตใจและสังคม จนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข๙๐ 

ดังนั้นสรุปแลว ทักษะ ก็คือ ความสามารถข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน 
ของบุคคล เปนความสามารถท่ีประกอบไปดวย ความรู เจตคติ และทักษะในอันท่ีจะทําใหบุคคล 
มีความพรอมท่ีจะเผชิญหนาและรับมือกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาพสังคมปจจุบันและอนาคตได 

 
ตารางท่ี ๒.๒๒ สรุปดานทักษะ 

 
  

                                         
๘๘สกล วรเจริญศรี, “การศึกษาทักษะชีวิตและการสรางโมเดลกลุมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนวัยรุน”. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๐), หนา ๑๙๒ -๑๙๖. 

๘๙ทิพย ยอดปองเทศ, “การศึกษาศักยภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ โดยการใชโปรแกรมการ
ใหคําปรึกษาแบบกลุม กับโปรแกรมการสอนทักษะชีวิต”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕). 

๙๐ธนพัชร แกวปฏิมา, “การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี๔–๖”,
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๗). 

นักวิชาการหรือ
แหลงขอมูล 

แนวคิดหลัก 

สกล วรเจริญศรี 
(๒๕๕๐, หนา ๑๙๒ –๑๙๖) 
 
 

องคประกอบทักษะดานสังคม ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
 ๒. องคประกอบทักษะดานสังคม  
 ๓. องคประกอบทักษะดานความคิด  
 ๔. องคประกอบดานการเผชิญทางอารมณ 

ทิพย ยอดปองเทศ 
(๒๕๔๕, หนา ๓๑) 
 
 

พัฒนาศักยภาพของตนเองในการอยูในสังคม ประกอบดวย 
 ๑. ความสามารถพ้ืนฐานในการตอบสนองตอสิ่งเราในการดําเนินชีวิต 
 ๒. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของตนเอง 
 ๓. พัฒนาศักยภาพของตนเองในการอยูในสังคมปจจุบัน 



๖๖ 

๔. ดานเจตคติ (Mental Attitude)  
เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มาจากคําวา Aptus ในภาษาลาตินบางครั้งแปล

คํานี้วา ทัศนคติ หรือทาที ปจจุบันคํานี้ก็ยังแพรหลายอยู แตมีนักวิชาการบัญญัติศัพทข้ึนมาใหม  
คือ เจตคติ โดยมีความตองการใชศัพทใหทันสมัยมากข้ึน๙๑ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติศัพทวา เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง๙๒  
การประเมินหรือการตัดสินเก่ียวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุ คน หรือเหตุการณ ซ่ึงจะสะทอน 
ใหเห็นถึงความรูสึกของคนคนหนึ่งเก่ียวกับบางสิ่งบางอยาง หรือเปนทาทีหรือแนวโนมของบุคคล 
ท่ีแสดงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปนบุคคล กลุมคน ความคิด หรือสิ่งของก็ได โดยมีความรูสึกหรือ 
ความเชื่อเปนพ้ืนฐานทัศนคติไมใชสิ่งเดียวกับคานิยม เพราะคานิยมเปนสิ่งท่ีเราเห็นคุณคา แตทัศนคติ
เปนความรูสึกดานอารมณ (พอใจหรือไมพอใจ) แตท้ัง ๒ อยางมีความสัมพันธกัน ทัศนคติเปนพลัง
อยางหนึ่งท่ีมองไมเห็นเชนเดียวกับสัญชาตญาณหรือแรงจูงใจ แตเปนพลังซ่ึงสามารถผลักดัน 
การกระทําบางอยางท่ีสอดคลองกับความรูสึกของทัศนคติ๙๓ ทัศนคติเปนแบบแผนของความรูสึก 
ความเชื่อและพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับบุคคล กลุมคน แนวคิด สิ่งท่ีแสดงออกหรือวัตถุประสงค
โดยตรงทัศนคติ คือ อารมณ การรับรูและพฤติกรรมโดยรวม ความสัมพันธระหวางทัศนคติและ
พฤติกรรมไมไดเปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนเสมอไป ถึงแมวาจะมีความสําคัญท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต 
ก็ตามความสัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรมอาจจะเห็นไดชัดเจน เม่ือเปนความตั้งใจของ 
แตละบุคคลไดถูกแสดงออกมาโดยการกระทําตามแนวทางท่ีแนนอน ซ่ึงเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวๆ 
 ไปวาเปนทัศนคติเฉพาะและแบบอยางท่ีอาจจะเก่ียวของกับทัศนคติในการทํางานอีกอยางท่ีนาสนใจ
ก็คือพันธะสัญญาท่ีมีตอองคการ ท้ังความพึงพอใจและพันธะสัญญาตางก็มีความเก่ียวของกับ
พฤติกรรมองคการเปนอยางมาก๙๔ เจตคติมีลักษณะท่ีสําคัญหลาย ดังนี้  

๑. เจตคติมีท่ีหมาย (Attitude object) ซ่ึงไดแก สิ่งท่ีเปนรูปธรรม เชน คน สถานท่ีสิ่งของ 
สถานการณ หรือสิ่งท่ีเปนธรรม เชน เสรีภาพ ความรักประชาธิปไตย ฯลฯ 

๒. มีการระบุในแงดี-ไมดี (Evaluation aspect) มีความผันแปรในทางบวกและทางลบ
หรือในดานการสนับสนุนหรือตอตาน 

๓. มีลักษณะคงทน (Relatively enduring) เจตคติของคนท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งแมวา
นักจิตวิทยาจะไมถือเปนของถาวร แตลักษณะของความคงทนก็เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป    เจตคติ
เปลี่ยนแปลงไดแตการเปลี่ยนแปลงตองใชเวลานาน 

                                         
๙๑พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๗), หนา ๔๐๓. 
๙๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุคพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๓๒๑. 
๙๓รังสรรค ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๖๘. 
๙๔วิเชียร วิทยอุดม, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซจํากัด, ๒๕๔๗), 

หนา ๔๕. 



๖๗ 

๔. มีความพรอมในการตอบสนอง (Readiness for response) คือ มีความพรอมท่ีจะ
ตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเจตคติท่ีเขามีอยู เชน มีความพรอมท่ีจะซ้ือรถยนตถามีเงิน ท้ังนี้เพราะ
มีเจตคติท่ีดีตอรถยนตอยูแลว๙๕ 

กลาวโดยสรุป อาจใหความหมายของเจตคติไดวา เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น 
 ความเชื่อ และความรูสึกของบุคคลท่ีมีอารมณเปนสวนประกอบ หรือความโนมเอียงท่ีจะแสดงออก
ตอสิ่งตางๆ เชน บุคคล สถาบัน สถานการณ เรื่องราวตางๆ ไปในทางใดทางหนึ่งอาจเปนไปในทาง
สนับสนุนหรือคัดคาน คือ ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

ตารางท่ี ๒.๒๓ สรุปดานเจตคติ 

 
  

                                         
๙๕ปราณี ทองคํา,เคร่ืองมือวัดทางการศึกษา, (ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๓๙), หนา 

๑๔๖-๑๔๗. 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พิภพ วชังเงิน 
(๒๕๔๗,หนา ๑๓) 

ความหมายของ เจตคติ ดังนี้ 
 ๑. เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude 
 ๒. เจตคติ วา ทัศนคต ิหรือทาที 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หนา ๓๒๑) 

เจตคติ หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

รังสรรค ประเสริฐศรี 
(๒๕๔๘, หนา ๖๘) 
 

ความรูสึกหรือความเชื่อเปนพ้ืนฐานทัศนคติ 
 ๑. การประเมินหรือการตัดสินเก่ียวกับความชอบหรือไมชอบ 
 ๒. ทาทีหรือแนวโนมของบุคคลท่ีแสดงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ๓. ทัศนคติเปนความรูสึกดานอารมณ 

วิเชียร วิทยอุดม 
(๒๕๔๗, หนา ๔๕) 

ทัศนคติเปนแบบแผนของความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรมท่ี
เก่ียวของกับบุคคล กลุมคน แนวคิด สิ่งท่ีแสดงออกหรือ
วัตถุประสงคโดยตรงทัศนคติ คือ 
 ๑. แบบแผนของความรูสึก ความเชื่อและพฤติกรรม 
 ๒. สิ่งท่ีแสดงออกหรือวัตถุประสงคโดยตรงทัศนคติ 

ปราณี ทองคํา 
(๒๕๓๙, หนา ๑๔๖-๑๔๗) 
 
 

เจตคติมีลักษณะท่ีสําคัญหลาย ดังนี้ 
 ๑. เจตคติมีท่ีหมาย (Attitude object) 
 ๒. มีการระบุในแงดี-ไมดี (Evaluation aspect) 
 ๓. มีลักษณะคงทน (Relatively enduring) 
 ๔. มีความพรอมในการตอบสนอง (Readiness for 
response) 



๖๘ 

 
๕. ดานความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 
 นักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค 

ไวมากมายดังนี้นิยามของความคิดสรางสรรคเปนเรื่องท่ีสลับซับซอนยากแกการใหคําจํากัดความ 
ท่ีแนนอนตายตัว ถาจะพิจารณาความคิดสรางสรรค ในเชิงผลงาน (Product) ผลงานนั้นตองเปน
ผลงานท่ีแปลกใหมและมีคุณคา กลาวคือ ใชไดโดยมีคนยอมรับ ถาพิจารณาความคิดสรางสรรค     
ในเชิงกระบวนการ(Process) กระบวนการการคิดสรางสรรค คือ การเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งของหรือ
ความคิดท่ีมีความแตกตางกันมากเขาดวยกัน ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคเชิงบุคคล บุคคลนั้น
จะตองเปนคนท่ีมีความเปนตัวของตัวเอง (Originality) เปนผูท่ีมีความคิดคลอง (Fluency) มีความคิด
ยืดหยุน (Flexibility) และมีความคิดละเอียดลออ ในความคิดนั้น ๆ ได (Elaboration)๙๖ และ
ความหมายความคิดสรางสรรค คือความคิดซ่ึงคิดริเริ่มใหมจนถือไดวาเปนตนคิดในเรื่องนั้น ๆ  
โดยความคิดเห็นนั้นเปนไปในทางท่ีกอใหเกิดประโยชนและพัฒนาสิ่งตาง ๆ ไปในทางท่ีดีข้ึน  
ความคิดเห็นใดแมจะคิดริเริ่มข้ึนใหมถาเปนเรื่องผิดปกติผิดศีลธรรมขาดเหตุผลขอเท็จจริงก็ไมถือวา
เปนความคิดสรางสรรค๙๗ ความคิดจินตนาการประยุกตท่ีสามารถนําไปสูสิ่งประดิษฐคิดคนพบใหมๆ 
ทางเทคโนโลย ีเปนความคิดในลักษณะท่ีคนอ่ืนคาดไมถึง หรือมองขามเปนความคิดหลากหลาย คิดไว
กวางไกล เนนท้ังปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหวางความคิดใหมๆ 
กับประสบการณเดิมใหเกิดสิ่งใหมท่ีแกปญหาและเอ้ืออํานวยประโยชนตนเองและสังคม  

กิลฟอรด (Guilford) ไดสรุปวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล ซ่ึงลักษณะ
ความคิดเชนนี้จะนําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งใหม๙๘ สวนองคประกอบของการคิดสรางสรรคสวนใหญ
จะยึดตามแนวคิดของ องคประกอบของ ความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด ไดกลาวถึงการคิด 
แบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ซ่ึงจัดวาเปนความคิดสรางสรรคเปนการคิดท่ีกอใหเกิดสิ่งตาง ๆ 
ใหม ๆ เปนความสามารถของบุคคลท่ีจะประยุกตใชกับงานหลาย ๆ ดาน ซ่ึงประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

๑. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิด
ธรรมดา ความคิดริเริ่มเกิดจากการนําเอาความรูมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมข้ึน เปน
ลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งแรก ตองอาศัยลักษณะความกลาคิด กลาลอง เพ่ือทดสอบความคิดของตน 
บอยครั้งตองอาศัยความคิดจินตนาการ หรือท่ีเรียกวา ความคิดจินตนาการประยุกตคือ ไมใชคิดเพียง
อยางเดียว แตจําเปนตองคิดสรางสรรคและหาทางทําใหเกิดผลงานดวย 

                                         
๙๖สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, เทคนิคสงเสริมความคิดสรางสรรค, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาจํากัด, 

๒๕๔๔), หนา ๒. 
๙๗กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุมทักษะภาษาไทย,

(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๙), หนา ๒๒๒. 
๙๘อารี พันธมณี, ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : ตนออแกรมมี่, ๒๕๔๐),  

หนา ๓. 



๖๙ 

๒. ความคลองในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบ
ไดอยางคลองแคลวรวดเร็ว และมีคําตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจํากัด 

๓. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคล      ในการคิด
หาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทิศทาง 

๔. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแตงหรือขยาย
ความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน๙๙ Torrance ไดกลาวถึงความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคประกอบของความคิดสรางสรรคพอสรุปไดวา องคประกอบของความคิดสรางสรรคนั้น
ประกอบดวยความคิด ๔ ดาน ดวยกัน คือ ความคิดคลอง (Fluency) ความคิดยืดหยุน(Flexibility) 
ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ไดสรุปวาความคิดสรางสรรค
นั้นเปนกระบวนการของการมีความรูสึกท่ีไวตอปญหาหรือขอมูลหรือสิ่งเราท่ีไมสมบูรณหรือมีลักษณะ
คลุมเครือ โดยผูท่ีคิดมีความพยายามท่ีจะหาคําตอบใหแกปญหาหรือขอมูลหรือสิ่งเราท่ีคลุมเครือหรือ
สิ่งท่ีไมสมบูรณนั้น รวมท้ังพยายามท่ีจะสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ จึงเห็นวาองคประกอบท้ัง ๔ ดาน
ของความคิดสรางสรรคนั้นเปนกระบวนการท่ีเก่ียวเนื่องระหวางกันโดยไมเนนความคิดดานใด      
ดานหนึ่งโดยเฉพาะ๑๐๐ 

จากความหมายดังกลาว จึงสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะของความคิดหลาย
แง หลายมุม เปนความคิดท่ีแปลกใหม ซ่ึงอาจเกิดจากการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากความคิดเดิม
ใหเปนความคิดท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากความคิดเดิม ไดผลงานท่ีมีประโยชนไมซํ้าแบบใคร 

ตารางท่ี ๒.๒๔ สรุปดานความคิดสรางสรรค 

                                         
๙๙ อารี พันธมณี , ฝกใหคิดเปน คิดสรางสรรค, (กรุงเทพมหานคร : ไยไหม, ๒๕๔๕), หนา ๓๕-๔๓. 
๑๐๐ สลิลา พันชนะ, “การใชกลวิธีท่ีเนนการตั้งคําถามเพ่ือสงเสริมความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษและการแกปญหาเชิงสรางสรรค”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๖). 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน 
(๒๕๔๔,หนา ๒) 
 

กระบวนการการคิดสรางสรรค คือ 
 ๑. ความคิดสรางสรรค ในเชิงผลงาน (Product) 
 ๒. ความคิดสรางสรรค ในเชิงกระบวนการ(Process) 
 ๓. ความคิดสรางสรรคเชิงบุคคล 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒๕๓๙, หนา ๒๒๒) 

บุคคลท่ีจะประยุกตใชกับงานหลาย ๆ ดาน ซ่ึงประกอบดวย
ลักษณะดังตอไปนี้ 
 ๑. ความคิดซ่ึงคิดริเริ่มใหม 
 ๒. ความคิดท่ีสามารถพัฒนาสิ่งตางๆไปในทางท่ีดี 



๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๒๔ สรุปดานความคิดสรางสรรค (ตอ) 

 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานั้นมี
หลักธรรมในการสงเสริมทางความเจริญ ท้ังในดานรางกาย จิตใจ และวัตถุเพ่ือสนองความตองการ
ของมนุษยมีหลักการท้ังหมดท่ีจะสรางเสรีภาพในชีวิตของทุกคนเพ่ือใหคนมีความอิสระอยางแทจริง  
 หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ มิติ คือ๑๐๑ 
 ๑) มองมนุษยในฐานะท่ีเปนบุคคล หมายถึง การมองวามนุษยเปนทรัพยากรอยางหนึ่งของ
สังคมเรียกวา ทรัพยากรมนุษยซ่ึงถือวา เปนทรัพยากรมีคุณคาอยางยิ่งและจําเปนท่ีตองมีการพัฒนา
ทรัพยากรนี้ 
 ๒) มองมนุษยในฐานะท่ีเปนชีวิต คือ ท้ังกายและใจ การพัฒนาในขอนี้เปนการวางกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเชิงรูปธรรมและนามธรรม คือ การมองมนุษยในแงขององคประกอบ
ของชีวิต 
 ๑. ความหมายของการพัฒนามนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การพัฒนามนุษยมีแหลงใหญอยู ท่ีมโนกรรม ซ่ึงเปนตนกําเนิดแหงอารยธรรมของ
มนุษยชาติท่ีปรากฏในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความเห็น ความเชื่อ เจตจํานงหรือทัศนคติ เปนตน 
ซ่ึงสงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอยางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน กลาวคือ เม่ือคิด
อยางไรก็จะทําและพูดเชนนั้น หรือเม่ือทําและพูดอยางไรก็จะสะทอนถึงความคิดวาเปนอยางไร ดังนั้น
การมีความเขาใจในมโนกรรมวา มีความสําคัญและสงผลอยางไร ท้ังตอตนเองและตอโลก ยอมจะทํา

                                         
๑๐๑พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการปกครอง”, 

เอกสารประกอบการเรียนวิชา ป ๒๕๕๐ (อัดสําเนา).  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อารี พันธมณี 
(๒๕๔๐, หนา ๓) 
 
 

ความคิดสร างสรรค เปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) คือ 
 ๑. จินตนาการประยุกตท่ีสามารถนําไปสูสิ่งประดิษฐคิดคน
พบใหม 
 ๒. ความคิดในลักษณะท่ีคนอ่ืนคาดไมถึง  
 ๓. ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking 

สลิลา พันชนะ 
(๒๕๔๖, หนา ๑๐-๑๑) 
 
 
 

ความคิด ๔ ดาน ดวยกัน คือ  
 ๑. ความคิดคลอง (Fluency)  
 ๒. ความคิดยืดหยุน(Flexibility)  
 ๓. ความคิดริเริ่ม (Originality)  
 ๔. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 



๗๑ 

ใหเราสามารถเลือกท่ีจะประกอบมโนกรรมท่ีถูกตอง  และสงผลดีท้ังตอตนและตอโลก นั่นคือ การทํา
ใหเกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางท่ีถูกตองพรอมกันไป๑๐๒ 
 เม่ือมนุษยเปนผูสรางอารยธรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกโดยมีมโนกรรมอยูเบื้องหลัง ซ่ึงเปน
ตนกําเนิดของสิ่งเหลานี้ ดังนั้น การพัฒนามนุษยท่ีอาศัยมโนกรรมท่ีถูกตอง   จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการสรางอารยธรรม สรางสังคมท่ีมีความสงบสุขตอไป และดวยเหตุท่ีมโนกรรมเปนตัวชี้วัด
ถึงทิศทางแหงการพัฒนามนุษย ความหมายของคํานี้จึงสามารถเปนตัวบอกนัยของมโนกรรมไดทาง
หนึ่ง 
 ดังนั้นจึงมีความหมายของคําวา “การพัฒนามนุษย” ตามนัยโดยท่ัวไปและนัยทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวา ความเจริญ มาจากบาลีวา 
“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพ่ิมขยายข้ึน ฝกฝน ทําใหยืนยาวข้ึน และ
นํามาใชในภาษาไทย ก็มีความหมายวา ความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย๑๐๓ 
 คําวา “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีนั้น แปลวา รก คือ รกอยางหนาแนน เชน รก
หญา ผมบนศีรษะรก ก็เรียกวา พัฒนา คือ เปนความเจริญดวยเหมือนกัน ถาบุคคลมีความประพฤติ
หรือการกระทําท่ีไมมีประโยชนอะไรในโลกนี้ ก็เรียกวา คนทําโลกใหรก รวมความคําวา “พัฒนา” 
แปลวา ทําใหรก หรือสรางความรก ถาจะใหรกไปดวยคนดี หรือทรัพยากรมนุษยท่ีดีแลว จําเปนตอง
สงเสริมปลูกสราง ทัศนคติโดยตองพัฒนาทางจิต ซ่ึงเปนผูนําของกาย ถาจะใหรกไปดวยปญหายุงยาก 
รกไปดวยความโกลาหลวุนวาย ก็ตองพัฒนาวัตถุ การพัฒนาท่ีสมบูรณแบบจําเปนตองพัฒนาใหครบ
ท้ัง ๒ ดาน กลาวคือ ควรพัฒนาท้ังทางวัตถุ และทางจิตใจใหควบคูกับทัศนคติ โดยเฉพาะทัศนคติเปน
การพัฒนาทางดานจิตใจจะตองเนนเปนพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกตองดีแลว ก็จะสามารถควบคุม
การพัฒนาทางดานวัตถุใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองไดและการพัฒนาจิตท่ีถูกตองก็คือ พัฒนาจิตใหมี
ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระท่ังพัฒนาจิตใหมีสมาธิ ตั้งม่ัน ม่ันคง สะอาด สวาง จากกิเลส
เครื่องเศราหมองท้ังหลาย จนเปนจิตท่ีควรแกการทํางาน สามารถจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได๑๐๔ 
 นักปราชญผูรูศัพทศาสตรไดใหความหมายของคําวา “มนุษย” เม่ือประมวลแลวคงได
ความหมายเปน ๓ ประการ คือ๑๐๕ 
  

                                         
 ๑๐๒พ ร ะ พ ร ห ม คุ ณ า ภ ร ณ  ( ป . อ .  ป ยุ ตฺ โ ต ) ,  ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ก า ร วิ จั ย ,  พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๒ ,            
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม จํากัด, ๒๕๔๔), หนา ๘๓. 
 ๑๐๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ,  พิมพครั้ ง ท่ี  ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนานมีบุค พับลิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนา ๓๔๗. 
 ๑๐๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง, พิมพครั้งท่ี ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๙๒. 
 ๑๐๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสรางสรรคปญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ, พิมพครั้งท่ี 
๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หนา ๖๒. 



๗๒ 

 ๑) คําวา “มนุษย” หมายความวา เปนเหลากอ, เชื้อสายหรือลูกหลานของมนู 
 ๒) คําวา “มนุษย” หมายความวา เปนผูรูเหตุและมิใชเหตุ ซ่ึงไดแกผูท่ีรูจักดี รูจักชั่ว รูจัก
เหตุ รูจักผล รูจักบาป บุญ คุณและโทษนั่นเอง ผูรูจักประโยชน และมิใชประโยชน 
 ๓) คําวา “มนุษย” หมายความวา ผูมีใจสูง สูงโดยหนาข้ึน มากข้ึน พอกพูนข้ึน    กอข้ึน 
สั่งสมข้ึน คือ ปฏิบัติฝกหัดอบรมสั่งสมข้ึนนั่นเอง ใจท่ีประกอบดวยมนุษยธรรม คุณธรรม มีศีลธรรม
หรือใจท่ีคิดเปนบุญ เปนกุศล 
 พระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอเรื่องจิต เพราะจิตเปนผูบงการใหบุคคลมีพฤติกรรมตางๆ 
ได ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เปนการฝกใหบุคคลมีจิตใจสงบถือวา เปนการทําให
บุคคลไดพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ีสังคมตองากร ผูท่ีไดรับการอบรมทางจิตใหถูกวิธีจะ
สามารถพัฒนาจิตได คํากลาวท่ีไดวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” จึงเปนความจริง เพราะเม่ือบุคคลมี
จิตใจสงบและคิดแตในสิ่งท่ีดีแลว ก็จะมีผลทําใหรางกาย พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติเปนไป
แตในสิ่งท่ีดีงาม การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้น บุคคลทุกคนจําเปนท่ีจะตองลงมือฝก
ปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตได เพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะนี้ เปนการฝกจิตใหลด
จากกิเลสและเกิดความอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุท้ังหลาย 
 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย คือ เปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได การท่ีมนุษยเราจะมีชีวิตท่ีดีงาม เรา
จะตองศึกษาฝกฝนพัฒนาตนเองใหดีข้ึนไป ในระบบการดําเนินชีวิตของเราซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรม 
จิตใจ และปญญา เม่ือเราฝกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทําใหการดําเนินชีวิตของเราดีข้ึน แตถาเราไมเรียนรู 
ไมฝก เราท่ีเปนมนุษยนั้นก็จะดําเนินชีวิตใหไมดีเลย ท้ังนี้ เพราะมนุษยอยูดวยสัญชาตญาณอยางเดียวไม
พอ๑๐๖ 
 การพัฒนาบุคคล ตองมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปญญา การศึกษาท่ีสมบูรณตองทําความ
เปนมนุษยใหถูกตองและสมบูรณ อันประกอบดวย 
 ๑) ความฉลาดหรือสติปญญาในข้ันพ้ืนฐานพอตัว คือ พอแกความตองการ คือ การเรียน
หนังสือ 
 ๒) มีความรูเรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือการเรียนอาชีพ 
 ๓) มีมนุษยธรรม คือ มีความเปนมนุษยอยางถูกตอง คือ การเรียนความเปนมนุษย ซ่ึงกระทํา
ไดดวยการสอน การอบรมจริยธรรม๑๐๗ 

 การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําใหเปน ใหมี
ข้ึน การฝกอบรม การพัฒนา ซ่ึงมีการพัฒนา ๔๑๐๘ คือ ประกอบดวย  

                                         
 ๑๐๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลาพัฒนาคนกันใหม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา, 
๒๕๔๐), หนา ๓๐. 
 ๑๐๗พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโ), เปาหมายของการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
นิพพาน, ๒๕๓๗), หนา ๑๕. 
 ๑๐๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๗๐. 



๗๓ 

 ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเก่ียวของกับ
สิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ 
ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
        ๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกัน  
        ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคงเจริญงอก
งามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เปนสุขผองใส เปนตน  
        ๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจ
ท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนให
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา  
 ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ เปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยในองคการ
โดยการนําคําสอนของพระพุทธองคมาเปนฐานคิด ใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มี
ความเจริญเติบโตท้ังทางดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา ดวยวิธีการพัฒนาองคการและการพัฒนา
ฝกอบรมมีจุดประสงคในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษยไปสูภพภูมิท่ีดีกวาเดิม๑๐๙  โดยท่ีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการมองมนุษยในฐานะ
ทรัพยากร คือ “เปนทุน” เปนปจจัยใน การท่ีจะนํามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สวนการพัฒนามนุษย
โดยมองคนในฐานะเปน “มนุษย” มีความหมายวา มนุษยมีความเปนมนุษยของเขาเอง ชีวิตมนุษยนั้น
มีจุดหมาย จุดหมายของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะตัว
บุคคล๑๑๐ และความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธศาสนาวา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนี้สําคัญท่ีสุด เม่ือพัฒนามนุษยข้ึนไปก็จะคอยๆ ทําใหคนนั้นหางออกไปจากการท่ีจะ
ตกอยูภายใตอิทธิพลครอบงําของตัณหา มานะ ทิฐิ คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ  ครอบงํานอยลง เม่ือ
ครอบงํานอยลงก็เปนอิสระแกตัวมากข้ึน สามารถทําสิ่งท่ีดีงามไดมากข้ึน การท่ีจะสรางสันติก็มีทาง
เปนไปไดโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือการศึกษา ซ่ึงไดแก “สิกขา” นั้นเอง๑๑๑ ยังรวมไปถึง
แนวคิดเก่ียวกับ สมาธิวา เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระดับจิตใจ ไดแก การพัฒนาคุณสมบัติ
ตางๆ ของจิต ท้ังในดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผในดานความสามารถ
ของจิต เชน ความเขมแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในดาน
ความสุข เชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผองใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆวา 
พัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิต และยังกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับหลักของ ปญญาวา
เปนเรื่องของการฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริงเริ่มตั้งแตความเชื่อ ความเห็น ความรู ความ
เขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัย ไตรตรองตรวจสอบ คิดการตางๆ อยางสรางสรรค เฉพาะ

                                         
 ๑๐๙ฌาน ตรรกวิจารณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๔), หนา ๒. 
 ๑๑๐พระธรรมปฎก (ป .อ .  ปยุตฺ โ ต ) , ทศวรรษธรรมทัศนพระปฎก  หมวดศึกษาศาสตร ,                       
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนา ๕๑. 
 ๑๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๖. 



๗๔ 

อยางยิ่งเนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามท่ีมันเปน ตลอดจนรูแจงความจริงท่ีเปนสากล
ของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ันรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิตท่ีทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไร
ทุกข (คิดเปน แกปญหาเปน ดับทุกขเปน)๑๑๒ 

ซ่ึงความสําคัญของการศึกษาไว พอสรุปไดวา การจัดการศึกษาทุกอยางใหเสริมสราง
มนุษยธรรม ความเปนมนุษยท่ีถูกตอง ไมมีปญหาแกฝายใด จัดการศึกษาทุกอยางใหเสริมสราง
มนุษยธรรมคือสรางมนุษยธรรมข้ึนมา แลวเสริมมนุษยธรรมใหกาวหนา  กาวหนาไปนับตั้งแตวา ละ
สัญชาตญาณอยางสัตวแลวก็มีความคิดนึกอยางมนุษย ก็เปนมนุษยธรรมก็สงเสริมใหกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป 
ดังนั้นเปาหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมใหมันมาในทิศ ทางท่ีถูกตอง คือละอหังการ 
มมังการ ละความเห็นแกตัว กิเลสไมอาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นี้คือ
เปาหมายของการศึกษา๑๑๓ สวนการพัฒนาของประเทศในเชิงบริหารบุคคลไวนาคิดวา มนุษยเปน
เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคม สังคมท่ีเก้ือกูลตอความเปนอยูท่ีดีงามนั้นจักตองเปนสังคมท่ีสงบ
สุข ม่ันคงและราบรื่น มีโภคทรัพย ปราศจากความยากจนและสามารถพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ มี
การจัดระเบียบหรือองคการทางสังคมท่ีเอ้ือใหประชาชนอยูรวมกันอยางผาสุก ดวยเหตุนี้ การพัฒนา
สังคมเพ่ือการพัฒนาบุคคลจักตองสรางเง่ือนไขแวดลอมดังกลาวใหเกิดมีข้ึนในสังคม พุทธธรรมนั้น
มองโลก และชีวิตอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนเหตุปจจัยอาศัยกัน  การพัฒนาชีวิต
หรือการพัฒนาบุคคล จึงแยกไมออกจากการพัฒนาสังคม๑๑๔ 

 สรุปไดวา ในสังคมทุกๆ สังคม ไมวาจะเปนสังคมในเมืองหรือสังคมในชนบท ลวนจะตอง
ด้ินรน แสวงหา เพ่ือการอยูรอด แตในทางกับกัน สิ่งท่ีเราแสวงหามาท้ังชีวิตก็ใหเราไดพบกับความ
สะดวกสบายแคในปจจุบัน แตสิ่งท่ีมนุษยจะตองไดรับประโยชนสูงสุด ก็คือ การพัฒนาในดานรางกาย
ท่ีดี จิตใจท่ีไดรับการฝกฝน ดวยหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ใหเปนมนุษยท่ีมีจิตใจสูง 
เปนมนุษยท่ีประเสริฐ จึงจะเรียกไดวาไดรับการพัฒนาอยางแทจริง 

 จากความหมายของการพัฒนามนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา และผลการศึกษาของ
นักวิชาการตางๆ ผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดหลักท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดตามตารางท่ี 
๒.๒๕ ดังตอไปนี้ 
  

                                         
๑๑๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๒๗-๓๙. 
๑๑๓พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโ), การศึกษาสมบูรณแบบ : คือวงกลมท่ีคุมครองโลกถึงท่ีสุด, 

(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ธันวาคม ๒๕๔๙), หนา ๒๐๕-๒๐๖. 
๑๑๔พระไพศาล วิสาโล, การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎ

เชียงราย, ๒๕๔๒), หนา ๒. 



๗๕ 

ตารางท่ี ๒.๒๕ ความหมายของการพัฒนามนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พ ร ะ ค รู สั ง ฆ รั ก ษ เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์  
กิตฺติปฺโ 
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 
(๒๕๕๐, อัดสําเนา) 

คว า ม ห ม าย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ทรั พ ย า ก รม นุ ษ ย ท า ง
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 ๑. มนุษยในฐานะท่ีเปนบุคคล 
 ๒. มนุษยในฐานะท่ีเปนชีวิต 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), (๒๕๔๔, หนา ๘๓) 

ความหมายของคําวา “การพัฒนามนุษย” ตามนัยโดยท่ัวไป
และนัยทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 ๑. อารยธรรมของมนุษยชาติ 
 ๒. สงผลใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม 
 ๓. มโนกรรมท่ีถูกตอง 

 

พุทธทาสภิกขุ (เง่ือม อินฺทปฺโ), 
(๒๕๓๗, หนา ๑๕) 

การพัฒนาบุคคล ตองมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปญญา 
การศึกษาท่ีสมบูรณตองทําความเปนมนุษยใหถูกตองและ
สมบูรณ อันประกอบดวย 
 ๑. พอแกความตองการ 
 ๒. มีความรูเรื่องวิชาชีพ 
 ๓. มีมนุษยธรรม 

พระไพศาล วิสาโล 
(๒๕๔๒, หนา ๒) 

ความเปนมนุษยท่ีถูกตอง คือ  
 ๑. สังคมท่ีเก้ือกูลตอความเปนอยูท่ีดีงาม 
 ๒. สามารถพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 
 ๓. มีการจัดระเบียบหรือองคการทางสังคม 

  
 ๒. จุดมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระแสหลักนั้นมีเปาหมายในการพัฒนา ๒ ประการสําคัญ 
กลาวคือ ประการแรกเพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิต
ภาพของบุคคลและองคการ ประการท่ีสองพัฒนาเพ่ือใหมนุษยเกิดการเรียนรู (Learning) สนองความ
ตองการของมนุษยเอง โดยท่ีเปาหมายท้ังสองนั้นตองอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม เปาหมายท้ังสอง
ประการขางตนทําใหเกิดกระบวนทัศนในการพัฒนา ๒ แบบ คือกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือผลงาน 
(Performance Paradigm) และกระบวนทัศนการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู (Learning Paradigm) แต
เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธจะมี ๔ กระบวนทัศน ประกอบดวย ๒ กระบวนทัศน
แรกท่ีกลาวถึงแลว สําหรับอีก ๒ กระบวนทัศนท่ีตอยอดข้ึนไปคือกระบวนทัศนการพัฒนาใน
ระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนาในระดับโลกุตรธรรม 
 จาก ๔ กระบวนทัศนการพัฒนาขางตนทําใหสรุปไดวา เปาหมายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธมี ๓ ประการ กลาวคือ 



๗๖ 

 ๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองความจําเปน
ขององคการ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ 
 ๒) นอกจากพัฒนาใหเปนคนเกงมีความสามารถแลวยังตองมีศีลธรรม จริยธรรม ทํางานได
อยางมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เปนคนดีของสังคมประเทศชาติ 
 ๓) พัฒนามนุษยไปสูระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสูระดับนิโรธหรือนิพพาน ซ่ึงจะ
ทําใหมนุษยมีความสุขท่ีแทจริงหรือมีสภาพของการดับทุกขอยางสิ้นเชิง 
 เปาหมายท้ัง ๓ ประการขางตน สื่อถึงระดับข้ันของการพัฒนาตามเปาหมายดวย กลาวคือ
หากมนุษยหรือองคการมีประสิทธิภาพแลว แตยังขาดเปาหมายขอท่ีสอง ขาดจริยธรรมศีลธรรม ก็
จะตองพัฒนาใหเกิดข้ึน หรือหากบุคคลหรือองคการนั้นมีท้ังขอท่ี ๑ และขอท่ี ๒ แลวก็สามารถพัฒนา
ไปสูเปาหมายท่ี ๓ ตอไป อยางไรก็ตามเปาหมายการพัฒนานั้นจะข้ึนอยูกับวิสัยทัศนขององคการ หาก
องคการมีวิสัยทัศนตองการเปนองคการท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถ ประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตตองมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมดวย องคการท่ีวานี้ก็พัฒนาได ๒ ระดับเปาหมาย ยัง
ไมพัฒนาไปถึงเปาหมายระดับท่ีสามก็ได      เชน องคการท่ีเปนธุรกิจเอกชนหรือองคการในภาครัฐ 
แตหากเปนองคการทางศาสนาพุทธ เชน วัดสํานักปฏิบัติธรรมตางๆ ทรัพยากรมนุษยในองคการ
เหลานี้ (เชน พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแลวก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็เพ่ือการศึกษาธรรม เผยแพร
พระธรรมคําสอน และปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพน องคการเหลานี้เปาหมายการพัฒนาจึงข้ึนสู
เปาหมายระดับท่ีสามได  
 ตรงกับอริยมรรคในขอสัมมาวาจา (การมีวาจาชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) และ
สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชนเบื้องหนา 
หรือประโยชนเฉพาะหนา (ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน) ในข้ันตอนระดับกลางคือการพัฒนาท่ีระดับ
สมาธิซ่ึงเปนไตรสิกขาท่ีสอง ตรงกับอริยมรรคในขอ สัมมาวายามะ (มีความเพียรชอบ) สัมมาสติ  
(มีสติชอบ) และมีสัมมาสมาธิ (มีสมาธิชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชน
เบื้องกลาง หรือประโยชนในระยะปานกลาง (สัมปรายิกัตถะประโยชน) การพัฒนาในระดับสูงเปนการ
พัฒนาไตรสิกขาท่ีสาม คือปญญา ตรงกับอริยมรรคขอ สัมมาทิฐิ (มีความคิดเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ 
(มีแนวความคิดชอบ) ซ่ึงประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาระดับนี้คือประโยชนเบื้องปลาย หรือประโยชน
สูงสุด (ปรมัตถะประโยชน) ท้ังเปาหมายในการพัฒนาและประโยชนท่ีจะไดในการพัฒนาจะเปนปจจัย
อิสระท่ีจะกําหนดกระบวนการ เทคนิควิธีการรวมท้ังหลักธรรมคําสอนท่ีจะใชพัฒนา สําหรับ
กระบวนการพัฒนาชีวิตอันประเสริฐ ไดสรุปไวในแผนภาพท่ี ๒.๔ 



๗๗ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงกระบวนการพัฒนาชีวิตอันประเสริฐ 

 
 จากแผนภาพท่ี ๒.๔ จะเห็นวากระบวนการพัฒนาท่ีพระธรรมปฎกเสนอนั้นจะเริ่มตนท่ี
ปจจัยสัมมาทิฐิซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา สวนปรโตโฆสะท่ีดี (การอยูในสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ืออํานวยและการมีกัลยาณมิตร) และโยนิโสมนสิการ (การรูจักคิด คิดเปน) นั้นเปนเครื่องเสริมให
เกิดสัมมาทิฐิ เม่ือเกิดสัมมาทิฐิคือความเห็นท่ีถูกตองแลวจะพัฒนาไปสูการกระบวนการของการศึกษา
ซ่ึงก็คือไตรสิกขา ประกอบดวยอธิศีล อธิจิต (สมาธิ) และอธิปญญา กระบวนการศึกษาหรือไตรสิกขานี้
จะบรรลุเปาหมายไดดวยมรรค ๘ คือการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ซ่ึงไดกลาวแลวขางตน ท้ังอธิศีล อธิ
จิตและอธิปญญาจะนําไปสูจุดหมายชีวิตท้ังสามระดับคือประโยชนเฉพาะหนา (ปจจุบัน) ประโยชนใน
ระยะปานกลางและประโยชนสูงสุดท่ีมนุษยจะพึงพัฒนาไปได เปาหมายและประโยชนท่ีจะไดจากการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธท่ีกลาวขางตนจะเปนท้ังเปาหมายและประโยชนของปจเจกบุคคลและ
องคการ 
 จากความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามี ๔ อยาง คือ  
 ๑) พระพุทธศาสนามองวา สิ่งท้ังหลายท้ังปวงเปนธรรมชาติท่ีมีอยูและเปนไปตาม
ธรรมชาติในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และมนุษยก็เปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหง
เหตุปจจัยของธรรมชาตินั้น เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย มนุษยซ่ึงเปน
ธรรมชาติสวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท่ีเปนองครวมอันนี้ 
การท่ีสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เราเรียกวา ความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลก
ท้ังโลก จักรวาลท้ังจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวกหนึ่ง

   อธิศีล 
 

 

  อธิจิต 
 

      

อธิปญญา 

กระบวนการ 
ของการศึกษา 

จุดเร่ิม/ 
เคร่ืองเสริม 

ปจจัยของสัมมาทฐิ ิ ไตรสิกขา มรรค อัตถะ 

-ปรโตโฆสะท่ีดี 
-โยนิโสมนสิการ 

สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ 
สัมมาสต ิ
สัมมาสมาธิ 

สัมมาทิฐิ 
สัมมาสังกัปปะ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ 

สัมปรายิกัตถะ 

ปรมัตถะ 

สัมมาทิฐ ิ

ชีวิตประเสริฐ 
จุดหมายชีวิต 



๗๘ 

หรือประเภทหนึ่งอยูในระบบนี้ มันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย จะเรียกวา เปน
สวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปน ก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี้ 
 ๒) ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทํา
ของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษยทําอะไรข้ึนมา 
ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้ กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบตัวเองบาง และในทํานองเดียวกัน สิ่งท่ี
เกิดข้ึนภายนอก ก็มีผลกระทบตอตัวมนุษยดวย คือ ท้ังในมุมกิริยา และปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบ
สิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตัวเอง ขอสําคัญคือ มองไปใหครบตลอดท่ัวระบบความสัมพันธนี้ 
วาชีวิตและกิจกรรมกระทําของตนเอง ท้ังเปนไปตามระบบเหตุปจจัยแลวก็ทําใหเกิดผลตามระบบเหตุ
ปจจัยนั้นดวย 
 ๓) มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ทางพระเรียกวา เปนทัมมะ คือ เปนสัตวท่ีพัฒนาได 
ขอนี้ถือวาเปนความคิดรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุด การเกิดระบบจริยธรรมในพระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะ
ถือวามนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญของจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทํา
ใหจริยธรรมมีความหมายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุท่ีมนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได 
จริยธรรมจึงเปนระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เชน ทําใหจริยธรรมกับความสุข เปนสภาพท่ีพัฒนา
ไปดวยกันหรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือวา ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการฝกฝน
พัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้นเม่ือพัฒนาแลวสามารถเขาถึงอิสรภาพและ
ความสุขไดจริง อันนี้เปนขอยืนยันของพระพุทธศาสนาวา มนุษยเปนสัตวท่ีพัฒนาไดจนประเสริฐสุด
เขาถึงอิสรภาพและความสุขไดจริง 
 ๔) ความสามารถของมนุษยท่ีพัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือ การทําใหความแตกตางกลายเปน
ความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ เม่ือมนุษยยัง
ไมพัฒนา ทําใหเกิดความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็กลายเปนความ
ขัดแยง ศักยภาพของการพัฒนา คือ การทําใหคนสามารถทําความขัดแยงมีความหมายเปนความ
ประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกตเขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมท้ังหมด 
 เครื่องวัดการพัฒนาของมนุษยท่ีแทจริง คือ การท่ีความสามารถยิ่งข้ึนๆ ในการทําใหความ
เปนอยูรวมกันระหวางมนุษย และสรรพสิ่งท้ังหลายเก้ือกูลเอ้ือประโยชนแกกันมากข้ึน เบียดเบียนกัน
นอยลง และทําใหโลกอุดมสมบูรณงดงามเหมาะแกการอาศัยมากยิ่งข้ึน 
 พระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมายของชีวิตออกเปน ๒ ระดับ คือ จุดหมายระดับโลกียะ และ
ระดับโลกุตตระ การจะเขาถึงแตจุดหมายนั้นมีวิธีการท่ีแตกตางกันและคุณสมบัติของผูสําเร็จในแตละ
เปาหมายก็แตกตางกันเชนกัน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) จุดหมายระดับโลกียะ 
 ในการจะเขาถึงจุดหมายระดับโลกียะนั้น สามารถทําไดโดยการดําเนินชีวิตใหบรรลุ
ประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการมีชีวิตในปจจุบันและในเบื้องหนา ประกอบดวย๑๑๕ 
 ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบัน ท่ีสําคัญ คือ 

                                         
 ๑๑๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, พิมพครั้งท่ี ๖, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๕.  



๗๙ 

  ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว 
  ข) มีเงิน มีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พ่ึงตนไดทางเศรษฐกิจ 
  ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนท่ียอมรับในสังคม 
  ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ 
 ๒) สัมปรายิกัตถะ จุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบื้องหนา ท่ีเปนคุณคาของชีวิตซ่ึง
ใหเกิดความสุขล้ําลึกภายใน โดยเฉพาะ 
  ก) ความอบอุนซาบซ้ึง สุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ 
  ข) ความภูมิใจในชีวิตท่ีสะอาด ท่ีไดประพฤติแตความดีงามสุจริต 
  ค) ความแกลวกลาม่ันใจ ดวยมีปญญาท่ีจะแกปญหานําพาชีวิตไป 
  ง) ความโปรงโลงม่ันใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม 

๒) จุดหมายระดับโลกุตตระ 
 จุดหมายระดับโลกุตตระนั้น จัดเปนจุดหมายสู งสุด หรือปประโยชนอยางยิ่ งใน
พระพุทธศาสนา คือ การมีปญญารูเทาทันความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจิตใจเปน
อิสระ โดย 
  ก) ไมหวั่นไหว หรือถูกครอบงําดวยความผันผวนปรวนแปรตางๆ 
  ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบค้ันจิต เพราะความยึดติดถือม่ันในสิ่งใดๆ  
  ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา 
  ง) เปนอยูและกระทําการดวยปญญา ซ่ึงมองท่ีเหตุปจจัย 
 พระพุทธศาสนาตั้งจุดหมายสูงสุดไวท่ีการบรรลุนิพพาน ซ่ึงจัดวาเปนจุดหมายท่ีมนุษย
สามารถพัฒนาตนเองใหบรรลุถึงไดดวย “การพัฒนา” ซ่ึงในพระพุทธศาสนาใชคําวา “ภาวนา” แปลวา 
ทําใหมี ทําใหเปน การบรรลุนิพพาน มีความสัมพันธกับบุคคลและเง่ือนไขตาง ๆ ในการบรรลุนิพพาน ซ่ึง
จะขอนําเสนอเปน ๒ ประเด็น คือ 
 ๑) นิพพานเปนภาวะท่ีทุกคนอาจบรรลุไดในชาตินี้ 
 คุณลักษณะอยางหนึ่งของนิพพานท่ีวา “สนฺทิฏก” หมายถึง เห็นชัดไดเอง ประจักษไดใน
ชีวิตนี้ และ “อกาลิก” หมายถึง ไมจํากัดกาล, ไมข้ึนตอเวลา เหลานี้เปนการแสดงถึงบรรลุนิพพาน เปน
สิ่งท่ีสามารถบรรลุไดในชาตินี้ ดังมีพุทธพจนตรัสไวดังนี้ 
 ...บุรุษเปนวิญู ไมโออวด ไมมีมารยา เปนคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดง
ธรรม เม่ือเขาปฏิบัติตามคําสั่งสอนก็จักประจักษ แจงดวยปญญาอันยิ่งข้ึนเองซ่ึงประโยชนยอดเยี่ยม ท่ี
กุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือน บวชเปนอนาคาริกโดยชอบ อันเปนจุดหมายของพราหมณ เขาถึงอยู
ในปจจุบันทีเดียว...๑๑๖ 
 ๒) นิพพานเปนจุดหมายท่ีทุกคนเขาถึงได ไมจํากัดชาติ ชั้น หญิง ชาย 
 เม่ือบุคคลใด มีฉันทะ เพียรพยายาม มีความพรอมแลว ก็สามารถบรรลุได ไมมีขอจํากัดวา
จะตองเปนคนชาติ ชั้น วรรณะใด มีฐานะอยางไร ยากจน ม่ังมี เปนหญิง หรือชาย เปนคฤหัสถ หรือ
บรรพชิต ดังมีพุทธพจนตรัสไวดังนี้ 

                                         
 ๑๑๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑/๕๘. 



๘๐ 

 ...ทางนั้น ชื่อวา ทางสายตรง ทิศนั้นชื่อวา ทิศไมมีภัยรถ ชื่อวาไรเสียง ประกอบดวยลอ คือ 
ธรรม มีหิริเปนฝา มีสติเปนเกราะก้ัน ธรรมรถนั้น เราบอกใหมีสัมมาทิฏฐินําหนาเปนสารถี บุคคลใดมี
ยานเชนนี้จะเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม เขายอมใชยานนั้นถึงในสํานักแหงนิพพาน...๑๑๗ 
 การบรรลุนิพพาน แมจะอาศัยความสําเร็จทางจิต (เจโตวิมุตติ) คือ ฌานสมบัติ เปนพ้ืนฐาน
ไมมากก็นอย และผูบรรลุนิพพานก็มีความเก่ียวของกับความสําเร็จทางจิตนั้นอยูเรื่อยๆ ในการดําเนิน
ชีวิต แตนิพพานก็เปนภาวะตางจากความสําเร็จทางจิตเหลานั้น ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต) ไดสรุปเก่ียวกับผลพิเศษของการบรรลุนิพพานไว ๕ ประการ คือ๑๑๘ 
 ๑) ทําใหเกิดความหลุดพนข้ันสุดทายโดยสิ้นเชิง เชน ในทางจริยธรรม มีความไมเห็นแกตัวท่ี
แทจริง กลาวคือ เปนอาการของการท่ีไดทําลายความยึดม่ันในตัวตนลงได ดวยปญญาท่ีมองเห็น
สภาวะของสิ่งท้ังหลาย จึงทําใหความไมเห็นแกตัวนั้นสามารถทําไดโดยไมตองฝน ไมตองอาศัยกําลัง
จิต 
 ๒) ในการท่ีจะประจักษแจงนิพพานนั้น ไมวาผูปฏิบัติจะไดบรรลุความสําเร็จทางจิตไวแลว
สูงเพียงใดก็ตาม เขาจะตองหลุดพนจากความติดใจพอใจในผลสําเร็จทางจิตนั้น กลาวคือ การขามพน
ซ่ึงความผูกพันในผลสําเร็จเหลานั้นไปไดกอนจึงจะบรรลุนิพพานได ซ่ึงถือเปนสวนเติมเต็มของ
ความสําเร็จทางจิต โดยผลสําเร็จทางจิตเทาใดก็ตามท่ีตนเคยไดไวแลว ผูบรรลุนิพพานสามารถใช
ประโยชนไดท้ังหมด เชน ใชเปนท่ีพักผอนหาความสุขยามวางอยางท่ีเรียกวา ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือ 
เปนการนําเอาฌานสมบัติมารับใชการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน   และผลสําเร็จทางจิตท่ีเคยไดไว
แลว ซ่ึงตามปกติยังอาจเสื่อมถอยได กลายเปนภาวะไมเสื่อมถอย นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิม
ความสามารถและขยายวิสัยแหงการเสวยผลสําเร็จทางจิตใหกวางขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
 ๓) การบรรลุนิพพานทําใหกิเลสและความทุกขนั้นสูญเสียไปไดดวยปญญา โดยการดับ
เฉพาะสิ่งท่ีชั่วรายซ่ึงไดแก อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ดับภพชาติ เปนตน และเม่ือดับสิ่งเหลานี้แลว ก็
กลับมีคุณลักษณะท่ีดีเดนข้ึนมาแทน กลาวคือ เปนการดําเนินชีวิตดวยปญญา  และการบําเพ็ญกิจ
ดวยกรุณา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีลําพังความสําเร็จทางจิตไมอาจใหเกิดข้ึนได 
 ๔) การบรรลุนิพพาน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตัวมนุษย เปนการเปลี่ยน
จิตใจ เปลี่ยนลักษณะความคิด เปลี่ยนบุคลิกภาพ มีโลกทัศนและชีวทัศนอยางใหม มีระบบพฤติกรรม
ม่ันคง ดวยเหตุท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจท่ีสําคัญ ๒ ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ความ
คิดเห็น และความเชื่อถือ อันเปนเรื่องทางดานอวิชชา และปญญาอยางหนึ่ง และความรูสึกเก่ียวกับ
คุณคาหรือการสนองความตองการ อันเปนเรื่องทางดานตัณหาและฉันทะอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงผูบรรลุ
นิพพานจะสามารถมองเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะของธรรมดาแหงธรรมชาติ มองเห็นสิ่งท้ังหลาย
พนจากการติดยึดในเวทนาท่ีจะเสพเสวย มองเห็นสิ่งท่ีจะตองปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายไปตามความ
สอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง เปนบุคลิกภาพและระบบพฤติกรรมอยางใหมท่ีรอดพนจากโลกธรรม 
หรือแมจะอยูในโลก แตไมติดโลก 

                                         
 ๑๑๗ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐/๖๕๐. 
 ๑๑๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๒. 



๘๑ 

 ๕) การสนองความตองการของมนุษยตองเปนไปท้ังดานทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกกัตถะ 
และปรมัตถะดวย กลาวคือ ความตองการของมนุษยมิใชตองการเพียงในเรื่องของวัตถุท่ีเปนเรื่องของ
ประโยชนปจจุบันเทานั้น แตมนุษยยังตองการในเรื่องของจิตใจดวย ซ่ึงถือวาเปนประโยชนเบื้องหนา 
และความตองการในประโยชนข้ันสูงสุด ซ่ึงในความสําเร็จทางจิตยังจัดอยูในระดับสัมปรายิกัตถะ คือ 
ประโยชนหรือจุดหมายท่ีล้ําลึกเลยหนาออกไปจากทิฏฐธัมมิกัตถะ เปนระดับออกไป หรือข้ันรอง ยัง
จะตองกาวออกไปอีกสูข้ันสุดทาย คือ นิพพาน ซ่ึงเปนประมัตถะหรือจุดหมายสูงสุด อันเปนสุข
สมบูรณท่ีแทจริง 
 ภาวะทางปญญา ภาวะทางจิต และภาวะทางความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตของผูบรรลุ
นิพพาน ท้ังหมดรวมอยูท่ีหลัก ๓ ประการ คือ วิชา วิมุตติ และกรุณา ซ่ึงหมายถึง   ความหลุดพน 
เปนอิสระโดยอาศัย ความรู การมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง และสงผลใหเปนพลังแผปรีชา
ญาณออกไปสูผูอ่ืนโดยการอุทิศตน และบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม๑๑๙ 
 สรุปไดวา เปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ ๓ ประการขางตน กลาวโดยสรุป
แลวคือการพัฒนาเพ่ือใหมนุษยมีชีวิตอันประเสริฐ ซ่ึงจะตองใชหลักธรรมอริยสัจ ๔ ซ่ึงประกอบดวย
ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค “มรรค” คือหนทางแหงการพนทุกขซ่ึงก็คือชีวิตอันประเสริฐนั่นเอง 
อริยมรรคมีองค ๘ หากกลาวอยางยอก็คือหลักไตรสิกขา ซ่ึงประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา 
เปาหมายการพัฒนามนุษยแนวพุทธสามประการขางตน สามารถพัฒนาไปตามลําดับข้ันสามข้ันตอน 
กลาวคือข้ันตนเปนการพัฒนาระดับศีลหรือไตรสิกขาท่ี ๑ 
 จากความหมายของจุด มุ งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดหลักท่ี
เก่ียวของสามารถสรุปไดตามตารางท่ี ๒.๒๖ ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๖ จุดมุงหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ.  ปยุตฺโต), (๒๕๔๙, หนา ๕) 

พระพุทธศาสนาไดแบงจุดหมายของชีวิตออกเปน ๒  
ระดับคือ  
  ๑. จุดหมายระดับโลกียะ 
  ๒. จุดหมายระดับโลกุตตระ 

พระพรหมคุณาภรณ  
(ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๓๘, หนา ๓๗๔) 

ความคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามี ๔ อยาง คือ  
  ๑. ภาวะทางปญญา 
  ๒. ภาวะทางจิต 
  ๓. ภาวะทางความประพฤติ 
  ๔. การมองเห็นสรรพสิ่งตามความเปนจริง 

                                         
 ๑๑๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๗๔. 



๘๒ 

 
 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนามนุษย ซ่ึงมีความจําเปนจะตองฝกฝน

ตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหการดํารงอยูดวยความไมประมาท ไมเมาในชีวิต เมาในความ
ม่ังมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซ่ึงเปนสิ่งไมถาวรแตประการใดเลย นอกจากธรรมะท่ีเปนยารักษาภายในให
พนจากความทุกข แมเราจะมีความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายเปนกฎธรรมดาของโลก แตถา
รูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลว ยอมดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพไปในตัวเอง 

หลักธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คือ ไตรสิกขา ๓ ศีล ๕ สัปปุริสธรรม ๗ 
พรหมวหิารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีมีจุดมุงหมายใหมนุษยมีชีวิตท่ีประเสริฐ และอยู
รวมกันอยางมีความสุข และไมเบียดเบียนกัน 

การพัฒนาของบุคคลตามแนวพุทธตองตั้งอยูบนหลักภาวนา ๓ คือ กายภาวนา   จิต
ภาวนา และปญญาภาวนา ซ่ึงบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ เพ่ือจะกอใหเกิดประโยชน ๓ 
ประการ๑๒๐ คือ 

๑) ทําใหบุคคลเปนคนดีของสังคม เปนผูมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย แตอยูในกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของสังคม พระพุทธเจาสอนใหบุคคลงดเวนกายทุจริต วจีทุจริต และ
ประพฤติแตกายสุจริต วจีสุจริต อันเปนไปตามหลักของศีล เรียกวา กายภาวนา กายภาวนานี้เปน
วิธีการพัฒนาบุคคลดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกายและวาจา เรื่องท่ีเก่ียวของกับสังคม ใหบุคคล
แสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในดานดีเทานั้น 

๒) ทําใหบุคคลมีจิตใจ และอารมณม่ันคง เปนผูมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผแกคนอ่ืนเปนคนท่ี
เห็นแกประโยชนสวนรวม พระพุทธเจาสอนใหบุคคลงดเวนความโลภ ความพยาบาท   แลวให
ประพฤติแตมโนสุจริต ไมมีความโลภ ไมมีความพยาบาท หรือมีจิตใจเสียสละ และยินดีใหอภัย ตาม
มโนสุจริต เปนการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิท่ีเรียกวา จิตภาวนา 

๓) ทําใหบุคคลไดรู และเขาใจในสิ่งตางๆ อยางถูกตองตามความเปนจริง เปนสัมมาทิฏฐิ 
ละมโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเปนการพัฒนาบุคคล ตามหลักปญญา เรียกวา ปญญาภาวนา การ
ปฏิบัติขอนี้เปนการพัฒนาบุคคลใหเขาใจชีวิตอยางแจมแจง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ 
(ความหลุดพนจากกิเลสไดอยางสิ้นเชิง) ซ่ึงถือเปนปญญาภาวนาเชนกัน๑๒๑ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนานั้นตองพัฒนาตนใหเปนคนดีกอน
แลว สังคมก็จะดีไปดวย ซ่ึงตรงกับขอความท่ีวา “หลักแหงความประพฤติ” หรือแนวทางของการ
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะหลักศีลธรรมเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนท่ีสรางสรรคชีวิตคนใหเปนคนดี ท้ังเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต เพ่ือบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง

                                         
 ๑๒๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๘. 
 ๑๒๑โกศล เพ็ชรวงศ, “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคน : ศึกษาเฉพาะกรณี ผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร “เตรียมผูบริหารการศึกษา” ของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา วัดไรขิง”, วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓). 



๘๓ 

สูงสุดของชีวิต๑๒๒ หลักพ้ืนฐานของมนุษยมีจุดหมายท่ีเหมือนกัน คือ การมีชีวิตท่ีไมมีโทษภัย อยูใน
สังคมท่ีปกติสุข จึงสรางกฎระเบียบข้ึนในสังคมมนุษย คือ ศีล ๕ เปนเสมือนระเบียบปฏิบัติของสังคม 
ไดแก การเวนจากการปลงชีวิตสัตวท่ีมีชีวิต ชีวิตท้ังหลายมีคาเทาเทียมกันท้ังหมด ซ่ึงการท่ีทําให
มนุษยอยูรวมกันกันโดยความเปนระเบียบเรียบรอยและเปนท่ีรองรับของธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล 
จากการเวนถือเอาของท่ีเขามิไดให การไมเบียดเบียนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตดานทรัพยสินของบุคคล
อ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต๑๒๓ การเวนจาการประพฤติผิดในกาม งดเวนจากความประพฤติในการท่ีจะ
ลวงละเมิดคูครองหรือการไมลวงเกินในขอบเขตแหงความเปนสามีภรรยากันซ่ึงดําเนินไปทางกาย ใน
การประพฤติเมถุนดวยประสงคในการเสพอสัทธรรม โดยมีเจตนาลวงเกินอคมนียฐาน (ฐานะมิควรถึง 
หมายถึง สตรีหรือบุรุษท่ีมีเจาของคุมครอง) การเวนจากากรพูดเท็จ งดเวนจากความประพฤติในการท่ี
จะกลาวดวยคําพูดท่ีบิดเบือนจากความเปนจริง โดยมีความจงใจเพ่ือใหผูฟงเขาใจผิดคิดวา คําท่ีกลาว
เท็จนั้นเปนความจริง โดยการแสดงออกทางกาย วาจา การแสดงออกทางกายนั้น หมายถึง กิริยา
อาการท่ีแสดงใหคนอ่ืนเขาใจผิด สวนดานวาจา หมายถึง การพูดใหผูอ่ืนเชื่อดวยดวยถอยคําเท็จโดย
เจตนาการพูดคําหยาบคายดวยถอยคําท่ีคนท่ัวไปไมนิยมพูด การพูดสอเสียดเพ่ือใหผูอ่ืนแตกแยกกัน 
การเวนจากของเมา คือ สุราและมรัยอันเปนท่ีตั้งแตงความประมาท เปนสิ่งเสพติดท่ีทําใหเสีย
สติสัมปชชัญญะ เปนสิ่งท่ีควรงดเวน เพราะสุราและเมรัยเปนเหตุทําใหผูท่ีดื่มมึนเมา ขาดความยั้งคิด 
หลงลืมเลือนดังพระพุทธเจาตรัสวา ดวยโทษของการดื่มสุราเมรัย ๖ ประการ ดังปรากฏในทีฑนิกาย 
ปาฏิวรรค สิงคาลกสูตรวา 
 ...ดูกอนคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซ่ึงการดื่มน้ําเมา อันเปนท่ีตั้งแหงความ
ประมาท ๖ ประการ คือ ความเสื่อมทรัพยอันผูดื่มพึงเห็นเอง ๑ กอการวิวาท ๑ เปนบอเกิดแหงโรค 
๑ เปนเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เปนเหตุไมรูจักอาย ๑ เปนเหตุบั่นทอนกําลังปญญา ๑...๑๒๔ 
 การละเมิดศีล ๕ ยอมกอใหเกิดความไมดีงามสําหรับตนเองและสังคม ความไมสงบ
เรียบรอยในสังคม ความประพฤติผิดในระดับพ้ืนฐานเปนเหตุของความทุกขความเดือดรอน จึงเกิด
ความขัดแยงเอารัดเอาเปรียบ จะทําอะไรก็แสดงออกไปตามความวูวาม ตกอยูในอํานาจของกิเลส
เหลานั้น คือ ไมมีความเขมแข็งในการควบคุมตน เม่ือมีการละเมิดศีล ๕ สภาพจิตใจและรางกาย ก็จะ
กลายเปนเครื่องชวยในการดําเนินชีวิตท่ีราย หรือสนับสนุนการสรางปญหาของมนุษยใหมากยิ่งข้ึน 
พระพุทธองคตรัสสอนใหยึดหลักสําหรับใชในชีวิต คือ หนทางการดําเนินชีวิตมนุษย มีคามประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต การปฏิบัติตามศีลธรรมซ่ึงเปนข้ันพ้ืนฐานของการ
พัฒนามนุษยท่ีสําคัญ ท่ีจะแกไขปญหาเรื่องความทุกข เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสุข 
และหลุดพนจากความทุกข ดับกิเลสไดสิ้นเชิงการประพฤติปฏิบัติจะตองสอดคลองกับจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดของชีวิต คือ การบรรลุถึงนิพพาน อันเปนความสุขอยางยิ่งท่ีชีวิตมนุษยทุกๆ ชีวิต
ตองการ 
   
                                         
 ๑๒๒พระธรรมโกศาจารย, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : 
อรินทรพริ้นติ้งกรุป, ๒๕๓๓), หนา ๓๑. 
 ๑๒๓ที.ปา. (ไทย) ๒๐/๓๑๕/๒๘๐. 
 ๑๒๔ที.ปา. (ไทย) ๑๔/๒๔๘/๑๙๘. 



๘๔ 

 สรุปไดวา ดังนั้น มนุษยจึงเปนผูกระทํา หรือผูสรางใหเกิดมีคุณสมบัติดังกลาวนี้ ใหเกิดการ
พัฒนาในแงความเปนมนุษย และมนุษยก็ยังเปนผูท่ีถายทอดคุณสมบัติท่ีตนทําใหมีข้ึนไปสูภายนอก 
ซ่ึงเปนการพัฒนาในแงของทรัพยากรมนุษย ดวยเหตุนี้เม่ือพระพุทธศาสนาเนนความสําคัญของมนุษย
ดวยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอมนุษยในแงบทบาทท่ีควรพิจารณาตอไป 
 จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา และผล
การศึกษาของนักวิชาการตางๆ ผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดหลักท่ีเก่ียวของสามารถสรุปได
ตามตารางท่ี ๒.๒๗ ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

โกศล เพ็ชรวงศ, (๒๕๔๓,  
หนา ๓๓) 

หลักธรรมท่ีมีจุดมุงหมายใหมนุษยมีชีวิตท่ีประเสริฐ คือ 
 ๑. ทําใหบุคคลเปนคนดีของสังคม 
 ๒. ทําใหบุคคลมีจิตใจ และอารมณม่ันคง 
 ๓. ทําใหบุคคลไดรู และเขาใจในสิ่งตางๆ อยางถูกตอง 

พระธรรมโกศาจารย ,  ศ .ดร . 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๓๓, หนา ๓๑) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนานั้น
ประกอบดวย 
 ๑. หลักแหงความประพฤติ 
 ๒. พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต 

  
 ๔. การวางแผนทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 หลักพุทธธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีความจําเปนจะตอง
ฝกฝนตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือใหดํารงอยูดวยความไมประมาท และธรรมะก็จะเปนยา
รักษาใจท่ีรักษาใหพนจากความทุกข แมเราจะมีการเกิด ความแก ความเจ็บ และความตายนี้เปนกฎ
ของโลก เม่ือรูจักกฎของโลกแลว ถารูจักพัฒนาตนใหปฏิบัติตอการดําเนินชีวิตท่ีดีแลวยอมจะพัฒนา
ตนเองอยางมีคุณภาพ 
 หลักธรรมท่ีนํามาวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในท่ีนี้จะวิเคราะหหลักธรรมท่ี
เก่ียวกับการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ สุจริต ๓ 
 สุจริต คือการประพฤติชอบ การประพฤติดี หรือความประพฤติดี ใชคําวาการ เปนเรื่อง
ของกายและวาจา สวนท่ีใชคําวา ความ เปนเรื่องของจิตใจ มโนสุจริต การประพฤติท่ีเปนเหตุให
บุคคลเปนคนดี อันเปนท่ีพึงประสงค เปนท่ีปรารถนาของอารยชน โดยเหตุท่ีคนเราจะมีคุณคา หรือมี
ความดีพอท่ีคนอ่ืนจะเห็นความสําคัญ และใหความสําคัญแลวยกยองนับถือ หรือไวเนื้อเชื่อใจ ยอมคบ
หาสมาคมดวย ก็เพราะมีดีอยูในตัว เชน การประพฤติดี หรือความประพฤติดี ดีประเภทนี้ เปนความดี
ข้ันพ้ืนฐานในตัวคนเพราะคนท่ีมีความประพฤติดีเปนพ้ืนฐานแลว แมดีอยางอ่ืนจะบกพรองไปบาง ก็
ยังเอาตัวรอดเปนท่ีไวเนื้อเชื่อใจของคนอ่ืนได หรือยังพอท่ีจะแสวงหาความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง



๘๕ 

ได พระพุทธศาสนาไดวางหลักสุจริตธรรมเปนเครื่องกําหนดวัดบุคคลวา เปนผูมีความประพฤติดี 
จําแนกตามทวารเปน ๓ ทาง ดังนี้ 
 ๑) กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย การงดเวน คือ ไมใชกายทําความชั่วเลวทรามตอ
ผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน จําแนกเปน ๓ อยาง คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจาการลักทรัพย เวนจาการ
ประพฤติผิดในกาม 
 ๒) วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา การงดเวน คือ ไมใชคําพูดท่ีชั่วหยาบตอผูอ่ืน จําแนก
เปน ๔ อยาง คือ เวนจากการพูดเท็จ เวนจาการพูดสอเสียด เวนจาการพูดคําหยาบ  และเวนจากการ
พูดเพอเจอ 
 ๓) มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ ความรูจักยั้งคิดไมปลอยจิตใหคิดชั่วรายปองราย
ทรัพยสิน หรือชีวิตของผูอ่ืน แตใหคิดดีถูกตองตามหลักกุศลธรรม จําแนกเปน ๓ อยาง    คือ ความไม
โลภอยากไดของเขา ความไมพยาบาทปองรายเขา ความเห็นชอบตามคลองธรรม 
 สุจริต ๓ อยางนี้ เปนสิ่งท่ีมนุษยควรทํา ควรประพฤติใหเกิดข้ึนในตนเอง๑๒๕ เม่ือมนุษย
ปฏิบัติตามหลักธรรมดังกลาวแลวจะทําใหมนุษยอยูอยางมีความประเสริฐสุขและหลักธรรมท่ีมนุษย
ควรพยายามเขาถึงใหไดสมํ่าเสมอ หรือสุขอันชอบธรรมท่ีมนุษยพึงมี ซ่ึงมนุษยจะสมบูรณไดก็เพราะ
สุข ๔ อยางนี้ คือ 
 ๑) อัตถิสุข สุขเกิดแกความมีทรัพย ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวา ตนมีโภคทรัพยท่ีไดมาดวยน้ํา
พัก น้ําแรง ความขยันหม่ันเพียรของตน และโดยชอบธรรม บุคคลท่ีขยันทํางานเก็บเงินไวไดเปน
จํานวนพอเพียง ยอมมีความสบายใจ ภูมิใจในความพยายามของตน ถือวาเปนความสุขประการหนึ่ง 
 ๒) โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวาตนไดใชทรัพยท่ีไดมา
โดยชอบธรรมนั้นเลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบําเพ็ญประโยชน 
 ๓) อนณสุข สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ ความภูมิใจ ความอ่ิมเอิบใจวา ตนเปนไท  ไมมี
หนี้สินติดคางใคร ความไมเปนหนี้เปนสุขอยางไรนั้น คนท่ีไมเปนหนี้เทานั้นรูสึกได และความเปนหนี้
จะเปนทุกขเพียงใด คนท่ีมีหนี้เทานั้นถึงจะรูสึกไดเชนกัน 
 ๔) อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครๆ ติเตียนไมได ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ คนจะมี
ความสุขแทตองพ่ึงการงานท่ีไมมีโทษ คือ ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ไมเปนท่ีครหาของปวงชน สุข
ขอท่ี ๔ นี้นับวามีคามากท่ีสุดกวาสุข ๓ ขอขางตน๑๒๖ 
 เม่ือมนุษยมีความสุขทางโภคทรัพยแลวมนุษยควรระลึกถึงคุณธรรมประจําตัวของอุบาสก 
อุบาสิกา หรือองคคุณของอุบาสิกา อุบาสกอยางยอดเยี่ยม ซ่ึงเรียกวา อุปาสก อุปาสิกธรรม คือ 
 ๑) ประกอบดวยศรัทธา ตองมีความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัยอยางม่ันคงไมหวั่นไหว  
ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญ และสูงสุด มีความเชื่อประกอบดวยปญญา คือ เชื่อในบุคคลและสิ่งควร
เชื่อตามหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีกําหนดไว ๔ ประการ คือ เชื่อวาพระผูมีพระภาคเปนพระ

                                         
 ๑๒๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 
 ๑๒๖แกว ชิดตะขบ, รวมวิชานักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๑๓๒. 



๘๖ 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจริง เชื่อวากรรมดีกรรมชั่วมีอยูจริง เชื่อวาผลแหงกรรมดีกรรมชั่วมีอยูจริง 
และเชื่อวาสรรพสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
 ๒) มีศีลบริสุทธิ์ ตองมีศีล ๕ อันเปนศีลของอุบาสก อุบาสิกา ท่ีไมดาง ไมพรอย ไมขาด ไม
ทะลุ รวมถึงมีความประพฤติ และเลี้ยงชีพเปนแบบอยางไดดวย 
 ๓) ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล ตองเปนผูมุงหวังผลจากการกระทําดวย
เรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมตื่นขาวเลาลือโชคลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขอ
อํานาจดลบันดาล เพราะพระพุทธศาสนาสอนไมใหถือเชนนั้น แตสอนใหเชื่อวาเรามีกรรมเปนของของ
ตน เราทําดีจักไดดี ทําชั่วจักไดชั่ว 
 ๔) ไมแสวงเขตบุญนอกพุทธศาสนา ตองไมยอมเชื่อถือ ไมยินดี ไมปฏิบัติกิจ หรือพิธีตางๆ 
อันมิใชหลักทางพระพุทธศาสนา โดยแสวงหาแตทักขิไณยบุคคล คือ พระภิกษุสุปฏิปนโน ใน
พระพุทธศาสนาท่ีควรแกทักษิณา และจัดเปนบุญเขตชั้นยอดของชาวโลก 
 ๕) บําเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนา ตองมีความริเริ่มกระทําการสงเสริมสนับสนุนกุศลกิจใน
พระพุทธศาสนาเปนเบื้องตน โดยเปนผูออกนําในการอุปถัมภบํารุงคุมครองพระพุทธศาสนา เม่ือจะ
ทําบุญกุศลมีทานเปนตน ก็ทําในภิกษุสงฆกอน แลวจึงควรทําบุญตามลัทธิศาสนา และประเพณีอ่ืนๆ 
โดยไมผิดศีลธรรม๑๒๗ 
 สรุปไดวา หลักธรรมท่ีนํามากลาวถึงเปนหลักธรรมท่ีมนุษยควรนําไปปฏิบัติเพ่ือเปน
แนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความม่ันคง และเจริญตลอดไป  
 จากความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา และผล
การศึกษาของนักวิชาการตางๆ ผูวิจัยไดสังเคราะหประมวลแนวคิดหลักท่ีเก่ียวของสามารถสรุปได
ตามตารางท่ี ๒.๒๘ ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๘ การวางแผนทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. ผูมีความประพฤติดี จําแนกตามทวารเปน ๓ ทาง ดังนี้ 
 ๑. กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย 
 ๒. วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา  
 ๓. มโนสุจริต ความประพฤติดีทางใจ  

 
แกว ชิดตะขบ, (๒๕๔๙, หนา 
๑๓๒) 

มนุษยจะสมบูรณไดก็เพราะสุข ๔ อยางนี้ 
 ๑. อัตถิสุข สุขเกิดแกความมีทรัพย 
 ๒. โภคสุข สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค 
 ๓. อนณสุข สุขเกิดแตความไมเปนหนี้ 
 ๔. อนวัชชสุขสุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ 
 

                                         
 ๑๒๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔๐. 



๘๗ 

 
 พระพุทธองคทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎกวา 
สิกขา ๓ ประการ คือ 
 ๑. อธิศีลสิกขา 
 ๒. อธิจิตสิกขา 
 ๓. อธิปญญาสิกขา๑๒๘

 

 ความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา ขอปฏิบัติ 
ท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา ๓ ประการ เพ่ือฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไป        
จนบรรลุเปาหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๑๒๙ คําวา ไตรสิกขา มีรากศัพทมาจากคําสองคํา คือ 
 ๑) ไตร หรือ ตรี เปนภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีวา ติ แปลวา สาม และ ๒) คําวา สิกฺขา 
 เปนภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตวา ศิกฺษา หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรม 
ความประพฤติใหบริสุทธิ์๑๓๐สวนคําวา ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องคประกอบ ๓ ประการ คือ อธิศีล
สิกขา,อธิจิตสิกขา, อธิปญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปฎกดังนี้ 

๑) อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมในทางความ
ประพฤติอยางสูง ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีรมหานีทเทส วาอธิศีลสิกขาเปนอยางไร 
 คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสังวรในพระปาติโมกข สมบูรณดวย 
อาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยูคือ สีลขันธเล็ก 
สีลขันธใหญ ศีลเปนท่ีพ่ึง เปนเบื้องตน เปนความประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง  
เปนหัวหนา เปนประธานเพ่ือความถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนกุศล นี้ชื่อวา อธิสีลสิกขา๑๓๑โดยการ
ฝกอบรมศีลนั้น มุงเนนท่ีการสํารวมเพ่ือใหเกิดความบริสุทธิ์ในการกระทําเปนเกราะก้ันกิเลสท้ังหลาย
ท่ีจะกอใหเกิดความเดือดรอน และการเบียดเบียน ดังท่ีแสดงในมาติกากถา คัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา 
“เนกขัมมะ ชื่อวา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวาก้ันกามฉันทะ.ความสํารวม ชื่อวา อธิสีลสิกขา... 
อพยาบาท ชื่อวา สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายวา ก้ันพยาบาท.อรหัตตมรรค ชื่อวา สีลวิสุทธิ เพราะมี
ความหมายวา ก้ันกิเลสท้ังปวง”๑๓๒ 

๒ ) อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมจิตเพ่ือใหเกิด
คุณธรรมเชนสมาธิอยางสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลายดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตต      
นิเทส คัมภีรมหานิเทส วาอธิจิตสิกขา เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศล
ธรรมท้ัง หลายบรรลุปฐมฌานท่ีมีวิตก วิจาร ปติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู เพราะวิตกวิจาร  
สงบระงับไปแลว บรรลุติยฌาน มีความผองใสในภายใน มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่งผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวิจาร    
มีแตปติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยูเพราะปติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนาม

                                         
๑๒๘องฺ.ติก. ( ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙. 
๑๒๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) , หนา ๑๐๗. 
๑๓๐องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐. 
๑๓๑ขุ.ม. (ไทย ) ๒๙/๑๐/๔๘. 
๑๓๒ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 



๘๘ 

กาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขเพราะละสุขและ
ทุกขไดแลว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลว บรรลุจตุตถฌานท่ีไมมีทุกข ไมมีสุข มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาอยูนี้ ชื่อวา อธิจิตสิกขา๑๓๓โดยการฝกอบรมจิตนั้น มุงเนนท่ีความตั้งม่ันแหงจิต, การทํา
ใจใหสงบแนวแนเพ่ือใหจิตบริสุทธิ์ ไมฟุงซาน เปนกลาง ปราศจากอคติ ดังท่ีแสดงในมาติกากถา 
คัมภีรปฏิสัมภิทามรรควา “ชื่อวาจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายวา ไมฟุงซาน. .ความไมฟุงซาน ชื่อวา
อธิจิตสกิขา”๑๓๔

 

 ๓) อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง) หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา
เพ่ือใหเกิดความรูแจงอยางสูง การรูชัดตามความเปนจริงในอริยสัจ ๔ เปนลําดับไปจนทําใหแจง 
ท้ังเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ สามารถทําลายอาสวะกิเลสใหหมดไป ดังคําอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส 
คัมภีรมหานิทเทส วาอธิปญญาสิกขา เปนอยางไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวย
ปญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหบรรลุถึงความสิ้นทุกขโดยชอบเธอ
รูตามความเปนจริงวา “นี้ทุกข”...“นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข)”...“นี้ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข )”... 
“นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติเครื่องดําเนินไปสูความดับทุกข)” เธอรูตามความเปนจริง 
วา “เหลานี้อาสวะ” “นี้อาสวสมุทัย” “นี้อาสวนิโรธ” “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อวา  
อธิปญญสิกขา๑๓๕โดยการฝกอบรมปญญานั้น มุงเนนท่ีการรูและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง
เพ่ือใหเกิดความเห็นท่ีบริสุทธิ์ จึงจะสามารถทําลายกิเลสได ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีปฏิสัมภิทา
มรรควา “ชื่อวาทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายวาเห็น ความเห็นชื่อวาอธิปญญาสิกขา๑๓๖  
การฝกอบรมท้ัง ๓ ดาน จึงมีวัตถุประสงคโดยรวมเพ่ือการทําลายกิเลสอันเปนเครื่องเศราหมอง 
ของบุคคล ดังท่ีพระพุทธองคทรงดํารัสวา “สําหรับบุคคลผูตื่นอยูตลอดเวลาหม่ันศึกษาไตรสิกขา 
ท้ังกลางวันและกลางคืน นอมจิตเขาหานิพพาน อาสวะท้ังหลาย ยอมตั้งอยูไมได”๑๓๗

 ท้ังนี้  
พระสารีบุตรไดแสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงคเพ่ิมเติมไวในคัมภีรมหานิเทสวา 

๑. เพ่ือไมประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรูในเหตุท่ีทําใหประพฤติผิดนั้น 
๒. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรูวาเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ 
๓. เพ่ือกําจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 
๔. เพ่ือทางแหงญาณ เพราะรูเหตุแหง ความลังเลสงสัยวาเกิดจากสิ่งท่ีนาปรารถนาและสิ่ง

ท่ีไมปรารถนา 
๑. เพ่ือกําจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริตมิจฉาทิฏฐิ 

มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติมิจฉาสมาธิ มิจฉา
ญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะไดสมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มีปญญาท่ีรักษาตน๑๓๘ 
 

                                         
๑๓๓ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๓๔ขุ.ป (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๓๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๓๖ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๓๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 
๑๓๘ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๙ สรุปหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา 

 
 

๒.๓ ขอมูลพ้ืนที่วิจัย 
        สหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานี  เปนองคกรรวม ๓ สหกรณการเกษตรสหกรณยังได
เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณตางๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดตางๆ  จํานวน ๒๖ สหกรณมีสวน
รวมและนโยบายท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาบุคคลากรให
ดําเนินกิจการได ตรงตามวัตถุประสงค ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีในการวิจัย ดังนี้ 
        ๑. สหกรณการเกษตร อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี       
        ๒. สหกรณการเกษตร อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
        ๓. สหกรณการเกษตร อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

๑.๑ สหกรณการเกษตร อําเภอลําลูกา จังหวัดปทุมธานี จํากัด เปนสหกรณขนาดใหญ ณ 
วันสิ้นปทางบัญชี มีสมาชิกท้ังสิ้น ๒,๖๖๑ คน ดําเนินธุรกิจใหบริการสมาชิกอยางครบวงจร 
ครอบคลุมทุกดาน ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจบริการ โดย
สหกรณมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี ๔๔/๓ หมู ๕ ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี และมีโรงสี
ขนาดกําลังการผลิต ๔๐ ตัน/วัน ณ วันสิ้นปทางบัญชีลาสุด สหกรณมีทุนดําเนินงานท้ังสิ้น ๔๘๘ ลาน

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

องฺ.ติก. (ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒ สิกขา ๓ ประการ คือ 
 ๑. อธิศีลสิกขา 
 ๒. อธิจิตสิกขา 
 ๓. อธิปญญาสิกขา 

พระธรรมปฎ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๓,หนา  ๖๐๗) 

ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา ๓ ประการ 
 ๑. เพ่ือฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา  
 ๒. ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา ๓ ประการ 

 ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗ 

 
สําหรับบุคคลผู ตื่ นอยู ตลอดเวลาห ม่ัน ศึกษาไตรสิกขา 
ท้ังกลางวันและกลางคืน 
๑. เพ่ือไมประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ  
๒. เพ่ือละเมถุนธรรม  
๓. เพ่ือกําจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 
๔. เพ่ือทางแหงญาณ  
๕. เพ่ือกําจัดมลทินของตน 

 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙) ขอปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา 
๑. อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง) 
๒. ทุกขสมุทัย 
๓. ทุกขนิโรธ 



๙๐ 

บาท ทุนสํารอง ๑๗ ลานบาท ทุนเรือนหุน๖๓ ลานบาท ดําเนินธุรกิจโดยจายเงินกูแกสมาชิกระหวาง
ป ๒๒๑ ลานบาท รับฝากเงินระหวางป ๑๐๔ ลานบาท จัดหาสินคามาจําหนาย ๑๔๒ ลานบาท 
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ๑๖๐ ลานบาท แปรรูปผลิตผลการเกษตร ๘๐ ลานบาท รวมปริมาณ
ธุรกิจ ๗๐๗ ลานบาท นอกจากนี้สหกรณยังไดเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณตางๆ ภายในจังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดตางๆ ในดานการรับฝากเงินตอกัน จํานวน ๒๖ สหกรณ รวมเงิน ๓๕ ลานบาท สหกรณมี
กําไรสุทธิประจําป ๗.๔ ลานบาทจัดสรรกําไรสูสมาชิกในรูปของเงินปนผล ๒.๖ ลานบาท เงินเฉลี่ยคืน
ตามสวนธุร กิจ ๔๕๐,๐๐๐  บาท และยังจัดสรรไว เปนทุนเ พ่ือพัฒนากิจการสหกรณ  ทุน
สาธารณประโยชน และทุนศึกษาอบรมอีกสวนหนึ่ง ในรอบปสหกรณยังใหการชวยเหลือสวัสดิการแก
สมาชิกสหกรณ สังคม และชุมชนในดานตางๆ เชน มอบเงินแกโรงเรียน ๒๑ โรง จํานวนเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท มอบเงินแก มัสยิดและวัด ๑๔ แหง จํานวนเงิน ๑๐,๔๐๐๐ บาท มอบคา
รักษาพยาบาลแกสมาชิก จํานวนเงิน ๑๔๓,๕๘๓ บาท ชวยเหลือสงเคราะหศพสมาชิก จํานวนเงิน 
๑๔๓,๐๐๐ บาท มอบเงินรับขวัญบุตรเกิดใหมสมาชิก๑๕,๐๐๐ บาท และในวันประชุมใหญสหกรณ
ยังไดมอบรางวัลตางๆ แกสมาชิกมากมาย 

สหกรณท่ีมีความเขมแข็ง มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน ๑๕ คน เจาหนาท่ีสหกรณ
จํานวน ๔๒ คน  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณจํานวน ๒ คน โดยสหกรณไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนสํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ในการใหการสนับสนุน
กิจการของสหกรณ ซ่ึงนับไดวาสหกรณเปนองคกรชุมชนท่ีมุงชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทรตอกัน 
รวมถึงสรางความเขมแข็ง ใหแกชุมชนอยางแทจริงตามหลักการสหกรณ และตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว๑๓๙ 

๑.๒ สหกรณการเกษตรคลองหลวงปทุมธานี เปนสหกรณขนาดใหญ ณ วันสิ้นปทางบัญชี 
มีสมาชิกท้ังสิ้น ๑,๖๐๔ ราย  สหกรณฯ ดําเนินธุรกิจสินเชื่อ รับฝากเงิน รวบรวมผลิตผลและแปรรูป
ขาวเปลือก มีพ้ืนท่ีดําเนินงาน ๒ แหง คือสํานักงานสหกรณ ตั้งอยูท่ี ๒/๘ ม. ๗ ต. คลองสอง อ. คลอง
หลวง จ. ปทุมธานี และตลาดกลางผลิตผลการเกษตร ตั้งอยู ท่ี ต. คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ. 
ปทุมธานี ซ่ึงมีเครื่องอบลดความชื้น ฉางเก็บขาวเปลือก และโรงสีขาวขนาดกําลังผลิต ๖๐ ตัน/วัน ณ 
วันสิ้นปทางบัญชีลาสุด สหกรณฯ มีทุนดําเนินงานท้ังสิ้น ๒๙๓ ลานบาท ทุนสํารอง ๓ ลานบาท ทุน
เรือนหุน ๓๓.๕ ลานบาท ในระหวางป จายเงินกูใหสมาชิก ๔๙.๗ ลานบาท จัดหาสินคามาจําหนาย 
๑๖๗.๙ ลานบาท รวบรวมผลผลิตและแปรูป ๙๔.๙ ลานบาท รับฝากเงิน ๘๓.๒ ลานบาท  รวม
ปริมาณธุรกิจ ๓๙๖ ลานบาท  สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป จํานวน ๔.๕๗ ลานบาท ซ่ึงจัดสรรกําไร
สูสมาชิก ในรูปของเงินปนผล ๑.๙๓ ลานบาท เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ ๐.๖๒๔ ลานบาท และยัง
จัดสรรไวเปนทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ ๐.๔๕ แสนบาท ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ ๐.๔๕ แสนบาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก ๐.๒๖ แสนบาท ในระหวางปสหกรณฯ มีการใชทุนศึกษาอบรมทางสหกรณเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูใหแกกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณฯ เปนจํานวนเงิน ๓๒,๔๘๓ บาท  ใชทุนเพ่ือ

                                         
๑๓๙สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี, สหกรณการเกษตรลําลูกกา จัดประชุมใหญสามัญประจําป, 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา :  http://webhost.cpd.go.th/pathum/new_140955.html ( ๙ มกราคม ๒๕๕๙). 
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สวัสดิการสมาชิก เปนเงิน ๒๓๑,๔๖๓ บาท ใชทุนสาธารณประโยชน เปนเงิน ๒๗,๑๐๖ บาท เพ่ือ
ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี และในวันประชุมใหญสามัญประจําป สหกรณฯ ยังไดมีการมอบรางวัลตางๆ 
แกสมาชิกและจัดเวทีสันทนาการพบปะสังสรรคใหแกสมาชิกสหกรณไดผอนคลายในตอนเย็นดวย 

สหกรณจังหวัดปทุมธานี ไดกลาวเพ่ิมเติมอีกวา สกก.คลองหลวง จํากัด เปนสหกรณท่ี
เขมแข็ง มีคณะกรรมการ จํานวน ๑๕ คน มีผูตรวจสอบกิจการ จํานวน ๓ คน และขอขอบคุณและชื่น
ชมแทนคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ ดวยท่ีสมาชิกของสหกรณฯ ไดเห็นความสําคัญของ
การประชุมใหญสามัญประจําปและใหความรวมมือเปนอยางดีในการประชุมในครั้งนี้ โดยสหกรณฯ 
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนสํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี องคการสวนบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงใหการ
สนับสนุนกิจการของสหกรณ ซ่ึงนับไดวาสหกรณเปนองคกรชุมชนท่ีมุงชวยเหลือซ่ึงกันและกันเอ้ือ
อาทรตอกัน รวมถึงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ตามหลักการสหกรณอยางแทจริง๑๔๐ 

๑.๓ สหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด นายวิรัตน พวงศิลป ประธานกรรมการสหกรณ
การเกษตรสามโคก จํากัด ไดดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ในปท่ีผานมาโดย
สรุปวา สหกรณมีสมาชิก ๑ ,๒๖๔ คน มีทุนเรือนหุน ๑๒ ,๔๔๖ ,๒๕๐.๐๐บาท เงินสํารอง 
๒,๗๒๙,๖๓๗.๒๓ บาท เงินรับฝาก ๑๕๘,๖๓๐,๙๑๘.๒๐ บาท กําไรสุทธิ ๑,๓๙๗,๑๘๕.๘๖ บาท 
และมีทุนดําเนินการจํานวนกวา ๑๘๒ ลานบาท๑๔๑ 

 สรุปวา พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนวิธีการยกระดับขีด
ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลกรโดยความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษยวา 
มีความตองการลาภ ยศ ชื่อเสียง แกวแหวน เงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ การยอมรับจากสังคมและเพ่ือน
รวมงาน ตองการตําแหนงท่ีสูงข้ึนและตองการท่ีจะประสบผลสําเร็จในชีวิตของการทํางาน นอกจากนี้ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยังวิธีการดวยการใหการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม การใหการฝกอบรม 
และการพัฒนาศักยภาพเฉพาะดานนั้น ทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งท่ีผิดพลาดเพ่ือปรับปรุงแกไขในดีข้ึน
และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติขอตนอยางดีท่ีสุด ในทัศนะทางพระพุทธจะเนนย้ําและใหความสําคัญ
ใน ๓ ประเด็น ไดแก การพัฒนาระบบของศีล การพัฒนาระบบของสมาธิ และการพัฒนาระบบของ
ปญญา เรียกวา ไตรสิกขา ท่ีจะสามารถตอบโจทยการพัฒนาไดทุกรูปแบบจนสามารถนําไปสูความสงบ 
สะอาด และสวางไดอยางแทจริง ดังนั้น ผูบริหารงานหรือผูบังคับบัญชาจะตองมีความเขาในพฤติกรรม
ของมนุษยอยางแทจริงจึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้นดวยการสรางความ
พอใจใหเกิดข้ึนแกบุคคลากรขององคการ 
  

                                         
๑๔๐สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี, สหกรณการเกษตรลําลูกกา จัดประชุมใหญสามัญประจําป, 

[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://webhost.cpd.go.th/pathum/new_140955.html ( ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙). 
๑๔๑สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย, ประชุมใหญฯ สมาชิกสหกรณการเกษตรอําเภอสามโคก, 

[ออนไลน ]. แหลง ท่ีมา : http://clt.or.th/PrNews/index.php?name=news&file=readnews&id=112  
( ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙). 
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๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงได
นําเสนอ ดังตอไปนี้ 
  ๒.๔.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีอยูมากมายซ่ึงสวนใหญจะอธิบายตามแนว
ของการพัฒนาทุนมนุษย ดังตอไปนี้  
  ณัฐชนันตร  อยูสีมารักษ ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธ
ธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  
 ๑. สภาพปญหาและอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสถานศึกษาของรัฐสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา ท้ัง ๓ ดานไดแก ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา และดานการพัฒนา 
โครงการ ดานการฝกอบรมขาราชการครูมีการอบรมจํานวนมาก ท่ีไมตรงกับความตองการ ขาดการมี
สวนรวม ขาดความม่ันใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน ขาดการกระจายอํานาจ จัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามความสนใจของตนเอง ไมยึดหลักแหงความแตกตาง ซ่ึงสงผลให
ครูเกิดความเบื่อหนาย ไมนําความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนางานในหนาท่ีเทาท่ีควร ดานการศึกษา และ
การพัฒนา สืบตอเนื่องมาจากเม่ือครูไดเล็งเห็นความสําคัญ ตระหนัก ถึงเปาหมายในการดําเนินชีวิต    
ความตองการความเจริญเติบโต ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ครูแตละทานจึงไปศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาตนเอง และใชความรูท่ีไดมาปรับใชในการทํางานตอไป 
 ๒. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  พบวา องคกรทุกองคกรตองมีการพัฒนาบุคลากร เ พ่ิมพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม จิตใจ และสติปญญาท่ีจะสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องคกร ตลอดจนใหบุคลากรตระหนักในคุณคาของตนเองท่ีมีตอองคกร และการสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคลากร สรางความกาวหนาในตําแหนงงาน ชวยนําพาองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมาย
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมตอสถานศึกษาของรัฐ
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 
     ๓.๑ รูปแบบการฝกอบรม พบวา ครูจะมีพฤติกรรมท่ีดีอยู ท่ีภาคนโยบายของฝาย
ผูบริหารระดับสูงระดับกลาง และระดับลางสุดท่ีมีบทบาทสําคัญ ดานสมาธิ พบวา การรูจักการนํา
สถานการณท่ีมีความเหมาะสมของคุณธรรมในการสอนนักเรียน มีการแทรกหลักธรรมใหเด็กเกิด
จิตสํานึกเกิดความตระหนักตอพฤติกรรมท่ีไมดี และ ดานปญญา พบวา การสรางสถาบันท่ีดี ควรท่ีจะ
ระบุหลักสูตรท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยท่ัวไปจะตองมีแรงบันดาลใจอยางมากและเกิดกอนจะมาเปน
นักศึกษาครู เนนท่ีองคความรูดานวิชาการแบบครบวงจร 
    ๓.๒ รูปแบบการศึกษา พบวา การสงเสริมการศึกษาดานศีลธรรมของทรัพยากรมนุษย
กรุงเทพมหานครอยูท่ีระดับนโยบายของผูบริหารทุกระดับท่ีใหความสําคัญกับเนื้อทางพระพุทธศาสนา 
ดานสมาธิ พบวา การสงเสริมใหครูไดมีโอกาสฟงเทศน ฟงธรรมบรรยายบอย ๆ และการจัดโครงการ
ฝกอบรมสมาธิ การสัมมนา การศึกษาดูงานในตามสถานท่ีตาง ๆ และการสงเสริมการศึกษาตาม
หลักสูตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก และดานปญญา พบวา ตองผูกโยงไปดวยระบบการศึกษาแบบ



๙๓ 

พระสงฆเพ่ือใหเกิดลักษณะทางปญญาในทางท่ีถูกโดยเฉพาะการใชโสตปราสาทท้ัง ๕ ในการรับฟง
ธรรม การใชความคิดในการวิเคราะห และการใชองคธรรมมาภาวนาในรูปแบบการปฏิบัติธรรม 
    ๓.๓ รูปแบบการพัฒนา พบวา ขาราชครูจะมีความรูดีจะตองใชท้ังหลักปรัชญา ศาสตร
และศิลปท่ีผนวกกับองคความรูในทางพุทธศาสนา ดานสมาธิ พบวา การพัฒนาสมาธิเพ่ือการเปนผูมี
จิตใจท่ีดีเปนตนแบบท่ีดีใหกับสังคม มีจิตใจท่ีม่ันคง มีอารมณคงท่ี มีอุดมการณ และมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู และดานปญญา พบวา การพัฒนาบทบาทในการทําหนาท่ีความเปนครูใหสมบูรณแบบ
โดยเฉพาะองคความรูท่ีเกิดจากการศึกษา และเกิดจากประสบการณผานการทํางาน  บวกกับจิต
วิญญาณในแงบวกท่ีมองเพ่ือรวมสายอาชีพเดียวกัน  
    สําหรับผลการตรวจสอบ และการประเมินรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
พุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานครพบวา๑. รูปแบบการฝกอบรมทรัพยากร
มนุษย พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก ๔.๑๒  ๒. รูปแบบดานการศึกษาทรัพยากรมนุษย พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ๔.๐๘ และ ๓. รูปแบบดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ๔.๑๕๑๔๒  

วิชญาภา เมธีวรฉัตร ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนลาง  พบวา 

๑. สภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนลาง ๒ ในดานการฝกอบรมมีนโยบายการจัดการอบรมบุคลากร เชิญวิทยากรท้ังภายใน
และภายนอกมาอบรม ในดานการศึกษา สนับสนุนการศึกษาตอของบุคลากรในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางาน และในดานการพัฒนา มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนางานของ
ตนเอง พัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามลักษณะ ๕ 
ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาการ ดานทักษะ ดานเจตคติ ดานความคิดสรางสรรค นั้น บุคลากร
ควรมีบุคลิกภายนอกท่ีดี และเปนแบบอยางท่ีดี มีความเปนผูนําทางวิชาการ บุคลิกภายใน ตองเปน
คนท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม มีเจตคติท่ีดี เปนคนใจเย็น อารมณดี มีทัศนะคติท่ีดี มองโลกในแงดี  

๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง ๒ 
ดานศีล ไดสงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานอยางเต็มท่ีมีการจัดอบรมถือศีลและ
ปฏิบัติธรรมประจําป การฝกอบรมข้ันศีล คือ ฝกกาย วาจา ข้ันสมาธิ คือ ฝกจิตใจ ข้ันปญญา คือ  ฝก
องคความรู ในการพัฒนา ดานสมาธิ มีการสงเสริมใหบุคลากรทําสมาธิใหจิตใจมีความสงบสุขกอน
ปฏิบัติงานอยูเสมอ ดานปญญา สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงาน โดยใชหลักความเห็นชอบ และคิด
ชอบในการทํางาน 

๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนลาง 
๒ พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานศีล (B = Behavior) การพัฒนาเนนไปท่ีการพัฒนา
พฤติกรรมทางกายและวาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานศีลกอใหเกิด ทักษะ และมีบุคลิกภาพท่ีดี 

                                         
๑๔๒ณัฐชนันตร  อยูสีมารักษ, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษา

ของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๔ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การพัฒนาทรัพยากรดาน
สมาธิยังกอใหเกิด เจตคติท่ีดีในการทํางาน การพัฒนาดานปญญา หรือ การพัฒนาดานความรู (W = 
Wisdom) เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในข้ันสูงสุดและมีความสําคัญสูงสุด ปญญา  นํามาใชกับ 
ความรูทางวิชาการ และความคิดสรางสรรค เพราะตองใหเกิดความรับรู และจะตองมีความคิด
สรางสรรค จะไดรูปแบบจากการสังเคราะห (Synthesis Model) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ 
Buddhist Human Resource Development คือ BHRD = BMW ๑๔๓  

จักรวาล สุขไมตรี ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 

๑. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับจริยธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวา ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษยใหมีความเจริญข้ึนท้ังในเรื่องของ
ความรู ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอในการพัฒนาตนเอง องคการ 
สังคม ซ่ึงกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะทําใหมนุษยมีการพัฒนาตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ ใหการศึกษา ใหการฝกอบรม และใหการพัฒนา อยางไรก็ตามก็ตองพิจารณาถึง
แรงจูงใจภายในตัวของมนุษยเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงแรงจูงใจท่ีสามารถสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีดีงาม ถูกตอง มีอยู ๕ ประการ คือ ๑ การศึกษา
๒ ครอบครัว ๓ การใหรางวัล  ๔ คานิยม และ ๕ ความเชื่อทางศาสนา แตกระนั้นก็ตาม
สภาพแวดลอมรอบตัวของนักศึกษา ไมวาจะเปนสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สื่อตาง ๆ ก็มีผลอยาง
มากตอแรงจูงใจของนักศึกษาเชนกัน ๒ ) พ้ืนฐานการเรียนรูของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความ
แตกตางกันยอมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง ดีงาม ซ่ึงมีอยู ๔ ประการ คือ ๑ 
ครอบครัว ๒ สถาบันการศึกษา ๓ กลุมเพ่ือน และ ๔ สภาพแวดลอมรอบตัวนักศึกษา ๓) หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาเปนหลักใหมนุษยมีวิถีทางในการดําเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง มี
จริยธรรมท่ีดีงาม โดยหลักธรรมท่ี มีความสอดคลอง กับจริยธรรมในการพัฒนานักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เพราะเปนหลักธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของชีวิต ถาประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งท่ีดีก็จะเกิดสิ่งท่ีดี คือ ๑ กายสุจริต ๓ ไดแกไมทําใหชีวิตสัตวตกลวง ไมลักทรัพย ไม
ประพฤติผิดในกาม ๒ วจีสุจริต ๔ ไดแก เวนจากการพูดเท็จเวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูด
คําหยาบ เวนจากการพูดเพอเจอ และ ๓ มโนสุจริต ๓ ไดแกไมโลภอยากไดของคนอ่ืน ไมคิดอาฆาต
พยาบาทปองราย มีปญญาอันเห็นชอบ เขาใจอันถูกตองท่ีทําใหเกิดการกระทําอันถูกตอง 

 ๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการดําเนินการดานจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พบวา เกิดจากตัวของนักศึกษาเปนสําคัญ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน ๓ ดาน คือ ๑) ปญหาดานจริยธรรม
ทางกาย ซ่ึงเปนปญหาท่ีเก่ียวกับการประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออกดวยการกระทําท่ีสามารถพบ
เห็นไดอยางชัดแจง ขาดการคิดไตรตรองอยางรอบคอบกอนการปฏิบัติ ๒) ปญหาดานจริยธรรมทาง

                                         
๑๔๓วิชญาภา เมธีวรฉัตร, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๕ 

วาจา เปนปญหาท่ีเก่ียวกับการใชคําพูดในการสื่อสาร หรือการใชวาจา ในการดําเนินชีวิต โดยขาดการ
คิดไตรตรองอยางรอบคอบกอนท่ีจะพูดหรือใชวาจา และ ๓) ปญหาดานจริยธรรมทางใจ เปนปญหาท่ี
เก่ียวกับการใชความคิดใหรูวาสิ่งใดถูกตอง ควรกระทํา หรือสิ่งใดไมถูกตองไมควรกระทํา 

๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยนําหลัก
กุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกตใช สามารถ แบงไดเปน ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบดานการให
การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความรู ความ
เขาใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม เชน การสังเกตจาก สภาพเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน สถานการณจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามา
บูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ๒) รูปแบบดานการฝกอบรมสั่งสอน โดยฝกอบรม
จัดการเรียนรูใหนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเปนระบบ โดยใหมีความรู มีทักษะ มีความสามารถ มี
ทัศนคติเพ่ิมข้ึน ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมใหดีข้ึน เชน ยกเปนกรณีศึกษา ชมภาพยนตรหรือ
วีดิทัศน ทัศนศึกษา และนําทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน 
มาฝกอบรมนักศึกษาใหซึมซับในจิตใจ และเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนนําหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาเปนหลักหรือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันใหถูกตอง เพ่ือใหเปนบุคคล
ท่ีมีความสมบูรณท้ังกาย วาจา จิตใจ ๓) รูปแบบดานการพัฒนา โดยจัดประสบการณการเรียนรูให
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึก อารมณ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมใหมีความ
เจริญข้ึน ตลอดจนนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาไปในสิ่งท่ีถูกตอง๑๔๔  

อนุวัต กระสังข ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใต
กระแสบริโภคนิยม ผลการวิจัยพบวา 

๑. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธ
เพ่ือแกปญหาและสรางภูมิคุมกันภายใตกระแสบริโภคนิยม  พบวา ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานการกําหนดนโยบาย พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรจึงจําเปนท่ีตองมีกําหนดนโยบาย
หรือมีแผนการการพัฒนาและโครงการกิจกรรมตางๆ เพ่ือเสริมระบบการสั่งสอนอบรมใหไดผลยิ่งข้ึน 
๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการสรางโอกาส พบวาเยาวชนไมไดรับการประสานความรวมมือ
หรือสรางโอกาสท่ีถูกตอง  แตถูกแวดลอมสงเสริมใหหลงติดอยูในความเอร็ดอรอยในเรื่องปจจัย ๔ มี
แตหันไปสงเสริมความกาวหนาทางวัตถุสมัยใหม ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการสรางคุณคา 
พบวาการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน เรียนรูจากประสบการณท่ีเกิดข้ึน ใหเด็กเกิดการ
เรียนรู และสงผลใหเกิดความงอกงามในทุกๆ ดานความซ่ือสัตยสุจริต เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยาง
ตรงไปตรงมาถูกตองและเหมาะสมท้ังกาย วาจา ใจมีความยุติธรรมและละอายตอบาป ไมเอาเปรียบ 
ไมทุจริต ไมหลอกลวง และไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ ซ่ึงถือเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

 ๒. สภาพปญหาท่ัวไปและสภาพปญหาอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
ตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภคนิยม พบวา กระบวนการเรียนรูของเด็กเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจาก

                                         
๑๔๔จักรวาล สุขไมตรี, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๖ 

อดีต  สื่อกลายเปนแหลงเรียนรูแหลงใหมท่ีสามารถกระตุนการรับรูและดึงดูดความสนใจจากเด็กและ
เยาวชนไดอยางมาก โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดสื่อใหมๆ มากมาย  โดยเฉพาะ
อินเตอรเน็ตท่ีมีขอมูลจํานวนมหาศาล เรื่องราวท่ีเด็กสนใจใครรู เปดกวางใหเด็กเขาไปคนหาอยาง
อิสระ  ในขณะท่ีสื่อดั้งเดิม ท้ังโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ ซ่ึงเปนสื่อท่ีเขาถึงไดงายก็
พัฒนารูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจโดยมีเปาหมายการนําเสนอในเชิงพาณิชยมากยิ่งข้ึน 

 ๓. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธเพ่ือแกปญหาและสราง
ภูมิคุมกันภายใตกระแสบริโภคนิยม  พบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธเพ่ือแก
ปญหาบริโภคนิยมของเยาวชนนั้น สถาบันครอบครัว สังคม ตองปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเลี้ยงดูหรือ
จัดการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสติปญญาของเยาวชนใหถูกตองเหมาะสม และจัดการ
ศึกษาอบรมขัดเกลาเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจถึงคุณคาวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ ตองสราง
โอกาสทางการศึกษาท่ีถูกตองเหมาะสมถูกตองเพียงพอ สวนการพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาตัวคนท่ี
เปนปจจัยตัวกระทําใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาดวยการพัฒนาคนเต็มท้ังระบบ  โดยมีหลัก
ไตรสิกขาคือ ๑) การฝกอบรม ไดแกการฝกฝนพัฒนาดานพฤติกรรม ๒) การศึกษา ไดแกการฝกฝน
พัฒนาในดานจิตใจ ๓) การพัฒนา ไดแกการพัฒนาปญญา และหลักธรรมสนับสนุนและสราง
ภูมิคุมกันกระแสบริโภคนิยม ไดแก วิธีการแหงปญญาแบบอริยสัจ ท่ีมุงตรงตอปญหาท่ีตองการจะ
พิจารณาและเปนวิธีคิดท่ีเปนไปตามเหตุและผล โดยสืบสาวจากผลไปหาเหตุ แลวทําการแกไขท่ี
ตนเหตุเพ่ือขจัดปญหาใหหมดไป โดยกระบวนการจะอยูในรูปของการพัฒนาใน ๓ ดานรวมกันคือ 
พฤติกรรม จิตใจและปญญา มีความสัมพันธอิงอาศัยกันและสงผลตอกันเปนปจจัยแกกันใน
กระบวนการการพัฒนาในองคกร๑๔๕ 

สุนทร  สุวรรณพร ไดวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย ผลการวิจัยพบวา 

๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยเกิดจากกฎหมายท่ีรัฐบาลกลางกําหนด ไมไดเกิดจาก
การเรียกรองของประชาชนเหมือนในบางประเทศ ไดแกพระราชบัญญัติระเบียบ   บริหารงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได กําหนดให มีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินข้ึน ๓ ระดับ คือ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานสวนทองถ่ิน คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินระดับจังหวัด 

 ๒. สภาพปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยไดแก
รัฐธรรมนูญตองการใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพียงระดับเดียวแตพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลกําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ๓ ระดับ ทําใหขาด
ความเปนเอกภาพในการบริหารงานบุคคล ท้ังในระดับชาติมีความซํ้าซอนของอํานาจระหวาง
คณะกรรมการกลางและกรรมการระดับจังหวัด สวนในระดับจังหวัดมีคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินถึง ๓ ชุด ซ่ึงมีปญหาในดานมาตรฐานหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของ
พนักงานสวนทองถ่ิน 

                                         
๑๔๕อนุวัต กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภคนิยม”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๙๗ 

๓. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยจะมีองคกร  ๒  
ระดับคือ ๑.ระดับชาติ  เรียกวาคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษยสวนทองถ่ิน ทํา
หนาท่ีจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง  ๓  รูปแบบคือองคการบริหารสวน
จังหวัด,  เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการ  ๔  ฝายคือผูแทนของ
หนวยราชการท่ีเก่ียวของ,  ผูแทนของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  ผูแทนของขาราชการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิอีก  ๖  คน  รวมท้ังสิ้น  ๒๔  คนและใหประธาน
คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษยสวนทองถ่ินมาจากการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจาก
ท่ีประชุมนั้น ซ่ึงมีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานกลางในการจัดการทรัพยากรมนุษย  เพ่ือใหมี
มาตรฐานเดียวกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง  ๓  รูปแบบ ๒.ระดับจังหวัด เรียกวา
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย สวนทองถ่ิน  จะมีหนาท่ีจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง  ๓  รูปแบบภายในจังหวัดนั้น  โดยทําหนาท่ีเปนผูชวย
คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษยสวนทองถ่ินประกอบดวยคณะอนุกรรมการ ๔  
ฝายเชนเดียวกันคือผูแทนของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ,  ผูแทนของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน,  ผูแทนของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิอีก  ๖  คน  รวมท้ังสิ้น  
๒๔  คนและใหประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษยสวนทองถ่ินมาจาก
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากท่ีประชุมนั้น  ซ่ึงคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย
สวนทองถ่ินนี้จะมีอํานาจในการนํามาตรฐานกลางไปประกาศเปนมาตรฐานท่ัวไปในจังหวัดของตัวเอง
โดยตองไมขัดหรือแยงกับมาตรฐานกลาง 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  คือการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไทยนั้นควรบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหครอบคลุมทุก
ดานตามแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดท่ีกําหนด  เพ่ือใหไดคนท่ีมีความรู  ความสามารถเขามาทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในตําแหนงหนาท่ีตอไป๑๔๖ 

 ๒.๔.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม  
  ผูวิจัยจะศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนําไปพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพ่ือใหเกิดขีดความสามารถท้ังทางกาย ทางศีลธรรม ทางจิตใจ และทางสติปญญาดังตอไปนี้ 
  เอมอร กฤษณะรังสรรค  ไดวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการฝกอบรมตามหลักไตรสิกขา 

ท่ีมีตอการพัฒนาความรับผิดชอบในหนาท่ีของนักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฎโดยใชแบบวัดศีล 
สมาธิ ปญญา ท้ังกอนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ กลุมทดลองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมท้ัง

                                         
๑๔๖สุนทร  สุวรรณพร, “การจัดการทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๙๘ 

ดานพฤติกรรมความรับผิดชอบและหนาท่ีการงานในชั้นเรียน ท่ีไดรับการสังเกตโดยผูชวยวิจัยและ
คะแนนความรับผิดชอบในหนาท่ีโดยตัวนักศึกษาเองท้ังในระยะทดลองและระยะติดตามผล๑๔๗ 

อัมพร  วงศโสภา ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อําเภอสันปาตอง จังหวัเชียง
ใหม” ผลการวิจัยพบวา จากการสอบถามตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตองรวม ๓๘๐ คน 
โดยภาพรวมของคะแนนท่ีไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒๕ มีคาเฉลี่ยในชวง ๔.๐๑-
๔.๖๕ เพราะชาวอําเภอสันปาตอง เปนชาวลานนาท่ีนับถือพระพุทธศาสนามาแตสมัยเวียงทากาน  
มีอายุกวาพันป มีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเกาแกท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาสืบทอด มาถึงปจจุบัน 

ผูนําและบทบาทหนาท่ีตามหลักสัปปุริสธรรม จะตองมีลักษณะทางกายภาพท่ีดี  
มีบุคลิกภาพ รูปลักษณะท่ีดี เปนผูฉลาดในหลักการ มีความรูในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนําพาหมูคณะไปสูเปาหมาย เปนท่ียอมรับนับถือของคนในทองถ่ินและผูใตบังคับบัญชา๑๔๘  

พิรัชย ศรีราม ไดวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน พบวา 

๑) สภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนชุมชนอยูในเขตเกษตรกรรมและเขต
อุตสาหกรรม การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวามีปญหาและผลกระทบดานการ
บริหารงาน ๕ ดาน ดังนี้ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริการสาธารณะ ดานการบริหารบุคคล 
ดานบริหารการศึกษา และดานบริหารสาธารณะสุข 

๒) การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาค
กลางตอนบน ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ ดาน และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ดาน พบวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการบริหารงานอยูในระดับท่ีดีมาก ซ่ึงเปนหลักการบริหารงานและเปนหลักพุทธธรรมท่ี
เหมาะสมกับการบริหารงาน 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรม
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก PIRAT MODEL ดังนี้ (๑) Participation การมีสวนรวมของ
บุคลากรเทศบาลกับประชาชน ในดานการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาล
และประชาชนตองมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาล การบริหารงานท่ียึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักคุณธรรม และการเสียสละ เพ่ือใหการ
บริหารงานบรรลุเปาหมาย (๒) Importance ความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร ในดานการบริหาร 
การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลและประชาชน วัฒนธรรมขององคกรเปนหัวใจสําคัญ
ในการใหการบริการสาธารณะเพราะเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการอยางสมํ่าเสมอ การประเมินผลความพึงพอใจมี

                                         
 ๑๔๗เอมอร กฤษณะรังสรรค, ผลของการฝกอบรมตามหลักไตรสิกขาตอความรับผิดชอบในหนาท่ีของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฎ, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 
 ๑๔๘อัมพร  วงศโสภา, “รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๙๙ 

ความสําคัญสูงมากตอการบริการ และตองยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักคุณธรรม และการเสียสละ
ในการบริหารงานมีความสําคัญตอวัฒนธรรมองคกรเปนอยางมาก (๓) Responsibility ความ
รับผิดชอบรวมกับระบบการบริหาร ในดานการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากร
เทศบาลและประชาชน เพราะเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินงานโดย
รับผิดชอบตอหลักกฎหมาย และตอประชาชนในชุมชนทองถ่ิน ยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม และการเสียสละ รวมรับผิดชอบตอระบบการบริหารงานรวมกันระหวางประชาชนกับ
บุคลากรเทศบาล (๔) Authority ปฏิบัติหนาท่ีตามยุทธศาสตรการพัฒนา ในดานการบริหาร การ
บริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
อํานาจหนาท่ีของฝายบริหารเทศบาลปฏิบัติตามนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมีธรร
มาภิบาลการกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคกรใหชัดเจน การกําหนดกลยุทธการบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธในกลุมบุคลากรเทศบาล และการนํากลยุทธการ
สรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ และตองยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักคุณธรรม และการเสียสละ 
ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีกําหนด และ (๕) Transparency หลักความโปรงใสและการมีสวน
รวมภาคสังคม ในดานการบริหาร การบริการ และการสนับสนุนบุคลากรเทศบาล ความโปรงใสและ
การมีสวนรวมภาคสังคม คือการบริหารงานของเทศบาล ผูบริหาร และบุคลากรเทศบาลตองมีความ
เปนธรรมาภิบาล มีความโปรงใสในการรวมมือการบริหารจัดการทุกกิจกรรมของเทศบาลใหมีความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดในการบริหาร การบริการ ตลอดจนการสนับสนุน บุคลากรเทศบาลตอง
ยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักคุณธรรมและการเสียสละ เพ่ือการบริหารงานใหมีความโปรงใสและ
เกิดประสิทธิผล๑๔๙  

จิตติมา พักเพียง ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนลาง ผลการวิจัยพบวา 

๑. สภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตภาค
กลางตอนลาง ๓ ดาน คือ ๑) ดานการบริหารตน ๒) ดานการบริหารคน และ ๓) ดานการบริหารงาน ทุก
ดานมีการนําหลักพุทธธรรมาภิบาลมาประยุกตใชอยูในระดับมาก โดยดานการบริหารตนดวยหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ เปนดานท่ีมีการนําไปประยุกตใชนอยท่ีสุด และมีสภาพปญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ ในแตละ
ดาน คือ ๑) การบริหารตน ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนผูนําในการสรางประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและการใหบริการแกประชาชน ฉะนั้นผูบริหารจึงตองเปนคนดี มีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการองคกรอยางรอบรู รอบคอบและมีภูมิคุมกันตามสภาวะแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหกับผูใตบังคับบัญชาและผูอ่ืน สงผลใหเกิด
ความเชื่อถือและศรัทธาแกคนในองคกรและประชาชน กอใหเกิดการบริหารและการบริการท่ีดี มี
คุณภาพตอชุมชนและสังคม ๒) การบริหารคน เปนการสรางความสัมพันธของคนในองคกรและการ
ใหบริการท่ีดีดวยการมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ พูดจาดี มีจิตอาสาและมีสวนรวมในการบริหาร

                                         
๑๔๙พิรัชย ศรีราม, “ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธ

ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๐๐ 

องคกรรวมกัน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความเปนธรรมเพ่ือสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางความพึง
พอใจและไววางใจ แกไขปญหาและติดตอประสานงานไดทุกระดับ รับรูปญหาจากประชาชนโดยตรงเพ่ือ
นํามาเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ และสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ๓) การบริหารงาน เปนการบริหารท่ีตองเกิดจากความรัก 
ความพอใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในหนาท่ี การวางแผนและกําหนดเปาหมายอยาง
ชัดเจน การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน การติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชนรับทราบ ตลอดจนการมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุมคา โปรงใสสามารถตรวจสอบได ดวยการพัฒนาตน 
พัฒนาคน พัฒนางานไปพรอมกันอยางมีระบบ  

๒. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ๓ หลักธรรม คือ ๑. หลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนหลักธรรมท่ี
เหมาะสมในการบริหารตน ประกอบดวย ๑) ธัมมัญุตา : รูจักเหตุ ๒) อัตถัญุตา : รูจักผล ๓) อัตตัญุ
ตา : รูจักตน ๔) มัตตัญุตา : รูจักประมาณ ๕) กาลัญุตา : รูจักกาล ๖) ปริสัญุตา : รูจักชุมชน และ 
๗) ปุคคลัญุตา : รูจักบุคคล ซ่ึงลวนเปนหลักธรรมท่ีครอบคลุมการบริหารตนในทุกดานและมีความ
เหมาะสมในการนํามาบริหารดานนโยบาย ๒. หลักสังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมท่ีเหมาะสมในการนํามา
บริหารคนในองคกร ประกอบดวย ๑) การใหทาน : โอบออมอารี  ๒) ปยวาจา : วจีไพเราะ ๓) อัตถจริยา : 
สงเคราะหประชาชน และ ๔) สมานัตตตา : เสมอตนเสมอปลาย ซ่ึงลวนเปนหลักธรรมท่ีครอบคลุมการ
บริหารคนและมีความเหมาะสมในการนํามาบริหารบุคคลและการใหบริการ และ ๓. หลักอิทธิบาท ๔ เปน
หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารงาน ประกอบดวย ๑) ฉันทะ : ความรัก พอใจในงาน ๒) วิริยะ : 
ความพยายาม ขยันหม่ันเพียร ๓) จิตตะ : เอาใจใส รับผิดชอบ และ ๔) วิมังสา : การพินิจพิเคราะหและใช
ปญญาตรวจสอบงาน ซ่ึงลวนเปนหลักธรรมท่ีครอบคลุมการบริหารงานและมีความเหมาะสมในการ
นํามาบริหารงานดานการเงินและงบประมาณ เพ่ือใหการบริหารงานทุกดานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

๓. รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตภาค
กลางตอนลาง ท้ัง ๓ ดาน คือ ดานงานนโยบาย ดานงานบุคคล ดานงานการเงิน และงบประมาณ 
ประกอบดวย ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบในการบริหารตนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผูบริหารและ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด ในการกําหนดนโยบายของผูบริหาร ๒) รูปแบบในการบริหาร
คนตามหลัก  สังคหวัตถุ ๔ ของผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด ในการอยูรวมกันและ
การใหบริการท่ีดี ๓) รูปแบบในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผูบริหารและบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ในการบริหารงานดานการเงินและงบประมาณ และ ๔) รูปแบบการ
บริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวม ซ่ึงเปนความ
เชื่อมโยงระหวางการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารตน 
หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารคน และหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานตางๆ เขาดวยกันอยาง



๑๐๑ 

สมบูรณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน 3 4และเกิดประโยชนแกประชาชนอยาง
สูงสุด34

๑๕๐ 
ไพศาล เครือแสง ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง ผลการวิจัยพบวา 
๑. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก  

ธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ๑. หลักนิติธรรมกับหลักศีล พบวา จะมี
เนื้อหาเชิงของกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองคการบริหารสวนตําบลรวมท้ัง
จรรยาบรรณในความเปนผูนําองคกรท่ีดี ๒. หลักคุณธรรมกับหลักปญญา พบวา ระบบคุณธรรมเปน
เครื่องควบคุมการพฤติกรรมท้ังหมดใหถูกตอง ชัดเจน เพราะรากฐานของคุณธรรมอยูท่ีจิตสํานึกรัก
ทองถ่ิน รักเพ่ือนมนุษยไมเอารัดเอาเปรียบตอผูอ่ืน และตอสังคม ๓. หลักความโปรงใสกับหลักศีล 
พบวา การเปดเผยขอมูล เปดเผยกระบวนวิธีการทํางาน เปดเผยงบประมาณ เพ่ือใหมีการตรวจสอบ
ทุกข้ึนตอน ท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ ๔. หลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ พบวา 
กฎหมายหลายฉบับท่ีพยายามระบุถึงขอบขายท่ีประชาชนจะตองเขาไปมีสวนรวมทุกๆ ข้ันตอน
ทางการบริหาร ๕. หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบวา มีความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีตนเอง
กระทําและกลาท่ีจะรับผิดชอบผลตอความคิดเพราะท้ังความคิด และการกระทําจะสงผลท้ังคุณและ
โทษไปยังประชาชน  และ ๖. หลักความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ พบวา ความสุจริตในการใช
งบประมาณอยางประหยัด ใชงบประมาณก็สามารถสรางความดี ลดความชั่ว ลดความเห็นแกตัว ใช
ตนเองไปสูความเสียสละตอสวนรวมมากยิ่งข้ึน  

๒. สภาพจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
ภาคเหนือตอนลาง พบวา การวิเคราะหสภาพจริยธรรมทางการบริหารของผูนํารายดาน พบวา  
๑. หลักนิติธรรม ๒. หลักคุณธรรม ๓. หลักความโปรงใส ๔. หลักการมีสวนรวม ๕. หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖. หลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = ๓.๖๗) และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน สําหรับผลการวิเคราะหดานจริยธรรมทางการบริหารดานหลัก
คุณธรรมเพราะผูนํามีการจัดทําคูมือการสรางธรรมาภิบาลในองคกรอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 
๓.๓๘) 

๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา ๑. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล พบวา 
กระตุนจริยธรรมดวยการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ และการสนับสนุนงบประมาณ
มาสูกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒. รูปแบบการสงเสริม
จริยธรรมดานความโปรงใสกับศีลธรรม พบวา จะตองสงเสริมการเรียนรูในระบบการตรวจสอบใหกับ
ประชาชนไดมีความรูในการตรวจสอบ และกลไกการทํางานตางๆ อาจจะประชาสัมพันธในระบบของ
หนังสือ ใชเสียงตามสาย การประชุมในหมูบาน ๓. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักความ

                                         
๑๕๐จิตติมา พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลกัพุทธธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

เขตภาคกลางตอนลาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๒ 

รับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบวา การนําหลักของจิตสํานึกความรับผิดชอบของภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ซ่ึงเปนการปองกันความชั่วและการลดทุจริตคอรรัปชั่น ๔. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลัก
ความคุมคากับหลักวิริยารัมภะ อยูท่ีหลักทางการบริหารเพ่ือสวนรวมเพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอ
ประชาชน มุงไปสูการลดการใชทรัพยากรตามลักษณะของโครงการขององคการบริหารสวนตําบลตั้ง
ไว ๕. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมตามหลักการมีสวนรวมกับหลักพาหุสัจจะ พบวา การสราง
กระบวนการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดโครงการ 
กระบวนการดังกลาวจะตองเกิดจากความตองการของภาคประชาชนเปนหัวใจสําคัญ และ ๖. รูปแบบ
การสงเสริมจริยธรรมของผูนําองคการบริหารสวนตําบลจะตองใชคุณธรรมควบคุมกับปญญาเสมอและ
พยายามสงเสริมการศึกษาเรียนรูของประชาชน๑๕๑ 

ศิริรัตน คลังเย็น ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานสูความเปนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา 

๑. การบริหารงานสูความเปนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบดวย ๔ องคประกอบ ไดแก ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ การใหบริการ การพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน อยูในระดับมากทุกดาน  

๒. การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาล ๖ องคประกอบ ประกอบดวย ๑)หลักนิติธรรม ๒)
หลักคุณธรรม ๓)หลักความโปรงใส ๔)หลักการมีสวนรวม ๕)หลักความรับผิดชอบ ๖)หลักความคุมคา 
และการใชหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ องคประกอบ ประกอบดวย ๑).ทาน ๒).ศีล ๓).ปริจจาคะ ๔).
อาชวะ ๕).มัททวะ ๖).ตปะ ๗).อักโกธะ ๘).อวิหิงสา ๙).ขันติ ๑๐).อวิโรธนะ และทฤษฎีการบริหารมา
ประยุกตใชไดในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๓. รูปแบบการบริหารงานสูความเปนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบวารูปแบบการบริหารงานสูความเปนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จะเกิดข้ึนไดนั้นจําเปนจะตองมีปจจัยในการบริหารสูความเปนเลิศ ไดแก 

Service mind ไดแกการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตั้งแตเกิด
จนกระท่ังเสียชีวิต การบริการสาธารณะถือเปนบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งของทองถ่ิน เม่ือประชาชนมี
ความเดือดรอน จะตองดําเนินการแกปญหาใหอยางทันทวงที 

Integration ไดแกการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือ 
และสรางเครือขายกับฝายตางๆ รวมท้ังเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

Responsibility ไดแกความรับผิดชอบรวมกับระบบการบริหาร ความรับผิดชอบรวมกัน
ระหวางประชาชนกับองคการบริหารสวนตําบล มีความสัมพันธกัน เพราะองคการบริหารสวนตําบล 
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินงานโดยรับผิดชอบตอหลักกฎหมาย และตอ
ประชาชนในชุมชนทองถ่ิน  

                                         
๑๕๑ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูนํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๓ 

Importance ไดแกการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร การใหบริการสาธารณะโดย
การมีสวนรวมของประชาชนอยางเปนระบบ จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ เพ่ือใหบริการดังกลาวมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ประชาชน  

Result ไดแกผลลัพธท่ีไดจากการบริหารการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
และความคุมคาในเชิงภารกิจตลอดจนไดผลผลิตและผลลัพธท่ีดีมากจากการบริหารจัดการขององคกร
ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของกลุมงาน 

Achievement ไดแกการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององคกร ชวยใหการบริหารการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน 

Transparency ไดแกกระบวนการทํางานกฎเกณฑ กติกา มีความเปดเผยตรงไปตรงมา 
ขอมูลขาวสารตางๆ ในสังคมสามารถถายโอนไดอยางเปนอิสระ ประชาชนสามารถเขาถึงและทราบ
ขอมูล หรือขาวสารสาธารณะของทางราชการไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ๑๕๒  

สรุป การวิจัยเรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร
จังหวัดปทุมธานี ปจจุบันสมาชิกประสบกับภาวะปญหารายจายในการดําเนินงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ี 
รายรับกลับลดลง เปนหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบสูงมาก ฝนฟาไมตกตามฤดูกาลทําใหจาย
หนี้สหกรณไมตรงเวลา การชวยเหลือของรัฐเขามาไมถึง ตองแกปญหาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แนวพุทธคือ พัฒนาดานพฤติกรรม  พัฒนาดานจิตใจ  และพัฒนาดานปญญา 
 
ตารางท่ี ๒.๓๐ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณัฐชนันตร   อยู สี มารักษ , 
(๒๕๕๘). 

๑. สภาพปญหาและอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
สถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา ท้ัง ๓ ดานไดแก 
ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา และดานการพัฒนา โครงการดาน
การฝกอบรมขาราชการครูมีการอบรมจํานวนมาก ท่ีไมตรงกับ
ความตองการ ขาดการมีสวนรวม 

วิ ช ญ า ภ า  เ ม ธี ว ร ฉั ต ร , 
(๒๕๕๘). 

บุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานอยางเต็มท่ีมีการจัด
อบรมถือศีลและปฏิบัติธรรมประจําป การฝกอบรมข้ันศีล คือ ฝก
กาย วาจา ข้ันสมาธิ คือ ฝกจิตใจ ข้ันปญญา คือ  ฝกองคความรู ใน
การพัฒนา ดานสมาธิ มีการสงเสริมใหบุคลากรทําสมาธิใหจิตใจมี
ความสงบสุขกอนปฏิบัติงานอยูเสมอ ดานปญญา สนับสนุนให
บุคลากรปฏิบัติงาน โดยใชหลักความเห็นชอบ และคิดชอบในการ
ทํางาน 

                                         
๑๕๒ศิริรัตน คลังเย็น, “การบริหารงานสูความเปนเลศิตามหลกัพุทธธรรมาภบิาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๓๐ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
อนุวัต กระสังข, (๒๕๕๗). การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธเพ่ือแกปญหา

บริโภคนิยมของเยาวชนนั้น สถาบันครอบครัว  สั งคม ต อง
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเลี้ยงดูหรือจัดการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาสติปญญาของเยาวชนใหถูกตองเหมาะสม และ
จัดการศึกษาอบรมขัดเกลาเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจถึงคุณคา
วัฒนธรรมอันดีงาม 

สุนทร  สุวรรณพร, (๒๕๕๗). การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไทยนั้น
ควรบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใหครอบคลุมทุกดานตามแนวทางปฏิบัติและ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด  เพ่ือใหไดคนท่ีมีความรู  ความสามารถเขามา
ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในตําแหนงหนาท่ีตอไป 

พระมหาประทวน ปภสฺสโร 
(ประกอบดี), (๒๕๔๗). 

การศึกษาตามหลักไตรสิกขา กลาวโดยสรุป คือ ประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือผลสูงสุด คือ ความพนทุกข 

อัมพร  วงศโสภา, (๒๕๓๗). ผูนําและบทบาทหนาท่ีตามหลักสัปปุริสธรรม จะตองมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีดีมีบุคลิกภาพ รูปลักษณะท่ีดี เปนผูฉลาดในหลักการ มี
ความรูในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนําพาหมูคณะ
ไปสู เป าหมาย เปน ท่ียอมรับนับ ถือของคนในทอง ถ่ินและ
ผูใตบังคับบัญชา 

 
  



๑๐๕ 

๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Theoretical Framework) 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๕ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 

ของสหกรณการเกษตร 

หลักไตรสิกขา 
๑) อธิศีลสิกขา 
๒) อธิจิตสิกขา 
๓) อธิปญญาสิกขา 

 

พุทธบูรณาการ 
การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ของสหกรณการเกษตร 

จังหวัดปทุมธานี 
 ๑) การศึกษาตามแนวไตรสิกขา 

๒) การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  
๓) การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    ๑) การศึกษา 
    ๒) การฝกอบรม 
    ๓) การพัฒนา 



                                        บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 บทนี้ผูวิจัยกลาวถึงสภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาของสหกรณการเกษตร  
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม โดยใชเทคนิคการจัดการขอมูล ไดแก การกําหนด
ประเด็น ตีความลักษณะและจัดความสําคัญของประเด็นปญหา โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังท่ีไดจากการ
บันทึกขอมูลมาถอดเทปสัมภาษณ จัดหมวดหมูตามแตละประเด็น วาครบถวนเพียงพอและเหมาะสม
หรือไมอยางไร  
 

       ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
  การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแก รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสัมภาษณเจาะลึก  (In-depth Interview) และการสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus Group Discussion)   
 

        ๓.๒ ประชากรผูใหขอมูลหลัก 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลสําคัญในเรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  ไดแก ผูบริหารของสหกรณ
การเกษตร  และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงแบงผูใหขอมูลสําคัญ ๒ กลุม ไดแกประชากรผูใหขอมูลหลักการ
สัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญ (In-depth  Interview) คือ ผูบริหารของสหกรณการเกษตร  ระดับสูง 
ระดับกลางและระดับตน จํานวน ๒๕ ทาน ประเด็นเหลานี้เปนท้ังผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ของสหกรณ
การเกษตร  จังหวัดปทุมธานี  โดยการศึกษาวิจัยดังกลาวใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารของ
สหกรณการเกษตร  จํานวน ๒๕   รูป/คนและการทําสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  ซ่ึงมี
ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ๔ ข้ันตอน ดังนี้   
  ข้ันท่ี ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 
  ข้ันท่ี ๒ การสัมภาษณเจาะลึกเก่ียวกับสภาพปญหาท่ัวไปจากผูบริหารของสหกรณ
การเกษตร  จํานวน ๒๕ ทาน  
   ข้ันท่ี ๓ การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  ข้ันท่ี ๔ นําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไปใชในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานี  เพ่ือเปนเครื่องมือทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  ตอไป 

  



๑๐๗ 

       ๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 จากการศึกษาเรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดนํามาตั้งเปนคําถามปลายเปด (Open – Ended Questionnaire) โดยใชเปน
แบบสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงผูวิจัยไดยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก 
(Purposive Sampling) ไดแบงกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ๒ กลุม ไดแก ผูบริหารของสหกรณ
การเกษตร  และผูเชี่ยวชาญพิเศษ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๒๕ ทาน 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือสําหรับแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
เครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของสหกรณการเกษตร เพ่ือรางชุดคําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณ 
 ๒) ขอคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเก่ียวกับรูปแบบชุดคําถามแบบ
สัมภาษณเชิงลึก 
 ๓) ปรับแกไขขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
 ๔) นําชุดคําถามท่ีใชในการสัมภาษณไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 
       ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลเบื้องตน
กอนลงพ้ืนท่ี ขอมูลท่ีสําคัญในชั้นนี้ คือ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวของ 
  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ (In-depth Interview) ไดแก ผูบริหาร
ของสหกรณการเกษตร จํานวน ๒๕ ทาน จะใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง โดยผูวิจัยจะสงหนังสือ
อยางเปนทางการโดยคํารับรองผูอํานวยหลักสูตรฯ เพ่ือขอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเองพรอมกับสง
บริบทเนื้อหาตางๆ ท่ีใชในการสัมภาษณลวงหนา และจะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สวนในขณะการ
สัมภาษณผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใชเครื่องบันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพนิ่ง 
     
รายช่ือผูใหขอมูลสัมภาษณเชิงลึก 

๑ วาท่ี ร.ท.สุวรรณ แปนเพ็ชร ผูจัดการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๒ นายบุญชู เหมือนมีโชค รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๓ นายบุญมี สุจิวงศากิจ ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๔ นางสาวมะลิ ฉัตรแกว คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตร 

สามโคก จํากัด 
๕ นายสมทรง อวยพร  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๖ นายวินัย พวงศิลป  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๗ นายชัยยะ สะสม  เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 ๘ นายแสวง ปลอกทอง คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตร 
สามโคก จํากัด 
  



๑๐๘ 

๙ นายวิรัตน พวงศิลป  ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตร 
สามโคก จํากัด 

๑๐ นางสาวสุทิน คงแสงพันธ กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๑ นางสังวร ฉํ่าศรี  กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๒ นายบุญเลิศ ออนไหว ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
๑๓ นางอัมพร นุนขาว  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๔ นายสํารวย ชูรัพย  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๕ นายสําเภา อัยรา  เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๖ นางสุนันทา สรอยเสือ เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๗ นายสุรินทร ฉัตรแกว เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๘ นายสําลี อางบัว  กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๑๙ นางสาวภุมราวรรณ จันทกระ เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตร 

สามโคก จํากัด 
๒๐ นายฐปกร พวงศิลป ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๒๑ นายทองกอน สะสม เหรัญญิกสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๒๒ นางอรษา แสงล้ํา  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
๒๓ นางจรัญ พวงขาว  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๒๔ นายสําราญ พงพุฒิพัฒน ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 
๒๕ นายวัฒนะ โกษะ  คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตร 

สามโคก จํากัด 
 

รายช่ือการสนทนากลุม 
 ๑. พระปลัดระพิน   พุทิสาโร,ดร  อาจารยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจํามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 
  ๒ อาจารย ดร. ยุทธนา ปราณีต   อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. อาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. นาย สมพร  มะลิทอง   ปราชญชาวบาน 
 ๕. นาย ศุภนัท  เหลืองธานี  กรรมการสหกรณการเกษตร 
  ๖. นาย วันเฉลิม  จันทรากูล    นักขาวทีนิว 
 ๗. นาย วสุกิจ เหลาอินทร   มจร.อจ.ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 ๘. นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ          นายทหารวิทยากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
  ๙. เรืออากาศตรีหญิง วิไลลักษณ  กาแกว     นายทหารเกษตรกรรม 

 ๑๐. พระมหาสกล   านวุฑฺโฒ   ผูทรงคุณวุฒิดานหลักธรรม                         
   
  



๑๐๙ 

         ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย ไดแก การวิเคราะห
ขอมูลการสัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัย ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนเทคนิคการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการวิจัยท่ีเกิดจากการวิเคราะหอยางเปนระบบจะกระทําไปพรอมๆ 
กันตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังท่ีไดจากการบันทึกขอมูล การถอดเทป
สัมภาษณ รวมไปถึงภาพถายในแตละครั้ง จัดหมวดหมูตามแตละตัวแปร วาครบถวนเพียงพอ  
และเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหสรุปผลวาสมบูรณหรือไม 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๑๑๐ 

 

                                         บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
/ การวิจัยเรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค  
๑) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี  ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  ๓) เพ่ือนําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน ๓ 
สวนดังนี้ 

๔.๑ สภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 

๔.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 

๔.๓  พุทธบู รณาการ เ พ่ือการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณการ เกษตร  
จังหวัดปทุมธานี 

๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 
๔.๕ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

 
๔.๑  สภาพและปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี   
 สภาพและปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธาน ีพบวา 
 ดานบุคลิกภาพ บุคลากรของสหกรณการเกษตรมีมนุษยสัมพันธกันเองกับผูมาติดตอเสมอ
และตลอดเวลา ตองพัฒนาใหทุกคน ทุกตําแหนงรูบทบาทหนาท่ีท่ีตองทําและรับผิดชอบ 
 ดานความรูทางวิชาการ 
 บุคลากรในแตละตําแหนงมีความรู ในหนาท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี  
สามารถมองเห็นปญหางานและมองเห็นทางแกไขได 
 ดานเจตคติ 
 การทํางานทุกคนตองมุงม่ันในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ มองงานองคกรอยางกาวหนา  
เปนอาชีพท่ีม่ันคง 
 ดานความคิดสรางสรรค 
 มีนวัตกรรมใหมๆ นํามาใชในองคกร หรือมาตอยอดในองคกร เพ่ือใหเกิดเม็ดเงินมาหลอ
เลี้ยงในองคกรในยามบานเมืองเกิดวิกฤติ ขาวยากหมากแพง สมาชิกทํานาไมได เพราะน้ําไมเพียงพอ
ในการทําการเกษตร รัฐบาลจึงสั่งไมใหประกอบอาชีพคือทํานา จึงเปนผลกระทบตอสมาชิกไมมีเม็ด
เงินท่ีจะมาชําระหนี้สินท้ังตนท้ังดอก เชน นําพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย โซลาเซลมาติดตั้งผลิตไฟฟาใน



๑๑๑ 

จํานวนเนื้อท่ีประมาณ ๑๐๐ ไร ซ่ึงเปนท่ี ท่ีดินของสมาชิก เม่ือไดกําไรก็นํามาเฉลี่ยสุขตามอัตภาพหุน
มาก หุนนอยของสมาชิกแตละคน จัดสรางปาน้ํามันโดยการวมทุนกับบริษัทบางจาก และได
ดําเนินการขายน้ํามัน ไดกําไรก็แบงปนผลใหสมาชิก เปนตน จัดทําหองเชาในท่ีดินของสหกรณ  
แลวปนผล จัดซ้ือปุยมาจําหนายท่ัวประเทศ ธุรกิจเชื่อมโยงท่ัวประเทศ นํากําไรมาปนผลใหกับสมาชิก 
จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดในสหกรณ เชน สินคาอุปโภคบริโภคท้ังหมดมีขาย เพ่ือตัดวงจรในระบบทุน
นิยม มีการเชื่อมโยงสงน้ํามันใหกับสมาชิกและไมใชสมาชิกในราคาถูกกวาทองตลาด และมีการปรับ
คูแขงใหเปนพันธมิตรในทางตลาด เปนตน๑ 
 ดานบุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพไมพิการ สามารถท่ีจะจายพลังงานใหกับองคกรได  
 ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรควรพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใหความสํา คัญ 
กับการศึกษา 
 ดานทักษะ บุคลากรควรมีทักษะใหคิดอยางกาวไกล มองไปขางหนา 
 ดานเจตคติ บุคลากรควรมีความซ่ือสัตยสุจริตชนในกาปฏิบัติหนาท่ี 

ดานความคิดสรางสรรค มีการควบคุมและคิดสรางสรรคแนวความคิดใหปราศจาก 
การทุจริต๒ 

ดานบุคลิกภาพ  บุคลากรควรมีบุคลิกภาพท้ังดานจิตใจ และดานการงาน และดาน 
การครองชีพ 

ดานความรูทางวิชาการ  ใหเรียนรูตอเนื่อง ตามกระแสสังคม และยุคโลกาภิวัตน 
ดานทักษะ  ใหมองการไกล และปรับปรุงกลยุทธใหทันตอสังคม 
ดานเจตคติ บุคลากรควรมีเจตคติในการทํางานใหจิตใจมุงม่ันในการปฏิบัติงาน และมีจิตใจ

ใฝธรรมอยูตลอดเวลา 
ดานความคิดสรางสรรค บุคลากร มีความคิดท่ีแตกตางจากผูอ่ืน และใชวิจารณญาณในการ

คิด ในทางท่ีถูกตอง๓ 
ดานบุคลิกภาพ  บุคลากร พูดจาดี แนะนําสมาชิกดี บริการสมาชิกดี 
ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรควรมี ค ว า ม รู ท า ง วิ ช า ก า ร ดี  จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี  

การบริหารงานในองคกร ทุกคนในสหกรณ 
ดานทักษะ บุคลากรควรมีทักษะในการวางแผนงานตามระบบงาน 
ดานเจตคติ บุคลากรควรมีเจตคติในการทํางานโดยการมองคนในแงดี และมีความ

ปรารถนาดี ตลอดมา 

                                                        
๑สัมภาษณ  ว า ท่ี  ร .ท .สุ วรรณ แปน เ พ็ชร ,  ผู จั ดการสหกรณการ เกษตรสามโคก จํ า กัด ,  

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒สัมภาษณ นายชัยยะ สะสม, เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓สัมภาษณ นายสํารวย ชูรัพย, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๑๒ 

ดานความคิดสรางสรรค  บุคลากรควรมีความคิดสรางสรรควางแผนในอนาคต  
จะทําอะไร ปนี้ ปไหน ควรใชเวลาในการวิเคราะห๔ 

ดานบุคลิกภาพ  บุคลากรมีความตั่งใจปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบตองานท่ีมอบหมาย 
ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรควรมีการอบรมและบรรยายสายงานใหเขาใจ 
ดานทักษะ บุคลากรควรมีทักษะกระจายสายงานใหรับผิดชอบ 
ดานเจตคติ บุคลากรยิ้มแยมแจมใสและโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 
ดานความคิดสรางสรรค บุคลากรนําสิ่งใหมๆมานําเสนอตอองคการและปรับปรุงแกไข๕ 
ดานบุคลิกภาพ บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ไมติดโรครายแรงมีทักษะ และการศึกษาดี  
ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรมีการพัฒนาดานทักษะความรู สูงาน 
ดานทักษะ บุคลากรมีวิสัยทัศนในการทํางาน 
ดานเจตคติ ประพฤติดีทําตนใหคนรัก  
ดานความคิดสรางสรรค บุคลากรเปนผูริเริ่ม ทําตนเปนผูนําอยูเสมอ๖ 
ดานบุคลิกภาพ  บุคลากรมีนิสัยดี จิตโปรงใสในการทํางาน 
ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรมีความรูตรงกับสายงานท่ีมอบหมาย 
ดานทักษะ บุคลากรมีการวางแผนงาน และปรับแผนใหตรงตอเหตุการณ 
ดานเจตคติ บุคลากรมีเจตคติในการทํางานบริการแจมใสกับสมาชิก ท่ีมาติดตองาน 
ดานความคิดสรางสรรค บุคลากรมีวิสัยทัศน ได มีประโยชน๗ 
ดานบุคลิกภาพ บุคลากรบุคลิกดี พรอมไปดวยคุณธรรม 
ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรมีความทางโลกและทางธรรม 
ดานทักษะ บุคลากรควรมีการมองคนในแงดี 
ดานเจตคติ บุคลากรมีการเอ้ืออาทรตอกัน 
ดานความคิดสรางสรรค บุคลากรมีริเริ่มสิ่งใหมๆ เขามาในองคกร เพ่ือนําเสนอให

สาธารณชนไดรับรู๘ 

                                                        
๔สัมภาษณ  นายฐปกร  พวงศิ ลป ,  ผู ช วยการตลาดสหกรณการ เกษตรสาม โคก  จํ า กัด ,  

๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕สัมภาษณ  นา งสุ นั นทา  ส ร อย เสื อ ,  เ ลขา นุการณ สหกรณ การ เกษตรสาม โคก  จํ า กั ด ,  

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖สัมภาษณ นายสําเภา อัยรา, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗สัมภาษณ นายวินัย พวงศิลป, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘สัมภาษณนายบุญมี สุจิวงศากิจ, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ ตุลาคม๒๕๕๙. 
 



๑๑๓ 

๔.๒  หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานี 
 การนําหลักพุทธธรรมมาใชกําหนดเพ่ือการพัฒนาท่ีสามารถสรางองคความรูในระดับการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนท่ีเหมาะสม มุงผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) คือ ความมุงม่ันจะ
ปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้  อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา
ของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ียากและทายทายท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถ
กระทําไดมากอน๙ ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอหลักไตรสิกขาท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี คือ หลักไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักพุทธธรรม ประกอบดวย  
อธิสีลสิขา สามารถเกิดเปนความม่ันคงตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถ อธิจิตตสิกขา เจาหนาท่ีหรือพนักงานสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีการพัฒนา
คุณลักษณะตามท่ีองคกรตองการ และเพ่ือแกไขปญหาการพัฒนาทรัพยากรของบุคลากรในสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี อธิปญญาสิกขา เปนรากฐานท่ีมีสวนชวยเสริมบุคลากรเกิดทักษะ  
ความฉลาด ชํานาญ ประสบการณ กระบวนการเรียนรู แกไขปญหาไดทันทวงที แตหลักพุทธธรรมท่ี
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด คือ 
หลักไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา 
 การพัฒนาบุคลากร ดานอธิศีลสิกขา สามารถพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเปนการกําหนดหลักการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีความเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของบุคลากรหรือสอดคลองกับความถนัดของบุคลากรของกลุมสหกรณการเกษตร 
ปทุมธานีมากท่ีสุด ซ่ึงตัววัดระดับของการมุงผลสัมฤทธิ์จะมีระดับการวัด ๖ ระดับท่ีจะตองใหคะแนน
ถึงการปฏิบัติตามแบบไตรสิกขาซ่ึงผูวิจัยไดสะเคราะหและจําแนกประเด็นดังนี้ 
 (๑) ระดับท่ี  ๑ การปฏิบัติงานท่ีขาดแรงจูงใจหรือไมมีผลในทางการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรมมากนักอาจจะมีหลายสาเหตุดวยกัน 
 (๒) ระดับท่ี  ๒  มีพฤติกรรมเอาใจใสตอการปฏิบัติแตไมมีในทางการปฏิบัติงานหรืองานท่ี
ออกมาอยูในระดับท่ีใชการไมได ซ่ึงอาจจะประเภทขาดแรงจูงใจดานนามธรรม 
 (๓) ระดับท่ี ๓  มีการปฏิบัติไดตามมาตรฐานท่ีวางไวหรือสําเร็จตามกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดซ่ึงเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาท่ีการงานของบุคลากรนั้น 
 (๔) ระดับท่ี ๔ มีพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีกวามาตรฐานท่ีกําหนดไวซ่ึงอาจจะหมายถึง
บุคลากรท่ีมีศักยภาพในตนเองและพยายามแสดงศักยภาพออกมาใหมากท่ีสุด 
 ๕) ระดับท่ี ๕ การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองตอความสําเร็จและมีคุณภาพตรงตอความ
ตองการขององคกรอยางมาก ซ่ึงจะมีการเลื่อนระดับไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

                                                        
๙สัมภาษณ นางสาวนิตยา โอสถจันทร, เจาหนาท่ีบัญชีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



๑๑๔ 

 (๖) ระดับท่ี ๖ มีการแสดงถึงศักยภาพของผูปฏิบัติท่ีมีความโดดเดนในบุคคลของกลุม
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี พัฒนาบุคคลากรจนกลายเปนตนแบบใหกับบุคลากรอ่ืน ๆ ได
ยึดถือปฏิบัติตาม 
 การพัฒนาท้ัง ๖ ระดับยอมเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรไดเปนอยางดีวา
สมควรไดรับสิ่งตอบแทนหรือสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรท่ีจะรักษาผูปฏิบัติงานระดับใด
ไว รวมท้ังการจัดระดับสมรรถนะยังชวยใหทราบถึงขีดความสามารถท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรไปสู
เปาหมายท่ีตองการไดอยางไร ซ่ึงหากนําระบบ อธิศีลสิกขามาใชในการปฏิบัติยอมจะพบวา การทํา
ศีลธรรมใหเกิดจะเปนการฝกใฝดี ท้ังระดับผูบริหารสถาบัน และบุคลากรท้ังหมด หากสามารถ
ปฏิบัติงานโดยความเปนปกติไดก็ถือวา เปนการรักษาศีลธรรมในอีกแงมุมหนึ่ง แตภาพความจงใจท่ีจะ
รักษาศีลธรรมตามกรอบของพระพุทธศาสนายังมองไมชัดมากนัก กลาวไดวา การทําศีลธรรมให
เกิดข้ึน จะตองมีความตั้งใจ มีความจงใจท่ีจะรักษาความเปนปกติแมวาในสถานการณไมปกติก็ตามซ่ึง
เม่ือนําศีลมาใชในการปฏิบัติงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามระดับการตามกรอบของศีลธรรม ประกอบดวย 
๕ ประการ๑๐ ไดแก  
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองมีการรักษากาย วาจาของ
ตนเองใหมีเปนปกติมากท่ีสุด ไมไปรักแกใคร ขมเหงใคร ไมไปทํารายใครในลักษณะตาง ๆ งดเวนจาก
การฆาและทําใหผูอ่ืน และสัตวมีความลําบาก เปนตน จึงเรียกไดวา ศีลธรรม  
  ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองไมเห็นแกได ไมยึดถือสิ่งของท่ี
เจาของมิไดใหโดยเด็ดขาด ยิ่งเปนของหลวงหรือของขาราชการอันเปนงบประมาณท่ีเกิดจากภาษา
อากรของประชาชนยิ่งทําใหตองงดเวนอยางเด็ดขาดเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
  ๓. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองไมสรางแตกใหกับครอบครัวผู
ดวยการเขาไปเก่ียวกับสามีภรรยาผูอ่ืนในเชิงชูสาวอยางเด็ดขาดอันนํามาซ่ึงความราวฉานใหเกิดข้ึน 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองงดเวนจากการพูดถอยคําท่ีไม
เปนจริงใหมีความบริสุทธิ์ทางวาจา หรือแมกระท่ังการจัดทําเอกสารท่ีจะตองมีความชัดเชน โปรงใส
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน๑๑ 
 ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองงดเวนจากการดื่มของมึนเมาท่ี
ทําลายสติสัมปชัญญะของตนเองในขณะปฏิบัติอันทําใหประสิทธิภาพลดลง 
  หลักศีลธรรมเปนหลักธรรมะข้ันพ้ืนฐานในการการพัฒนาบุคคลในทุกระดับก็ตองมีศีล 
เพราะวาเรื่องกรอบท่ีทําใหคนเราไมเสียสมดุลไมวาจะอยูในฐานะใด ไมวาจะเปนลูกจาง หรือนายจาง
ก็ตาม๑๒ ถาหากมีศีลก็สามารถท่ีจะรักษาสภาพท่ีดี ๆ ไวได คือ เปนบุคลากรท่ีดี ซ่ึงเปนตัววิธีการ
ปฏิบัติ และเปาหมายเชิงชิงการปฏิบัติงาน เม่ือลงมือปฏิบัติเพราะธรรมมะของพุทธเจาตองลงมือ

                                                        
๑๐สัมภาษณ นายวัฒนะ โกษะ, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๑สัมภาษณ นางจรัญ พวงขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๒สัมภาษณ  นางอรษา แสงล้ํ า ,  ผู ต รวจสอบกิจการสหกรณการ เกษตรสามโคก จํ า กัด , 

 ๑ ธันวาคม๒๕๕๙. 



๑๑๕ 

ปฏิบัติจริง จะเห็นจริง เม่ือเขาปฏิบัติแลวเห็นจริง การตอบรับจากประชาชนเม่ือเขาไปแลวเขาพึง
พอใจ๑๓ และการระลึกถึงใจเขาใจเรา ใหมีความเสมอภาคกัน มีความสุภาพ ออนโยน มีการแกปญหา
ใหตลอดสาย นี่เปนเครื่องหมายของคนมีศีล เพราะคนมีศีล จะเห็นความสําคัญของชีวิต ทุกชีวิตมีคา 
ปฏิบัติเสมอภาคกันหมด ไมวาจะเปนใคร อยูในระดับใดก็ตามไมวาคนท่ีมารับบริการจะมีความร่ํารวย
หรือยากจน ก็จะใหการปฏิบัติเชนเดียวกัน๑๔ หรือบางครั้งก็ตองใชไมแข็งบาง เชนการ บังคับใหคนใน
องคกรยึดถือศีล ๕ ตองอยูในศีลใหหมด๑๕ ไมแบงพรรค ไมแบงพวก เพราะศีล ก็คือระเบียบ  
กฎนั่นเอง และจะตองใหเกิดประโยชนตอองคกรสามารถดํารงชีวิตไดประจําวันและมีความสุขจากการ
ปฏิบัติงาน 
  นอกจากนี้การทํางานท่ีผิดพลาดและการละเมิด กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑและกติกา
ตาง ๆ บางครั้งก็นําไปสูการดําเนินงานท่ีไมประสบผลสําเร็จ๑๖บางครั้งสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานี จะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใหไดแตหากแกไมไดก็จะเรียกสวนงานหลัก ๆ  
มาประชุมเพ่ือทําการวิเคราะหวามาจากสาเหตุจากอะไร ตองวิเคราะห สังเคราะห ประเมินผล และ
อยาพ่ึงเชื่อขอมูลในเบื้องตน แลวสรุปผล๑๗ เพราะกฎระเบียบเปนเรื่องสําคัญ หากทําผิดแลวไม
ปรับปรุง ไมแกไขก็ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติไมเกิดข้ึนเพราะตองการใหบุคลากรทําตามระเบียบ
หรือใหปฏิบัติหนาท่ีมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด๑๘ตองผูบริหาสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
จะตองรูจักใหอภัย หากไมรูจักใหอภัยก็ทําใหทํางานรวมกันยากมาก แตหากผิดบอยเกินไปก็ไมได
เหมือนกันเพราะการทํางานท่ีผิดพลาดเปนเรื่องปกติของการทํางาน ของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานี แตอยาใหมีความผิดเรื่องยาเสพติดอยางเด็ดขาดเพราะไมสามารถจะชวยเหลืออะไรได  
แตกระนั้นจะเห็นไดวา การทํางานกวาจะเสร็จแตละชิ้นตองผานมาหลายกระบวนการ ตองกลั่นกรอง
ใหมากหากไปถึงปลายทางแลว ยังมีความผิดพลาดจะแกไขลําบาก ตองตรวจสอบใหดี ตองปองกัน
ความผิดพลาดใหมาก๑๙ ในสวนการปองกันการผิดพลาด เพราะมีอะไรก็พยายามปรึกษาหารือกัน

                                                        
๑๓สัมภาษณ นายทองกอน สะสม, เหรัญญิกสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๔สัมภาษณ นายฐปกร พวงศิลป, ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๕สัมภาษณ นางสาวภุมราวรรณ จันทกระ, เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๒๓พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖สัมภาษณ นายสําลี อางบัว, กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๗สัมภาษณ นายสุรินทร ฉัตรแกว, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ นางสุนันทา สรอยเสือ, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ นายสําเภา อัยรา, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๑๖ 

ตลอด มีความรับผิดชอบตองรวมกัน ในสวนพนักงานหากจะถามก็เก่ียวกับขอมูลตางๆ๒๐ จึงกลาวได
วา การทํางานท่ีผิดพลาดเปนเรื่องปกติของคนท่ีงาน ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองเขาไปดูแล 
แกไขสิ่งท่ีเกิดข้ึน ท้ังใหการแนะนําวิธีการทํางาน การตั้งทีมงานเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนการทํางาน  
การตักเตือน การปรับพฤติกรรมท่ีไมดี และการใหอภัยแกลูกนองเพราะสวนใหญก็อยูในพ้ืนท่ีโดยไม
ทํารายใหรุนแรง แตหากเปนความผิดพลาดท่ีบอยก็มีการลงโทษตามสมควร 
  กลาวไดวา การนําระบบ อธิศีลสิกขามาใชในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงานจะ 
เปนสามารถกําหนดตัวชี้วัดไปท่ีการรักษา กฎระเบียบ กติกา ในเบื้องตน การปองกันความผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึน การสรางผลงานใหมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการแกไขปญหา
รวมกัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใหอภัยตอบุคลากรซ่ึงอาจจะตองมีการใชงบประมาณ
เพ่ือการทําความเขาใจและการฝกอบรมทักษะ ศักยภาพท่ีตรงกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ อาจจะเปน
โครงการท่ีใชระยะเวลาไมนานนัก แตไดผลตอการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ซ่ึงเม่ือทําการ
วิเคราะหและสังเคราะหสามารถจะลําดับข้ันการกําหนดกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ไดดังตอไปนี้ 
  ๑. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองมีการควบคุมพฤติกรรมตนเองใหอยูใน
ระดับการปฏิบัติงานตามกรอบระเบียบ กติกา และกฎเกณฑใหมีความเปนปกติมากท่ีสุดดวยการจัด
อบรมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงรวมกัน 
 ๒.  สหกรณการ เกษตร จั งหวัดป ทุมธานี  จะตอง มีมาตรฐานการลงโทษบ า ง  
เพ่ือการหยุดยั้งการปฏิบัติงานท่ีเกิดความผิดพลาดโดยใชกฎ กติกาท่ีกําหนดรวมกันเพ่ือการกระตุนให
การความรอบคอบ 
 ๓. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองสามารถปองกันการปฏิบัติ ท่ีดอย
ประสิทธิภาพดวยการใชชองทางเรียนรูงานรวมกันท่ีสามารถสงเสริมมิตรภาพในการหนวยงานอยางมี
ระบบ  
  ๔. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองสรางคุณธรรมดวยการกําหนดเง่ือนใน 
การรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดซ่ึงอาจจะมีการตักเตือน ตัดคะแนนความประพฤติ  
หรือ รับผิดชอบรวมกันเพ่ือจะนําไปการสรางความรับผิดชอบในตัวบุคลากร 
  ๕. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองมุงเนนใหบุคลากรมีการสรางผลงานใหมี
คุณภาพอยูตลอดเวลาดวยการสรางทีมงานปรึกษาในกลุมหรือในสวนงานตางๆ อาจจะมีการประชุม
กันบอยข้ึนๆ 
  ๖. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองเรงกระตุนใหบุคลากรมีการแกไขปญหา
รวมกันในระบบสวนงานตาง ๆ  

                                                        
๒๐ สัมภาษณ นางสุนันทา สรอยเสือ, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
 



๑๑๗ 

 ๗. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคไปสูพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอความคาดหวังดวยใชหลักความผูกพันตอองคกรโดยมีเปาหมาย
เพ่ือสรางความสามัคคีกันในองค 
 ๘. สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองรูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกัน เพราะหาก 
มีความผิดพลาดผูบริหารหรือบุคลากรไมรูใหอภัยจะเกิดรอยราวกันในองคกรและการปฏิบัติจะไม
สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานได 
 กลาวไดวา พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานอธิศีลสิกขาท่ีมุงสูผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานตามพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีตาง ๆ ท่ีสามารถจะปองกัน สรางความรับผิดชอบ การลงโทษตามมาตรการบาง การแกไข
ปญหา การสรางผลงานใหมีคุณภาพ การสรางความผูกพันตอองคกรและการรูจักการใหอภัยซ่ึงกัน
และกันจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตอนอยางมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังสามารถสรางตัวชี้วัดความสําเร็จไดอยางมากเพราะ อธิศีลสิกขาสามารถควบคุม
พฤติกรรมท่ีไมดีไดในระดับเกิดความคาดหวังท่ีหวังผลในทางปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจตาง ๆ 
ใหการเกิดการยอมรับของบุคลากรได 

 
๔.๓ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 

ผูวิจัยไดนําหลักไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญาสิกขามาบูรณาการ
วิ เคราะหและสั ง เคราะหขอ มูล เ พ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงไดปรากฏดังตอไปนี้ 

 

 ๔.๓.๑ การศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
 ๑) อธิศีลสิกขา 

 การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี โดย
การศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขานั้น เปนการมุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามหนาท่ีตาง ๆ  
ท่ีสามารถจะปองกัน สรางความรับผิดชอบ การลงโทษตามมาตรการบาง การแกไขปญหา การสราง
ผลงานใหมีคุณภาพ การสรางความผูกพันตอองคกรและการรูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกันจะนําไปสู
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตอนอยางมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังสามารถสรางตัวชี้วัดความสําเร็จไดอยางมากเพราะ อธิศีลสิกขาสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไม
ดีไดในระดับเกิดความคาดหวังท่ีหวังผลในทางปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจตาง ๆ ใหการเกิดการ
ยอมรับของบุคลากรได  อธิศีลสิกขามาใชในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงานจะเปนสามารถ
กําหนดตัวชี้ วัดไปท่ีการรักษา กฎระเบียบ กติกา ในเบื้องตน การปองกันความผิดพลาด 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน การสรางผลงานใหมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการแกไขปญหา
รวมกัน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใหอภัยตอบุคลากรซ่ึงอาจจะตองมีการใชงบประมาณ
เพ่ือการทําความเขาใจและการฝกอบรมทักษะ ศักยภาพท่ีตรงกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ ซ่ึงปรากฏดัง
ตารางตอไปนี้ 
 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงพุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา 

เปา 
ประสงค 

อธิศีลสิกขา แนวทาง/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การศึกษา
ตามแนว
ไตรสิกขา 

พฤติกรรม
การฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๑.การควบคุมพฤติกรรม
ตนเองดวยการจัดอบรม
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใน
ขอตกลงรวมกัน 
๒.การลงโทษโดยใชกฎ 
กติกาท่ีกําหนดรวมกัน 
๓.การปองกันการปฏิบัติท่ี
ดอยประสิทธิภาพดวยการ
ใชชองทางเรียนรูงาน
รวมกันท่ีสามารถสงเสริม
มิตรภาพ  
 ๔.การสรางคุณธรรมดวย
การกําหนดเง่ือนในการ
รับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด 
๕.การสรางผลงานใหมี
คุณภาพอยูตลอดเวลาดวย
การสรางทีมงานปรึกษาใน
กลุมหรือในสวนงาน  
๖.การแกไขปญหารวมกัน
ในระบบสวนงานตาง ๆ  
๗.การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค
ไปสูพฤติกรรมท่ีตอบสนอง
ตอความคาดหวังดวยใช
หลักความผูกพันตอองคกร 

-รอยละของ
บุคลากรมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอ
การปฏิบัติงาน
รวมกัน 
-จํานวนของ
งานมีคุณภาพ
เปนรูปธรรม 
-รอยละของ
บุคลากร
สามารถปองกัน
ความผิดพลาด
และมีความ
รับผิดชอบ 
 

อาศัยชวง
การ
ปรับตัว
ภายใน ๑ 
เดือนเปน
อยางนอย 

บุคลากร 
สหกรณ 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 
  



๑๑๙ 

๒) อธิจิตสิกขา  
 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเปนการมองไปถึงคุณภาพทางจิตใจท่ีจะตองไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะสูงสุด ซ่ึงตามพระพุทธศาสนาจะมีวิธีการมากมายหลายรูปแบบสวนใหญในองค
ความรูดานการฝกฝนอบรมจะอยูในวัด และอาจจะมีบางท่ีฝายฆราวาสเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
ฝกอบรม แตสําหรับในเขตปทุมธานีจะรูจักกันดีในวัดสามโคกเปนตน ซ่ึงบุคคลากรสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีผูท่ีเขาไปฝกฝนอบรมจะไดรับผลในทางปฏิบัติแตกตางกันไปตามสติกําลัง
ของตน  

 การพัฒนาบุคคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะมีโครงการอยูบางแตก็
ยังอยูในขอกํากัดท่ีภารกิจท่ียังคงปฏิบัติประจําวัน หรือแมกระท่ังบางครั้งก็ไดนิมนตพระสงฆรวม
กิจกรรมในสถาบันเพ่ือใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความตั้งม่ันในการปฏิบัติงานอยาง
ไมผิดพลาด เพราะการปฏิบัติงานก็เทากับเปนการฝกจิตหรือเรียนรูการทํางานของจิตไปในตัว  
วาการฝกใหมีความตั้งใจใสใจตอ ภาวะกิจท่ีไดรับมอบมายดวยจิตใจท่ีดี มีความใสใจ หากตอง
เก่ียวของกับบุคคลอ่ืนก็ตองเอาใจเขามาใสใจเรา๒๑ ซ่ึงจะเห็นการมีความรูสึกท่ีมองบุคคลอ่ืนดวย
ความชอบ หรือไมชอบ เกลียดหรือไมเกลียด พอใจหรือไมพอใจ รักหรือไมรัก เปนตน จะเปนคนมอง
โลกดวยจิตใจท่ีเบิกบาน มีความสุขในการปฏิบัติหนาอยางสมํ่าเสมอเม่ือบุคคลมีความเห็นถูกใน
ลักษณะดังกลาว จะพบกับความรักท่ีบุคคลอ่ืนมอบกลับมาใหเสมอ จึงทําใหบุคลากรของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะมีสุขภาพจิตท่ีดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การสรางจิตสํานึกให
บุคลากรทุกคนมีจิตสาธารณะและมีสุขภาพจิตท่ีดี เปนสิ่งจําเปนท่ีตองปลูกฝงใหกับบุคลากรทุกคน
ตองมีเพราะเม่ือบุคลากรมีจิตสาธารณะ มีสุขภาพจิตท่ีดีแลว ก็สงผลการทํางานเปนไปอยางมีความสุข 
เม่ือมีความสุขในการทํางานก็ทําใหเกิดการบริการท่ีดีแกผูมาติดตองานหรือประชาชน๒๒ แตสําหรับ 
ผูใหบริการตองมีจิตใจท่ีไมหงุดหงิดกับชีวิตของผูอ่ืนมากจนเกินไป๒๓ หรือมีความตั้งม่ันอยูในความ
รับผิดชอบของตัวเอง ระลึกไดอยูเสมอวาเราเปนผูใหบริการไมวาจะเปนผูบริหารองคกร 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงตอง
ยอมรับวาทุกคนลวนมีศักยภาพสูงในหลาย ๆ ดาน แตผูบริหารจะทําอยางไรถึงจะสามารถดึก
ศักยภาพท่ีเขามีอยู หรือสนับสนุนใหบุคลากรใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  รวมท้ังวิธีการถายทอดความรู
ไปสูนักเรียนใหตรงกับความตองการและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซ่ึงบางครั้งท้ังฝายผูบริหาร
กับฝายบุคลากรจะตองมีการพูดคุยในลักษณะพ่ีนองทองมารดาเดียวกันบาง หรือท่ีเรียกวา เอาใจเขา
มาใสใจเรา ผูบริหารหรือบุคลากรจะไมเอาตัวเองเปนหลัก เพราะสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนพูดกับเราแลวเราไม
ชอบ แลวเราก็ไมควรพูดกับคนอ่ืนอยางนั้นเชนกัน จึงทําใหสามารถทํา ใหเราคิด ใหเราพูด  

                                                        
๒๑สั ม ภ า ษ ณ  น า ย สํ า เ ภ า  อั ย ร า ,  เ ล ข า นุ ก า ร ณ ส ห ก ร ณ ก า ร เ ก ษ ต ร ส า ม โ ค ก  จํ า กั ด ,  

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒สั ม ภ าษ ณ  น า ยสํ า ร ว ย  ชู รั พ ย ,  ปร ะ ธ า น ก ลุ ม ส หก ร ณ ก า ร เ ก ษ ตร ส าม โ คก  จํ า กั ด ,  

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๓สัมภาษณ นายบุญเลิศ ออนไหว ,  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ,  

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 

อยางท่ีเรียกวา การคิดดี การพูดดี การทําดี แลวจะไดดี การบริการก็จะดีตามไปดวย๒๔ พรอมท้ัง
ตนเองก็มีความสุขใจท่ีไดปฏิบัติงานเพ่ือบุคคลอ่ืน ๆ  
  บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  จะตองเปนผู มีจิตสาธารณะ  
หากสถาบันจะใหชวยเหลืออะไรก็ตาม ไมจําเปนจะตองทําเปนหนังสือก็ได เชน กรณีน้ําทวม สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน และ หนวยงานอ่ืน  ๆ จะรวมมือกันท้ังจังหวัดใหความชวยเหลืออยางนี่เรียกวา 
ความมีจิตสาธารณะอยูในตัวของบุคลากรทุกคนซ่ึงหากมองในลักษณะการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานจะเปนหนวยงานท่ีใหบริการจะมีความเดนมากเพราะการออกหนวยบริการเคลื่อนใน
ระดับจังหวัด๒๕ และมีการประสานงานเพ่ือความรวมมือในหลายดานโดยเฉพาะการฝกอาชีพ  
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานซ่ึงเปนภาวะกิจหลักทําใหเกิดความรูสึกวา เปนความรับผิดชอบโดย
ในการชวยเหลือประชาชนหรือชาวบานไมวาจะอยูในหมูบาน อยูชุมชนเมือง อยูในโรงงาน
อุตสาหกรรมท้ังเล็ก ท้ังใหญ จะมีทีมงานคอนประสานงานในระดับทองถ่ิน หรือบางครั้งก็ประสานไป
ยังผูเขารับการฝกในรุนเกาท่ีจบออกไปเปนท่ีเรียบรอย ใหชวยประสานงานเพ่ือการชวยเหลือในดาน
องคความรู ดานทักษะ ดานการพัฒนาทีมงาน และดานการสรางความผูกพันในองคกร เปนตน 
  การฝกปฏิบัติใหจิตใจมีความม่ันคงในระดับการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการมุงหวัง
ผลสัมฤทธิ์ประเด็นนี้ หากมองยอนไปในองคกรทุกองคกร หากบุคลากรในองคกร มีการประพฤติ 
ปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมท้ังในกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยางเชน  การใชวัสดุ อุปกรณ
สํานักงานอยางประหยัด ความมัธยัสถ๒๖ เพ่ือท่ีจะลดกระบวนการใชวัสดุไมใหมันมากจนเกินไป และ
มีงบประมาณรายจายขององคกร สําหรับตัวผูบริหารก็มีการเจียดจายเงินงบประมาณบางบางสวนซ่ึงก็
ยังไมพอกับคาวัสดุในการทดสอบมาตรฐานงาน และยังคาดหวังจากผูเขาทดสอบมาตรฐาน วาตอง
ผาน ๙๐ %๒๗ แตบางครั้งเจาหนาท่ีก็ยังขาดความสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี๒๘ ซ่ึงสวนทางกับการ
มุงหวังผลสัมฤทธิ์ท่ีเจาหนาสมควรจะระลึกไวเสมอ ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพตามไปดวย 
อยางเชน กรณีเม่ือชุมชนไดขอความชวยเหลือมายังของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปน
เวลานอกราชการอยางนี้อาจจะไมมีสามัญสํานึกท่ีจะเขาไปชวยเหลือชุมชน๒๙อยางมีความเสียสละท้ัง
แรงกายแรงใจ และทุมเทความคิด๓๐ สติปญญาความสามารถ ศักยภาพท่ีมีอยูเพ่ือพัฒนาชุมชนท่ีขอ
ความชวยเหลือมายังสถาบัน ฯ และหลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองมีหลักฐานการประเมินผล

                                                        
๒๔สั ม ภ า ษณ  น า ง อั ม พร  นุ น ข า ว ,  ป ระ ธ า นก ลุ ม สห กร ณ ก า ร เ กษ ตร ส า ม โ คก  จํ า กั ด ,  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๖สัมภาษณ  นางสาวสุ ทิน คงแสงพันธ ,  กรรมการดํา เนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก  

๒๖ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๗สัมภาษณ นายวิรัตน พวงศิลป, ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๘สัมภาษณ คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๙สัมภาษณ นายชัยยะ สะสม, เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๐สัมภาษณ นายสมทรง อวยพร, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 

ตามระเบียบปฏิบัติงาน๓๑ วาจะตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อะไรบางครั้ง ประสบผลสําเร็จไป
มากนอยอยางไร อยางนอยท่ีสุดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจะตองมีความรูสึกวา ตนเองปฏิบัติดวย
อุดมการณ๓๒ มีความเพียรพยายามกับงานท่ีไดรับมอบหมายในหนาท่ีและปฏิบัติโดยไมผิดขอบังคับ 
ไมผิดกฎหมายของทางราชการ และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ซ่ึงสามารถกําหนดกลยุทธการพัฒนา 
เพ่ือการมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีใชอธิจิตสิกขามาเปนตัวขับเคลื่อนไปยังคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหเกิดเปน
องครวมของผลงานท่ีปรากฏออกมาอยางชัดเจน 
 ๑. การจัดโครงการฝกอบรมฝนระดับการสรางจิตสาธารณะตอสวนรวม ไมนิ่งดูดายเม่ือยัง
มีภารกิจท่ีค่ังคางหรือท่ียังไมสําเร็จเพราะสมรรถนะของผลงานจะเกิดข้ึนเม่ือทุกคนรวมแรงรวมใจใน
ความเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือผลงานอันประจักษอันเปนการเพ่ิมตัวชี้วัดใหกับสถาบันไปในตัว 
 ๒. การจัดการฝกอบรมจิตใจตามสํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูมากมายแตอยางนอยก็
ตองเห็นคาของการจัดโครงการท่ีมีงบประมาณสวนหนึ่ง หรือการนิมนตพระสงฆเขามาชวยใน 
การฝกอบรมเปนครั้งคราวก็สามารถจะกระทําไดแตตองข้ึนอยูกับผูบริหารจะเห็นความสําคัญตอ
ประเด็นดังกลาว 
 ๓. การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางความผูกพันในองคกร เชน การไปทัศนคติตางจังหวัด 
หรือการไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศท่ีเนนความสัมพันธตอบุคลากรท่ีมาผลตอสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้อาจจะจัดบรรยากาศในการทํางานแบบพ่ีนอง เปนตน 
 ๔. การสรางระบบจิตสํานึกความรักความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมงานดวยหรือระหวาง
ผูบริหารองคกับบุคลากรหรือท่ีเรียกวา การเอาใจเขามาใสใจเรา ผูบริหารหรือบุคลากรจะไมเอาตัวเอง
เปนหลักจะตองเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงงานใหมีผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ
ใหมากท่ีสุด 
  กลาวไดวา พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
ดานอธิจิตสิกขา จะอยูในขอบขายของการฝกฝนอบรมในการปฏิบัติงานในประจําวัน บางครั้งก็อาจจะ
สงบุคลากรเขารับการฝกฝนการปฏิบัติธรรมในสํานักตาง ๆ ท่ีสามารถจะจัดปฏิบัติธรรมได หรือ
อาจจะนิมนตพระสงฆใหเขามาชวยในการฝกอบรมซ่ึงเปนการลดรายจายในการเดินทางอยางมาก 
นอกจากนี้การมุงหวังผลสัมฤทธิ์ในทางจิตใจท่ีเกิดจากกําลังของสมาธิยังจะชวยใหการปฏิบัติงานเกิด
ความผิดพลาดนอยลงไป สงผลใหคุณภาพของการปฏิบัติงานตาง ๆ ของบุคลากรมีประสิทธิภาพตาม
ไปดวย ซ่ึงเม่ือสังเคราะหขอมูลท้ังหมดผูวิจัยพบวา พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ
มุงผลสัมฤทธิ์ดานอธิจิตสิกขาจะอยูท่ีเครื่องมือสําหรับการฝกฝนอบรมรวมท้ังการวิธีการท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจของจํานวนการปฏิบัติงาน 

                                                        
๓๑สัมภาษณนายบุญมี สุจิวงศากิจ , ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐  

ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๒สัมภาษณ นางสาวมะลิ ฉัตรแกว, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๓

ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๒  แสดงพุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขา 

 
 
 ๓) อธิปญญาสิกขา 
  พุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิปญญาสิกขา เปนการฝกอบรมทักษะ 
ความชํานาญ ความรอบรู ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผลงาน
แตละคนซ่ึงการปฏิบัติงานบอยๆ จะทําใหเกิดสิ่งเหลานั้นโดยอัตโนมัติ ซ่ึงแมวาจะไมมีความรู ไมมี
ประสบการณมากอน แตเม่ือฝกฝนอบรมบอยก็จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องพรอมท้ังการ
ปฏิบัติท่ีมีการถายทอดประสบการณก็จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดเชนกัน ดังนั้น ลักษณะการฝกใน
อบรมอธิปญญาสิกขาจึงเปนเรียนรูในงานท่ีปฏิบัติอยูบอยจนเกิดองคความท่ีนําไปใชไดในทุก
สถานการณโดยเฉพาะในขณะท่ีตองใชระบบปญญาในการตัดสินใจตอทางเลือกหนึ่งทางเลือกใด   
การพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี นั้น จะตองใหมีทักษะ มีความสามารถ 
และมีศักยภาพท่ีตอบสนองตอภารกิจ แมวาภาคนโยบายระดับการบริหาร มีลักษณะเนนไปท่ีการ
ปฏิบัติงานของเราจะเปนแบบเชิงรุก๓๓ แตทางฝายบุคลากรก็มีความพรอมท่ีจะตอบสนองตอนโยบาย

                                                        
๓๓สัมภาษณ วาท่ี ร.ท.สุวรรณ แปนเพ็ชร, ผูจัดการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๕ ตุลาคม

๒๕๕๙.. 

เปาประสงค อธิจิตสิกขา แนวทาง/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การศึกษา
ตามแนว
ไตรสิกขา 

การพัฒนา
คุณภาพทาง
จิตใจ 

๑. การจัดโครงการฝกอบรม
ฝนระดับการสรางจิต
สาธารณะตอสวนรวม 
๒. การจัดการฝกอบรม
จิตใจตามสํานักปฏิบัติธรรม 
๓. การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การสรางความผูกพันใน
องคกร เชน การไปทัศนคติ
ตางจังหวัด หรือการไป
ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ
๔. การสรางระบบจิตสํานึก
ความรักความผูกพันระหวาง
เพ่ือนรวมงานดวย ผูบริหาร
องคกับบุคลากรดวย 

-รอยละของ
บุคลากรมี
คุณภาพทาง
จิตใจท่ี มีจิต
สาธารณะตอ
สังคม  
-มีความรักตอ
เพ่ือนรวมงาน
และผูบริหาร
องคกร 

อยาง
นอยป
ละ ๑ 
ครั้ง 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 



๑๒๓ 

ดังกลาวดวยดี หากผูบริหารตองมีความตรงไปตรงมายึดผลประโยชนประชาชนเปนหลัก๓๔ มีความ
เท่ียงธรรม มีความเปนกลาง และปฏิบัติหนาท่ียึดหลักขอเท็จจริงใหเกิดความเทาเทียมกัน๓๕  
บุคลากรก็พรอมท่ีจะทําตามดวยเชนกัน นอกจากนี้ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริหารกับ
ลูกนอง เพราะในหลาย ๆ พ้ืนท่ีจะมีความเกรงใจกันมาก เวลาผูบริหารอยูดวยกัน ลูกนองจะไมคอย
กลาแสดงออกหรือไมแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงของการมีสวนรวม ท่ีเปนดังนั้น เพราะ
ความสัมพันธระหวางท้ังสองฝายเปนไปโดยการบริหารแบบดิ่งมากกวาแบบระนาบ จึงทําใหไมมีความ
กลาท่ีจะทําอะไรจะเกินหนาเกินตา ไมกลาท่ีจะตัดสินใจ ไมกลาท่ีจะละเมิดแมวา งานนั้นหรือความคิด
นั้นจะมีความสรางสรรคมากก็ตาม เพราะมองวา หากทําดีก็เสมอตัว หากทําชั่วก็ขาดทุน จึงทําให
บุคลากรในสหกรณการเกษตรสามโคกจะมีปญหาประเด็นมากพอสมควร และทําใหบุคลากรพัฒนาได
ยากมาก ๓๖ หรือบางสถานการณการแสดงศักยภาพของบุคลากรก็เปนผลทําใหผูบังคับบัญชา
พยายามท่ีจะครอบงําศักยภาพท่ีอยูใหไมกลาแสดงฝมือใด ๆ  
  สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ท่ีสงเสริมการพัฒนาบุคลกรซ่ึงตองอาศัยการฟงเสียง
สวนใหญวาไปในทิศทางใดซ่ึงอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได แตถาเปนเสียงสวนใหญของทีมก็จะตองไป
ตามนั้น เพราะการทํางานเปนทีมวัฒนธรรมขององคกร สวนแรกท่ีสุดควรจะตองทําใหบุคลากรมี
ความเขาใจองคกร๓๗ ซ่ึงประกอบดวย ๓ สิ่ง๓๘ ไดแก  
  ๑. ปณิธานขององคกร  ซ่ึงเปนผลของความคาดหวังในสิ่งท่ีตองการหรือแสวงหาเกิดข้ึนใน
กาลอันไมและเปนอุดมการณสําหรับบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองยึดถือไว
เปนหลักชันสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงโดยพ้ืนฐานท่ัวไปอาจจะมองในลักษณะของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพสําหรับการทํางานเพ่ือการสรางอาชีพและฝกฝนใหผูเขารับการอบรมมีความรูความสามารถใน
สิ่งท่ีผูเรียนอยากจะนําไปประกอบอาชีพในการดําเนินชีวิตตอไป  
  ๒. วิสัยทัศนขององคกร ซ่ึงเปนการวางกรอบการดําเนินอยางมีเปาหมายของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี ใหกับบุคคลากรท่ีจะตองตอบรับกับความคาดหวังในทองถ่ินนั้น ๆ  
ซ่ึงหากมองไปแลวจะมีวิสัยทัศนของผูบริหารจะออกไปสูกิจกรรมเชิงการทองเท่ียวมากกวาดานอ่ืน ๆ
เพราะวา ในเขตปทุมธานีนั้นจะเหมาะสมสําหรับการฝกอบรมทางดานภาษาอังกฤษมากกวาสิ่งอ่ืนซ่ึง
เปนกรอบในการดําเนินกิจกรรมท่ีเห็นไดชัดเจนอยางมาก 
  ๓. เปาหมายขององคกร ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชาชนมีอาชีพเปนคนตนเอง  
ดวยการจะหลักสูตรไวสําหรับการประชาชนท่ียังไมมีองคความรูใด ๆ ในการดําเนินชีวิตพรอมท้ังการ
จัดการทดสอบมาตรฐานสําหรับอาชีพตาง ๆ เพ่ือการรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานท่ัวไป

                                                        
๓๔สัมภาษณ นายบุญชู เหมือนมีโชค, รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๓๕สัมภาษณ นายวินัย พวงศิลป, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๖สัมภาษณ นายชัยยะ สะสม, เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๗สัมภาษณ นางสังวร ฉํ่าศรี, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๐ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๓๘สัมภาษณ นายวิรัตน พวงศิลป, ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๔ 

สําหรับองคกรเอกชนท่ีจะรับประชาชนเหลานั้นเขาทํางานภายใตการฝกฝนอบรมอยางหนักตลอด
หลักสูตร  
  บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองสรางศักยภาพ ทักษะ และความ
พรอมดานความรูสําหรับการถายทอดประสบการณทางดานอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาสู
สถาบันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางการปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด ซ่ึงหากมองยอนไปใน ๑๐ ปท่ีผานมาก็ถือ
ไดวา ประสบการผลสําเร็จอยางมากเพราะสถาบันพัฒนาฝมือแรงสามารถจะสรางคน สรางอาชีพ
ใหกับประชาชนนับพันชีวิตท่ีไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพอยางสุจริตก็เพราะบุคลากรของ
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีทักษะ ศักยภาพในการมอบประสบการณและความรูท้ังหมด
ไปยังผูเรียนตามหลักสูตรนั้น นอกจากนี้ การสรางประสบการณของบุคลากรยังถือไดวา มีคุณคาอยาง
ยิ่งเพราะไดเปนเจาหนาท่ีมาอยางยาวนานบางคนถึง ๓๐ ปก็ยังปฏิบัติหนาท่ีอยูซ่ึงกลายเปนบุคลากรท่ี
ทรงคุณคาอยางมากตอสถาบัน ดังนั้น การนําหลักอธิปญญาสิกขามาใชในการพัฒนาบุคลากร 
จึงสามารถจะเขาไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางองคความใน ๒ ระดับ ได ระดับทางการศึกษาโลก
ท่ัวไปท่ียังคงใหความสําคัญตอวิชาการในการประกอบอาชีพอยาสุจริตชน และระดับการศึกษาทาง
ธรรมท่ีเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพทางสติปญญาใหกับบุคลากรไดมีโอกาสเรียนรูสัมมาอาชีพหรืออาชีพ
ท่ีตองหามในทางพระพุทธศาสนา นับไดวานอกจากจะสรางผลสัมฤทธิ์ในทางการปฏิบัติไดแลวยัง
สามารถตัวชี้วัดในทางพฤติกรรมการปฏิบัติธรรมไดอีกดวย 
 
ตารางท่ี ๔.๓ แสดงพุทธบูรณาการการศึกษาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิปญญาสิกขา 

เปา 
ประสงค 

อธิปญญา
สิกขา 

แนวทาง/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะเว

ลา 
เจาภาพ

หลัก 

การศึกษา
ตามแนว
ไตรสิกขา 

ประสบการณ
และความรูชัด 

๑. การสงเสริมการศึกษา
ตอเนื่องในระดับทางโลก
ท่ีสามารถยกระดับวุฒิ
การศึกษาใหสูงข้ึน 
๒. การศึกษาทางธรรม
เพ่ือการประคับประคอง
วิถีชีวิตใหดําเนินไปได
อยางไมผิดกรอบแหง
ศีลธรรม 

๑.รอยของบุคลา
การไดรับ
การศึกษา 
ท้ังทางโลกและ
ทางธรรมท่ี
เหมาะสมและ
เพ่ิมข้ึน 

กรอบ
ระยะ 
เวลา  
๑-๓ ป 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 



๑๒๕ 

 ๔.๓.๒ การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  
 ๑) อธิศีลสิกขา 

  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานอธิศีลสิกขาเปนการการฝกอบรม
สมรรถนะดานอธิ ศีลสิกขาจะตองสงเสริมเรื่องสัมมาอาชีพ๓๙ คือ อาชีพท่ีถูกตอง ไมทุจริต  
เจรจาเหมาะสมใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานเห็นสุจริตธรรม เชน ดานการผลิตก็ดีจะมีความซ่ือสัตย สินคาก็มี
คุณภาพ การนําธรรมะมาพัฒนาบุคลากรนั้นมีข้ันตอนเริ่มตนท่ี ความสุจริตธรรม เพราะเปนหลักท่ี
เนนการแกปญหาระดับบุคคลไปจนถึงสังคม นอกจากสุจริตธรรม ท้ังทางกายทางวาจา และทางใจ
แลว ยังมองไปท่ีบุคลากรใหมีคุณธรรม เพราะการทํางานในทางฆราวาสนั้น เนนไปท่ีระดับของโลกียะ
ธรรม เนนไปท่ีตัวคนท่ีการทํางาน๔๐ ท่ีจะตองควบคุมตนเองไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ 
อยางเชน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีของสถาบัน ฯ กําลังใหบริการประชาชนอยู จะตองสรางความมีเมตตา
ธรรม๔๑ คือ การไมเบียดเบียนผูอ่ืนดวยคําพูด และกิริยาทาทางท่ีไมดี จึงเทากับเปนศีลขอท่ี ๑  
(ปาณาติปาตา เวรมณี)   การบริการประชาชนเพราะเห็นทรัพยสิน หรือเงินใตโตะ เพราะปญหาท่ีพบ
ในระบบราชการทุกวันนี้ ก็คือ การผิดศีลขอลักทรัพยนั่นเอง๔๒ ดังนั้น จะตองไมรับในสิ่ง ท่ี
นอกเหนือจากสิ่งท่ีสมควรจะไดรับจึงเทากับเปนศีลขอท่ี ๒ (อทินนาทานา เวรมณี) การท่ีเจาหนาท่ีมี
อาการไมเลนหู เลนตา หรืออาการลักษณะเชิงชูสาวกับผูมารับบริการท่ีมีเพศตางกัน จึงเทากับเปนศีล
ของท่ี ๓ (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี0 )0 การท่ีเจาหนาท่ีใหบริการแกผูรับบริการอยางหนึ่งท่ีไมควรก็คือ 
ขอมูลท่ีไมชัดเจน เพราะบางครั้งการท่ีประชาชนไมเขาใจจึงจะตองถาม เม่ือถูกถามมาก ๆ อาจจะทํา
ใหเกิดอารมณหงุดหงิดได ดังนั้น กอนจะพูดจากอะไรกับผูรับบริการจะตองระลึกไวเสมอวา เรากําลัง
ทําหนาท่ีของผูใหบริการสิ่งนี้เปนหนาท่ีของเรา การจะไปพูดไมดี การพูดคําหยาบตอผูรับบริการไมใช
สิ่งท่ีสมควรจะกระทําจึงเทากับเปนศีลขอท่ี ๔ (มุสาวาทา เวรมณี) และการท่ีเจาหนาท่ีไมดื่มเหลาจะ
ทําใหเกิดสติสัมปชัญญะรูตัวท่ัวพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ แตถาหากเจาหนาท่ีดื่ม
เหลา ก็จะไมเปนการบริการท่ีดี และทําใหภาพลักษณของสถาบัน พลอยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปดวย 
ดังนั้นการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองมีสติคอยควบคุมกาย และวาจาของตนใหอยูในการบังคับบัญชา 
จึงเทากับเปนศีลขอท่ี ๕ (สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี)    
  การรักษา กฎ ระเบียบ กติการวมกันของบุคลากร จะทําใหไมเกิดการแบงระดับความเสมอ
ภาคจะทําใหบุคลากรทุกคน จะบริการใคร จะบริการท่ีไหน จะบริการดวยอะไร ก็จะมีผลอยาเดียวกัน
เหมือนกันหมด เพราะ ศีล เปนตัวกํากับความเสมอภาค และความสุจริตธรรม จะสามารถทําให

                                                        
๓๙สัมภาษณ นายบุญเลิศ ออนไหว ,  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ,  

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๐สัมภาษณ นางอัมพร นุนขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๙ พฤศจิกายน ๕๕๙. 
๔๑สัมภาษณ นายสํารวย ชูรัพย, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๒ สัมภาษณ นายสําเภา อัยรา, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๒๖ 

บุคลากรเกิดการบริการท่ีดีได๔๓ แตบางครั้งการปฏิบัติงานก็จะตองมองถึงการปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบริหารในองคกรเปนสิ่งท่ีดี เพราะการบริการท่ีดีของผูบริหารแตละคนท่ีจะรักษา กฎ กติกา ระเบียบ 
กฎเกณฑไมเทากัน ยกตัวอยางเชน มีผูบริหารบางทานยึดถือหลักกฎเกณฑอยางมาก แตทะวา กวาจะ
ไดเปนท่ียอมรับของคนในองคกรตองใชเวลานาน เม่ือผลเปนท่ียอมรับ ก็ถึงวาระการยายไปสูสถาบัน
ใหม ผูบริหารทานใหมมาแทนที กลับก็ไมรักษา กฎ กติกา กฎเกณฑ  บริหารแบบตามใจตัวเอง หาก
บุคลากรใดไมปฏิบัติตาม ก็จะถูกยายเปลี่ยนภาระงานทันที บุคลากรท่ีเห็นดวย คลอยตามก็จะไดดีไป 
ท้ัง ๆ ท่ีขัดกับสายตาคนในองคกร ทําใหเกิดความแตกแยกในองคกร ก็จะไมเกิดองคกรท่ีมุงการ
บริการท่ีดี๔๔ เพราะการมุงการบริการท่ีดีนั้นตองเริ่มจากภายในหนวยงาน ผูบริหารจะตองรักษา  
กฎ กติกา ระเบียบ ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว มีคุณธรรม และจริยธรรม เปนท่ียอมรับของใตบังคับ
บัญชาก็จะนําไปสูองคกรมุงบริการท่ีดีตอไป ฉะนั้น การบริการท่ีดีจะตองเกิดจากความตั้งใจท่ีจะทําให
มันเกิดข้ึนของผูนักบริหารท่ีเห็นความสําคัญภาวะงานทุกอยางโดยเฉพาะหนาตาของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี ท่ีจะตองสรางบุคลากรใหมีความพรอมท่ีฝกฝน ใหอดทน ใหมีความพยาม
อยางแรงกลาในฐานะเปนองคกรท่ีสรางอาชีพ สรางหลักประกันทางรายไดใหกับประชาชนใหมีความ
ม่ันคงสืบไป ดวยการบริการท่ีดี 
 สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองสงเสริมใหบุคลากรจะตองทําความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี๔๕ เพราะทุกคนตองรูหนาท่ีของตัวเองเสียกอน ทุกคนตองปฏิบัติตามกติกาท่ีไดวางไว 
ไมวากติกาท่ีบังคับดวยทางราชการ หรือกฎกติกาท่ีทางผูบริหารไดวางไว การรับคําสั่งตามข้ันตอนจาก
ระดับสูงลงมาถึงระดับปฏิบัติงาน๔๖ มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด ยิ่ง
ภารกิจของการปฏิบัติงานนั้น เปนไปเพ่ือการบริการโดยภาพรวม ก็จะตองมีความเขมงวดในการติดตอ
และเชื่อมโยงไปยังสถาบันอ่ืน ๆ จึงจะสามารถรักษาภาพลักษณะ และสรางชื่อเสียงใหกับองคกรของ
ตน ซ่ึงบางครั้งก็ตองใชวิธีการจัดฝกอบรมแบบเปนระยะ อยางตอเนื่องและบอยๆ เพราะสามารถจะ
สรางจิตสํานึกใหรูจักรับผิดชอบตอหนาท่ีอยูเสมอ ๆ๔๗ หรือหากมองในเชิงหลักธรรม เรียกวา เปนการ
เตือนสติ ความระลึกได วาเรามีบทบาทหนาท่ีอะไรบาง มีภารกิจอะไรบาง ท่ีจะสามารถเปนสวนหนึ่ง
ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ได เพราะหากวาบุคลากรในองคกรจะมีความผูกพันใน
องคกร เวลาออกไปทํางานภายนอกจะสงผลถึงภาพลักษณ อันเปนการรักษาชื่อเสียงขององคกร ฝาย

                                                        
๔๓สัมภาษณ นางสุนันทา สรอยเสือ, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๔สัมภาษณ นายสุรินทร ฉัตรแกว, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ  นายสํ าลี  อ าง บัว ,  กรรมการดํ า เ นินงานสหกรณการ เกษตรสามโคก จํ า กัด ,  

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๖สัมภาษณ นางสาวภุมราวรรณ จันทกระ, เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๔๗สัมภาษณ นายฐปกร พวงศิลป, ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๒๗ 

องคกรก็จะรักษาตอจนสามารถกลายเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีปฏิบัติกันสืบมา๔๘ ซ่ึงการทํางานของ
สถาบันนอกจากมุงท่ีจะใหการบริการท่ีดีเชิงรับแลว ยังมีการสงเสริมการบริการในลักษณะเชิงรุกซ่ึงจะ
มีการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีกับจังหวัด ใหกับอําเภอตาง ๆ ท่ีรองขอความชวยเหลือทางสถาบัน๔๙ 
ซ่ึงเก่ียวของกับภาระงานท่ีปฏิบัติอยู สวนมากจะออกใหบริการในชวงเวลามีเทศกาลตาง ๆ เชน วันป
ใหม วันสงกรานต วันพอ เปนตนเพราะในวัน เวลาดังกลาวจะเปนชวง ปดราชการ ทําใหประชาชน
เดินทางกลับบานเปนจํานวนมาก   ซ่ึงเปนแนวทางการปฏิบัติของสถาบันท่ีเปนระดับนโยบายของ
ผูบริหารสถาบัน ฯ และเปนเทคนิคท่ีสําคัญจะทําใหบรรลุตามตัวชี้วัด๕๐ ซ่ึงบางครั้งการลงพ้ืนท่ีก็จะมี
นักเรียนท่ีเคยไดรับการฝกอบรมมาแลวรวมเดินทางไปดวยเพ่ือไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ีก็เปนการ
พัฒนาสมรรถนะไดเปนอยางดี ซ่ึงหากมองไปแลวการออกไปในพ้ืนท่ีอยางนั้น แมวาจะไมมีรายไดหรือ
คาตอบแทน แตก็เปนการบงบอกวา การทําประโยชนใหกับประชาชนหรือบุคคลอ่ืนนั้น เพียงแคเห็น
งานท้ังหลายเปนหนาท่ี ท่ีจะตองทําใหดีท่ีดี ไมทอดธุระ ไมนิ่งดูดายงาน๕๑แมวาจะไมใชหนาท่ีของเรา
โดย เราเม่ือสามารถจะกระทําไดก็สมควรท่ีจะทําใหดีท่ีสุด จึงเรียกวา ผูมีจิตบริการอยางแทจริง 
  ผูมีจิตบริการ จะตองปฏิบัติดวยความโปรงใสจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญอยางนอย       
๓ มิติ๕๒  ไดแก ดานกฎหมาย คือสิ่งท่ีแสดงออกมาทางคําพูด อาการหรือกริยาทางกาย มันก็เปนศีล    
โดยธรรมชาติ อันนี้มันจะทําใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา ระเบียบทางสังคม มิติท่ีสอง ดานตัวชี้วัดของการ
บริการท่ีดี  คือ ความมุงม่ัน ความพยายาม และความตั้งใจ มิติท่ีสาม ดานปญญา คือ ความรูในดาน
การบริการ เจาหนาท่ีจะตองรูทุกอยางท่ีเก่ียวกับการบริการ ตองมีความรูท่ีครบถวนทุกอยาง จึงจะไป
บริการได ถาบริการดวยความไมรูถึงจะทําตามกฎระเบียบผลมันก็ไมดีเทาท่ีควร หาจะมองงาย ๆ  
ไมซับซอนจะพบวา ในมรรคมีองค ๘๕๓ ท่ีกลาวสรุปเก่ียวกับ ศีล ประกอบดวย ๓ ประการ ไดแก  
หนึ่งการมีสัมมาวาจา ก็คือ การพูดจา เจรจาชอบ หากนําไปใชในการบริการท่ีดี วาจานั้นจะเปนท่ี
วาจาท่ีดีตอการบริการ สองก็คือสัมมากัมมันตะ คือ การทํางานชอบ หากเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือ
การงานท่ีดี ก็จะสงผลตอการบริการท่ีดีเพราะปฏิบัติไดถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ และ
สาม สัมมาอาชีวะ ก็คือการประกอบอาชีพชอบ ซ่ึงก็มีอยูเจาหนาท่ีทุกคนอยูแลว หากไมปฏิบัติดวย
ความถูกตองก็จะโดยลงโทษบาง หรือถึงขนาดไลออกจากราชการก็ได ดังนั้น ความเปนขาราชการ
หรือสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะมีกฎหมายควบคุมอยูแลว ซ่ึงคือ ตัววินัยหรือตัว

                                                        
๔๘สัมภาษณ นายทองกอน สะสม, เหรัญญิกสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ นางอรษา แสงล้ํา, ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๕๐สัมภาษณ นางจรัญ พวงขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๑สัมภาษณ นายวัฒนะ โกษะ, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๒สัมภาษณ นางสาวนิตยา โอสถจันทร, เจาหนาท่ีบัญชีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๕๓สัมภาษณ วาท่ี ร.ท.สุวรรณ แปนเพ็ชร, ผูจัดการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 

ศีลธรรม๕๔ นั่นเองนอกจากจะมีศีลเปนตัวควบคุม ยังจะมีประเด็นเก่ียวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มากมาย ฉะนั้น การปฏิบัติสิ่งท่ีกลาวมาท้ังหมดจะตองมีความเปนปกติ ความเปนปกติ ก็คือ
ความถูกตอง ความเปนธรรมชาติหรือวาอะไรท่ีเปนสิ่งดี ๆ นั่นคือความเปนปกติ และถาหากคนใน
องคกรใหบริการดี จึงเทากับวา ปฏิบัติศีลไปในตัว จริง ๆ แลวสิ่งท่ีมนุษยปฏิบัติกันอยู การท่ีเราไป
บัญญัติอะไรข้ึนมามากมายนั่นแปลวา มนุษยไมเปนปกติ๕๕  หรือการท่ีประเทศไทยไปมีกฎหมายมาก
มาก แปลวา เมืองไทยมีการทําผิดอยางมากก็ไมเปนปกติ๕๖ เพราะฉะนั้น การบริการท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึน
เปนองคประกอบจะมีท้ังผูใหกับผูรับ ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจเพราะเจาหนาท่ีของสถาบันเปนผู
ใหบริการ อยางเชน สมรรถนะของบุคลากรท่ีจะใหบริการมีการตอนรับอยางดี พูดจาปราศรัยไพเราะ 
ยิ้มแยมแจมใส น้ําเสียงออนหวาน บริการดวยความเปนมิตรไมตรี๕๗ อยางนี้เรียกวา ดีกวาปกติหรือ
ไดรับการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึนไป 
  กลาวไดวา การรักษาความเปนปกติของมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ท่ีจะตองปฏิบัติงานดวยความมีจิตบริการท่ีดี ท่ีสําคัญฝกตนเองเปนคนออนนอมดวยรางกาย 
ออนหวานดวยวาจา และออนโยนดวยจิตใจท่ีดีงานตามแบบอยางท่ีดีของคนไทย ฉะนั้น การบริการท่ี
ดีนอกจากจะเกิดจากภายใน  มองถึงปจจัยภายนอกท่ีจะชวยในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริการท่ี
ดี เชน โครงการศึกษาดูงานภาคเอกชน โครงการสัมมนาจิตวิญญาณความเปนนักบริการ หรือ
แมกระท่ังการเรียนรูในระบบการบริการจากภาคเอกชนแลวนําเอาวิธีการมาฝกฝนตนเองอยูเปน
ประจํา จนเกิดความเคยชิน เชน ระบบการยิ้ม ระบบการพูด ระบบการเดิน ระบบการทักทาย ระบบ
การใหขอมูลขาวสาร เปนตน สิ่งอยางนอยในการปฏิบัติเหลานี้จะตองปฏิบัติอยูเปนประจํา ไมใชนาน 
ๆ ครั้ง ถึงจะมีโอกาสบริการประชาชนสักครั้ง อยางนี้ไมเรียกวา การพัฒนาสมรรถนะภาคการบริการ 
ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะดานการบริการท่ีดีจะตองเรียนรูอยางไมขาดสาย รูจักสังเกต ความพึง
พอใจของผูรับบริการวาชอบ ไมชอบแบบไหน มีทัศนคติ มีความเชื่ออยางไร เปนตน และปรับ
ประยุกตวิธีการแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับบุคคลนั้นตอไป เม่ือเปนแบบท่ีกลาว บุคลากรสามารถท่ีจะ
ทําใหเปนปกติได ก็เทากับวา มีพฤติกรรมท่ีดีเหมาะสมท่ีจะเปนอยูหนาดานหรือสามารถสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรไดอยางดีเยี่ยม ควรเรียกบุคคลนั้นวา เปนผูมี อธิศีลสิกขา นั่นเอง 

                                                        

  ๕๔สัมภาษณ  นายวัชรินทร ใจหาว, ครูฝกฝมือแรงงานระดับ ช.๓, ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัด
นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖. 

๕๕ สัมภาษณ นายบุญชู เหมือนมีโชค รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๕๖ สัมภาษณ นางสาวมะลิ ฉัตรแกว คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๕๗ สัมภาษณ นายสมทรง อวยพร ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ๑๕ ตุลาคม๒๕๕๙. 



๑๒๙ 

 ตารางท่ี ๔.๔  แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา 
 

เปาประสงค อธิศีลสิกขา แนวทาง/กิจกรรมการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การฝกอบรม
ตามแนว
ไตรสิกขา 

เจาหนาท่ี
ของสหกรณ
การเกษตร 
จ.ปทุมธานี 
มีพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

๑) แผนการประเมิน
ตนเองเปนระยะ ๆ 
๒) โครงการปลูก
จิตสํานึกในบทบาท
หนาท่ี 
๓) แผนการกํากับดูแล 
ดานระเบียบวินัย 
๔) ปรับปรุงกระบวนการ
ฝกอบรมตามหลัก 
พระพุทธศาสนา 
๕) จัดทําแผนการพัฒนา
พฤติกรรมรายบุคคล 
๖) เจาหนาท่ีมีแตงกายท่ี
เหมาะสมตอการปฏิบัติ
หนาท่ี 
๗) สามารถใชคําพูดอน
หวานในขณะปฏิบัติ
หนาท่ี 

รอยละของบุ
คลาการของมี
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตอ
การปฏิบัติงาน 
ไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 

ปละ ๑ 
ครั้งหรือ
มากกวา 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 ผูรับบริการ 
มีความพึง
พอใจตอ
เจาหนาท่ี
ของสหกรณ
การเกษตร  
จ.ปทุมธานี 

๑) การจัดโครงการ
ตนแบบผูใหบริการท่ีดี 
๒) การพัฒนาหลักสูตร
และการสรางองคความรู
ดานการบริการให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
๓) แผนการสงเสริม
ทุนการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เชน ทุน
ภาษาตางประเทศ 
๔) การสรางระบบการ
ตรวจสอบ ประเมินจาก
ประชาชน และ
หนวยงานภายนอก 

รอยของ
บุคลากรมี
มนุษยสัมพันธท่ี
ดีข้ึนตอบุคคล
รอบขางท่ีดีข้ึน 
และสามารถ
สรางความ
พอใจในระดับท่ี
ดีมาก 
 

ปละ ๑ 
ครั้งหรือ
มากกวา 

บุคลากร 
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 



๑๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๔  แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา (ตอ) 

เปาประสงค อธิศีลสิกขา แนวทาง/กิจกรรมการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การฝกอบรม
ตามแนว
ไตรสิกขา 

ระบบ
ความสัมพัน
ธท่ีดีระหวาง
บุคลากรกับ
ผูบริหาร 

๑) สง เสริมการมีสวน
รวมภายในองคกร 
๒ )  จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า ย
สัมพันธระหวางองคกร 
๓) แผนการพัฒนาภาวะ
ผูนําในองคกร 
๔) สรางความผูกพัน 

รอยละของ
บุคลากรกับ
ผูบริหารมี

ภาพลักษณและ
ภาพพจนท่ีนา

พอใจ 

ปละ ๑ 
ครั้งหรือ
มากกวา 

บุคลากร 
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 
  

 ๒) อธิจิตสิกขา   
  การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขาจะมีความเก่ียวกับจิตใจ และเปนวิธีการ
จัดการอารมณตาง ๆ ท่ีมากระทบอยูทุกเวลา เปนลักษณะของความเพียรชอบ ชอบท่ีจะตั้งจิตม่ันใน
การทํางานหรือการบริการหากบุคลากรมีจิตท่ีดี มีความเพียรท่ีดีภาคการบริการก็จะตามมาโดย
ปริยาย๕๘ คือ การฝกอบรมจิตใหมีความตั้งใจแนวแน จะทําสิ่งนั้นใหดี มีคุณภาพออกมา จะทําให
บุคลากรมีความสุข ก็เพราะอาศัยความสุจริต ถูกตอง ถูกธรรม นอกจากนี้ บุคลากรของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองมีความม่ันใจ ตั้งใจ คือ ความม่ันคงในศีลธรรม จิตจะตอง
ประกอบดวยความเปนกุศล หรือกุศลจิต๕๙สําหรับการทํางานก็จะไมสับเพลา สามารถปฏิบัติงานได
อยางแนวแน เพราะท่ีมีสภาพจิตตั้งม่ัน หรือ ดานมีสมาธิมีจิตท่ียึดม่ันทางพุทธธรรมเพ่ือนํามาเปนแนว
ทางการปฎิบัติในสิ่งท่ีดี ตั้งม่ันดีแลวยอมสามารถปกปองสิ่งไมดี ไมงามไมใหเกิดข้ึนได สามารถปกปอง
สิ่งท่ีไมดีท่ีจะเกิดกับหนวยงาน หรือสถาบันได๖๐ หากองคกรใดท่ีมีบุคลากรประกอบดวยหลักสมาธิ
สามารถท่ีจะทําใหจิตใจมีความสงบ รักษาใจของตนเองใหม่ันคง รักษาจิตใหมีความแนวแนในงานท่ี
ปฏิบัติอยู๖๑ ทําใจไมใหวอกแวก ไมโอนเอนไปฝายใดฝายหนึ่ง ตองมีความเสมอภาค ไมใชบริการแต
คนรวย การปฏิบัติงานดานการใหบริการจะดีงามไปดวย๖๒ จึงกลาวไดวา การพัฒนาอธิจิตสิกขา  
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานทําใหเกิดสมาธิในระดับเบื้องตนท่ีเหมาะสมกับการบริการมากท่ีสุด 
ไดแก ความตั้งใจ ความม่ันใจ ความตั้งม่ัน ความม่ันคงแหงจิตท่ีจะไมใหสิ่งท่ีไมดีเกิดข้ึนในขณะ

                                                        
๕๘สัมภาษณ นายวินัย พวงศิลป, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๙สัมภาษณ นายชัยยะ สะสม, เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๐สัมภาษณ นายแสวง ปลอกทอง,  คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๑สัมภาษณ นายวิรัตน พวงศิลป, ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๒สัมภาษณ นางสาวสุทิน คงแสงพันธ, กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 

ปฏิบัติงานดานการบริการ เชน ความโกรธ เปนตน หากบุคคลไมมีความโกรธ ความเกลียด อิจฉา 
ริษยา อาฆาต มาดรายตอรายตอกันจะทําใหบุคลากรมีสุขภาพจิตท่ีดี เพราะการฝกฝนอารมณใหสด
ชื่นแจมใส เขมแข็งมากพอท่ีจะตอสูกับงานหรือแกปญหาตาง ๆ ได๖๓ และมีความสุขในการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้น ๆ  
  การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ใหมีจิตสาธารณะ มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความตั้งม่ันในการ
ปฏิบัติงานอยางไมผิดพลาด เพราะการปฏิบัติงานก็เทากับเปนการฝกจิตหรือเรียนรูการทํางานของจิต
ไปในตัววา การฝกใหมีความตั้งใจใสใจตอ ภาวะกิจท่ีไดรับมอบมายดวยจิตใจท่ีดี มีความใสใจ  
หากตองเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนก็ตองเอาใจเขามาใสใจเรา๖๔ ซ่ึงจะเห็นการมีความรูสึกท่ีมองบุคคลอ่ืน
ดวยความชอบ หรือไมชอบ เกลียดหรือไมเกลียด พอใจหรือไมพอใจ รักหรือไมรัก เปนตน จะเปนคน
มองโลกดวยจิตใจท่ีเบิกบาน มีความสุขในการปฏิบัติหนาอยางสมํ่าเสมอเม่ือบุคคลมีความเห็นถูกใน
ลักษณะดังกลาว จะพบกับความรักท่ีบุคคลอ่ืนมอบกลับมาใหเสมอ จึงทําใหบุคลากรของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี  จะมีสุขภาพจิตท่ีดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การสรางจิตสํานึกให
บุคลากรทุกคนมีจิตสาธารณะและมีสุขภาพจิตท่ีดี เปนสิ่งจําเปนท่ีตองปลูกฝงใหกับบุคลากรทุกคน
ตองมีเพราะเม่ือบุคลากรมีจิตสาธารณะ มีสุขภาพจิตท่ีดีแลว ก็สงผลการทํางานเปนไปอยางมีความสุข 
เม่ือมีความสุขในการทํางานก็ทําใหเกิดการบริการท่ีดีแกผูมาติดตองานหรือประชาชน๖๕ แตสําหรับผู
ใหบริการตองมีจิตใจท่ีไมหงุดหงิดกับชีวิตของผูอ่ืนมากจนเกินไป๖๖ หรือมีความตั้งม่ันอยูในความ
รับผิดชอบของตัวเอง ระลึกไดอยูเสมอวาเราเปนผูใหบริการไมวาจะเปนผูบริหารองคกร 
 พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  
ซ่ึงตองยอมรับวาทุกคนลวนมีศักยภาพสูงในหลาย ๆ ดาน แตผูบริหารจะทําอยางไรถึงจะสามารถดึก
ศักยภาพท่ีเขามีอยู หรือสนับสนุนใหบุคลากรใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  รวมท้ังวิธีการถายทอดความรู
ไปสูนักเรียนใหตรงกับความตองการและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซ่ึงบางครั้งท้ังฝายผูบริหาร
กับฝายบุคลากรจะตองมีการพูดคุยในลักษณะพ่ีนองทองมารดาเดียวกันบาง หรือท่ีเรียกวา เอาใจเขา
มาใสใจเรา ผูบริหารหรือบุคลากรจะไมเอาตัวเองเปนหลัก เพราะสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนพูดกับเราแลวเราไม
ชอบ แลวเราก็ไมควรพูดกับคนอ่ืนอยางนั้นเชนกัน จึงทําใหสามารถทํา ใหเราคิด ใหเราพูด อยางท่ี
เรียกวา การคิดดี การพูดดี การทําดี แลวจะไดดี การบริการก็จะดีตามไปดวย๖๗ พรอมท้ังตนเองก็มี
ความสุขใจท่ีไดปฏิบัติงานเพ่ือบุคคลอ่ืน ๆ จะเห็นไดวา บุคลากรจะตองเปนผูมีจิตสาธารณะ หาก
สถาบันจะใหชวยเหลืออะไรก็ตาม ไมจําเปนจะตองทําเปนหนังสือก็ได เชน กรณีน้ําทวม สหกรณ

                                                        
๖๓สัมภาษณ คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๔สัมภาษณ นายบุญเลิศ ออนไหว, ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๕สัมภาษณ นางอัมพร นุนขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๖๖สัมภาษณ นายสํารวย ชูรัพย, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๖๗สัมภาษณ นายสําเภา อัยรา, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๓๒ 

การเกษตร จังหวัดปทุมธานี  และ หนวยงานอ่ืน ๆ จะรวมมือกันท้ังจังหวัดใหความชวยเหลืออยางนี่
เรียกวา ความมีจิตสาธารณะอยูในตัวของบุคลากรทุกคนซ่ึงหากมองในลักษณะการปฏิบัติงาน 
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะเปนหนวยงานท่ีใหบริการจะมีความเดนมากเพราะการออก
หนวยบริการเคลื่อนในระดับจังหวัด๖๘ และมีการประสานงานเพ่ือความรวมมือในหลายดาน
โดยเฉพาะการฝกอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานซ่ึงเปนภาวะกิจหลักทําใหเกิดความรูสึกวา 
เปนความรับผิดชอบโดยในการชวยเหลือประชาชนหรือชาวบานไมวาจะอยูในหมูบานชุมชนเมือง อยู
ในโรงงานอุตสาหกรรมท้ังเล็ก ท้ังใหญ จะมีทีมงานคอนประสานงานในระดับทองถ่ิน หรือบางครั้งก็
ประสานไปยังผูเขารับการฝกในรุนเกาท่ีจบออกไปเปนท่ีเรียบรอย ใหชวยประสานงานเพ่ือการ
ชวยเหลือในดานองคความรู ดานทักษะ ดานการพัฒนาทีมงาน และดานการสรางความผูกพันใน
องคกร เปนตน 
  สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี อยูในฐานะเปนผูให ไมใชสถาบันท่ีตองการผลกําไร
เปนท่ีตั้ง ซ่ึงทางผูบริหารระดับสูงจะตองมองถึงประเด็นเหลานี้ใหมาก พรอมการฝกใหบุคลากรเกิดมี
จิตสาธารณะในอันดับตน สวยบางครั้งก็ตองวิธีการปลูกฝงดวยวิธีการให และวิธีการเสียสละเพ่ือผูอ่ืน  
ทําอยางนี้บอย ๆ  ทํากันเปนประจํา ๆ เสมอ ๆ อยางตอเนื่องและไมเสแสรงใด ๆ  ก็เทากับวาสถาบัน
จะไดรับสิ่งตอบแทนในการปฏิบัติงานนั่นก็คือชื่อเสียงขององคกร เปนหนาตาท่ีชวยใหเกิดการสราง
ภาพลักษณ และภาพพจนขององคกรท่ีดี ซ่ึงเหมือนเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีปฏิบัติกันมา๖๙ นอกจากนี้  
การพัฒนาใหมีจิตสาธารณะและสุขภาพจิตท่ีดี ทางสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  จะเนนไป
ทํางานเพ่ือประชาชน แตบางเรื่องก็ยังติดอยูท่ีการไมมีสวัสดิการท่ีจะใหกับบุคคลกร ท่ีจะใชเปน
แรงจูงใจใหทํางาน บานพักสวัสดิการมีจํานวนไมพอกับเจาหนาท่ี ใหเฉพาะเจาหนาท่ีระดับสูง จะให
ทํางานเปนทีไดดีตองมีสวัสดิการใหเจาหนากอน ท่ีจะใหมีจิตสาธารณะ และมีสุขภาพดี ฉะนั้น  
ทางฝาย สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี และฝายผูบริหารระดับสูงของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี เรงผลักดันอุปสรรคตาง ๆ ท่ีมีอยูในนอยลงไป เพราะหากบุคลากรยังมีความรูสึกวา 
หากการท่ีเราปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง แตผลงานจะไปอยูในมือของฝายผูบริหาร สําหรับบุคลากร
จะไม มีผลทางสวัสดิการใด ๆ๗๐ สวนกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานก็นอยลงไป ซ่ึงตอไปจะทําให
ประสิทธิภาพลดลงอยางเห็นไดชัด 
  สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี นอกจากจะตองมองถึงบทบาทหนาท่ีโดยตรงของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานอยางปกติแลว ยังจะตองมองถึงศักยภาพของการมีจิตบริการ และจิต
สาธารณะท่ีนอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ซ่ึงแนนอนวา การปฏิบัติงานในเวลาปกติจะ
มองถึงความเปนผูมีจิตบริการ และจิตสาธารณะไดยาก เพราะเปนเวลาราชการ แตเม่ือการปฏิบัติท่ี
ตองเชื่อมโยงไปยังหนวยงานระดับจังหวัดก็พบวา หนวยงานเหลานั้นมีอิทธิพล และอํานาจในการสั่ง

                                                        
๖๘สัมภาษณ นางสุนันทา สรอยเสือ, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๖๙สัมภาษณ นายสุรินทร ฉัตรแกว, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๒๕๕๙ 
๗๐สัมภาษณ นายสําลี อางบัว, กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๓๓ 

การในการท่ีจะรวมมือกันในกลุมชุมชนสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี หากสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ไมปฏิบัติตามก็จะสงผลกระทบนอยบาง ใหญบาง แตกระนั้น สิ่งเหลานั้นอาจจะมอง
วาเปนเพียงระดับของความรูสึกกังวล ในสภาพการณท่ีตองถูกบังคับก็เปนไปได แตถึงอยางไรก็ตาม 
หากจะมองในลักษณะความเสียสละ และความเปนผูมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ จะมองไดอีกแบบ
หนึ่งนั้นเพราะอยางเชน บางชุมชนจะมาขอใหบุคลากรไปเปนกรรมการ หรือขอความรวมมือดานอ่ืน 
ๆ หรือขอความชวยเหลือเรื่องตาง ๆ  ซ่ึงก็นอกเหนือจากหนาท่ีของบุคลากร แตบุคลากรก็ตองเพราะ
เปนการรักษาไวซ่ึงน้ําใจท่ีดีตอกัน แมวาบางหมูบาน บางชุมชนไมไดขอมา แตบุคลากรจะตองใหความ
ชวยเหลือได ก็ไปดวยเหมือนกัน เพราะวา บุคลากรมีความสํานึกในหนาท่ี มีความรับผิดชอบในสามัญ
สํานึก๗๑ ซ่ึงบุคลากรจะตองทําแบบนี้ตลอดเวลา นอกจากนี้เวลามีโครงการ หรือเวลาไปจัดอบรมตาม
สถานท่ีตางๆ ท้ังประชาชนชาวบาน ผูนําทองถ่ินก็จะใหความรวมมือท่ีดีดวยโดยไมไดเลือกวาเปน
ศาสนาใด หรือนับถือความเชื่อใด ๆ แมแตนอย ซ่ึงการปฏิบัติงานเชนนี้ของบุคลากรนอกจากจะชวย
การสรางงาน สรางอาชีพโดยภาระงานปกติอยูแลว ยังจะชวยสงเสริมสนับสนุนความสามัคคี  
ความปรองดอง และความเขาใจอันดีตอกันในหมูบานไดอีกดวย 
  บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  นอกจากทําหนาท่ีในการสงเสริมความ
สามัคคีในชุมชนซ่ึงเปนซ่ึงลักษณะของอาสาสมัครท่ีตองการเห็นหมูบานเกิดความสุข ความเจริญใน
ระดับการดํารงชีวิตของประชาชน ฉะนั้น บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ไมวา 
จะรับมอบหมายในบทบาทหนาท่ีหรือไมก็ตาม ยอมจะตองมีความตั้งใจ ปฏิบัติงาน และมีความเพียร
พยายามท่ีจะทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ๗๒ บางครั้งการมองในสวนการปฏิบัติ
ของบุคลากรยอมบงบอกถึงพฤติกรรมความเสียสละ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน ๒ สวน๗๓ คือ  
  ๑) การทํางานตามหนาท่ี เปนการปฏิบัติไปตามกรอบภาระงาน ท่ีปฏิบัติงานเปนปกติ
ประจําวัน ซึงไมมีความพิเศษแตประการใด หรือ บางครั้งก็เปนภาระตามท่ีผูบริหารสั่งการลงให
กระทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนการเฉพาะ  
  ๒) การทํางานท่ัวไป  เปนการทํางานโดยความสมัครใจ ในสถาบันบางทานก็ยังรูสึกไมใช
หนาท่ีของตนเอง ก็ทําตัวแบบเฉย ๆ แตหากมองถึงสาเหตุ ก็คือ ความดอยประสิทธิภาพในการ
ประสานงาน ดอยประสิทธิภาพในการสื่อสาร ท่ีจะใหบุคลากรรับรู รับทราบ และมีความเขาใจ จึงทํา
ใหบุคลากรบางสวนมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรม และอีกอยาง คือ บุคลากรแตละทานก็มีสวน
งานของตน ท่ีจะตองรับผิดชอบอยูแลว จึงรับผิดชอบแตหนาท่ีของตนเองเทานั้น สวนท่ีนอกเหนือจาก

                                                        
๗๑สัมภาษณ นางสาวภุมราวรรณ จันทกระ, เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๒สัมภาษณ นายฐปกร พวงศิลป, ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๗ พฤศจิกายน

๒๕๕๙.  
๗๓สัมภาษณ นายทองกอน สะสม, เหรัญญิกสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๓๐ พฤศจิกายน

๒๕๕๙.. 



๑๓๔ 

ความรับผิดชอบในงานประจํา บุคลากรจะใหความสนใจนอยและสวนมากจะวางเฉย เพราะสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี  เปนหนวยงานท่ีมุงบริการไมแสวงหาผลกําไร๗๔ 
  การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตบริการ จะตองเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ท่ีอยูรอบตัวท้ังหมด เชน การณรงคการทําความสะอาดพ้ืนท่ี
ของหนวย การจัดการกับขยะในบริเวณบานพัก และพ้ืนท่ีสถาบันโดยรอบ เปนตน แตกระนั้น การ
นํามาเปนพุทธบูรณการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  จะตองเรง
ไปท่ีใหบุคลากรมีความมุงม่ัน เอาใจใส ตอบทบาทหนาท่ีหลัก บทบาทหนาท่ีรอง และบทบาทหนาท่ี
เสริม ใหเห็นวาบทบาทหนาท่ีเหลาลวนมีความสําคัญเทา ๆ กัน ท่ีจะสงเสริมการบริการภาคประชาชน
ดวยความเต็มใจ เพราะหากสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี   มีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มีความ
เพียรพยายามกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมายแลว๗๕ การบริการก็จะบรรลุเปาหมายไดโดยไมอยากนัก 
แตจะตองปฏิบัติโดยไมผิดขอบังคับ ไมผิดกฎหมายของทางราชการ และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนเปน
สําคัญ ซ่ึงจะเห็นไดวา บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี งานท่ีเหมาะสมกับการ
ทํางานท่ีประกอบดวยจิตบริการ และจิตสาธารณะจะเกิดข้ึนโดยการเรียนรูไดตามธรรมชาติของมนุษย
ในตัวอยูแลว๗๖ มองไปในสวนการบริการท่ีประกอบจิตสาธารณะมีหลายประการ ไดแก  
  ๑) ความตั้งใจทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุดไมวาสิ่งนั้นจะเปนภาระงานประเภทไหน  
  ๒ จะตองมีความคิดสรางสรรคในการท่ีจะพัฒนาองคกร๗๗ 
  ๓) สรางความนาเชื่อถือจากบุคคลท่ัวไป  
  ๔) การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  
  ๕) บริการดวยความเต็มใจ สุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทร  
  ๖) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ  
  ๗) รับฟงความคิดเห็นจากผูมาติดตอราชการ เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี พรอมรับการ
ตรวจสอบ๗๘ 
  ๘) การมุงม่ันไปท่ีผูรับบริการ โดยผูใหบริการ มีความสุข และสบายใจ๗๙ 
  ๙) การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงบัสถานการณท่ีเกิดข้ึน๘๐ 

                                                        
๗๔สัมภาษณ นางอรษา แสงล้ํา, ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ นางจรัญ พวงขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๖สัมภาษณ นายสําราญ พงพุฒิพัฒน, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๗๗สัมภาษณ นายวัฒนะ โกษะ, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๘สัมภาษณ นางสาวนิตยา โอสถจันทร, เจาหนาท่ีบัญชีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๙สัมภาษณ วาท่ี ร.ท.สุวรรณ แปนเพ็ชร, ผูจัดการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ นายบุญชู เหมือนมีโชค, รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 



๑๓๕ 

 องคประกอบท้ัง ๙ ประการท่ีกลาวยอมแสดงถึงการบริการท่ีดีดวยสภาพจิตสิกขาหากเปน
สมาธิในเชิงของระบบราชการจะตองมีตัวองคประกอบหรือตัวชี้วัดอยางนอง ๓ เรื่องใหญ ๆ ไดแก  
  ๑. ความมุงม่ันท่ีจะบริการใหดีเยี่ยมพรอมกับความสุขท่ีเกิดข้ึน    
  ๒. ความตั้งใจท่ีจะบริการใหดีเยี่ยมพรอมกับความสุขท่ีเกิดข้ึน    
  ๓. ความพยายามท่ีจะบริการใหดีเยี่ยมพรอมกับความสุขท่ีเกิดข้ึน๘๑  
  กลาวไดวา กลยุทธการพัฒนาคนตามหลักอธิจิตสิกขาตองทําใหบุคลากรมีจิตสํานึก สํานึก
ในองคกร หรือกลุมอาชีพ คือ ตองใหมีจิตสํานึกท่ีออกมาจากขางในจิตใจ ตัวศีลธรรมท่ีกลาวมาแลว
ขางตน คือ การเตรียมความพรอม จิตตะ เปนความม่ันคง จริงจังกับการปฏิบัติงาน หรือเปนอารมณท่ี
พรอมท่ีจะบริการไดตลอดเวลา แมวาจะมีความผิดพลาดจากการทํางาน บุคคลนั้นก็จะมีประสบการณ
ในชีวิตท่ีเรียกวา ผิดเปนครู หากทําถูกก็จะไดรับความเชยชม เพราะโดยมากคนท่ีมีความรู หรือ
จําพวกขาราชการสูงก็มีความรู รูทฤษฎีตางๆแตพอวาการปฏิบัติจริง จะไมเปนอยางนั้นเสมอไป 
เพราะฉะนั้น  พุทธบูรณการเพ่ือในการพัฒนาคน คือตองใหปฏิบัติมาก ๆ  ตองใหบริการเยอะ ๆ แลว
การปฏิบัติอยางเดียวไมพอ จะตองใหพัฒนาอยางตอเนื่อง ก็จะเกิดความสํานึกรับผิดชอบชั่วดีข้ึนมา
โดยอัตโนมัติ และออกมาจากตัวตนของบุคลากรจริง ๆ  ฉะนั้น  การบริการท่ีดี มันก็จะตองออกมาท้ัง
หนาตา กิริยา ทาทาง ท้ังจิตใจ เพราะการพัฒนาสมรรถนะ จะตองเอาหลักสมาธิ หลักจิตตสิกขาเขา
มาใสใหมันเกิดข้ึนจากจิตใจจริง ๆ สวนภาคการบริการท่ีดี จะตามมาโดยอัตโนมัติและโดยสมบูรณ
แบบ และจะสามารถทําใหบุคลากรเกิดความสุขจากการปฏิบัติงานหรือท่ีเรียกวา วิญญาณแหงการ
เปนนักบริการชั้นเลิศ นั้นเอง 

                                                        
๘๑ สัมภาษณนายบุญมี สุจิวงศากิจ, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
 



๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขา 

เปาประสงค อธิจิตสิกขา แนวทาง/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การฝกอบรม
ตามแนว
ไตรสิกขา 

บุคลากรของ
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 
สามารถจัดการ
อารมณของ
ตนเอง 
เปนอยางดี 

๑) การจัดโครงการ
ฝกอบรมจิตประจําป 
๒) สงเสริมกิจกรรม
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
๓) จัดทําตาราง
ประเมินอารมณ
ตนเองอยางตอเนื่อง 
๔) การสงเสริม
การศึกษา
มหาวิทยาลัยทางพระ
พุทธ ศาสนา 
๕) จัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรดาน EQ ทุก
ระดับสายงาน 
๖) การสงเสริมการ
เรียนรูหลักธรรมะ
เพ่ือการประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานดาน
การบริการ 

รอยละของ
บุคลากร 
สามารถนําหลัก        
อธิจิตสิกขา              
ไปจัดการอารมณ 
ไดดี 
 

ปละ ๒ 
ครั้ง 

บุคลากร 
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

การฝกอบรม
ตามแนว
ไตรสิกขา 

บุคลากรของ
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 
ใหบริการแม
ไมใชหนาท่ีดวย
ความสมัครใจ 

๑) จัดทําแผนการ
ประเมินระดับ
ความสุขของบุคลากร
ท่ีใหบริการดวยความ
สมัครใจ 
๒) โครงการพัฒนา
จิตวิญญาณแหงการ
เปนนักบริการชั้นเลิศ 
 

รอยละของ
บุคลากรยินดี
ใหบริการดวย

ความสุข 

 บุคลากร 
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

  



๑๓๗ 

 ๓) อธิปญญาสิกขา 
 การพัฒนาความรูในดานการบริการ บุคลากรจะตองรูทุกอยางบริการ ตองมีความรูท่ี
ครบถวนทุกจึงจะไปบริการประชาชนหรือผูรับบริการได ถาบุคลากรบริการดวยความไมรู ถึงจะทํา
ตามกฎระเบียบ๘๒ ผลท่ีปรากฏก็จะไมมีคุณภาพเทาท่ีควร ถึงจะมีความสามารถมาก แตถาหากไมมี
ความรูในดานนั้น ๆ ก็ยากท่ีจะบริการใหเกิดประสิทธิตามตัวชี้วัดออกมาก เพราะการทํางานองค
ความรูหนึ่งท่ีสามารถจะนํามาใชในการปฏิบัติหนาท่ีได นั่นก็คือ ประสบการณการทํางานของบุคลากร
จะตองฉลาดข้ึนเรื่อย ๆ รูจักวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี๘๓ ฉะนั้น ประสบการณของมนุษยก็จะ
ทําใหเกิดองคความรู ความคิด และมีความฉลาด  ในการบริการทุกรูปแบบ ซ่ึงบุคลากรสามารถจะ
บังคับทัศนคติ(สัมมาทิฐิ)ใหออกมาจากขางในดวยการดําริในสวนท่ีถูกตอง(สัมมาสังกัปปะ)๘๔ จึงจะ
เรียกวา อธิปญญาสิกขา เพราะบุคลากรจะตองฝกปฏิบัติการคิดในสิ่งท่ีดีอยู เสมอ จะทํางาน 
ปฏิบัติงานอะไร ตาง ๆ ก็ฝกใหมีความรอบคอบระมัดระวังความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน มีความใจเย็นใน
การทํางาน๘๕ รูจักการไตรตรอง ใครครวญสิ่งตาง ๆ ดวยปญญาธรรม๘๖ จะเห็นได อธิปญญาสิกขา 
เปนลักษณะของวิธีการฝกใหรูจักความระมัดระวัง การฝกใหรูจักการไตรตรอง รูจักท่ีจะฝกความคิดให
คิดในทางท่ีถูกตอง คิดในทางท่ีดี ๆ เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดในการปฏิบัติงานดานการ
บริการ เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดในการปฏิบัติงานดานการบริการ อีกประการการท่ีบุคลากร
จะฝก อาจจะมีหลายวิธี อาจจะเปนกิจกรรมประจํารายวัน กิจกรรมรายเดือน หรือป หรือโครงการ
การปฏิบัติเพ่ือการประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร หรือการฝกการเรียนรูดวยตนเอง โดย
เริ่มจากการสังเกต แลวคิดพิจารณาหาเหตุผลประกอบดวยหาท่ีมาและท่ีไปของการบริการดวยความ
เปนเลิศ เพราะสิ่งท่ีกลาวอาจจะชวยเสริมความรูความเขาในในหลักการบริการท่ีดี 
 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ดานการฝกเพ่ือให
เกิดปญญาเปนเรื่องของการรูแจงเห็นจริง รูในการปฏิบัติตามหนาท่ี เห็นจริงในการปฏิบัติตามหนาท่ี 
จะสํารวมรักษากาย จะสํารวมรักษาวาจา และจะสมควรรักษาใจของตนเองท่ีจะสมควรใหการบริการ
ท่ีดี๘๗ ไดอยางไร เพราะสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี เปนหนวยงานท่ีทางราชการใหการดูแล
ชวยเหลือ ซ่ึงมีคูมือ มีระเบียบแนวทางปฏิบัติงานอยูแลว ประกอบกับบทลงโทษก็เปนอะไรท่ีทุกคนไม
ตองการอยูแลว จึงใหทํางานอยางระมัดระวังรอบรอบครอบและไตรตรอง๘๘ ซ่ึงบางครั้งก็ข้ึนอยูกับ

                                                        
๘๒สัมภาษณ นางสาวมะลิ ฉัตรแกว, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๓สัมภาษณ นายสมทรง อวยพร, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๔สัมภาษณ นายวินัย พวงศิลป, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๕สัมภาษณ นายสิรวุฒิ นอยประเสริฐ, ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖. 
๘๖สัมภาษณ นายชัยยะ สะสม, เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๗สัมภาษณ นายแสวง ปลอกทอง, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๘สัมภาษณ นายวิรัตน พวงศิลป ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก , 

๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

อุปนิสัยสวนบุคคลดวย หากมองไปแลวจะพบวา บุคลากรนั้น มักจะชอบบําบัดทุกข บํารุงสุขใหคนอ่ืน 
ชอบชวยเหลือ เผื่อแผผูอ่ืน๘๙ เสมอ ๆ ไมวาจะในองคกร นอกองคกรจึงไมนาหวง และในสังคมท่ีใช
ชีวิตแตละวันก็ตาม หากบุคคลมีปญญาท่ีจะรักษา กาย วาจา และใจของตนใหมีความรอบรู บุคคลนั้น 
จะไมมีความเห็นแกตัว เห็นแกอามิสสินจาง รางวัลใด ๆ โดยเฉพาะระดับผูบริหาร จะตองมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากจนเกินไปเพ่ือใหเกิดการบริการภายในองคกรท่ีดี 
นอกจากนี้ปจจัยการรับรูท่ีกรมก็ไดใหความสําคัญถึงข้ันกําหนดไวเปนวิสัยทัศนดานการบริการท่ีดี ซ่ึง
ถือวาเปนอันดับหนึ่ง แมท่ีสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตองรับทราบนโยบายจากกรม และ
นํามาสรางเปนกรอบในปฏิบัติงานเพ่ือการบริการใหเขาถึงประชาชนจริง ๆ สวนมากก็จะอาศัย
บุคลากรท่ีเปนครูสอน ก็ตองทําหนาท่ีครูใหดี ก็คือ ครูเปนผูใหอยาหวังอะไรตอบแทน๙๐ คือ นักเรียน
ตองเกงกวาครู มีอะไรก็ตองสอนใหหมดไมตองสงวนไว เพราะหากเปนลูกท่ีดีก็จะตองเกงกวาพอแมให
ได หากไมเปนไปอยางนั้นสังคมก็จะไมเกิดการพัฒนา ทางผูบริหารจะตองสงเสริมและเปดโอกาสให
บุคลากรไดแสดงออกอยางเต็มท่ี แตบางครั้งก็ยังมีขอจํากัดในดานงบประมาณสนับสนุน มีเพียง
บางสวนของเจาหนาท่ี ท่ีสามารถสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร๙๑ซ่ึงประเด็นตรงนี้ 
ทางสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรเขามาดู และใหความสําคัญในการจัดโครงการฝกอบรม
บุคลากรใหความรูภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานเพ่ือความสมบูรณแบบ๙๒ อยางลึกซ้ึง รอบคอบ รอบ
ดาน รอบรู หรือท่ีเรียกวา รูรอบ รูลึก และรูกวาง เปนตน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปหลักการไวเบื้องตน
เก่ียวกับความรูท่ีบุคลากรสมควรจะตองรู ประกอบดวย  
 ๑) รูวา วิสัยทัศน พันธกิจ ของกรมและหนวยงาน 
 ๒) รูวา อะไรสมควรได อะไรไมสมควรได 
 ๓) รูวา ขอบเขตการปฏิบัติงานเปนอยางไร  
 ๔) รูวา จะรักษากาย วาจา และใจไดอยางไร 
 ๕) รูวา จะแกไขปญหาเฉพาะไดอยางไร 
  ๖) รูจัก การไตรตรอง ใครครวญสิ่งตาง ๆ 
 ๗) รูจัก หลักการ และวิธีการการใหการบริการ 
 ๘) รูรอบ รูลึก และรูกวาง 
 ๙) รูจัก การคิดและการกระทําสิ่งดี ๆ  

                                                        
๘๙สัมภาษณ นางสาวสุทิน คงแสงพันธ, กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๐สัมภาษณ นายสิรวุฒิ นอยประเสริฐ, ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน, จังหวัดนครศรีธรรมราช, 

วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๑สัมภาษณ นายบุญเลิศ ออนไหว ,  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด ,  

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๒สัมภาษณ นางอัมพร นุนขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
 



๑๓๙ 

  นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังท่ีเปนการกระทํา และความคิดในสิ่งท่ีดีตาง ๆ 
ระดับการวางตนในกรอบ หรือการปฏิบัติงานใหบุคลากรดูเปนแบบอยางก็มีความสําคัญอยางมากใน
ฐานผูบริหาร  เพราะการท่ีจะใหบุคลากรซึมซับจะตองพูดบอย ๆ แนะนําบอย ๆ ทําใหดูบอย ๆ  และ
ในขณะเดียวกันเราเองก็ตองปฏิบัติใหบุคลากรเห็น เปนตนแบบใหบุคลากร แสดงความจริงใจ  
ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษา ตองเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบ  อยางเชน ในฐานะผูบริหาร 
บางครั้งติดภารกิจไมสามารถมาประชุมได จะตองมอบหมายตัวแทนเลยใหตัดสินใจโดยไมตองรอถาม 
ผู อํานวยการ ซ่ึงบางคนก็ไมกลาท่ีจะตัดสินใจแทน และบางคนก็สามารถจะตัดสินใจแทนได  
เม่ือผูบริหารมอบหมายไปแลวก็จะตองยินดีท่ีจะยอมรับในสิ่งท่ีบุคลากรทานั้นไดตัดสินใจไป และมันก็
เปนการฝกฝน พัฒนาคนของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ใหมีความม่ันใจและพรอมท่ีจะข้ึน
เปนผูนําองคกร๙๓ เพราะหากผูบริหารไมไดตัดสินใจไปอยางนั้น บุคลากรก็จะไมกลาท่ีจะตัดสินใจ
ตลอดไป เพราะผูบริหารสวนใหญจะเคยเปนลูกนองมากอน กอนท่ีจะไปอยูท่ีไหนก็ศึกษา เรียนรูการ
ทํางานของเจานายทุก ๆ ทาน เห็นท้ังขอดีและขอเสีย ถาหากเห็นเจานายคนไหนท่ีปฏิบัติไดไมดี ก็ไมเอา
เปนแบบอยางมาใชในการบริหารองคกร ในลักษณะดังกลาวจะพบวา ผูบริหารหากมีพฤติกรรมรูปแบบนี้
จะเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชาจะไดรับการยอมรับเชื่อถือจากเพ่ือน ๆ๙๔ และบุคคลท่ัวไป ก็จะ
นําไปสูองคกรมุงบริการท่ีดี๙๕ จะเห็นไดวา การพัฒนาสมรรถนะการบริการท่ีดีท่ีประกอบดวยปญญามิใช
เรื่องงาย ๆ ท่ีใคร ๆ จะทําสามารถไดโดยท่ีไมมีฝกฝน ฝกหัด และการเรียนรูงานดานบริการ แตอยางนอย
ฝายผูบริหารจะตองเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ แสดงทักษะ ศักยภาพออกมาใหได เพ่ือ
จะท่ีปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนตอไป 
  ภาพในมุมบวกของผูบริหารแมวาบุคลากรจะไดรับโอกาสในการแสดงศักยภาพอยางเต็มท่ี      
แตดวยระบบความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะมี
ลักษณะการบริหารในหลายรูปแบบ เชน การบริหารรูปแบบของพอปกครองลูก การบริหารรูปแบบการใช
อํานาจ   การบริหารรูปแบบพ่ีสอนนอง การบริหารรูปแบบผสมผสาน การบริหารรูปแบบธรรมมาภิบาล 
เปนตน    ซ่ึงหากมองไปในสวนของการเรียนรู จะพบวา การบริหารรูปแบบพ่ีสอนนอง จะเกิด
ประสิทธิภาพมากกวาเพราะทําใหเกิดความเชื้อใจ สนิทสนมและพูดจาแบบเปนกันเอง และบางครั้ง การมี
ผูนําท่ีดี จะทําใหสําเร็จไปดวยดีผูสนับสนุนก็มีความสําคัญ ผูนําตองมีความรู ผานประสบการณมามาก๙๖

เกิดความสงสัยมีการแนะนําตักเตือนกันไปไมตองมาใชอํานาจทางการบริหารมากมายนัก การสั่งการตาง ๆ 
จะไดรับการปฏิบัติดวยความสุขใจ เพราะผูนําไดลดตัวลงมาเพ่ือการทํางานท่ีมุงประสิทธิภาพของงานไมใช
เพ่ือประสิทธิภาพของผูบริหาร หากผูบริหารใชการบริหารรูปแบบของอํานาจนิยมเขามาใชกับบุคลากร 

                                                        
๙๓สัมภาษณ นายสํารวย ชูรัพย, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๙๔สัมภาษณ นางสุนันทา สรอยเสือ, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๙๕สัมภาษณ นายสุรินทร ฉัตรแกว, เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๙๖สัมภาษณ นายสําลี อางบัว, กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๒ พฤศจิกายน  

๒๕๕๙. 



๑๔๐ 

พบวา จะไมคอยกลาแสดงออกหรือไมแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงของการมีสวนรวม๙๗ เพราะหาก
บุคลากรไมมีความกลาจะพัฒนาอะไรก็จะยาก และหากบุคลากรไมสามารถท่ีจะแสดงศักยภาพท่ีตนเองมี
อยู และยิ่งผูบังคับบัญชาก็พยายามท่ีจะครอบงําศักยภาพทําใหองคกรเสียโอกาสการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารเพ่ือการบริการอยางนาเสียดาย แตถาหากบุคลากรไดรับการพัฒนาภาคความรู ความสามารถ  
ตองนําความรู ความสามารถท่ีมีในการปฏิบัติของงาน ใหเปนไปตามความตองการของผูบริการ  
เพ่ือผูรับบริการจะไดรับประโยชนมากท่ีสุด๙๘ 

การพัฒนาบุคลากรดานการบริการดวยปญญาอาจจะตองดึงเอาประสบการณของแตละคน 
เพราะในการทํางานอาจมีกฎระเบียบ มีขอปฏิบัติมากมายใหศึกษาและปฏิบัติ ซ่ึงควรจะมีแนวทางใน
การปฏิบัติในแตละข้ันตอนในการบริการประชาชนหรือผูมาติดตองานกับสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธาน ี และอาจจะตองมีท้ังแบบเปนคูมือ หรือไมก็อาจจะตองมีการถายทอดประสบการณจากทาง
ฝายบริหาร จากเพ่ือนรวมงานดวยก็ได ๙๙ ถึงความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงาน การจัด
ความสําคัญความยากความงายของงานแตละอยาง และจัดลําดับข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงจะสงผลให
เกิดการบริการท่ีดีตอประชาชน๑๐๐ หรือบางครั้งก็ตองจัดกลุมเปาหมายใหชัดเจน๑๐๑ เชน กลุมเด็ก 
กลุมผูใหญ กลุมผูสูงอายุ หรือจัดการระดับการศึกษา ป. ๖ ม.๓-๖ ปวช.-ปริญญาตรี เปนตน ซ่ึงจะ
สามารถกําหนดคุณลักษณะของผูรับบริการแตละกลุมไดท้ังนี้บุคลากรก็จะมีความพรอมท่ีจะเปดรับฝก
ใหทุกกลุมเปาหมายท่ีขอมา และสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนหรือของจังหวัดท่ี๑๐๒ 
เพราะจุดหลักของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ไมไดทํางานเนนไปท่ีภาคแรงงานในระบบ แต
เนนแรงงานนอกระบบ๑๐๓ เชน ชาวบานท่ีอาศัยพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด และบุคลากรก็มีความพรอมอยูแลวท่ี
จะออกไปบริการใหกับพ่ีนองประชาชน 
 กลาวไดวา พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการบริการของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี ท่ีประกอบดวยปญญา พบวา ผูเชี่ยวชาญจะใหน้ําหนักไปท่ีภาคของ
ความรูในการบริการเปนสําคัญเพราะหากไมรูในข้ันตอน วิธีการ ระดับของผูรับบริการจะไมสามารถ

                                                        
๙๗สัมภาษณ นางสาวภุมราวรรณ จันทกระ, เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๘สัมภาษณ นายฐปกร พวงศิลป, ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๙๙สัมภาษณ นายทองกอน สะสม, เหรัญญิกสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๐๐สัมภาษณ นางอรษา แสงล้ํา, ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๑๐๑สัมภาษณ นางจรัญ พวงขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 
๑๐๒สัมภาษณ นายสําราญ พงพุฒิพัฒน, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๑๐๓สัมภาษณ นายวัฒนะ โกษะ, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 



๑๔๑ 

ตอบสนองตอความตองการของแตกลุมได เม่ือเปลี่ยนกลุมเปาหมาย วิธีการจะตองเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะของกลุมเสมอ ๆ เม่ือเปนดังนั้น ผูบริหารควรจะตองสรางข้ันตอนการพัฒนาใหตอบรับกับ
ประเด็นดังตอไปนี้ ไดแก การฝกอบรมบุคลากร การมอบหมายเพ่ือการตัดสินใจแทนผูบริหาร การ
พัฒนาความม่ันใจ การสงเสริมการเรียนรูงาน การศึกษาขอบขายภาระงานในระดับกรม และองคกร 
การจัดลําความสําคัญของงาน การกําหนดกลุมเปาหมาย และการสรางนวัตกรรมใหม ๆ เปนตน  
 

ตารางท่ี ๔.๖  แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  ดานอธิปญญาสิกขา 

เปาประสงค 
อธปิญญา

สิกขา 
แนวทาง/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การฝกอบรม
ตามแนว
ไตรสิกขา   

บุคลากรของ
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธาน ี 
มีความรูรอบ
ตอการ
บริการท่ีดี 

๑) การจัดการสัมมนา
ดานการบริการระกับ
หนวยงานภายในและ
ระดับภายนอก 
๒) จัดการทําแผน
ประเมินดานการ
บริการนอก-ในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 
๓) จัดโครงการอบรม
หลักสูตรนักการบริการ 
๔) ขยายฐานขอมูลเพ่ือ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวาง
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค ๑๑ 
๕) สรางเครือขายการ
บริการในพ้ืนท่ี
เปาหมายแบบครบ
วงจร 

รอยละของ
บุคลากรสามารถ
กําหนดองคความรู
ดานการบริการได
ดี 
 

ระหวาง
๑-๕ 
เดือน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 



๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๖  แสดงพุทธบูรณาการการฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  ดานอธิปญญาสิกขา (ตอ) 

เปาประสงค 
อธิปญญา

สิกขา 
แนวทาง/กิจกรรมการ 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

 บุคลากรของ
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี  
มีความรูลึก
ตอการ
บริการท่ีดี 

๑) การจัดฝกอบรมนัก
บริการแบบมืออาชีพ 
๒) การประเมินผลการ
บริการรายดาน และ
สรุป พรอมท้ังวางแนว
ทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
๓) การพัฒนาระบบ
การวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือจัดระบบฐานขอมูล
ท่ีจําเปนตอการบริการ
ระดับบุคคล ชุมชน 
และระดับหนวยงาน 

รอยละของ
บุคลากรสามารถ
กําหนด
รายละเอียดของ
ความรูดานการ
บริการไดดี 
 

 บุคลากร 
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 บุคลากรของ
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธาน ีมี
ความรูกวาง
ตอการ
บริการท่ีดี 

๑) การจัดโครงการ
ศึกษาดูตางจังหวัดและ
ตางประเทศ 
๒) แผนการสงเสริม
การพัฒนาบุคลากร
ดานภาษาตางประเทศ 
๓) การสลับสับเปลี่ยน
สายเพ่ือการเรียนรูให
กวางขวางมากยิ่งข้ึน 

รอยละของ
บุคลากรสามารถ
เขาใจบริบทของ
กลุมเปาหมาย 
และสามารถสราง
สัมพันธภาพท่ีดีตอ
กันได 

ระหวาง
๑-๕ 
เดือน 

บุคลากร 
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 
 

 ๔.๓.๓ การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา  
 ๑) อธิศีลสิกขา 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ดานอธิศีล
สิกขา เปนการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) คือ การดํารงตนและ
ประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยา
ขาราชการเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี อยางท่ี
นัยยะแหงความผูรับใชประชาชนท่ีจะตองใหความสําคัญตอสัจจะ ปฏิญาณแหงวิชีพของตนตลอดการ
ทํางานหรือตลอดชีวิต นอกจากนี้การยึดม่ันในชอบธรรมยังระบุถึงความเปนผูท่ีไดรับการฝกฝนอบรม
มาอยางดีแลว จึงเปนผูประกอบดวยคุณธรรม ท่ีตั้งไวในใจอยางดงามตามประเพณีของชาวพุทธ 



๑๔๓ 

รวมท้ังการนอมนําแนวทางการปฏิบัติจริยธรรมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอยางสูงสุด ซ่ึงผูวิจัยจะ
ไดสังเคราะหแนวทางการประยุกตและกําหนดพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสําหรับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตอไป  
  การพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ท่ีจะชวยในการสงเสริมการ
ยึดม่ันในชอบธรรมและจริยธรรม ไดแก 
  ๑) การแนะใหปฏิบัติศีลธรรม หมายถึง การบอกกลาวองคความรูเก่ียวกับการถือชอบ
ธรรมท่ีจะนอมนําไปปฏิบัติ พรอมท้ังการองคความรูเก่ียวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ซ่ึงหากมองไปแลว จะพบวา การปฏิบัติงานจะมองเปนเรื่องสวนบุคคลมากกวาจะมองไปในสวนของ
สังคมหรือวิชาชีพ นอกจากนี้ การสงเสริมการศึกษาองคความเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมมักถูก
มองขามไปอยางนาเสียดาย ทําใหความสํานึกในการฝกฝนลดนอยลงไปอยางเห็นไดชัดมากข้ึน เพราะ
การสงเสริมการถือหลักชอบธรรม จริยธรรม เปนเพียงแตตัวหนังสือท่ีผานการประชาสัมพันธมากกวา
ท่ีจะจัดในรูปของแผนงาน หรือโครงระดับองคกร ดังนั้น วิธีการแนะใหบุคลากรเกิดเห็นความสําคัญ
ของชอบธรรม จริยธรรมจะตองเริ่มท่ีจะเรียนรูหลักการใหไดมากท่ีสุด นั่นก็คือ การมอบองคความรู
เก่ียวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา นั่นเอง 
   ๒) การนําใหปฏิบัติศีลธรรม หมายถึง การท่ีผูบริหารลงมือปฏิบัติชอบธรรม และ
จริยธรรมใหเกิดผลในระดับการบริหารองคกร จนสามารถสรางมาตรฐานแหงการเปนผูนําองคกรเชิง
ปฏิรูปไดและบุคลากรสามารถถือไวเปนแบบอยางไดดี ซ่ึงในความหมายระบุวา การนําเปนการนําให
ตนเองสามารถปฏิบัติได และสมารถทําใหบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติไดดวย  
ซ่ึงจะตองเกิดจากผูนําการบริหารเสียกอน หากผ ูนําการบริหารไมปฏิบัติคุณธรรม และจริยธรรมก็จะ
หมดภาวะแหงการนําเพราะมิไดใสใจตองประเด็นดังกลาว จึงไมสมควรท่ีจะดํารงตําแหนงทางการ
บริหารท่ีจะนําพาองคไปสูองคกรแหงการเปลี่ยนแปลงได 
   ๓) การทําศีลธรรมใหเกิดข้ึน หมายถึง การปฏิบัติศีลธรรมใหเปนท่ีประจักษแกสายตา
ตอบุคลากรท่ัวท้ังองคกร ในสวนนี้ ภาพลักษณอาจจะมีความเก่ียวของอยูมากเพราะการรักษา
ศีลธรรมใชวาจะมองกันเพียงวันหรือสองวันเทานั้น แตจะมองกันในระยะเวลามากกวา ๓ เดือน เชน 
การปฏิญาณตนจะรักษาศีล ๕ อยางเครงครัด คือ เริ่มตั้งแต วันเขาพรรษา จนไปวันออกพรรษา  
การปฏิบัติตลอดระยะเวลา ๓ เดือนจะมีผลตอความสําเร็จในระดับการเขาถึงแหงความเปนสัจจะของ
ตนในเบ้ืองตน นอกจากนี้ อาจจะหากจะเปนคนท่ีใฝในธรรม อาจจะดําเนินชีวิตไปตามหลัก
พระพุทธศาสนาโดยความเปนปกติก็ได เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจะรักษาศีลธรรมอยาง
เครงครัด หรือวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) จะตองถือศีลอุโบสถ ๑ วันกับ ๑ คืน เปนตน ฉะนั้น การทํา
ศีลธรรมใหเกิดจะเปนการฝกใฝดี ท้ังผูบริหารองคกร และบุคลากรท้ังหมด นอกจากนี้การปฏิบัติงาน
ในระดับองคกร หากสามารถปฏิบัติงานโดยความเปนปกติไดก็ถือวา เปนการรักษาศีลธรรมในอีก
แงมุมหนึ่ง แตภาพความจงใจท่ีจะรักษาศีลธรรมตามกรอบของพระพุทธศาสนายังมองไมชัดมากนัก 
กลาวไดวา การทําศีลธรรมใหเกิดข้ึน จะตองมีความตั้งใจ มีความจงใจท่ีจะรักษาความเปนปกติแมวา
ในสถานการณไมปกติก็ตาม 
   ๔) การตามปฏิบัติศีลธรรม หมายถึง การมีแนวทางปฏิบัติใหมีชอบธรรม จริยธรรมซ่ึง
เปนวิธีการท่ีจะเขาใจศีล และตองใหลงมือปฏิบัติจริง ๆ เพราะธรรมะของพุทธเจาตองลงมือปฏิบัติจริง



๑๔๔ 

จะเห็นจริง เม่ือเขาปฏิบัติแลวเห็นจริง การตอบรับจากบุคลากร จากเพ่ือนรวมงาน และจากผูบริหาร
เม่ือเขาไปแลวมีความพึงพอใจพราะการลงมือปฏิบัติศีลธรรมจะไมนําความเดือดรอนมาสูองคกรอยาง
แนแท  นอกจากบุคคลท่ีไมพอใจเราเพราะเราไดดีกวาดวยการปฏิบัติศีลจะทําให พวกท่ีริษยา หรือ
พวกท่ีชอบแกงแยงชิงดี ชิงเดน พลอยสรางความไมพอใจและหาวิธีการกลั่นแกลงไปตางๆ นานา เม่ือ
เปนนั่นจะพบวา บุคคลผูมีศีลธรรม แมจะเจอกับสถานการณอันเลวรายมากเพียงใดก็ตาม จะไมลวง
ละเมิดศีลท่ีตนรักษาไวดีแลวอยางแนนอน เพราะคนท่ีมีศีลจะมีความละเมียด ละมัย จะไมพูดใสราย
ปายสีใครเห็นอยางนี้แลว การพูดจาของบุคคลผูมีศีลจะเกิดผลดีกับทุก ๆ คน  
  การท่ีจะทําใหบุคลากรมีศีลนั่น ก็เปนการเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานของบุคลากร ๆ ได
โดยภาพรวมซ่ึงจะเปนสมรรถนะขององคกรตามไปดวย โดยเฉพาะเม่ือบุคลากรเห็นความสําคัญของ
คําวา จริยธรรมตาม กฎหมาย กฎกติกา และการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมเปนกลาง๑๐๔  
ซ่ึงจะตองใหบุคลากรนั้นมีสมรรถนะในดานใหรูกฎ รูกติกาแลวก็ปฏิบัติตาม ใหมีความกลา กลาท่ีจะ
คิด กลาท่ีจะนําเสนอและท่ีสําคัญท่ีสุดคือกลาท่ีจะรับผิดชอบ และสรางความถูกตองชอบธรรม   
ก็คือ ซ่ึงถือปฏิบัติตามจารีต ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมหรือวากลุมคนนั้น ๆ เพราะฉะนั้นถาเกิด 
ปฏิบัติถูกกฎหมาย ถูกศีล แตไมถูกใจหรือวาคนในสังคมนั้น ในองคกรนั้นไมปฏิบัติตาม ก็ทําใหคนนั้น
อยูยาก    ก็จะกลายเปนวาทําคนดี ๆ ใหอยูยากในองคกรนั้น ๆ เพราะบุคคลนั้นมีความแปลกแยก  
ท่ีเรียกวา     แกะขาวในหมูแกะดํา เพราะฉะนั้น พุทธบูรณการเพ่ือการพัฒนาท่ีจะทําใหเกิดความ
ถูกตอง ความชอบธรรมนั้น คือ ศีล กฎกติกา และจารีต ธรรมเนียมของสังคมท้ังนี้ก็เพ่ือเพ่ิมคนใหมี
สมรรถนะ ทําคนใหเปนคนดีมีฝมือ และในขณะเดียวกันก็ทําคนท่ีมีฝมือใหเปนคนดี เพ่ือใหคนทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ ก็คือ บุคลากรจะสามารถทําใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงแนนอนวา
คุณภาพของการปฏิบัติงานก็จะสงผลถึงภาพลักษณท่ีดี ท้ังในสวนของบุคลากร และในสวนของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนอีกดวยท่ีนี้หากมองในความถูกตองชอบธรรมจริง ๆ ก็คือ
ความยุติธรรม เพราะความยุติธรรม ก็คือการแบง จัดสรรตําแหนงทางสังคมใหเหมาะสมกัน โดยใช
หลักของอริสโตเติ้ลท่ีวา อะไรมันเหมาะกับใคร ลักษณะอยางนี้ จะรูวา คือ การจัดสรร มันเปน
พฤติกรรมอยางหนึ่ง ระบบของศีล ก็คือ การลงมือทําแสดงออกมาทางรางกาย ทางวาจาและกิริยา 
เพราะมันตองมีความตอเนื่อง  
  ตัวชี้วัดของความชอบธรรม จริยธรรม ในทางราชการวามีความชอบธรรม จริยธรรมหรือไม 
อยางไรจะตองมีการวัดผลใน ๕ ระดับ๑๐๕ ไดแก 
  ระดับท่ี ๑ ความสุจริตธรรม  คือ ความสุจริตทางกาย ความสุจริตทางวจี และความสุจริต
ทางใจ เพราะการมีธรรมมะนํามาพัฒนาบุคลากรนั้นมีข้ันตอนเริ่มตนท่ี สุจริตธรรม 
  ระดับท่ี ๒ สัจจะและเชื่อถือ คือ ความจริงในการกระทําและการพูด พูดอยางไรก็ปฏิบัติตน
อยางนั้น และทําอยางไรก็พูดอยางนั้น จึงจะสามารถสรางความเชื่อถือใหเกิดข้ึนได 

                                                        
๑๐๔สัมภาษณ นายบุญชู เหมือนมีโชค,  รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๑๐๕สัมภาษณนายบุญมี สุจิวงศากิจ, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 



๑๔๕ 

  ระดับท่ี ๓ ยึดม่ันในหลักการ คือ ยึดกรอบการปฏิบัติเปนท่ีตั้งละ เอาหลักเกณฑมาเปน
ตัวกําหนดความผิดชอบ  อคติท้ัง ๔ ประการ ไดแก ละเพราะรัก ละเพราะโกรธ ละเพราะหลง และ
ละเพราะกลัว  
  ระดับท่ี ๔ ยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง คือ มีธงชัยอยูความถูกตองเสมอ แมวาตนเองจะโดน
กลั่นแกลงจากผูบังคับบัญชา หรือยอมท่ีตายเพ่ือรักษาไวซ่ึงคุณงามความดีหรือท่ีเรียกวา อุดมการณ 
นั่นเอง 
  ระดับท่ี ๕ อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม  คือ การยึดเอาประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง จะไม
ยอมเอาผลประโยชนของชาติบางเมือง หรือผลประโยชนขององคกรมาเปนของสวนตัว จะไมมีการ
คอรรัปชั่น 
  การเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ขาราชการ หรือบุคลากรของรัฐจะตองมีหลักยึดถือท่ีเรียกวา 
จรรยาบรรณวิชาชีพของตน ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถปกปองในความมีศักดิ์ศรีแหงการเปนพนักงานของรัฐ   
แตกระนั้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพัฒนาสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองมีผล
ไปในระดับท้ัง ๕ ท่ีกลาวมา จนสรางหลักชัยหรือหลักยึดถือไวเพ่ือปกปองความคลาดเคลื่อนท่ีเรียก 
การมีอุดมการณ เพราะมองวา องคกรหนึ่ง ๆ จะมีสัญลักษณหนึ่งท่ีเปนแกนกลาง สําหรับสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานก็ยอมมีอุดมการณท่ีแทจริงอยูในองคกร ทําใหพนักงานมีความรูสึกรักและผูกพัน
กับองคกร หรือมีอุดมการณของการรับใชประชาชน ฉะนั้น การท่ีจะทําใหบุคลากรมีอุดมการณจะตอง 
แยกเปน ๒ กลุมไดแก  
  กลุมท่ี ๑ คือ กลุมขาราชการ และพนักงานท่ัวไป  จะมีวิธีการพัฒนาใหมีอุดมการณนั่นก็
คือ ความเปนขาราชการ ซ่ึงมีความหมายวา ขา = เปนทาส เปนผูรับใช + ราช = พระราชการ หรือ
พระมหากษัตริย + การ แปลวา การปฏิบัติงาน จึงรวมความหมายวา ผูปฏิบัติงานแทนพระราชาหรือ
พระมหากษัตริย การพัฒนาสมรรถนะจะตองมุงไปสูการสรางความเคารพ และความเชื่อในองค
พระมหากษัตริย เปนท่ีตั้ง จะตองมองวา ทานเปนผูท่ีสรางประโยชนใหกับประเทศชาติ เราในฐานะ
ผูแทนหรือขาราชการ ท่ีทํางานตางพระเนตร พระกรรณ จะตองมีความสํานึกรับผิดชอบชั่วดี จะตองมี
ความยุติธรรมตอสังคม ไมเอาเปรียบเวลาราชการ ตั้งใจปฏิบัติงานดวยความสามารถท่ีมีอยู ไมโกงไม
กินเงินบาทคาดสินบน เปนตน อยางนี้เรียกวา ขาราชการท่ีมีอุดมการณ 
  กลุมท่ี ๒ คือ กลุมลูกจางตาง ๆ การปลูกฝงใหรูจักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา 
หลักเกณฑ และขอบังคับตาง ๆ  เพ่ือใหองคกรอยูรวมกันได อาจจะมีการอบรมเปนระยะ ๆ บอย ๆ 
เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับขอปฏิบัติรวมกันท้ังหมดซ่ึงทางสถาบันจะตองจัดทําคูมือสําหรับการ
ปฏิบัติงานใหรูถึงระเบียบแนวทางปฏิบัติงาน 
  การจะพัฒนาสมรรถนะใหบุคลากรมีความสามารถในการรักษา กฎ กติกา ระเบียบ ไดถูก
จัดวางไวแลวตั้งแตท่ีบุคลากรเขารับราชการจะตองรู และจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด ท่ีไดกําหนด
กรอบและแนวทางการดําเนินงานไวอยางชัดเจนนอกจากนี้ จะมีกรอบสําหรับเปนแนวปฏิบัติแลว
ทางดานผูนําการบริหารก็ควรความเปนธรรม สุจริต ไมคอรัปชั่น จะทําใหการทํางานไมราบรื่น ไมมี
ความขัดแยงกับผูใตบังคับบัญชา ประกอบดวยจริยธรรม ก็ควรท่ีจะเปนผูบังคับบัญชาท่ีดีได 
  การยึดม่ันในความชอบธรรม จริยธรรม ประเด็นนี้จะตองมีระบบการพัฒนาใหเพ่ิมมาก ๆ 
เพราะบุคลากรจะมีฝมือ มีทักษะ แตคุณธรรมจะนอยลงไมได ซ่ึงควรจะเริ่มท่ีผูนําทางการบริหาร



๑๔๖ 

ทักษะความรูความสามารถเรามีพรอมอยูแลว แตวาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในการปฏิบัติ
หนาท่ีเรายังดอย คือ เนนแตทักษะฝมือ เพราะหากผูนําเปนอยางไร ลูกนองก็เปนเชนนั้น หากไมเปน
เชนนั้นก็จะถูกสับเปลี่ยน ถูกยายงานกันวุนวาย ทางสํานักงาน ก.พ.ร.จึงไดสรางระบบการตรวจสอบ   
และการประเมินผลในทุกหนวยงานจะตองมีการตรวจสอบการทํางานทุกข้ันตอน จะตองมีเรื่อง
ความชอบธรรมและจริยธรรม เขามาเก่ียวของเพราะในปจจุบัน รวมท้ังความรักในองคกร ความ
รวมมือดีจากภายในสถาบัน และท่ีสําคัญก็ตองอาศัย ความมีระเบียบวินัยดวยของบุคลากรท่ีจะเปน
วิธีการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะมีลักษณะการทํางานแบบเชิงรุกในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการปฏิบัติงานขอบบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน 
  กลาวไดวา การยึดม่ันในชอบธรรมและจริยธรรม เปนการประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในความ
เปนระเบียบเรียบรอยท่ีมีจรรยาบรรณเขามารองรับและเปนแนวแหงการปฏิบัติสําหรับบุคลากร
ท้ังหมด นอกจากนี้ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรยังพบวิธีการท่ีสามารถจํามาใหแกผูนําการบริหาร
กับบุคลากรใชได คือ ๑) การแนะใหปฏิบัติศีลธรรม  ๒) การนําใหปฏิบัติศีลธรรม  ๓) การทําศีลธรรม
ใหเกิดข้ึน และ๔) การตามปฏิบัติศีลธรรม ซ่ึงมีความมุงหมายไปท่ี ๑) มุงใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีให
ถูกตอง ๒) มุงใหบุคลากรมีความซ่ือสัตย ๓ มุงใหบุคลากรมีการเอาใจใสตอศีลธรรม ๔) มุงใหบุคลากร
ทําหนาท่ีใหสุจริตธรรม ๕) มุงใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดวยหลักศีลธรรม  และ๖) มุงใหบุคลากรมี
ศีลธรรมโดยยึดม่ันไวในใจ และจะตองแบงลักษณะของการนําไปใชในการสรางอุดมการณ ๒  
กลุม ไดแก กลุมท่ี ๑ คือ กลุมขาราชการ และพนักงานท่ัวไป  จะมีวิธีการพัฒนาใหมีอุดมการณ และ
กลุมท่ี ๒ คือ กลุมลูกจางตาง ๆ การปลูกฝงใหรูจักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา หลักเกณฑ และ
ขอบังคับตาง ๆ   
 
ตารางท่ี ๔.๗    แสดงพุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา  

เปาประสงค อธิศีลสิกขา แนวทาง/กิจกรรมการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การพัฒนา
ตามแนว
ไตรสิกขา 

กลุม
ขาราชการ
และพนักงาน
ของสถาบัน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน
ภาคใต
ตอนบน          
มีอุดมการณ
และรัก
องคกร 

๑) จัดการโครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ พระพุทธ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
๒) การรณรงคตอตานการ
ทุจริตอยางเต็มท่ี 
๓) การสงเสริมการผลิตผล
งานใหไดมาตรฐานทาง
วิชาชีพ 
๔) กําหนดคานิยม และ
วัฒนธรรมองคกรใหทราบ
โดยท่ัวกัน 
 

รอยละของ
บุคลากรมี
อุดมการณท่ี
ชัดเจนและ
เขมแข็งมาก
ข้ึน 
 

ระยะ
เตรียมกัน 
๒ เดือน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 



๑๔๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๗    แสดงพุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิศีลสิกขา (ตอ) 

เปาประสงค อธิศีลสิกขา แนวทาง/กิจกรรมการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะเวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การพัฒนา
ตามแนว
ไตรสิกขา 

กลุมลูกจาง
ของสหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 
ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย 

๑) การพัฒนากิจรรมเพ่ือ
การรักษาระเบียบวินัย 
๒) จัดโครงการฝกอบรม
คุณลักษณะลูกจางอยาง
ตอเนื่อง 
๓) จัดทําคูมือดานระเบียบ
วินัย 

รอยละของ
บุคลากร
สามารถ
รักษา 
ระเบียบวินัย
ไดดี 

ระยะ
เตรียมกัน 
๕ เดือน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษต
ร จังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 ๒) อธิจิตสิกขา  

 อธิจิตสิกขา คือ การฝกอบรม การปฏิบัติใหจิตมีสภาพจิตมีความม่ังคง มีความตั้งใจม่ัน 
แนวแนในงานท่ีทําอยางใดอยางหนึ่ง๑๐๖ อยางนอยท่ีสุดเม่ือบุคคลใดเปนผูมีศีลไดแลว บุคคลนั้นจะมี
ความเพียรท่ีจิตใจตั้งม่ันไมโอนเอียงไปทางหนึ่งทางใด บุคคลนั้นยอมจะไดรับคําชม เพราะบุคคลมี
ความเพียรยิ่ง ๆ ข้ึนไป และพัฒนาไมหยุดหยั่งเพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ ดีข้ึนเรื่อย ๆ ฉะนั้นการฝก
ปฏิบัติและการศึกษาเก่ียวกับเรื่องจิตใจใหมีความม่ันใจ ตั้งใจ คือ ความม่ันคงในศีลธรรม จะตองฝก
จิตใจใหม่ันคงตอความดี ฝกใหใจมีความเขมแข็ง อยาไดขาดความม่ันใจ ขาดความม่ันคงทางจิตใจ 
อยาโอนเอน ซ่ึงการฝกอาจจะมีหลายวิธี เชน การเขาคอรดวิปสสนากรรมฐานเปนระยะ ๆ  หากแบบ
ชาวบานไมมีเวลา ก็ใหฝกในเวลาทํางาน หรือทําหนาท่ี แตจะตองทําดวยความตั้งใจม่ัน ในสิ่งท่ีกระทํา
อยูนั่นเอง 
 การยึดม่ันในความชอบธรรมและจริยธรรมท่ีประกอบดวยอธิจิตสิกขา จะพบวา จะมี
ลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก การถือจิตใหม่ันคง การดํารงไวจิตไวใหตั้งม่ัน การทําทําจิตเขมแข็ง การยึดเอา
ความดีเปนท่ีตั้ง และการยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และกฎหมาย ซ่ึงหากสรุปความหมาย
โดยภาพรวมเปาหมายไปท่ี การกระทําความดีท้ัง ๒ ระดับ ไดแกภายนอกและภายใน คือ  
 ๑) ระดับความดีภายนอกบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต ไมคอรัปชั่น ในเชิงนโยบายหรือไมนโยบาย หรือการทุจริตทุกรูปแบบ และใหยึดม่ันใน
จรรยาบรรณในความเปนวิชาชีพของพนักงาน หรือเจาหนาท่ี เพราะมีความสําคัญตอบุคลากรของ
องคกรท่ัวท้ังประเทศหากไมมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพรหรือบุคลากรจะสูญเสียความเปน
มนุษย นอกจากจากจรรยาบรรณท่ีกลาวมา หากมองในเชิงของสังคมจะตองความถูกตองในทุก ๆ  
การกระทํา ก็คือวา ใหปฏิบัติตามจารีต ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม หรือวากลุมคน นั้น ๆ 

                                                        
๑๐๖สัมภาษณ นางสาวมะลิ ฉัตรแกว, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 

เพราะฉะนั้น หากปฏิบัติไดถูกตามกฎหมาย ปฏิบัติถูกศีลธรรม แตไมถูกใจหรือวาคนในสังคมนั้น ๆ  
ในองคกรนั้น ๆ ไมปฏิบัติตาม จะทําใหบุคคลนั้นอยูในสังคมหรือองคกรนั้นยาก จะกลายเปนวาทําคน
ดี ๆ ใหอยูยากในองคกรนั้น ๆ เพราะบุคลากรนั้นท่ีปฏิบัติผิดจะมีความแปลกแยกจากบุคคลอ่ืน ๆ  
ทําอยางไรใหเกิดการปฏิบัติดวยความถูกตอง ดวยความชอบธรรม นั้นก็คือ การปฏิบัติตามศีลธรรม 
การปฏิบัติตามกฎกติกา และการปฏิบัติตามจารีต ธรรมเนียมของสังคม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินชีวิตประจําวันโดยท่ีไมไดมีความรูสึกวาถูกบังคับจากองคกร๑๐๗ นอกจากนี้ ยังมีขอมูลเชิง
ประจักษวา หากในลักษณะคนไทยไมวาจะสังกัดอยูในองคใดก็ตาม จะมีลักษณะท่ีบอกวา ทําอะไรทํา
ไป คือไทยแท แตทําอะไรอยางใจอยาไปเอาเปรียบคนอ่ืน อยาไปใหคนอ่ืนเดือดรอน คํานี้มันเปนสวน
หนึ่งท่ีทําใหคานิยม ท่ีถูกปลูกฝงกับเด็กรุนใหม ๆ วาทําอะไรตามใจก็ได จนมันกลายไปเปนการ
คุกคาม ลิดรอนสิทธิของผูอ่ืนซ่ึงมันนาจะเกิดจากการท่ีคนไทยคิดคํางาย ๆ ทํางาย ๆ ซํ้าไปซํ้ามาจน
กลายเปนความมักงายในตนเอง พอคนมีความมักงายมันก็เลยขาดความชอบธรรมและความถูกตองไป
ในท่ีสุด จึงกลาวไดวา การปฏิบัติงานภายนอกทุกอยาง ไมวาจะเปน กฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ เปน
ตน หากบุคลากรมีความความชอบธรรม และจริยธรรมในระดับปฏิบัติการ บุคลากรจะดําเนินการงาน
อะไรก็ตาม จะเปนบุคลากรเกิดการปฏิบัติไมผิดหรือจะเปนผูรูการปฏิบัติใหถูกตอง  
  ๒) ระดับความดีภายในบุคลากรของสถาบันพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนความคิด มีการสราง
สามัญสํานึก มีการสรางจิตวิญญาณ จิตสาธารณะ และมีการสรางจิตสํานึก หมายถึง  การกระทําท่ี
เกินกวาหนาท่ีหรือความรับผิดชอบ แปลวาอะไรจริง ๆ ไมรูแตวามันจะตองเกินความรับผิดชอบ แต
คําถามในสิ่งท่ีตองการ ก็คือ การทําใหสิ่งเหลานั้นปรากฏออกมาไดซ่ึงจะตองมีวิธีการปลูกฝงไปเรื่อย ๆ 
ใชวา จะสามารถเห็นผลไดในพริบตา แตจะตองปลูกฝงสิ่งดีงามอยางตอเนื่อง 
  การปฏิบัติงานดวยความดีท้ัง ๒ ระดับจะตองมีความถูกตองตามครรลองคลองธรรมใน
ลักษณะ ๕ ประการไดแก 
  ๑) ลักษณะของความถูกตอง การปฏิบัติงานทุกอยางมันจะตองมีบรรทัดฐานท่ีชัดเจนคือ
จะตองมีการปฏิบัติท่ีถูกตองกอนเปนบรรทัดฐานในเบื้องตนวาหนาท่ีของเราขอบเขตมันอยูตรงไหน
เราก็ปฏิบัติตามนั้น   
  ๒) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกคน เพราะการปฏิบัติงานมันตองคลุกคลีกับคน ตองปฏิบัติให
ถูกคนดวยวาคนนี้ คือ ผูบริหาร เปนหัวหนา เปนเพ่ือนซ่ึงจะตองปฏิบัติใหถูกตองกับคนท่ีเราเขาไป
คลุกคลีดวย   
  ๓) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกท่ี คือ ตองดูกอนวามันเปนหนาท่ีของใคร เปนบทบาทหนาท่ี
ของตนเองหรือไม  
  ๔) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกทาง คือวา ความชํานาญของตนเองมีความสามารถอยางไร 
มีศักยภาพมากนอยแคไหน ไมใชวาผูอ่ืนขอความชวยเหลือมาแตทําไมได ก็ไปรับงานมาจะทําใหเสีย
งานได 

                                                        
๑๐๗สัมภาษณ นายสมทรง อวยพร, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 



๑๔๙ 

  ๕) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกธรรม แบงออกเปน ๓ สวน คือ ทําแลวตัวเองไมเดือดรอน   
ไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอน  และปฏิบัติแลวองคกรไมเดือดรอน นั่นคือ การปฏิบัติใหถูกธรรม 
  จะเห็นไดวา การปฏิบัติดวยความชอบธรรม และจริยธรรมท่ีสามารถจัดระดับได ๒ ระดับ 
คือ ระดับภายในกับภายนอก ซ่ึงแตระดับมีการพัฒนาท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงระดับภายนอกอาจจะ
มองเห็นในลักษณะของรูปธรรมมากกวาและพัฒนางายกวาเพราะเปนพฤติกรรมการแสดงออกใหเห็น
ไดในการปฏิบัติงานประจําวัน๑๐๘ แตกระนั้นอาจจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดโดยงายเพราะ
หากการปฏิบัติของบุคลากรใด ไมไปตามจรรยาบรรณท่ีควรจะเปนจะทําใหเกิดความขัดแยง เกิดการ
ไมยอมรับ และสุดทายอาจมีผลเสียตอตนเอง ตอทีมงาน ตอองคกรในท่ีสุด สวนภายใน แมวาจะ
ฝกอบรมยากวาภายนอกแตกระนั้นก็ยังมีวิธีท่ีจะพัฒนาได โดยสงเสริมระบบการปฏิบัติธรรมเพ่ือกาว
ขาวหนาท่ีของตน อยางเชน ในการกรณีการสรางสามัญสํานึกตอการปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลา ซ่ึงสวน
ใหญจะเปนกรณีขอความรวมมือมายังสถาบันสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี เปนครั้งคราว หรือ
บางครั้งจะมีภารกิจท่ีดําเนินการไมเสร็จสิ้น ในลักษณะดังนี้ จะดูท่ีพฤติกรรม ความพยายามในการ
ปฏิบัติหนาท่ีจริงจังหรือไม อยางไร มีความพอใจมากนอยเพียงตอการปฏิบัติหนาท่ีนั้น หากบุคลากรมี
ความเต็มใจ มีความยินดีท่ีจะทํางานใหเกิดคุณภาพ ก็แปลวา บุคลากรนั้น ก็จะสามารถท่ีจะปลูกฝง
ความชอบธรรม และจริยธรรมได  
 การฝกปฏิบัติใหจิตใจมีความม่ันคงในระดับการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับความชอบธรรม 
และจริยธรรม ประเด็นนี้ หากมองยอนไปในองคกรทุกองคกร หากบุคลากรในองคกร มีการประพฤติ 
ปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมท้ังในกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยางเชน  การใชวัสดุ อุปกรณ
สํานักงานอยางประหยัด ความมัธยัสถ๑๐๙เพ่ือท่ีจะลดกระบวนการใชวัสดุไมใหมันมากจนเกินไป และ
สามารถงบงบประมาณรายจายขององคกร อยางนี้ก็เรียกวา การปฏิบัติจริยธรรมดวย สําหรับตัว
ผูบริหารในบางพ้ืนท่ีก็กระมัดกระเมียดในการเจียดจายเงินงบประมาณ ซ่ึงก็ไมพอกับคาวัสดุในการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และยังคาดหวังจากผูเขาทดสอบฯ วาตองผาน ๙๐ %แตบางครั้ง
เจาหนาท่ีก็ยังขาดความสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงสวนทางกับความชอบธรรม และจริยธรรมท่ีเจา
หนาสมควรจะระลึกไวเสมอ ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพตามไปดวย อยางเชน กรณีเม่ือ
ชุมชนไดขอความชวยเหลือมายังสถาบันสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนเวลานอกราชการ
อยางนี้อาจจะไมมีสามัญสํานึกท่ีจะเขาไปชวยเหลือชุมชนอยางมีความเสียสละท้ังแรงกายแรงใจ และ
ทุมเทความคิดสติปญญาความสามารถ ศักยภาพท่ีมีอยูเพ่ือพัฒนาชุมชนท่ีขอความชวยเหลือมายัง
สถาบัน ฯ และหลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองมีหลักฐานการประเมินผลตามระเบียบปฏิบัติงาน
วาจะตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อะไรบางครั้ง ประสบผลสําเร็จไปมากนอยอยางไร อยางนอย
ท่ีสุดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจะตองมีความรูสึกวา ตนเองปฏิบัติดวยอุดมการณมีความเพียรพยายามกับ
งานท่ีไดรับมอบหมายในหนาท่ีและปฏิบัติโดยไมผิดขอบังคับ ไมผิดกฎหมายของทางราชการ และไม
ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

                                                        
๑๐๘สัมภาษณ นายวินัย พวงศิลป, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๙สัมภาษณ นายชัยยะ สะสม, เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 

 นอกจากนี้ บางทานก็ตั้งขอสงสัยไววา ความชอบธรรม จะมีวาความหมายมันจะเปน
นามธรรมเกินไปหรือไม ก็จะพยายามอธิบายตามความเขาใจใหเปนรูปธรรมมากข้ึน ชอบธรรม คําวา   
ชอบ คือ ปฏิบัติในหนาท่ี หนาท่ีในท่ีนี้ ก็คือ ภารกิจขององคกร เชน บุคลากรขององคกรไมไปเบียดบัง
เอาเวลาของราชการไปทําสิ่งอ่ืนนี่คือ ชอบธรรม เพราะธรรมะแปลวาหนาท่ี ซ่ึงตรงเปนสิ่งท่ีเปน
รูปธรรม จึงกลาวไดวา สภาพการฝกอบรมจิตใหมีความชอบธรรม และจริยธรรมจะอยูท่ีการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความโปรงใสในการกระบวนการบริหารองคกรสําหรับผูบริหาร จะ
ออกคําสั่งแตละอยางก็ชอบดวยกฎหมาย ถูกตองตามระเบียบ และจรรยาบรรณของผูนําองคกร๑๑๐

สวนบุคลากรจะตองมีจรรยาบรรณสําหรับเจาหนาท่ี นั่นก็คือ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎเกณฑของ
องคกรและ คําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งโดยชอบแลวแลว เพราะผูบริหารตองมีหนาท่ีควบคุมกํากับ
ดูแลใหผู ใต บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และการคิดดี  
การพูดดี การทําดี  แลวจะไดดีไม มีผิดหรือท่ีเรียกวาการทําดีไดดี  การทําชั่วไดชั่ว เปนตน  
ซ่ึงการกํากับดูแลการบริหารบางครั้ง ก็จะเปนแนวดิ่งจากสายบังคับบัญชาลงมา แตเวลาทํางานกัน
จริงๆ ก็จะเปนแนวราบเหมือนเปนพ่ีนองกัน จะทําใหคุยกันงาย ทํางานงายข้ึนท่ีสําคัญการทํางานจะมี
ความสุขในการปฏิบัติงานรวมกัน นอกจากนี้ผูบริหารตองมีความชอบธรรมในการประเมินตามผลงาน
ตามความเปนจริงไมใชตามความพอใจ ไมทําใหผูทํางานเสียกําลังใจหากการปฏิบัติงานมีคุณภาพ
จะตองชื่นชม ยินดีกับบุคลากร หากไมดีไมใชจะดุดาวากลาวในทางเสียหาย แตจะตองเรียกมาพูดคุย
และหาทางแกไขเพ่ือการพัฒนางานท่ีดีข้ึน 
  สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีกําหนดเอา
ความชอบธรรม และจริยธรรมมาใชสําหรับการประเมิน ซ่ึงทางผูวิจัยมีความเห็นวา แมวาผลงานจะ
เปนท่ีพอใจในระดับหนึ่งอาจจะไมดีท่ีสุด อยางนอยก็ทําใหเห็นวา บุคลาการมีสามัญสํานึกในความ
เปนขาราชการ ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรของสถาบันพัฒนางานมีความสุขกับการปฏิบัติงาน และผลงาน
สามารถเปนรูปธรรม จะตองเสริมสร างการมีสุขภาพจิตให กับบุคลากรอยางส มํ่า เสมอ  
ซ่ึงทางหนวยงานสมควรท่ีจะสรางสิ่งแวดลอมในองคกร เพราะบางอยางการฝกอบรมใหเจาหนาท่ีมันก็
ไมไดมีความชัดเจนและก็แทบจะไมไดมองถึงจุดนี้มากนัก เพราะจะทําใหบุคลากรมีสุขภาพจิตท่ีดี และ
จะสงผลตอการทํางานแมวาประเด็นเรื่องการมีจิตสาธารณะ ก็จะสามารถสรางได แตอาจจะสงไป
อบรมท่ีอ่ืน ๆ  อยางเชน สํานักปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเสริมใหจิตใจพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน หรือถาบันก็สามารถจัดอบรมข้ึนในหนวยงานก็ได หรืออาจจะจัดกิจกรรม
รวมกันในองคกร บางทานก็มองวา สุภาพจิตนั้นจะตองในหนวยงานมากกวาท่ีจะใหหนวยงานอ่ืนสราง
ข้ึน เพราะวาสุขภาพจิตข้ึนอยูกับสภาพการทํางาน สภาพครอบครัว และก็ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ และท่ี
สําคัญเม่ือบุคลากรมีความสุขในการทํางานก็จะทําให เ กิดการบริการท่ีดีแกผูมาติดตอ ๑๑๑  
หรือประชาชนโดยภาพรวม  

                                                        
๑๑๐สัมภาษณ นายแสวง ปลอกทอง, คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๑สัมภาษณ นายวิรัตน พวงศิลป, ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

  กลาวไดวา อธิจิตสิกขาท่ีตอบสนองตอการยึดม่ันในความชอบธรรมและจริยธรรม
ประกอบดวย ๒ ระดับ คือ ระดับภายนอก จะเปนการใหความสําคัญตอ ความซ่ือสัตยสุจริต ไม
คอรัปชั่น ในเชิงนโยบายหรือไมนโยบาย หรือการทุจริตทุกรูปแบบ และใหยึดม่ันในจรรยาบรรณใน
ความเปนวิชาชีพของพนักงานราชการ หรือขาราชการ ระดับภายในอยูการฝกจิตใหจักการเปลี่ยน
ความคิด มีการสรางสามัญสํานึก มีการสรางจิตวิญญาณ และมีจิตสาธารณะ ท้ัง ๒ ระดับจะตองมีการ
ปฏิบัติท่ีมีความตั้งม่ัน ม่ังคงแหงจิตในในความชอบธรรม และจรรยาบรรณ ท้ัง ๕ ประการ ไดแก  
๑) ลักษณะของความถูกตอง  ๒) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกคน ๓) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกท่ี  
๔) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกทาง และ ๕) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกธรรม  
 
ตารางท่ี ๔.๘    แสดงพุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิจิตสิกขา  

เปาประสงค อธิจิตสิกขา แนวทาง/กิจกรรมการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
ระยะเว

ลา 
เจาภาพ

หลัก 
การยึดม่ันใน
ความถูกตอง
ชอบธรรม

และ 
จริยธรรม 

บุคลากรของ
สหกรณ

การเกษตร 
จังหวัด

ปทุมธานี มี
วิธีการท่ีจะฝก
จิตใหม่ันคงใน 

๑ )  แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดลอมในองคกรท่ี
เอ้ือท่ีตอการปฏิบัติงาน 
๒) แผนการจัดการศึกษา 
และฝกอบรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 
๓) โครงการปฏิบัติธรรม
เพ่ือสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
๔) จัดการทําแผนปฏิบัติ
การในรอบปเก่ียวกับ
จรรยา บรรณทางวิชาการ
ของบุคลากรทุกระดับ 

รอยละของ
บุคลากร
สามารถ
กําหนดวิธีการ
ท่ีจะฝกจิตให
ม่ันคงใน
ความชอบ
ธรรม และ
จริยธรรม 

 

๑-๕ 
เดือน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

บุคลากรของ
สหกรณ

การเกษตร 
จังหวัด

ปทุมธานี 
สามารถสราง
สามัญสํานึก
ของบุคลากร 

๑) การจัดโครงการปฏิบัติ
ธ ร ร ม ข้ั น สู ง เ พ่ื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๒) แผนการจัดฝกอบรม
ด า น คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรมอยางตอเนื่อง 
๓) โครงการยกยองเชิดชู
บุคลากรท่ีมีความเสียสละ 
อุทิศตนเพ่ือรับใชสังคม
อยางเนื่องในระดับสถาบัน
และระดับเครือขาย 

รอยละของ
บุคลากรสราง
สามัญสํานึก

แหงความเปน
บุคลากรของ

สหกรณ
การเกษตร 

จังหวัด
ปทุมธานี ท่ีดี 

๑-๕ 
เดือน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 



๑๕๒ 

  



๑๕๓ 

๓) อธิปญญาสิกขา 
 ปญญา คือ การไตรตรองดวยปญญาความรอบรูรอบรูตัวเอง รอบรูอารมณตัวเอง รอบรู
จิตใจตัวเองไดเปนอยางดีท่ีจะนํามากํากับอยางไรใหแตละบุคคลเกิดการยึดม่ันในความชอบธรรม 
จริยธรรม เม่ือเขารูวาสิ่งไหนผิด สิ่งไหนถูก เขาใชสิ่งท่ีถูกเพราะเขาจะเลือกใชสิ่งท่ีถูก และมีประโยชน 
ตามหลักครรลองคลองธรรม ใหรูวาอะไรผิด อะไรถูก ใหเห็นวาดีเปนดี เห็นชั่วเปนชั่ว  จึงเรียกวา 
ผูมีปญญา ในท่ีนี้อาจจะมีแหลงของการการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานของสถาบันสหกรณ

การเกษตร จังหวัดปทุมธานี ดังนี้  
 ๑) ความรอบรูตนเอง (การครองตน) หมายถึง การปฏิบัติงานทุกอยางในสถาบันสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงหากในฐานะเปนผูบริหาร ตนเองยอมรูตนเองดีวา การงานประเภทไหนท่ี
เหมาะสมกับตนเอง จะตองมีความรอบรูภาวะในการนํา คือ ความเปนผูนําองคกร  จะตองบริหารตน
อยางไรใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความนับถือ เกิดความเคารพ ศรัทธา และเชื่อฟงพรอมปฏิบัติตามคําสั่ง 
เชน       การดํารงตนอยูในพรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม  และปญญาธรรมเปนตน อยางเรียกวา 
ผูบริหารมีความรอบรูตนเอง และผูบริหารจะตองทําเปนแบบอยางท่ีดี อีกดวยและในฐานะ
ผูใตบังคับบัญชา จะตองมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ระมัดระวังความเสียหายท่ีจะ
เกิดแกสถาบันโดยเฉพาะภาพลักษณในการปฏิบัติงานภายนอกท่ีจะตองเก่ียวของกับหนวยงานหรือ
ชุมชน อาจจะเกิดภาพลบไดอยาง เชน การไปปฏิบัติงานรวมกันแบบทีมงาน แตกลับมีความ
ขัดแยง๑๑๒ เปนตน ลักษณะเชน จะทําใหเกิดความไมรูตนเอง เพราะสถาบันสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี เปนองคกรท่ีใหบริการแกประชาชน แตกลับไมรูสภาพของตนเอง นอกจากนี้สภาวะ
ความเปนลูกนองจะตองรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา จะตองทํางานใหมีความสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตามความสามารถท่ีมีอยู เปนตน  
 ๒) ความรอบรูผูอ่ืน (การครองคน) หมายถึง ภาวะในการบริหารคน และบริหารเพ่ือน
รวมงาน ซ่ึงสถาบันสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะมองถึง ทักษะ และความชํานาญเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน ในฐานะผูบริหารจะตองรูวา บุคลากรใดมีความรู มีความเกง มีความถนัด มี
ความสามารถ ท่ีสําคัญจะตองรูวา อุปนิสัยผูใตบังคับบัญชา เปนอยางไร มีวัฒนธรรม ความเชื่อ 
ทัศนคติ คานิยมอยางไร เม่ือผูบริหารทราบขอมูลพ้ืนฐานเหลานั้น ก็จะสามารถจัดคนใหถูกกับงาน 
หรือ จัดงานใหมีความเหมาะสมกับบุคลากรนั้นๆ-เพราะบุคลากรจะมีความสามารถท่ีแตกตางกันซ่ึง
ผูบริหารจะตองวัดกันจากคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลงานท่ีปรากฏสําหรับผูใตบังคับบัญชา 
จะตองเรียนรูละมีความรอบรูใน ๒ ทางไดแก รอบรูในความเปนเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงหมายความ การ
ปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ความเขาใจระหวางกัน และความสัมพันธในระดับความหวังดีตอ อยาง
นอยตองมองถึง ความเสียสละตอกันการไมทํารายจิต การมีเห็นแกประโยชนสวนตน และการไมทําตัว
อวดรวย หรือเหยียดหยามเพ่ือนรวมงานอยางเด็ดขาด  และความรอบรูในความเปนผูบังคับบัญชา ซ่ึง
จะเห็นไดวา อัตตลักษณของผูนําการบริหารองคยอมบงบอกแนวทางการทํางานของบุคลากรภายใน
ท้ังหมดหากบุคคลไมชอบตอคําสั่งของผูบังคับบัญชา ก็ไมสมควรแสดงออกตอหนาตอตาเพราะจะให

                                                        
๑๑๒สัมภาษณ นางสาวสุทิน คงแสงพันธ, กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 

เกิดความเดือนรอนได ดังนั้น ความรอบรูในอุปนิสัยของผูนําการบริหารจึงเปนสิ่งท่ีควรระมัดระวัง
อยางมากเพราะนําผลดีผลเสียมาสูคนได 
 ๓) ความรอบรูงาน (การครองงาน) หมายถึง ความรอบรูในการทํางานตามหนาท่ี และ
ความรองรูดานในการทํางานท่ัวไป๑๑๓ และรูในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ระเบียบปฏิบัติตางๆ
โดยเฉพาะประสบการณท่ีผานงานมากก็จะทําใหเกิดความรู ความคิดและมีความฉลาดข้ึนเรื่อย ๆ๑๑๔

โดยเฉพาะความเห็นถูกตอง เห็นถูกตามทํานองครองธรรมจะตองเกิดในการดําเนินชีวิต และมีความ
เขาใจชีวิตมากข้ึน พรอมท่ีจะทุมเทสรรพกําลังท้ังหมดเพ่ือคิดหาทางสรางสรรคผลงานใหไดนอกจากนี้
วิธีการเรียนรูงานไดเร็วท่ีสามารถมาทําใหเกิดความรอบรูไดนั่นก็คือ การถายทอดความรูและ
ประสบการณท้ังหมดจากรุนสูรุน ใหเขาไปเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันท้ังนี้เพ่ือไมใหบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ มีฝมือ เกษียรไปแลวความรูความสามารถจะไดไมสูญหายไปกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานมานาน ซ่ึงเปนวิธีการจัดการความรูท่ีนําเอาประสบการณของผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมา
ถอดรหัสดวยเด็กรุนใหม ๆ ซ่ึงเปนวิธีการในการทํางานราชการเพราะตัวปญญามันไดมาจากการ
เรียนรูการปฏิบัติ ตองทํากอนถึงจะรู หากผิดอยางไรคอยไปปรับปรุงแกไข ตอซ่ึงสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ทําใหคนมีฝมือ ทําใหคนมีความสามารถ ทําใหคนมีความรูทําใหคนมีความเชี่ยวชาญ
ดานชาง ทําใหคนมีความสามารถดานนวดไทย และสปา เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้มันก็มีในการศึกษาอยู
แลวแตท่ีเนนหนักก็คือ ทักษะ และฝมือแรงงานเฉพาะดานนั้น ๆ แตอยางนอยท่ีสุดจําทําอยางไรให
ทักษะและศักยภาพเหลานั้น อยูกับสถาบันตอไป 
 ความรอบรู ท้ัง ๓ ประการจะปรากฏในระบบราชการตามกรอบของงานและตัวชี้วัดซ่ึง
ทางดานศักยภาพของบุคคลากรทุกคนลวนมีศักยภาพสูงในตัว แตจะทําอยางไรถึงจะสามารถดึง
ศักยภาพ หรือสนับสนุนใหบุคลากรใชศักยภาพอยางเต็มท่ีเพ่ือสรางผลงานใหเปนท่ีประจักษ แตท่ีผาน
มาสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีจะการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีคุณภาพหรือแมกระท่ังงบประมาณจาก
ทางราชการก็ไมคอยใหความสําคัญมากนักบางทานยังยืนยันวา การพัฒนาใหบุคลากรเกิดปญญานั้น
สามารถทําใหเจริญในความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ทําใหการปฏิบัติมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การพัฒนามากข้ึน ฉะนั้น การพัฒนาปญญาของบุคลากรใหมีความรอบรูท้ังทางดาน ตนเอง ทางดาน
การปฏิบัติงาน และทางดานเพ่ือนรวมงาน จะเปนไปเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงข้ึนอยูกับมุมมอง วิสัยทัศนของผูนําการบริหารในระดับกรม 
และระดับสถาบันท่ีจะวางแนวทางพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีมองความรอบรูในลักษณะตาง ๆ ท่ี
ผนวกกับองคความรูท่ีเกิดจากประสบการณโดยตรง รวมท้ังวิธีการรักษาองคความรูเหลานั้นใหกับเด็ก
รุนใหม ๆ ดวยวิธีทางธรรมชาติ 
  จะเห็นไดวา บุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนั้น จะมีทักษะ ความสามารถ และ
ศักยภาพท่ีตอบสนองตอภารกิจอยูแลว แมวาภาคนโยบายระดับการบริหารจะมีลักษณะเนนไปท่ีการ
ปฏิบัติงานของเราจะเปนแบบเชิงรุกก็ตาม ทางฝายบุคลากรก็มีความพรอมท่ีจะตอบสนองตอนโยบาย

                                                        
๑๑๓สัมภาษณ คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔สัมภาษณ นายบุญเลิศ ออนไหว , ผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด , 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 

ดังกลาวดวยดี หากผูบริหารตองมีความตรงไปตรงมายึดผลประโยชนประชาชนเปนหลัก มีความเท่ียง
ธรรม มีความเปนกลาง และปฏิบัติหนาท่ียึดหลักขอเท็จจริงใหเกิดความเทาเทียมกัน บุคลากรก็พรอม
ท่ีจะทําตามดวยเชนกัน นอกจากนี้ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูบริหารกับลูกนอง เพราะใน
หลายๆ พ้ืนท่ีจะมีความเกรงใจกันมาก เวลาผูบริหารอยูดวยกัน ลูกนองจะไมคอยกลาแสดงออก
หรือไมแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงของการมีสวนรวม ท่ีเปนดังนั้น เพราะความสัมพันธระหวางท้ัง
สองฝายเปนไปโดยการบริหารแบบดิ่งมากกวาแบบระนาบ จึงทําใหไมมีความกลาท่ีจะทําอะไรจะเกิน
หนาเกินตา ไมกลาท่ีจะตัดสินใจ ไมกลาท่ีจะละเมิดแมวา งานนั้นหรือความคิดนั้นจะมีความ
สรางสรรคมากก็ตาม เพราะมองวา หากทําดีก็เสมอตัว หากทําชั่วก็ขาดทุน จึงทําใหบุคลากรในพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนจะมีปญหาประเด็นมากพอสมควร และทําใหบุคลากรพัฒนาไดยากมากๆ  หรือบาง
สถานการณการแสดงศักยภาพของบุคลากร ก็เปนผลทําใหผูบังคับบัญชาพยายามท่ีจะครอบงํา
ศักยภาพท่ีอยูใหไมกลาแสดงฝมือใด ๆ  
  นอกจากนี้ การยึดม่ันในความชอบธรรมและจริยธรรมท่ีจะตองอาศัยการฝกฝนอบรมหรือท่ี
เรียกวา อธิปญญาสิกขา เปนจุดเริ่มตนของการฝกปฏิบัติงานท้ังหมายใหเกิดคุณคาของผลงานออกมา   
ใน มรรคมีองค ๘ พระพุทธองคทรงจัดการวางปญญาไวกอนก็เพ่ือมองเปาหมายใหชัดเจน ถูกตอง 
หากมีปญญาท่ีผิดแลว การเดินกาวตอไป จะผิดตามไปดวย ทรงระบุชัดไว ๒ ประการ ไดแก 
  ๑) สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นถูก เห็นตรง เห็นวาการปฏิบัติงานอยางนี้ จะมี
ประโยชน และไมมีประโยชน เห็นวากระทําอยางนี้ควร ไมควร เห็นวาการปฏิบัติอยางนี้ ผิดหรือไม 
เห็นวาการกระทําอยางนี้ ดีหรือไมดีพูดงาย  ๆ ก็คือ  รูดี รูชั่ว รูผิด รูถูก รูควร รูไมควร เปนตน ซ่ึงจัด
อยูในประเภทของความเห็นท่ีเปนความรู รูแลวเลือกท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง ฉะนั้น บุคลากร
ตองการความรูเห็นหรือปญญาประเภทนี้ท่ีจะสามารถสงเสริมใหการปฏิบัติความชอบธรรม และ
จริยธรรมไดดีในระดับสูงสุด 
  ๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ ความคิดท่ีจะทําใหมันดี ทําใหมันถูก ทําใหมันตรง 
ทําใหไมเดือดรอนแกใคร ๆ หากตนคิดแลว และสรางใหเกิดความเสียหาย และเดือดรอน แปลวา 
บุคคลนั้นคิดไมถูก คิดไมชอบ คิดไมตรง และคิดไมซ่ือนั้นเอง ในทางพระพุทธศาสนาจะมองไปใน ๓ 
ลักษณะไดแก การคิดออกจากกาม (เนกขัมมสังกัปป)  คือ ความคิดในการออกบวชถือเพศ
พรหมจรรย การคิดไมพยาบาทใคร (อพยาบาทสังกัปป) คือ ความในการละความเคียดแคน ชิงชัง 
การจองเวร ความขัดเคืองความโกรธ ความเกลียด เปนตน และ การคิดท่ีจะไมเบียดเบียนผูใด 
(อวิหิงสาสังกัปป) คือ ความคิดท่ีจะไมทําลายใครดวยความโกรธ ดวยความคึกคะนองกายและวาจา
ตอผูหนึ่งผูใด 
  กลาวไดวา ปญญาท่ีจะใหเกิดความยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม เกิดข้ึน จะตองเปน
ปญญาท่ีชนิดท่ีเรียกวา ความรอบรูใน ๓ ลักษณะ ไดแก ความรอบรูในการปฏิบัติตน ความรอบรูใน
การปฏิบัติกับเพ่ือรวมงาน และความรอบรูในการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ใหเกิด
การปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง ซ่ึงมีหลักธรรมอีก ๒ ประการท่ีจะเขามาเปนตัวชี้วัดถึงปญหาท่ีจะ
นําใชใหเกิดประโยชนตอองคกร คือ หลักสัมมาทิฐิ เห็นถูกตอง เห็นตรง เห็นชอบ และหลักสัมมา
สังกัปปะ ความดําริท่ีถูก ดําริเพ่ือถูกตอง ดําริเพ่ือความเห็นตรง ดํารอเพ่ือความเห็นชอบ และสามารถ
ตอบสนองตอความตองการท่ัวท้ังองคกรและประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนา



๑๕๖ 

ฝมือแรงงานภาคใตตนบน วาสามารถจะกําหนดความรูดี รูชั่ว รูผิด รูถูก รูควร รูไมควร รูประโยชน 
ไมใชประโยชนเปนตน  จนสามารถมีความเขาใจในกระบวนการทํางาน และการปฏิบัติไมผิดขอบังคับ 
ไมผิดกฎเกณฑ ไมผิดกฎหมายของทางราชการ๑๑๕ และไมผิดจรรยาบรรณของความเปนบุคลากรของ
รัฐท่ีดี  
 
ตารางท่ี ๔.๙    แสดงพุทธบูรณาการการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ดานอธิปญญาสิกขา  

เปาประสงค 
อธิปญญา

สิกขา 
แนวทาง/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะ 
เวลา 

เจาภาพ
หลัก 

การพัฒนา
ตามแนว
ไตรสิกขา 

บุคลากรของ
สถาบัน
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 
 

๑) โครงการอบรมความรู
เก่ียวกับพรหมวิหารเพ่ือ
กําหนดพฤติกรรมสําหรับ
ผูนําองคกร 
๒) โครงการอบรมความรู
เก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม  
เพ่ือกําหนดพฤติกรรมผูตาม 

รอยละของ
บุคลากรมี
ความเขาใจ
ตนเองอยางดี 
 

โครง 
การ
ละ ๓ 
วัน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

บุคลากรของ
สถาบัน
สหกรณ

การเกษตร 
จังหวัด

ปทุมธาน ีมี
ความรอบรู

ผูอ่ืน 

๑) แผนการฝกอบรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีตอ
องคกรและตอเพ่ือนรวมงาน 
๒) โครงการทัศนาสันจรไป
ตามเครือขาย ท่ัวประเทศ 
๓) แผนการสงเสริม
การศึกษาวัฒนธรรมไทย ๔ 
ภาค 

รอยละของ
บุคลากรมี
ความเขาใจ
เพ่ือรวมงาน

มาก 

แผน
โครง 
การ
ละ ๗ 
วัน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

บุคลากรของ
สถาบัน มี
ความรอบรู

งาน 

๑) โครงการถอดรหัส
ประสบการณจากรุนสูรุน 
๒) แผนการโยกยายภารงาน
ท่ี มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บุคลากรแตละบุคคล 
๓) กิจกรรมสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานใน
องคกร 

รอยละของ
บุคลากร

สามารถเรียน
การ

ปฏิบัติงานได 

แผน
โครง 

การละ 
๑ วัน 

บุคลากร
สหกรณ
การเกษตร 
จังหวัด
ปทุมธานี 

 
 

                                                        
๑๑๕สัมภาษณ นางอัมพร นุนขาว, ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๑๕๗ 

๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 
  ผลการสนทนากลุมเรื่อง  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธ
ธรรมของสถาบันสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี วันท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐. เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๕.๐๐ น. ณ หอง ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินงานรายการโดย  
อ.ดร.สุริยา รักษษาเมือง – นาย ไพบูลย  สายดวง  มีผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย กลุมพระสงฆ กลุม
นักวิชาการ กลุมอาจารยหรือบุคลากรในสถาบันการศึกษา กลุมผูบริหารของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี กลุมผูประกอบกิจการ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสมรรถนะ รวมท้ังสิ้น ๑๐ รูป/คน 
  จากการสนทนากลุมซ่ึงผูวิจัยสามารถสังเคราะหขอมูลโดยภาพรวมไดวา การนําหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกตใชในการพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดนั้นจะตองแยกระดับของ
การนําหลักพุทธธรรมใชวาอยูในระดับโลกียธรรมหรือโลกุตตระธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดระดับของ
การของการพัฒนาสมรรถนะไว ๓ ระดับ ไดแก ระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกร และระดับกรมซ่ึง
ภาพรวมท้ังหมดจะไปสูการปญญาเปนประการสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในเชิงพันธกิจหลักของ
องคกรเม่ือมีปญญาไดแลวระบบของศีล และระบบของสมาธิจะตามมาอยางไมขาดสายรวมท้ังการใช
เมตตาเพ่ือการบริการประชาชนเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท้ังหมดนี่ผูวิจัยจะไดนําผลจากการสัมภาษณ
เจาะลึกทําใหผูวิจัยไดขอมูลท่ีเก่ียวกับการกําหนดของพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  ดังตอไปนี้ 
 
 ๔.๔.๑ การศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
  ๑) ดานอธิศีลสิกขา พบวา การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเปนการมุงไปสูการพัฒนา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีแนวทาง ไดแก ๑. การควบคุมพฤติกรรมตนเองดวยการ
จัดอบรมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงรวมกัน ๒. การลงโทษโดยใชกฎ กติกาท่ีกําหนดรวมกัน 
๓. การปองกันการปฏิบัติท่ีดอยประสิทธิภาพดวยการใชชองทางเรียนรูงานรวมกันท่ีสามารถสงเสริม
มิตรภาพ ๔. การสรางคุณธรรมดวยการกําหนดเง่ือนในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด  
๕.การสรางผลงานใหมีคุณภาพอยูตลอดเวลาดวยการสรางทีมงานปรึกษาในกลุมหรือในสวนงาน ๖.
การแกไขปญหารวมกันในระบบสวนงานตาง ๆ และ๗. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไปสู
พฤติกรรมท่ีตอบสนองตอความคาดหวังดวยใชหลักความผูกพันตอองคกรซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ 
รอยละของบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานรวมกัน จํานวนของงานมีคุณภาพเปน
รูปธรรม และรอยละของบุคลากรสามารถปองกันความผิดพลาดและมีความรับผิดชอบอาศัยอันมีชวง
การปรับตัวภายใน ๑ เดือนเปนอยางนอยและมีเจาภาพหลักไดแก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและ
บุคลากรภายในเปนหลัก 
  ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานดานอธิศีลสิกขา ควรท่ีจะมุงเนนไปท่ีพฤติกรรมการเรียนรูของบุคลากรใหมีความ
ชัดเจนในขอปฏิบัติท่ีสามารถจะควบคุมตนเองได ซ่ึงเปนไปตามความคาดหวังตอคานิยมขององคกร 
ซ่ึงตองดูวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีคานิยมพันธกิจอยางไร ท่ีพบสวนใหญจะมองไปใน
สวนของ แตกระนั้นฝายบุคลากรก็มีศักยภาพ และขีดความสามารถอยูทําใหเห็นวา หากแรงงานมี
คุณภาพก็ทําใหเห็นตัวชี้วัดถึงสมรรถนะของบุคลากรไดชัดเจนข้ึน และยิ่งทําใหองคกรมีความเขมแข็ง



๑๕๘ 

ทางดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑท่ีบุคลากรสามารถจะควบคุมตนเองใหเกิดลักษณะไมขัดแยง
กับการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเห็นไดจากตัวชี้วัดท่ีสําคัญ คือ บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีความผูกพัน
ตอองคกร และสามารถพัฒนาคุณภาพของงานออกมาไดนั่นก็ คือ การท่ีสามารถจะพัฒนาพุทธบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สหกรณการเกษตร ใหมีคุณภาพตามท่ีองคกรคาดหวัง สําหรับ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะยังเห็นวาจะตองใหความสําคัญไปท่ีคนมากกวางาน เพราะหากคนไมมี
ความสุขในการปฏิบัติงานจะไมทําใหงานออกมาดีได จึงตองมองไปความกังวลตอสวัสดิการท่ีองคกร
สามารถจะรองรับและตอบสนองตอความตองการของบุคลากรหรือไมอยางไร อีกท้ังหากในเชิงของ
พระพุทธศาสนาท่ีสามารถนําไปใชไดก็คือ ในระดับของศีล ๕ ประการ ก็เพียงพอสําหรับการท่ีจะทํา
ใหงานออกมาอยางมีผลสัมฤทธิ์อยางมากเพราะหากสามารถปฏิบัติกฎเกณฑท่ีองคกรกําหนดไดก็ถือ
วาอยูในเกณฑท่ีดีมากอยูแลวสวนสําหรับจะใหเกินกวามาตรฐานก็คอยปรับปรุงงานกันไป ดังนั้น  
กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ของงานดานอธิศีลสิกขาจะมีอยูลักษณะเดียวเทานั้น 
ไดแก การควบคุมตนเองใหอยูในกรอบท่ีสังคมหรือองคกรกําหนดจะสามารถปฏิบัติงานไดตามท่ี
กําหนดสงผลตอความสําเร็จของงานไปดวยดีก็เพียงพอ ซ่ึงอาจจะมีวิธีการประชุมหรือการอบรมเพ่ือ
การทําความเขาใจกันบอย ๆ เพราะจะสามารถกระตุนใหเกิดความระวังพฤติกรรมของตนเองมาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือไมใหเกิดการหลงทางไปในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ๒) ดานอธิจิตสิกขา พบวา การพัฒนาคุณภาพทางจิตใจใหเกิดความเขมแข็งโดยมีแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ไดแก ๑. การจัดโครงการฝกอบรมฝนระดับการสรางจิตสาธารณะ
ตอสวนรวม ๒. การจัดการฝกอบรมจิตใจตามสํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ ๓. การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การสรางความผูกพันในองคกร เชน การไปทัศนคติตางจังหวัด หรือการไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 
และ๔. การสรางระบบจิตสํานึกความรักความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมงานดวยหรือระหวางผูบริหาร
องคกับบุคลากร ซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรมีคุณภาพทางจิตใจท่ี มีจิตสาธารณะ
ตอสังคม มีความรักตอเพ่ือนรวมงานและผูบริหารองคกร ซ่ึงกรอบการดําเนินงานอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง และมีเจาภาพหลักไดแก สหกรณการเกษตร จ.ปทุมธานี เปนหลัก   
 ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา การพัฒนาคุณภาพทางจิตใจใหเกิดความ
เขมแข็งโดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพราะคําวา คุณภาพทางจิตใจจะอยูท่ีความตั้งใจ
มุงผลผลิตของงานท่ีผูกพันกับระบบจิตใจท่ีสอดคลองกับกันไปแตอาจจะตองเริ่มการฝกจิตใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมจะปฏิบัติงาน หากบุคลากรยังมีเรื่องกังวลผลงานจะมาไมดีไมคุณภาพผลสัมฤทธิ์ก็ไมเกิด
ไมถึงงานจะออกมาแตก็ไมไดมาตรฐานท่ีองคกรกําหนด การจัดโครงการจิตสาธารณะก็มีการจัด
กิจกรรมกันอยูแตในสวนการจัดการยังไมไดผลเทาท่ีควรจึงจะตองวางมาตรฐานสําหรับจิตสาธารณะ
ใหสอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะท่ีดีข้ึน เชน กิจกรรมท่ีสงเสริมการชวยเหลือโดยไมแบงแยกวา
เปนชุมชนใด หรือท่ีไหน เพราะสวนใหญหากมีจิตสาธารณะจะไปเชื่อมโยงเรื่องหนาตามขององคกรท่ี
จะไดรับกลับหรือไมชวยหนวยงานหรือชุมชนท่ีดีอยูแลว อาจจะไมสามารถตอบโจทยสําหรับกิจกรรม
ตรงนั้น เพราะยังมีความลําเอียงกันอยู หากเปนโครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรมก็จะชวยบุคลากร
สามารถจะสรางนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีดีได นอกจากนี้ในเรื่องการสรางความผูกพันในองคกรอาจจะตอง
กําหนดหลักพุทธธรรมเพ่ิมก็ไดเชน หลักสังคหวัตถุ เปนตนท่ีสามารถใหเกิดการเชื่อมโยงไปสูกิจกรรม
ของบุคลากรในการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน แตอยางนอยก็ตองเปาหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนา



๑๕๙ 

สมรรถนะทางจิตใจท่ีผูกโยงกับการใชชีวิตของบุคลากรอยางมีความสุข ซ่ึงประเด็นอ่ืนก็เห็นดวยวา
สามารถจะกระทําไดแตตองมุงไปสูจิตใจเปนสําคัญมากกวาเรื่องอ่ืน ๆ เพราะเม่ือจิตใจเขมแข็ง
เพียงพอการมุงผลสัมฤทธิ์จะสามารถประกฎข้ึนมาอยางเปนรูปธรรม 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา การสรางประสบการณและความรูชัด โดยมีแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ คือ ๑. การสงเสริมการศึกษาตอเนื่องในระดับทางโลกท่ีสามารถยกระดับวุฒิ
การศึกษาใหสูงข้ึน และ๒. การศึกษาทางธรรมเพ่ือการประคับประคองวิถีชีวิตใหดําเนินไปไดอยางไม
ผิดกรอบแหงศีลธรรม ซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลาการไดรับการศึกษาท้ังทางโลก
และทางธรรมท่ีเหมาะสมและเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีกรอบระยะดําเนินงานเวลา ๑-๓ ปและมีเจาภาพหลักไดแก 
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีและบุคลากรภายในสหกรณการเกษตร เปนหลัก 
 ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา พุทธบูรณการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรณ
มนุษยการสรางประสบการณและความรูชัดจะอยูชองทางขององคกรท่ีเปดโอกาสใหกับบุคลากรไดมี
โอกาสในการแสวงหาความรูใหม ๆ ประสบการณใหม ๆ หรือไม อยางเชน การสงเสริมการศึกษา
อยางตอเนื่องในระดับท่ีสูงข้ึนไปจะชวยใหเกิดมิติมุมมองท่ีหลากหลายไมวาจะเปนทางโลกหรือทาง
ธรรมก็สามารถยกระดับสมรรถนะใหสูงข้ึนอยางเห็นชัดเพราะการศึกษาจะเปนระบบการพัฒนาทักษะ 
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูในตัวแตจะตองมีเกิดความสมดุลระหวางการศึกษา
ทางโลกกับการศึกษาทางธรรมเพราะจะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดดวย ท่ีเรียกวา 
ความสมบูรณทางสติปญญาในการนําพาชีวิตรอดหรือสามารถจะแกไขปญหาใหกับชีวิตได นอกจากนี้
หากมองในเชิงการมุงผลสัมฤทธิ์ก็เฉกเชนเดียวกัน เพราะการพัฒนาปญญาจะสามารถนําไปใชได
ตลอดไมวาจะปฏิบัติงานก็ไดคุณภาพ มีมาตรฐานสูงกวาท่ีองคกรกําหนดเพราะปญญาจะชวยใหเกิด
มิติความสรางสรรคในเชิงคุณภาพ ความรูพอท่ีจะประคับประคองตนเองใหสามารถจะพัฒนางานเพ่ือ
ตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรไดอยางแทจริง 
  
 ๔.๔.๒ การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  
 ๑) ดานอธิศีลสิกขา พบวา ๑. เจาหนาท่ีของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีจะตองมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีพัฒนา
สมรรถนะ ไดแก ๑) แผนการประเมินตนเองเปนระยะ ๆ ๒) โครงการปลูกจิตสํานึกในบทบาทหนาท่ี 
๓) แผนการกํากับดูแลดานระเบียบวินัย ๔) ปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมตามหลักพระพุทธ ศาสนา 
๕) จัดทําแผนการพัฒนาพฤติกรรมรายบุคคล ๖) เจาหนาท่ีมีแตงกายท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี 
และ๗) สามารถใชคําพูดอนหวานในขณะปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีจัดกิจกรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้งหรือ
มากกวา ๒. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี โดยมี
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) การจัดโครงการตนแบบผูใหบริการท่ีดี ๒) การพัฒนา
หลักสูตรและการสรางองคความรูดานการบริการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ๓) แผนการสงเสริม
ทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ทุนภาษาตางประเทศ และ ๔) การสรางระบบการตรวจสอบประเมิน
จากประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีมีจัดกิจกรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้งหรือมากกวา ๓. ระบบ
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรกับผูบริหาร โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะไดแก ๑) สงเสริม
การมีสวนรวม  ๒) จัดกิจกรรมสายสัมพันธระหวางองคกร ๓) แผนการพัฒนาภาวะผูนําในองคกร 
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และ ๔) การสรางความผูกพันในองคกร มีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรกับผูบริหารมี
ภาพลักษณและภาพพจนท่ีนาพอใจ ท่ีมีจัดกิจกรรมอยางนอยปละ ๑ ครั้งหรือมากกวาและมีเจาภาพ
หลักไดแก สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีและบุคลากรภายในเปนหลัก 
 ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการบริการท่ีดี โดยการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเปนพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน โดยแผนการประเมินตนเองเปนระยะ ๆมีการจัดโครงการปลูกจิตสํานึกในบทบาท
หนาท่ี มีแผนการกํากับดูแล ดานระเบียบวินัย สงเสริมปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมตามหลักพระ
พุทธ ศาสนา ใหความรูดานการจัดทําแผนการพัฒนาพฤติกรรมรายบุคคล มีการวางนโยบายในการ
ทํางานโดยใหเจาหนาท่ีมีการแตงกายท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ีสามารถใชคําพูดท่ีออนหวาน
ในขณะปฏิบัติหนาท่ี เริ่มตนการจัดโครงการตนแบบผูใหบริการท่ีดี เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการ
สรางองคความรูดานการบริการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตลอดจนการจัดทําแผนการสงเสริมทุนการศึกษา
อยางตอเนื่อง เชน ทุนภาษาตางประเทศ และการสรางระบบการตรวจสอบ ประเมินจากประชาชน 
และหนวยงานภายนอก มีการสงเสริมการมีสวนรวมภายในองคกร และจัดกิจกรรมสายสัมพันธ
ระหวางองคกรเพ่ือท่ีจะใหมีแผนการพัฒนาภาวะผูนําในองคกรและการสรางความผูกพันในองคกรให
อยางยั่งยืนตรงตามบริบทการพัฒนาการบริการท่ีดีของบุคลากร สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี
ยึดหลักความถูกตองในการทํางานมีการทํางานเปนระบบในสภาวะการทํางานท่ีเปนทีมโดยยึดหลัก
อาศัยการใหบริการท่ีเปนกันเองโดยสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับผูมาใชบริการเปนท่ียอมรับ
และใหความไววางใจตลอดมา  
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีจะเนนเรื่องการใหบริการดาน 
การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในดานการบริการกับประชาชนและผูมารับบริการ 
 ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีหลักการท่ียึดถือและปฏิบัติโดยพูด
ถึงการใหเพ่ิมความมีระเบียบในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสะดวกในการสืบคนหาขอมูลโดยงายเพ่ือสะดวก
ในการใหบริการ 
 ๓. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดย
ใหบุคลากรแตละคนประพฤติปฏิบัติตอผูมารับบริการแบบเปนกันเองโดยไมตองถือตําแหนงหนาท่ีการ
งานท่ีสูงกวา 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการพัฒนาดานทักษะใหยึดหลัก
สุจริตธรรม มีวินัยในการทํางานเพ่ือสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรในขณะใหบริการกับผูมารับ
บริการ 
 ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีทุกคนตองยึดหลักการทํางานตาม
กฎระเบียบขอบังคับขององคกรไปในทิศทางแนวเดียวกันเพ่ือประโยชนสุขกับการใหบริการ 
  ๒) ดานอธิศีลจิตสิกขา พบวา บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีสามารถ
จั ด ก า ร อ า ร ม ณ ข อ ง ต น เ อ ง เ ป น อ ย า ง ดี โ ด ย มี แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ  ไ ด แ ก  
๑) การจัดโครงการฝกอบรมจิตประจําป ๒) สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๓) จัดทํา
ตารางประเมินอารมณตนเองอยางตอเนื่อง ๔) การสงเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยทางพระพุทธ 
ศาสนา    ๕)  จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรดาน  EQ  ทุกระดับสายงาน และ ๖) การสงเสริมการเรียนรูหลัก
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ธรรมะเพ่ือการประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานการบริการซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ ไดแก รอยละของ
บุคลากรสามารถนําหลักอธิจิตสิกขาไปจัดการอารมณไดดีใหมีกิจกรรมอยางนอยปละ ๒ ครั้ง   
๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความเพียรพยายามและปรับตัวเขากับ
สถานการณแหงการแปลี่ยงแปลง โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) จัดทําแผนการ
สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องดานหลักพุทธธรรมกับดานภาษาตางประเทศ ๒) จัดทําแผนเพ่ิม
สวัสดิการของบุคคลท่ีมีความเพียร พยายามในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสมัครใจ ๓) การจัด
ฝกอบรมระยะกลาง เพ่ือสรางองคกรแหงการเรียนรูใหกับบุคลากร ซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จคือ รอยละ
ของบุคลากรมีความพรอมในการจัดการความเปลี่ยนแปลงไดดวยหลักอธิจิตสิกขา ๓.บุคลากรของ
สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีใหบริการแมไมใชหนาท่ีดวยความสมัครใจ โดยมีแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ ไดแก  ๑) จัดทําแผนการประเมินระดับความสุขของบุคลากรท่ีใหบริการดวยความ
สมัครใจ ๒) โครงการพัฒนาจิตวิญญาณแหงการเปนนักบริการชั้นเลิศ และ๓) สรางหนวยอาสาสมัคร
เพ่ือการบริการ ๒๔ ซม. ซ่ึงตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรยินดีใหบริการดวยความสุข  
ท่ีมีจัดกิจกรรมอยางนอยปละ ๒ ครั้งหรือมากกวาและมีเจาภาพหลักไดแก สหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานแีละบุคลากรภายในเปนหลัก 
  ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา กลยุทธการพัฒนาคนตามหลักอธิจิตสิกขา
ตองทําใหบุคลากรมีจิตสํานึก สํานึกในองคกร หรือกลุมอาชีพ คือ ตองใหมีจิตสํานึกท่ีออกมาจากขาง
ในจิตใจ ตัวศีลธรรมท่ีกลาวมาแลวขางตน คือ การเตรียมความพรอม จิตตะ เปนความม่ันคง จริงจัง
กับการปฏิบัติงาน หรือเปนอารมณท่ีพรอมท่ีจะบริการไดตลอดเวลา แมวาจะมีความผิดพลาดจากการ
ทํางาน บุคคลนั้นก็จะมีประสบการณในชีวิตท่ีเรียกวา ผิดเปนครู หากทําถูกก็จะไดรับความเชยชม 
เพราะโดยมากคนท่ีมีความรู หรือจําพวกขาราชการสูงก็มีความรู รูทฤษฎีตางๆแตพอวาการปฏิบัติจริง 
จะไมเปนอยางนั้นเสมอไป เพราะฉะนั้น  กลยุทธในการพัฒนาคน คือตองใหปฏิบัติมาก ๆ   
ตองใหบริการเยอะ ๆ แลวการปฏิบัติอยางเดียวไมพอ จะตองใหพัฒนาอยางตอเนื่อง ก็จะเกิดความ
สํานึกรับผิดชอบชั่วดี ข้ึนมาโดยอัตโนมัติ  และออกมาจากตัวตนของบุคลากรจริง ๆ ฉะนั้น   
การบริการท่ีดี มันก็จะตองออกมาท้ังหนาตา กิริยา ทาทาง ท้ังจิตใจ เพราะการพัฒนาสมรรถนะ 
จะตองเอาหลักสมาธิ หลักจิตสิกขาเขามาใสใหมันเกิดข้ึนจากจิตใจจริง ๆ สวนภาคการบริการท่ีดี  
จะตามมาโดยอัตโนมัติและโดยสมบูรณแบบ และจะสามารถทําใหบุคลากรเกิดความสุขจากการ
ปฏิบัติงานหรือท่ีเรียกวา วิญญาณแหงการเปนนักบริการชั้นเลิศ นั้นเอง 
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีสามารถจัดการควบคุมอารมณของ
ตนเองไดเปนอยางดี 
 ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความเพียรพยายามการฝกจิตใหมี
การพัฒนายกระดับใหสูงข้ึนอยางสมํ่าเสมออยูตลอดเวลา 
 ๓. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีการปรับตัวเขากับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลาเพ่ือใหสอดรับกับความตองการของประชาชนผูมารับบริการ 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีใหการบริการกับประชาชนผูท่ีมารับ
บริการดวยจิตใจท่ีเปนสาธารณะดวยความบริสุทธิ์ใจอยางเต็มเปยมโดยไมคิดหวังผลตอบแทน 
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 ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีมีการพัฒนาฝมือดานเทคโนโลยี
ใหมๆอยูตลอดเวลาเพ่ือการรองรับการใหบริการกับผูมารับบริการใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมี
ความรูรอบตอการบริการท่ีดี โดยมีแนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ไดแก ๑) 
การจัดการสัมมนาดานการบริการระกับหนวยงานภายในและระดับภายนอก   ๒) จัดการทําแผน
ประเมินดานการบริการนอก-ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๓) จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักการบริการฝกหัด ๔) 
ขยายฐานขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี และ๕) สราง
เครือขายการบริการในพ้ืนท่ีเปาหมายแบบครบวงจร ซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากร
สามารถกําหนดองคความรูดานการบริการไดดี ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมี
ความรูลึกตอการบริการท่ีดีโดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก  ๑) การจัดฝกอบรมนักบริการ
แบบมืออาชีพ ๒) การประเมินผลการบริการรายดาน และสรุป พรอมท้ังวางแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร และ๓) การพัฒนาระบบการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือจัดระบบฐานขอมูลท่ีจําเปน
ตอการบริการระดับบุคคล ชุมชน และระดับหนวยงานซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของ
บุคลากรสามารถกําหนดรายละเอียดของความรูดานการบริการไดดี และ๓. บุคลากรของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความรูกวางตอการบริการท่ีดี โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก 
๑) การจัดโครงการศึกษาดูตางจังหวัดและตางประเทศ  ๒) แผนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดาน
ภาษาตางประเทศ และ๓) การสลับสับเปลี่ยนสายเพ่ือการเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งข้ึนซ่ึงมีตัวชี้วัด
ความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรสามารถเขาใจบริบทของกลุมเปาหมาย และสามารถสราง
สัมพันธภาพท่ีดีตอกันได และควรดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาระหวาง ๑-๕ เดือนและมีเจาภาพ
หลักไดแก สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีและบุคลากรภายในเปนหลัก 
  ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา การพัฒนาสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานีการบริการท่ีดีดานอธิปญญาสิกขาจะตองมีการจัดการสัมมนาดานการบริการระดับกับ
หนวยงานภายในและระดับภายนอก มีการจัดการทําแผนประเมินดานการบริการนอก-ในพ้ืนท่ี
เปาหมายอยางเปนระบบ สงเสริมการจัดโครงการอบรมหลักสูตรนักการบริการฝกหัด เพ่ิมการขยาย
ฐานขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสหกรณการเกษตร สรางเครือขายการบริการในพ้ืนท่ี
เปาหมายแบบครบวงจร และการจัดฝกอบรมนักบริการแบบมืออาชีพ พรอมท้ังวางแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การพัฒนาระบบการวิจัยแบบบูรณาการ เพ่ือจัดระบบฐานขอมูลท่ีจําเปน
ตอการบริการระดับบุคคล ชุมชน และระดับหนวยงานการจัดโครงการศึกษาดูงานตางจังหวัดและ
ตางประเทศ แผนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานภาษาตางประเทศการสลับสับเปลี่ยนสายเพ่ือ
การเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งข้ึนการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ขาราชการ หรือบุคลากรของรัฐจะตองมี
หลักยึดถือท่ีเรียกวา จรรยาบรรณวิชาชีพของตน ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถปกปองในความมีศักดิ์ศรีแหงการ
เปนพนักงานของรัฐ ท่ีกลาวมา จนสรางหลักชัยหรือหลักยึดถือไวเพ่ือปกปองความคลาดเคลื่อนท่ีเรียก 
การมีอุดมการณ เพราะมองวา องคกรหนึ่ง ๆ จะมีสัญลักษณหนึ่งท่ีเปนแกนกลาง สําหรับสหกรณ
การเกษตรก็ยอมมีอุดมการณท่ีแทจริงอยูในองคกรความสุจริตธรรม  คือ ความสุจริตทางกาย ความ
สุจริตทางวจี และความสุจริตทางใจ เพราะการมีธรรมมะนํามาพัฒนาบุคลากรนั้นมีข้ันตอนเริ่มตนท่ี 
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สุจริตธรรม สัจจะและเชื่อถือ คือ ความจริงในการกระทําและการพูด พูดอยางไรก็ปฏิบัติตนอยางนั้น 
และทําอยางไรก็พูดอยางนั้น จึงจะสามารถสรางความเชื่อถือใหเกิดข้ึนได ยึดม่ันในหลักการ คือ ยึด
กรอบการปฏิบัติเปนท่ีตั้ง ละ เอาหลักเกณฑมาเปนตัวกําหนดความผิดชอบ  อคติท้ัง ๔ ประการ 
ไดแก ละเพราะรัก ละเพราะโกรธ ละเพราะหลง และละเพราะกลัว ยืนหยัดเพ่ือความถูกตอง คือ มี
ธงชัยอยูความถูกตองเสมอ แมวาตนเองจะโดนกลั่นแกลงจากผูบังคับบัญชา หรือยอมท่ีตายเพ่ือรักษา
ไวซ่ึงคุณงามความดีหรือท่ีเรียกวา อุดมการณ นั่นเอง อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม คือ การยึดเอา
ประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง จะไมยอมเอาผลประโยชนของชาติบานเมือง หรือผลประโยชนขององคกร
มาเปนของสวนตัว จะไมมีการคอรรัปชั่นตามกรอบบทบาทท่ีไดวางไวอยางยั่งยืน 
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการเพ่ิมการจัดอบรมในหลักสูตร
ท่ีแปลกใหมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือพัฒนาในการสรางองคความรูใหมใหมีผลตอการใหบริการท่ีดีกับผูมา
รับบริการ 
 ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการสงเสริมใหมีการจัดระบบการ
แลกเปลี่ยนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของผูมารับ
บริการ 
 ๓. บุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบนไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหมี
การดูงานตางประเทศเพ่ือสรางความรอบรูและเปดโลกทัศนใหมๆอยูอยางตอเนื่องเพ่ือสนองตอการ
บริการท่ีดี 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับนโยบายการรักษามาตรฐานเดิม
เพ่ิมองคความรูใหมในการทํางานภายในองคกรอยางสมํ่าเสมอ 
  ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีการประชุมกันอยูบอยๆโดยมีการวาง
แผนการทํางานอยางเปนระบบเพ่ือใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 
 ๔.๔.๓ การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา  
 ๑) ดานอธิศีลสิกขา พบวา กลุมพนักงานของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมี
อุดมการณและรักองคกรโดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) จัดการโครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ พระพุทธ ศาสนา และพระมหากษัตริย ๒) การรณรงคตอตานการทุจริตอยางเต็มท่ี ๓) การ
สงเสริมการผลิตผลงานใหไดมาตรฐานทางวิชาชีพ ๔) กําหนดคานิยม และวัฒนธรรมองคกรใหทราบ
โดยท่ัวกัน และ๕) ปรับแผนการสรางความยติธรรมและจรรยาบรรณในองคกรมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คือ รอยละของบุคลากรมีอุดมการณท่ีชัดเจนและเขมแข็งมากข้ึนท่ีมีกรอบระยะเวลาเตรียมกัน ๒ 
เดือนและกลุมลูกจางของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยมีแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) การพัฒนากิจรรมเพ่ือการรักษาระเบียบวินัย ๒) จัดโครงการ
ฝกอบรมคุณลักษณะลูกจางอยางตอเนื่อง และ๓) จัดทําคูมือดานระเบียบวินัย มีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คือ รอยละของบุคลากรสามารถรักษา ระเบียบวินัยไดดีท่ีมีกรอบระยะเตรียมกัน ๕ เดือนและมี
เจาภาพหลักไดแก สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีภายในเปนหลัก 
  ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา การยึดม่ันในชอบธรรมและจริยธรรม เปนการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในความเปนระเบียบเรียบรอยท่ีมีจรรยาบรรณเขามารองรับและเปนแนวแหง
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การปฏิบัติสําหรับบุคลากรท้ังหมด นอกจากนี้ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรยังพบวิธีการท่ีสามารถจํา
มาใหแกผูนําการบริหารกับบุคลากรใชได คือ การแนะใหปฏิบัติศีลธรรม   การนําใหปฏิบัติศีลธรรม  
การทําศีลธรรมใหเกิดข้ึน และ การตามปฏิบัติศีลธรรม ซ่ึงมีความมุงหมายไปท่ี  มุงใหบุคลากรปฏิบัติ
หนาท่ีใหถูกตอง มุงใหบุคลากรมีความซ่ือสัตย มุงใหบุคลากรมีการเอาใจใสตอศีลธรรม มุงใหบุคลากร
ทําหนาท่ีใหสุจริตธรรม  มุงใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดวยหลักศีลธรรม  และ มุงใหบุคลากรมีศีลธรรม
โดยยึดม่ันไวในใจ และจะตองแบงลักษณะของการนําไปใชในการสรางอุดมการณ ๒ กลุม ไดแก กลุม
ท่ี ๑ คือ ผูบริหารจะมีวิธีการพัฒนาใหมีอุดมการณ และกลุมท่ี ๒ คือ กลุมลูกจางตาง ๆ การปลูกฝง
ใหรูจักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา หลักเกณฑ และขอบังคับตาง ๆ  
             ความแตกตางระหวางการสัมภาษณรายบุคคลกับแบบสนทนากลุมเฉพาะในความชอบ
ธรรม จริยธรรม ดานอธิศีลสิกขา ดังตอไปนี้   
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบการ
ทํางานปราศจากการควบคุมแบบสั่งการโดยยึดหลักความถูกตองของสวนรวม 
 ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยการยึด
หลักกฎระเบียบขอบังคับเปนบรรทัดฐานในการสนองตอประชาชนผูมารับบริการ 
 ๓. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีการยึดหลักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
รวมกันตอผูมารับบริการโดยปราศจากเง่ือนไขการรับอามิสสินจางทุกประเภท 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ไดรับการพัฒนาตนเองดานทักษะการ
ปฏิบัติตามศีลธรรมอยางสมํ่าเสมออยูตลอดเวลาโดยยึดหลักการปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
 ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ทุกคนท่ีอยูภายในองคกรตองทํางาน
เต็มเวลาโดยยึดหลักสุจริตธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการนโยบายของรัฐบาล 
  ๒) ดานอธิจิตสิกขา พบวา ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีวิธีการท่ี
จะฝกจิตใหม่ันคงในโดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) แผนการจัดการสภาพแวดลอมใน
องคกรท่ีเอ้ือท่ีตอการปฏิบัติงาน ๒) แผนการจัดการศึกษา และฝกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
๓) โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ๔) จัดการทําแผนปฏิบัติการใน
รอบปเก่ียวกับจรรยา บรรณทางวิชาการของบุคลากรทุกระดับซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของ
บุคลากรสามารถกําหนดวิธีการท่ีจะฝกจิตใหม่ันคงในความชอบธรรม และจริยธรรมท่ีมีกรอบ
ระยะเวลาในการจัดทําแผนโครงการ หรือกิจกรรม ๑-๕ เดือน และ ๒. บุคลากรของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานีสามารถสรางสามัญสํานึกของบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ ไดแก ๑) การจัดโครงการปฏิบัติธรรมข้ันสูงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๒) แผนการจัด
ฝกอบรมดานคุณธรรม และจริยธรรมอยางตอเนื่อง และ๓) โครงการยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีความ
เสียสละ อุทิศตนเพ่ือรับใชสังคมอยางเนื่องในระดับสถาบันและระดับเครือขายซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
คือ  รอยละของบุคลากรสรางสามัญสํานึกแหงความเปนบุคลากรท่ีดีท่ีมีกรอบระยะเวลาในการจัดทํา
แผนโครงการ หรือกิจกรรม ๑-๕ เดือน และมีเจาภาพหลักไดแก สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี
และบุคลากรภายในเปนหลัก 
 ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา การพัฒนาบุคลากรสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี    ดานอธิจิตสิกขา ท่ีตอบสนองตอการยึดม่ันในความชอบธรรมและจริยธรรม
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ประกอบดวย ๒ ระดับ คือ ระดับภายนอก จะเปนการใหความสําคัญตอ ความซ่ือสัตยสุจริต ไม
คอรัปชั่น ในเชิงนโยบายหรือไม หรือการทุจริตทุกรูปแบบ และใหยึดม่ันในจรรยาบรรณในความเปน
วิชาชีพ ระดับภายในอยูการฝกจิตใหจัดการเปลี่ยนความคิด มีการสรางสามัญสํานึก มีการสรางจิต
วิญญาณ และมีจิตสาธารณะ ท้ัง ๒ ระดับจะตองมีการปฏิบัติท่ีมีความตั้งม่ัน ม่ันคงแหงจิตใจใน
ความชอบธรรม และจรรยาบรรณ ท้ัง ๕ ประการ ไดแก  ๑) ลักษณะของความถูกตอง  ๒) ลักษณะ
การปฏิบัติใหถูกคน ๓) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกท่ี  ๔) ลักษณะการปฏิบัติใหถูกทาง และ ๕) ลักษณะ
การปฏิบัติ ให ถูกธรรม มีการจัดการโครงการเ ทิดทูนสถาบันชาติ  พระพุทธศาสนา และ
พระมหากษัตริยและ การรณรงคตอตานการทุจริตอยางเต็มท่ี มีการสงเสริมการผลิตผลงานใหได
มาตรฐานทางวิชาชีพ ดวยการกําหนดคานิยม และวัฒนธรรมองคกรใหทราบโดยท่ัวกัน ปรับแผนการ
สรางความยุติธรรมและจรรยาบรรณในองคกร ริเริ่มการพัฒนากิจรรมเพ่ือการรักษาระเบียบวินัย    
จัดโครงการฝกอบรมคุณลักษณะลูกจางอยางตอเนื่อง จัดทําคูมือดานระเบียบวินัย มีความยึดม่ันใน
ความถูกตองท่ีเปนปกติสุข มีความซ่ือตรงตอการทํางานรักษาความสัจจริงในการปฏิบัติตอผูมารับ
บริการ 
  ความแตกตางระหวางการสัมภาษณรายบุคคลกับแบบสนทนากลุมเฉพาะในความถูกตอง
ชอบธรรม และจริยธรรม ดานอธิจิตสิกขา ดังตอไปนี้ 
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการจัดใหมีการฝกอบรมใน
หลักสูตรตางๆบอยๆอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูทางจิตใจในการทํางาน 
 ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการสงเสริมการพัฒนาดานจิตใจ
โดยจัดใหมีการเขาคอรสฝกสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานอยางตอเนื่องเพ่ือยกระดับจิตใจให
สูงข้ึน 
 ๓. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดเขารวมการจัดกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาข้ึนภายในองคกรเพ่ือสรางความรักความสามมัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย เพ่ือนําไปปรับใชในการ
ทํางานไดอยางถูกวิธี 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการสนับสนุนรางวัลตางๆแก
บุคลากรผูมีความรูความสามารถเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดมีการพัฒนาดานทักษะการทํางาน
ใหถูกท่ีถูกคนถูกธรรมถูกตองถูกกาลเวลาตามความเหมาะสมอยูตลอดเวลา 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมี
ความรอบรูตนเองโดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) โครงการอบรมความรูเก่ียวกับพรหม
วิหารเพ่ือกําหนดพฤติกรรมสําหรับผูนําองคกร และ ๒) โครงการอบรมความรูเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม
เพ่ือกําหนดพฤติกรรมผูตามในองคกรซ่ึงมีตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรมีความเขาใจ
ตนเองอยางดี และมีแผนโครงการละ ๓ วัน ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมี
ความรอบรูผูอ่ืน โดยมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ไดแก ๑) แผนการฝกอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติท่ีดีตอองคกรและตอเพ่ือนรวมงาน ๒) โครงการทัศนาสันจรไปตามเครือขาย สหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานีท่ัวประเทศ ๓) แผนการสงเสริมการศึกษาวัฒนธรรมไทย ๔ ภาคซ่ึงมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรมีความเขาใจเพ่ือนรวมงานมาก ท่ีมีแผนโครงการละ ๗ 
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วัน และ๓.บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความรอบรูงานโดยมีแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะไดแก  ๑) โครงการถอดรหัสประสบการณจากรุนสูรุน ๒) แผนการโยกยายภารงานท่ีมีความ
เหมาะสมกับบุคลากรแตละบุคคล และ๓) กิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานในองคกรซ่ึงมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ รอยละของบุคลากรสามารถเรียนการปฏิบัติงานไดท่ีมีแผนโครงการละ ๑ วัน
และมีเจาภาพหลักไดแก สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีและบุคลากรภายในเปนหลัก 
  ขอเสนอแนะการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา ปญญาท่ีจะใหเกิดความยึดม่ันในคุณธรรม 
และจริยธรรม เกิดข้ึน จะตองเปนปญญาท่ีชนิดท่ีเรียกวา ความรอบรูใน ๓ ลักษณะ ไดแก ความรอบรู
ในการปฏิบัติตน ความรอบรูในการปฏิบัติกับเพ่ือรวมงาน และความรอบรู ในการปฏิบัติตอ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง ซ่ึงมีหลักธรรมอีก ๒ 
ประการท่ีจะเขามาเปนตัวชี้วัดถึงปญหาท่ีจะนําใชใหเกิดประโยชนตอองคกร คือ หลักสัมมาทิฐิ เห็น
ถูกตอง เห็นตรง เห็นชอบ และหลักสัมมาสังกัปปะ ความดําริท่ีถูก ดําริเพ่ือถูกตอง ดําริเพ่ือความเห็น
ตรง ดําริเพ่ือความเห็นชอบ และสามารถตอบสนองตอความตองการท่ัวท้ังองคกรและประชาชนใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี วาสามารถจะกําหนดความรูดี รูชั่ว 
รูผิด รูถูก รูควร รูไมควร รูประโยชน ไมใชประโยชนเปนตน จนสามารถมีความเขาใจในกระบวนการ
ทํางาน และการปฏิบัติไมผิดขอบังคับ ไมผิดกฎเกณฑ ไมผิดกฎหมายของทางราชการและไมผิด
จรรยาบรรณของความเปนบุคลากรของรัฐท่ีดี  
  ความแตกตางระหวางการสัมภาษณรายบุคคลกับแบบสนทนากลุมเฉพาะในความชอบ
ธรรม จริยธรรม ดานอธิปญญาสิกขาดังตอไปนี้ 
 ๑. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการสรางความรอบรูใหเกิดข้ึน
ภายในตนเองโดยการแสวงหาการเรียนรูสิ่งใหมๆภายในและภายนอกองคกร 
 ๒. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความสํานึกในการสรางการเรียนรูให
เกิดข้ึนกับตนเองโดยการฝกฝนตนเองเก่ียวกับการศึกษาลักษณะการทํางานของเพ่ือนรวมงานเก่ียวกับ
การประพฤติตนตอเพ่ือนรวมงานโดยวิธีการตางๆไมมีความขัดแยงใดๆภายในองคกร 
 ๓. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีไดรับการสรางการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับ
ตนเองเก่ียวกับการประพฤติตนตอผูบังคับบัญชา 
 ๔. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความสํานึกการสรางการเรียนรูให
เกิดข้ึนกับตนเองเก่ียวกับการประพฤติตนตอผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา 
 ๕. บุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีความสํานึกในการสรางระบบการ
จัดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอตอองคกรของตนท่ีมีการปฏิบัติงานเปนประจํา 
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ตารางท่ี ๔.๑๐   แสดงความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากรของ สหกรณการเกษตร จังหวัด 
   ปทุมธานกัีบหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนา 

หลักพุทธธรรม 

ความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากร 
กับหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร 

หลักอธิศีลสิกขา หลักอธิจิตสิกขา หลักอธิปญญาสิกขา 

การศึกษาตามแนว
ไตรสิกขา 

ปองกันความ
ผิดพลาด 

แนวแน จดจอ จับไมปลอย 
การเรียนรูสิ่งใหมอยู

เสมอ 

การฝกอบรมตาม
แนวไตรสิกขา 

มาตรฐานทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ม่ันคง จริงจังตอการบริการ
ความผูกพันในองคกร 

ความรูในการบริการ
การพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

การพัฒนาตามแนว
ไตรสิกขา 

ความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

มีความเสมอภาค 

ความมีอุดมการณ 
มีความเสียสละ 

การปฏิบัติหนาท่ี    
ดวยความรอบรู 

 
  จากท่ีแสดงความสัมพันธระหวางการพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานกัีบหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาบุคคลากร กลาวไดวา การนําหลักพุทธธรรมมาพัฒนา
ใหกับบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัด ปทุมธานี จะมีลักษณะ ๓ ประการ ไดแก ๑) การศึกษา
ตามแนวไตรสิกขา การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา และการพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ซ่ึงบูรณาการ
การพัฒนาทรัพยกรมนุษยของบุคลากรสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงปรากฏความสัมพันธ
ระหวางการพัฒนาทรัพยกรมนุษยและหลักพุทธธรรม ทําใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานมีมาตรฐานหรือ
สูงกวา ฝกหัดดัดความประพฤติใหเหมาะสม ประพฤติตนในกฎกติกา มีความเชี่ยวชาญชํานาญการ
ปฏิบัติงาน มีความเสียสละ รวมท้ังภาคความรูในกลไกการบริการใหเกิดผลดีตามมาและประชาชน
หรือหนวยงานพอใจมากท่ีสุด สวนการฝกจิตใหมีความม่ันคง ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวไปกับสิ่งแวดลอมขาง
ท่ีไมดี โดยเฉพาะการตั้งม่ันในระเบียบวินัยขององคกร นอกจากนี้ ความตั้งม่ันในอุดมการณความเปน
พนักงานของของสหกรณการเกษตร และการปฏิบัติหนาดวยความรู ประสบการณท้ังหลายเพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดใหนอยท่ีสุด สําหรับความรอบรู การปฏิบัติงานจะตองมีความรูลึก รูรอบ  
และรูกวางในงานท่ีปฏิบัติอยูโดยความรอบคอบ ระมัดระวังมากท่ีสุด 
 



๑๖๘ 

๔.๕ องคความรูที่ไดจากการวิจัย  
  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือท่ีเรียกวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในองคกร อาจจะมี ๓ ระดับ ไดแก ระดับบุคลากร ระดับหนวยงานหรือองคการ และระดับกรม ซ่ึงใน
การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีความมุงหมายเพียงการพัฒนาในระดับบุคคลเทานั้น ซ่ึงจะตองมองไปท่ีการ
ฝกอบรม การปฏิบัติใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี สามารปฏิบัติอยูในกรอบ กติกา กฎเกณฑ ระเบียบวินัยซ่ึง
สงผลตอการปฏิบัติงาน (อธิสีลสิกขา) จนสามารถเกิดเปนความม่ันคงตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณ
ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ (อธิจิตสิกขา) ของเจาหนาท่ีและลูกจางใน สหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี ใหมีคุณสมบัติตามท่ีองคกรตองการ เพ่ือเปนรากฐานท่ีมีสวนชวยเสริมให
บุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด  ความชํานาญ ประสบการณ กระบวนการเรียนรู สามารถแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันถวงที (อธิปญญาสิกขา) และสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  
ซ่ึงสามารถจัดการกับความขัดแยงในหมูคณะได  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรมของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี เกิดจาก การบูรณาการองคความรูทางรัฐ
ประศาสนศาสตรกับหลักพุทธธรรม (หลักไตรสิกขา) เพ่ือใหมีความเหมาะสม นอกจากนี้สามารถนําไป
เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกรอ่ืน ๆ ไดดวย ดั่งองคความรูนี้ 



๑๖๙ 

 
 

พุทธบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของสหกรณ
การเกษตรจังหวัด

ปทุมธานี 
 

การศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
 ๑) แผนการประเมินตนเองเปนระยะ ๆ 
 ๒) โครงการปลูกจิตสํานึกในบทบาท
หนาท่ี 
 ๓) การจัดโครงการตนแบบผูใหบริการ 
ท่ีดี 
 ๔) การพัฒนาหลักสูตรและการสรางองค
ความรูดานการบริการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 ๕) สงเสริมการมีสวนรวมภายในองคกร 
 ๖) จัดกิจกรรมสายสัมพันธระหวาง
องคกร 

 

 

การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา 
 ๑)  กา รจั ด โครงการฝ กอบรมจิ ต
ประจําป 
 ๒) สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 
 ๓) จัดทําแผนการสงเสริมการเรียนรู
อย า งต อ เนื่ องด านหลัก พุทธธรรมกับ
ภาษาตางประเทศ 
 ๔) จัดทําแผนเพ่ิมสวัสดิการของบุคคล
ท่ีมีความเพียร พยายามในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความสมัครใจ 
 ๕)  จั ด ทําแผนการประเ มินระดับ
ความสุขของบุคลากรท่ีใหบริการดวยความ

 
  

 
 

การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา 
 ๑) การจัดการสัมมนาดานการบริการระกับหนวยงานภายในและระดับภายนอก 
 ๒) จัดการทําแผนประเมินดานการบริการนอก-ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๓) การจัดฝกอบรมนักบริการแบบมืออาชีพ 
 ๔) การประเมินผลการบริการรายดาน และสรุป พรอมท้ังวางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 ๕) การจัดโครงการศึกษาดูงานตางจังหวัดและตางประเทศ 
 ๖) แผนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานภาษาตางประเทศ 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 



๑๗๐ 

 จากภาพท่ี ๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย สามารถอธิบายพุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

 ๑. การศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
 การศึกษาตามแนวไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของสหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานีนั้น มีการกําหนดใหการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยามนุษย
ภายในองคกร ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอความคาดหวังดวยใชหลักความผูกพันตอองคกร 
โดยสหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานีไดมีการจัดแผนการประเมินตนเองเปนระยะ ๆ  มีการให
การศึกษาโดยจัดโครงการปลูกจิตสํานึกในบทบาทหนาท่ี การจัดโครงการตนแบบผูใหบริการท่ีดี อีก
ท้ังยังมีการพัฒนาหลักสูตรและการสรางองคความรูดานการบริการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และสงเสริม
การมีสวนรวมภายในองคกร มีกิจกรรมสายสัมพันธระหวางองคกรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือ
ความสําเร็จขององคกร 
 ๒. การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา 
 การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา เปนการบูรณาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของสหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานี ดวยการจัดโครงการฝกอบรมจิตประจําปและตอเนื่อง
อยางสมํ่าเสมอ สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา มีการจัดฝกอบรมในรูปแบบก่ีจัดทํา
แผนการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องดานหลักพุทธธรรมกับภาษาตางประเทศ จัดทําแผนเพ่ิม
สวัสดิการของบุคคลท่ีมีความเพียร พยายามในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสมัครใจ อบรมทําแผนการ
ประเมินระดับความสุขของบุคลากรท่ีใหบริการดวยความสมัครใจ และมีโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ
แหงการเปนนักบริการชั้นเลิศ 
 ๓. การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา 
 การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา ซ่ึงเปนพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
สหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานี ไดกําหนดจัดการพัฒนาดวยการสัมมนาดานการบริการระกับ
หนวยงานภายในและระดับภายนอก พัฒนาการทําแผนประเมินดานการบริการนอก และภายในพ้ืนท่ี
เปาหมาย พัฒนาศักยภาพการจัดฝกอบรมนักบริการแบบมืออาชีพ มีการประเมินผลการบริการ 
รายดาน และมีการสรุป พรอมท้ังวางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีการจัดโครงการศึกษาดู
งานตางจังหวัดและตางประเทศ และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานภาษาตางประเทศ 
 

 



๑๗๐ 

                                            บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรณมนุษย ของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยไดตั้ งวัตถุประสงคไว  ๓ ประการไดแก  ๑) เ พ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพ  
และปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ๒) เพ่ือศึกษา
หลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธาน ี  
๓) เพ่ือนําเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของไว 
ไดแกแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ไดแก การพัฒนาอธิศีลสิกขา การพัฒนาจิตสิกขา และการ
พัฒนาอธิปญญาสิกขา ท่ีสามารถเพ่ิมการปฏิบัติงานดานการบริการท่ีดี ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบ
ธรรม จริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไปท่ี สหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี สวนรูปแบบการเก็บขอมูลซ่ึงแบงเปน ๒ เทคนิค ไดแก ๑) เทคนิคการเชิงสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ ๒๕ ทาน และ ๒) เทคนิคการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ประกอบดวยผูรวมการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน ๑๐ ทาน   โดยใชการ
จัดระบบขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาบทสรุปรวมกัน พรอมท้ังนําเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผลแบบ
พรรณนาตอไป 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยไดดังนี้ 
 ๕.๑.๑ สภาพปญหาและสภาพท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธาน ี พบวา  ดานบุคลิกภาพ บุคลากรของสหกรณการเกษตรไมมีมนุษยสัมพันธกันเองกับผู
มาติดตอเสมอและตลอดเวลา ควรพัฒนาใหทุกคน ทุกตําแหนงรูบทบาทหนาท่ีท่ีตองทําและรับผิดชอบ  
มีบุคลิกภาพไมพิการ สามารถท่ีจะจายพลังงานใหกับองคกรได  ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรในแต
ละตําแหนงมีความรูในหนาท่ีสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดไมดีเทาท่ีควร ไมสามารถมองเห็นปญหา
งานและมองเห็นทางแกไขได  ใหความสําคัญกับการศึกษานอย ดานทักษะ บุคลากรขาดทักษะในการคิด
อยางกาวไกล มองไปขางหนาได  ไมใหมองการไกล และไมปรับปรุงกลยุทธใหทันตอสังคม ดานเจตคติ 
การทํางานทุกคนตองมุงม่ันในงานท่ีตนเองรับผิดชอบนอย มีการมองงานองคกรอยางกาวหนานอย  
บุคลากรขาดเจตคติในการทํางานใหจิตใจมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ดานความคิดสรางสรรค ขาดนวัตกรรม
ใหมๆ นํามาใชในองคกร หรือมาตอยอดในองคกร เพ่ือใหเกิดเม็ดเงินมาหลอเลี้ยงในองคกรในยาม
บานเมืองเกิดวิกฤติ ขาวยากหมากแพง สมาชิกทํานาไมได เพราะน้ําไมเพียงพอในการทําการเกษตร 
รัฐบาลจึงสั่งไมใหประกอบอาชีพคือทํานา จึงเปนผลกระทบตอสมาชิกไมมีเม็ดเงินท่ีจะมาชําระหนี้สิน 
ท้ังตนท้ังดอก เชน นําพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย โซลาเซลมาติดตั้งผลิตไฟฟาในจําจํานวนเนื้อท่ีประมาณ 
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๑๐๐ ไร ซ่ึงเปนท่ี ท่ีดินของสมาชิก เม่ือไดกําไรก็นํามาเฉลี่ยสุขตามอัตภาพหุนมาก หุนนอยของสมาชิกแต
ละคน จัดสรางปาน้ํามันโดยการวมทุนกับบริษัทบางจาก และไดดําเนินการขายน้ํามัน ไดกําไรก็แบงปนผล
ใหสมาชิก เปนตน จัดทําหองเชาในท่ีดินของสหกรณ แลวปนผล จัดซ้ือปุยมาจําหนายท่ัวประเทศ  
ธุรกิจเชื่อมโยงท่ัวประเทศ นํากําไรมาปนผลใหกับสมาชิก จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดในสหกรณ เชน สินคา
อุปโภคบริโภคท้ังหมดมีขาย เพ่ือตัดวงจรในระบบทุนนิยม มีการเชื่อมโยงสงน้ํามันใหกับสมาชิกและไมใช
สมาชิกในราคาถูกกวาทองตลาด และมีการปรับคูแขงใหเปนพันธมิตรในทางตลาด เปนตน 
 
  ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร
จังหวัดปทุมธานี พบวา  การนําหลักพุทธธรรมมาใชกําหนดเพ่ือการพัฒนาท่ีสามารถสรางองคความรูใน
ระดับการนําไปใชใหเกิดประโยชนท่ีเหมาะสม มุงผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) คือ ความ
มุงม่ันจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้  อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผาน
มาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ียากและทายทายท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทํา
ไดมากอน  ผูวิจัยจะไดนําเสนอหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี คือ  หลักไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักพุทธธรรมอันประกอบดวย อธิสีลสิกขา 
สามารถเกิดเปนความม่ันคงตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ อธิ
จิตตสิกขา เจาหนาท่ีหรือพนักงานสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมีการพัฒนาคุณลักษณะตามท่ี
องคกรตองการ และเพ่ือแกไขปญหาการพัฒนาทรัพยากรของบุคลากรในสหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานี อธิปญญาสิกขา เปนรากฐานท่ีมีสวนชวยเสริมบุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด ชํานาญ 
ประสบการณ กระบวนการเรียนรู แกไขปญหาไดทันทวงที แตหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด คือ หลักไตรสิกขา  
ดานอธิศีลสิกขา 
 การพัฒนาบุคลากร ดานอธิศีลสิกขา สามารถพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการมุงผลสัมฤทธิ์ซ่ึง
เปนการกําหนดหลักการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร
หรือสอดคลองกับความถนัดของบุคลากรของกลุมสหกรณการเกษตร ปทุมธานีมากท่ีสุด สามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานใหเกิดการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน พรอมกับการเสริมสรางการบริการท่ีดี ใหเกิด
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ปลูกฝงการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม สรางให
บุคลากรในหนอยงานถือเปนแบบอยางในการทํางาน และนําไปกําหนดพฤติกรรมในการทํางานเปนทีม
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีความสุข สงบรวมกัน ทางฝายผูบริหารงาน หรือผูบังคับบัญชา 
จะตองมีความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยอยางแทจริง จึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานนั้น ดวยการสรางความพอใจใหเกิดข้ึนแกบุคลากรขององคการ ดวยการพัฒนาบุคลากร ๓ ข้ันตอน 
ไดแก ๑.ข้ันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาใหมีความเปนปกติ มีความเหมาะสม และมี
ความงดงาม ท่ีชวยในการเสริมสรางพฤติกรรมของบุคลากรใหมีความนาเชื่อถือในสังคมมากยิ่งข้ึน  
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๒.ข้ันการปรับเปลี่ยนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความตั้งม่ัง ม่ังคง และจริงจังในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ตนเองท่ีชวยในการเสริมสรางพ้ืนฐานใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร และ ๓.ข้ันการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอใหเกิดเปนประสบการณท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข 
 พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานอธิศีลสิกขาท่ีมุงสูผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานตามหนาท่ีตาง ๆ  
ท่ีสามารถจะปองกัน สรางความรับผิดชอบ การลงโทษตามมาตรการบาง การแกไขปญหา การสราง
ผลงานใหมีคุณภาพ การสรางความผูกพันตอองคกรและการรูจักการใหอภัยซ่ึงกันและกันจะนําไปสูการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตอนอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง
สามารถสรางตัวชี้วัดความสําเร็จไดอยางมากเพราะ อธิศีลสิกขาสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีไมดีไดใน
ระดับเกิดความคาดหวังท่ีหวังผลในทางปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจตาง ๆ ใหการเกิดการยอมรับของ
บุคลากรได 
 
 ๕.๑.๓  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพัฒนาของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานเีปนอยางไร พบวา 
 

  ๑) การศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
  ดานอธิศีลสิกขา พบวา  บุคคลสหกรณการเกษตรมีการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู 
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีแนวทาง ไดแก ๑. การควบคุมพฤติกรรมตนเองดวยการจัดอบรมเพ่ือ
ชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงรวมกัน หากมีฝาฝนจะมีการลงโทษโดยใชกฎ กติกาท่ีกําหนดรวมกัน  
๒.การการปองกันการปฏิบัติท่ีดอยประสิทธิภาพดวยการใชชองทางเรียนรูงานรวมกันท่ีสามารถสงเสริม
มิตรภาพ ๓. การสรางคุณธรรมดวยการกําหนดเง่ือนในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด  
๔. การสรางผลงานใหมีคุณภาพอยูตลอดเวลาดวยการสรางทีมงานปรึกษาในกลุมหรือในสวนงาน   
๕.การแกไขปญหารวมกันในระบบสวนงานตาง ๆ และ๖.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไปสู
พฤติกรรมท่ีตอบสนองตอความคาดหวังดวยใชหลักความผูกพันตอองคกร 
 ดานอธิจิตสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจใน
การปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางไดแก ๑. การจัดโครงการฝกอบรมฝนระดับการสรางจิตสาธารณะตอสวน
รวม ๒. การจัดการฝกอบรมจิตใจตามสํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ ๓. การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการสราง
ความผูกพันในองคกร เชน การไปทัศนคติตางจังหวัด หรือการไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ๔. การสราง
ระบบจิตสํานึกความรักความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมงานดวยหรือระหวางผูบริหารองคกับบุคลากร  
 ดานอธิปญญาสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีการสรางประสบการณและ
องคความรูท่ีชัดเจน โดยมีแนวทางไดแก ๑. การสงเสริมการศึกษาตอเนื่องในระดับทางโลกท่ีสามารถ
ยกระดับวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน และ ๒. การศึกษาทางธรรมเพ่ือการประคับประคองวิถีชีวิตใหดําเนินไปได
อยางไมผิดกรอบแหงศีลธรรม 
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  ๒) การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  
 ดานอธิศลีสิกขา พบวา สหกรณการเกษตรมีพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูตอการปฏิบัติงานมาก
ท่ีสุด โดยมีแนวทางไดแก การจัดแผนการประเมินตนเองเปนระยะ ๆ จัดโครงการปลูกจิตสํานึกในบทบาท
หนาท่ี จัดทําแผนการกํากับดูแล ดานระเบียบวินัย โครงการปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา การจัดทําแผนการพัฒนาพฤติกรรมรายบุคคล การสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีแตงกาย 
ท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี และสงเสริมใหบุคลากรสามารถใชคําพูดออนหวานไดในขณะปฏิบัติ
หนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ ๒) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีแผนการปรับพฤติกรรมของบุคลากรให
เกิดความพอใจตอประชาชนหรือผูรับบริการมากท่ีสุด โดยมีแนวทาง ไดแก การจัดโครงการตนแบบผู
ใหบริการท่ีดี การพัฒนาหลักสูตรและการสรางองคความรูดานการบริการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  
จัดทําแผนการสงเสริมทุนการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ทุนศึกษาตอของเจาหนาท่ีสหกรณ การสรางระบบ
การตรวจสอบ ประเมินจากประชาชน และหนวยงานภายนอก และ ๓) สหกรณการเกษตร จังหวัด
ปทุมธานี จะตองปรับรูปแบบการบริหารใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรกับผูบริหาร โดยมี
แนวทาง ไดแก การสงเสริมการมีสวนรวมภายในองคกรใหมากท่ีสุด จัดกิจกรรมสายสัมพันธระหวาง
องคกรจัดทําแผนการพัฒนาภาวะผูนําในองคกร และการสรางความผูกพันในองคกร  
  ดานอธิจิตสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี พัฒนาฝกจิตใจ โดยมีแนวทาง 
ไดแก การสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดทําตารางประเมินอารมณของตนเองอยาง
ตอเนื่อง การสงเสริมใหปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรดาน EQ  
ทุกระดับสายงาน และการสงเสริมการเรียนรูหลักธรรมะเพ่ือการประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานการ
บริการ ๒) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี จะตองสรางแรงบันดานใจในการประกอบความความ
เพียร พยายาม และปรับตัวเขากับสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลง  โดยมีแนวทาง ไดแก การจัดทํา
แผนการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องดานหลักพุทธธรรมกับดานภาษาตางประเทศ การจัดทําแผนเพ่ิม
สวัสดิการของบุคคลท่ีมีความเพียร พยายามในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสมัครใจและการจัดฝกอบรม
ระยะกลาง เพ่ือสรางองคกรแหงการเรียนรูใหกับบุคลากร ๓) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  
ตอนใหบริการแมไมใชหนาของตนดวยความสมัครใจ โดยมีแนวทาง ไดแก การจัดทําแผนการประเมิน
ระดับความสุขของบุคลากรท่ีใหบริการดวยความสมัครใจ จัดโครงการพัฒนาจิตวิญญาณแหงการเปน 
นักบริการชั้นเลิศ และการจัดสรางหนวยอาสาสมัครเพ่ือการบริการ ๒๔ ชั่วโมง 
 ดานอธิปญญาสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีความรูรอบตอการบริการ 

โดยมีแนวทาง ไดแก การจัดการสัมมนาดานการบริการระกับหนวยงานภายในและระดับภายนอก  
การจัดการทําแผนประเมินดานการบริการนอก-ในพ้ืนท่ีเปาหมาย การจัดโครงการอบรมหลักสูตรนักการ
บริการฝกหัด  และการสรางเครือขายการบริการในพ้ืนท่ีเปาหมายแบบครบวงจร  ๒) สหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ตองสรางบุคลากรใหมีความรูลึกตอการบริการ โดยมีแนวทาง ไดแก  การจัดฝกอบรมนัก
บริการแบบมืออาชีพ การประเมินผลการบริการรายดาน และสรุป พรอมท้ังวางแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร  และการพัฒนาระบบการวิจัย แบบบูรณาการ เพ่ือจัดระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนตอการ



๑๗๔ 
 

บริการระดับบุคคล ชุมชน และระดับหนวยงาน ๓) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตองสรางให
บุคลากรมีความรูกวางตอการบริการ โดยมีแนวทาง ไดแก การจัดโครงการศึกษาดูตางจังหวัดและ  
การจัดทําแผนการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานภาษาตางประเทศ และการสลับสับเปลี่ยนสายเพ่ือ 
การเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 

  ๓) การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา  
  ดานอธิศีลสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีอุดมการณและมีความรักตอ
องคกร  โดย มีแนวทาง  ได แก  การจั ดการโครงการ เ ทิด ทูนสถาบันชาติ  พระพุทธศาสนา  
และพระมหากษัตริย การรณรงคตอตานการทุจริตอยางเต็มท่ี การสงเสริมการผลิตผลงานใหไดมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ และวัฒนธรรมองคกรใหทราบโดยท่ัวกัน และการปรับแผนการสรางความยุติธรรมและ
จรรยาบรรณในองคกร ๒) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ตองเรงสรางใหกลุมลูกจางสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยโดยเครงครัด โดยมีแนวทาง ไดแก  การพัฒนากิจรรมเพ่ือการรักษาระเบียบวินัย  
การจัดโครงการฝกอบรมคุณลักษณะลูกจางอยางตอเนื่อง และการจัดทําคูมือดานระเบียบวินัยโดย
ละเอียด  

  ดานอธิจิตสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีสามัญสํานึก โดยมีแนวทาง
ไดแก ๑) แผนการจัดการสภาพแวดลอมในองคกรท่ีเอ้ือท่ีตอการปฏิบัติงาน จัดแผนการจัดการศึกษาและ
ฝกอบรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และการจัดการทําแผนปฏิบัติการในรอบปเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรทุกระดับ  
๒) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี สามารถสรางสามัญสํานึกของบุคลากร โดยมีแนวทาง ไดแก   
การจัดโครงการปฏิบัติธรรมข้ันสูงเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดทําแผนการจัดฝกอบรมดานคุณธรรม 
และจริยธรรมอยางตอเนื่อง จัดทําโครงการยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีมีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือรับใชสังคม
อยางเนื่องในระดับสถาบันและระดับเครือขาย 

  ดานอธิปญญาสิกขา พบวา สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี เปนผู  มีความรอบรู  
โดยมีแนวทาง ไดแก จัดทําโครงการอบรมความรูเก่ียวกับพรหมวิหารเพ่ือกําหนดพฤติกรรมสําหรับผูนํา
องคกร และ โครงการอบรมความรูเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรมเพ่ือกําหนดพฤติกรรมผูตามในองคกร สหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีความรอบรูผูอ่ืน ไดแก จัดทําแผนการฝกอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดี
ตอองคกรและตอเพ่ือนรวมงาน จัดทําโครงการทัศนาสันจรไปตามเครือขายสหกรณ. ท่ัวประเทศ  
จัดทํา ๓) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี มีความรอบรูงาน โดยมีแนวทางไดแก จัดทําแผนการ
โยกยายภารงานท่ีมีความเหมาะสมกับบุคลากรแตละบุคคล และ จัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูงานในองคกร 

      
๕.๒ อภิปรายผล 
  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี กําหนด
สมรรถนะของเจาหนาท่ีสหกรณการเกษตร ๕ เรื่อง ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสม



๑๗๕ 
 

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดนําหลักพุทธธรรม ไดแก หลักไตรสิกขา คืออธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปญญา
สิกขา มาบูรณาการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดไปเก็บรวบรวมจากผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนท่ี 
สหกรณการเกษตรสามโคก จังหวัดปทุมธานีและ เพ่ือกําหนดเปนกลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรมของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงผูวิจัยจะไดอภิปรายผลตอไป 
 
 ๕.๒.๑ การศึกษาตามแนวไตรสิกขา  
  ๑) ดานอธิศีลสิกขา พบวา การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยการควบคุม
พฤติกรรมตนเองดวยการจัดอบรมเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจในขอตกลงรวมกัน หากมีฝาฝนจะมีการลงโทษ
โดยใชกฎ กติกาท่ีกําหนดรวมกัน รวมท้ังการการปองกันการปฏิบัติท่ีดอยประสิทธิภาพดวยการใชชองทาง
เรียนรู งานรวมกันท่ีสามารถสงเสริมมิตรภาพ หรือการสรางคุณธรรมดวยการกําหนดเ ง่ือนใน 
การรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และการสรางผลงานใหมีคุณภาพอยูตลอดเวลาดวยการสราง
ทีมงานปรึกษาในกลุมหรือในสวนงาน อีกท้ังการแกไขปญหารวมกันในระบบสวนงานตาง ๆ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไปสูพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอความคาดหวังดวยใชหลักความผูกพัน
ตอองคกรซ่ึงสามารถกําหนดสมรรถนะท่ีสูงข้ันสอดคลองกับงานวิจัยของสืบวงศ  กาฬวงศ๑ พบวา  
การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนํา พบวา ประกอบดวยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับความชํานาญ 
ท่ีจะตองมีการประเมินอยูตลอดเวลาสอดคลองกับงานวิจัยของชัยยุทธ ชิโนกุล๒ พบวาการฝกอบรมมี
ความทําใหผู ร วมอบรมมีความพอใจ ท้ังกอนฝกอบรม ขณะฝกอบรม และหลังการฝกอบรม  
สวนการดําเนินการฝกอบรมตองทํางานรวมกับนักวิชาการเฉพาะเนื่องจากตองใชความรูและประสบการณ
มากและควรทําลักษณะ ๓๖๐ องศา 
 ๒) ดานอธิจิตตสิกขา พบวา การพัฒนาคุณภาพทางจิตใจจะตองจัดโครงการฝกอบรมฝน
ระดับการสรางจิตสาธารณะตอสวนรวม การจัดการฝกอบรมจิตใจตามสํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ การจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางความผูกพันในองคกร เชน การไปทัศนคติตางจังหวัด หรือการไปศึกษาดูงาน 
ณ ตางประเทศ และการสรางระบบจิตสํานึกความรักความผูกพันระหวางเพ่ือนรวมงานดวยหรือระหวาง
ผูบริหารองคกับบุคลากรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปชาบดี แยมสุนทร๓ พบวา การสงเสริมความผูกพัน

                                                        

 ๑สืบวงศ  กาฬวงศ, “ตัวแบบสมรรถนะผู นําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล”, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔). 
 

๒ชัยยุทธ ชิโนกุล,“ กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนใต”,  วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 
 

๓ปชาบดี แยมสุนทร, “กลยุทธการสรางความผูกพันตอองคกรตามหลักสังคหธรรมของแรงงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิคส”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๗๖ 
 

ระหวางองคกรกับงาน ๒) การสงเสริมความผูกพันระหวางองคกรกับบุคลากร และ  ๓) การสงเสริมความ
ผูกพันระหวางบุคลากรกับงาน ท้ังนี้องคกรควรวางนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมสวนบุคคล 
พฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมองคกร ผูนํา วัฒนธรรม และหลักธรรม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ตอความผูกพันตอองคกรท้ังทางตรงและทางออม 
 ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา การสรางประสบการณและองคความรู ท่ีชัดเจนดวย 
การสงเสริมการศึกษาตอเนื่องในระดับทางโลกท่ีสามารถยกระดับวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน และการศึกษา
ทางธรรมเพ่ือการประคับประคองวิถีชีวิตใหดําเนินไปไดดวยดีซ่ึงจะเปนระบบวิธีการปฏิบัติของขาราชการ
ในอนาคตเพ่ือสรางท้ังความสุขและความเกงในวงราชการสอดคลองกับงานวิจัยของสมบัติ กุสุมาวลี๔ 
พบวา การพัฒนาภาพลักษณของระบบราชการท่ีทันสมัย (Re-Image) รวมถึง ระบบราชการถูกตรวจสอบ
มากข้ึน มีการเรียนรูท่ีทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงภายใตสื่อสารท่ีกอใหเกิดความสุขตอสวนรวม
โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีการใชสติสัปชัญญะในการดําเนินชีวิตและลดความขัดแยงในสังคมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ทัศนีย เจนวิถีสุข๕ พบวา หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญคือ สื่อสารดวยสติ บนพ้ืนฐาน
ของความเขาใจและเคารพในตนเองและผูอ่ืน บนหลักการของเหตุและผลตามความเปนจริง กอใหเกิด
ปญญา สรางสรรคและนําไปสูการกระทําท่ีดีงามท้ังตอตนเองและผูอ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธนี้เปนดังเชน
มรรควิธีท่ีเปนเหตุนําไปสูผลคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมในทางท่ีเปนประโยชนสุข โดยเปนการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเริ่มจากภายในตนเองของบุคคลแลวกระจายไปสูสังคม 
 
  ๕.๒.๒ การฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา 
 ๑) ดานอธิศีลสิกขา  พบวา การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จะตองมีแผนการฝกปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะเห็นวา การบริการท่ีดีนั้นจะตองมีความเก่ียวโยงกับภารกิจ
หลัก นั่นก็คือการบริการในลักษณะตาง ๆ หากบุคลากรไมมีมาตรฐานการบริการ จะทําใหไรทิศทางตอ
การปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของการปฏิบัติงานได ซ่ึงอาจจะเก่ียวกับการใชภาวะของผูนํามาปรับใชจะเปน
มาตรฐานการบริการท่ีดียิ่งข้ึนไป สอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ สุตะโคตร 2

๖ พบวา พฤติกรรมการ
ใชภาวะผูนําสงผลใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ อาจจะตอง
ใชแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหากผูปฏิบัติสามารถบริการไดมาตรฐาน จะตองจัดสรรสิ่งของหรือการเลื่อน

                                                        

          ๔สมบัติ กุสุมาวลี, “คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนา”, รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒.) 
  ๕ทัศนีย เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 ๖เยาวลักษณ สุตะโคตร, “การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล : กรณีสํานักงานเทศบาลเมือง
มุกดาหาร”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓).  

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เยาวลักษณ์%20สุตะโคตร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๑๗๗ 
 

ตําแหนงท่ีสูงข้ึนไป เพ่ือเปนกําลังใจ ซ่ึงสอดคลองงานวิจัยของกัลยาณี คูณมี๗พบวา ภาครัฐควรสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยการมอบเงินคาตอบแทนตามผลงานท่ีปรากฏ ใหแกทุกคนตามผลงานดวย
หลักเกณฑและวิธีการแบบเดียวกัน เพ่ือเปนสิ่งจูงใจและสนับสนุนใหขาราชการและลูกจางของหนวยงาน
ภาครัฐปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานดานการบริการท่ีดีได 
ตามมาตรฐานสากลและไมจรรยาบรรณ สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ความใหสวัสดิการเพ่ิมเติม 
  ๒) ดานอธิจิตสิกขา พบวา การพัฒนาสภาวะอารมณ จะตองมีการฝกจิตใหมีความม่ันคง 
จริงจังตอการบริการ เพราะการพัฒนาสมรรถนะทางดานจิตใจใหมีความม่ันคงตอสภาพการปฏิบัต ิ 
จะมีผลตอการบริการท่ีดีไดอยางมาก สามารถสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึงจะนํา
พฤติกรรมการปฏิบัติอยางนั้น ไปสูความเปนคุณลักษณะขององคกรไดอยางดีเยี่ยม จัดเปนคุณลักษณะ
ของคนดีมีคุณธรรมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ๘ พบวา คุณลักษณะท่ี
สําคัญของคนดี มีคุณธรรม คือ คนท่ี มีศีล มีธรรมะ มีสติ มีความรับผิดชอบ ประพฤติดี  มีความซ่ือสัตย 
ละอาย และเกรงกลัวตอบาป มีสัมมาอาชีวะ ขยันหม่ันเพียร รักษาคุณคาและความสําคัญของสิ่งท่ีดีงาม 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีเมตตาหม่ันทําบุญทําทาน อดทนอดกลั้น อดออม สามัคคี กตัญ ูกตเวทีมีจิตสํานึก
สาธารณะมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายรักชาติ ศาสน พระมหากษัตริย และยังสามารถสรางความ
พรอมรับมือกับการบริการทุกสถานการณ มีทัศนคติท่ีพ่ึงประสงค และการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรประภา อัครบวร และคณะ๙ พบวา สภาพความพรอมการปฏิบัติงาน
สามารถทําเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงภายใตทุกสถานการณ แลทําใหมีทัศนคติท่ีพึงประสงคและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุปรียา ธีรสิรานนท๑๐พบวา การพัฒนาฝกฝนอบรมตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา สามารถนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและบุคคล  
ในสังคมใหมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
  ๓) ดานอธิปญญาสิกขา พบวา การพัฒนาความรูตอการบริการ ซ่ึงสวนใหญบุคลากร 
จะทักษะ มีศักยภาพ และความรูในเชิงการปฏิบัติงานอยูแตดวยการเสริมสรางหลักพุทธธรรมประกอบกัน 
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึนสอดคลองกับฌาน ตรรกวิจารณ๑๑ พบวา การพัฒนา

                                                        

 ๗กัลยาณี คูณมี, “การบริหารผลงานและการจัดสรรสิ่งจูงใจตอการพัฒนาระบบราชการและขาราชการไทย”, 
รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 
 ๘จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ, การวิจัยและพัฒนากระบวนการสรางความดีมีคุณธรรม, (ศูนยสงเสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน), ๒๕๔๙). 

 ๙จิรประภา อัครบวร และคณะ, “การศึกษาเพ่ือวางระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต”,รายงานการ
วิจัย, (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), ๒๕๕๒). 
 

๑๐สุปรียา ธีรสิรานนท, “การศึกษาวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎีการ
เรียนรูของสกินเนอร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๑ฌาน  ตรรกวิจารณ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐). 



๑๗๘ 
 

ทรัพยากรเชิงพุทธทําใหมนุษยมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดีมีประสิทธิภาพในการบริการ  
ท่ีมีการจัดการกระบวนการสรางเสริมความรูในลักษณะอยางนี้ใหเขากับภารกิจหลักของสหกรณ
การเกษตร จังหวัดปทุมธานี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร๑๒ พบวา กระบวนการ
บริหารจัดการความรูในทางพระพุทธศาสนาเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก จึงสามารถรักษา
องคความรูท้ังปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไวไดอยางดี จะเห็นไดวา การสรางองคความรูใน
ดานการบริการใหมีความครอบคลุมจะทําใหองคกรมีภาพลักษณท่ีดีซ่ึงตอบสนองตอความพึงพอใจของ
ประชาชนและหนวยงานท่ีเขาไปติดตอเก่ียวกับการดําเนินงาน 
 
  ๕.๒.๓ การพัฒนาตามแนวไตรสิกขา 
  ๑) ดานอธิศลีสิกขา พบวา มีอุดมการณรักองคกร โดยจะตองมีแผนการฝกปฏิบัติความเปน
ระเบียบเรียบรอยเพราะสังคมทุก ๆ แหงจะเกิดข้ึนไดก็ดวยความมีวินัย มีระเบียบแบบแผน มีกติกา  
มีกฎเกณฑการปฏิบัติรวมกัน เหมือนกัน จะทําใหสังคม องคกร ประเทศ หรือท้ังโลกเกิดความเปนปกติ  
มีความสงบปราศจาการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ก็เพราะ ผูนําหรือประชาชนมีการฝกปฏิบัติศีลนั้นเองซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของขันทอง วัฒนะประดิษฐ๑๓ พบวา สังคมและประเทศชาติจะเขมแข็ง หากผูนํา
และประชาชนมีศีล ๕ จึงนับเปนวาระสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการพัฒนาบุคลากร
ในองคกรปจจุบันท่ีใชกิเลสใชรางวัลมาเปนแรงจูงใจใหบรรลุเปาหมาย การสรางแรงจูงใจในการรักษาศีล 
๕ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต ซ่ึงบางครั้งองคกรการวางแผนกลยุทธในระดับองคกร จะตอง
มองไปท่ีพฤติกรรมสวนบุคคลเปนหลัก เพราะจะเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคกรโดยภาพรวม 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปชาบดี แยมสุนทร๑๔ พบวา องคกรควรวางนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา
พฤติกรรมสวนบุคคล พฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมองคกร ผูนํา วัฒนธรรม และหลักธรรม ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรท้ังทางตรงและทางออม จะเห็นไดวา การสรางแรงขับใหผูนํา
การบริหารและบุคลากรมีความเปนระเบียบ เรียบรอย จะทําใหองคกรดําเนินงานไปไดอยางมีความสุข 
และสามารถดูแลพฤติกรรมของคนในองคกรไมใหสรางความเดือดรอนไดเพราะการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ กติกา และกฎเกณฑขององคกรนั้นเอง 
  ๒) ดานอธิจิตสิกขา พบวา มีสามัญสํานึก โดยจะตองมีแผนการสรางจิตใหมีความม่ังคงใน
อุดมการณ เพราะอุดมการณ เปนหมายขององคกร หากคนในองคกรไมมีการยึดถือเรื่องอุดมการณ 

                                                        

 ๑๒เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต 
(พระพุทธศาสนา),  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
  

๑๓ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, “กระบวนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ สําหรับผูนํา”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 

๑๔ปชาบดี แยมสุนทร, “กลยุทธการสรางความผูกพันตอองคกรตามหลักสังคหธรรมของแรงงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทอรนิคส”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๗๙ 
 

บุคลากรจะไรทิศทางหรือไรเปาหมายในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติก็จะพลอยไรคุณภาพไป
ดวย ฉะนั้น เรื่องอุดมการณหรือเปาหมายขององคกรจะเกิดข้ึนได ก็เพราะการสรางจิตใหมีความม่ันคง 
จะตองมีการฝกการระลึกถึงอยูบอย ๆ หรือท่ีเรียกวา การสรางอารมณอุดมการณใหอยูกับบุคลากร 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี) ๑๕ พบวา พ้ืนฐานของจิตเปน
ธรรมชาติรับรูอารมณอยูตลอดเวลา  เกิดดับสืบตอเปนสันตติ เปนตัวนํากําหนดพฤติกรรม ท่ีเกิดจาก 
การเรียนและปฏิสัมพันธกับจากสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีผานประสาทสัมผัสทุกชองทางสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุปรียา ธีรสิรานนท๑๖  พบวา การเรียนรูเกิดจากการปฏิสัมพันธเชื่อมตอและมีอิทธิพลถึงกัน
อยางเปนระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมโดยท่ีมนุษยรับรูโลกภายนอกผานประสาทสัมผัส  การรับรู
แตละอยางจะมีอารมณเขามาเก่ียวของ จะเห็นไดวา การสรางอุดมการณขององคกรมีกระบวนการทางจิต
ท่ีเขาไปผูกอยูกับอารมณจากภายนอกประสาทสัมผัสท่ีมีจิตสามารถรับรูอารมณ ซ่ึงหากสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานสามารถใหบุคลากรกําหนดเปาหมายหรืออุดมการณไวเปนอารมณเสมอ ๆ จะชวยใหบุคลากร
เกิดมีเปาหมายในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความมีคุณภาพ 
  ๓) ดานอธิปญญาสิกขา  พบวา เปนผูมีความรอบรู โดยจะตองมีแผนการการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความรูท่ีดี เพราะหากผูนําการบริหารและบุคลากรไมมีความรูในบริบทการปฏิบัติงานหรือ
ประสบการณมีนอยเกิดไป จะสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพตามไปดวย หากจะใชเวลาในการสราง
องคความรูก็ตองใชระยะเวลาอีกนาน แตกระนั้นการสรางความรอบรูในการปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานจะตองสรางข้ันตอนการเรียนรูใหไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงานในแผนกนั้น ๆ หรือท่ีเรียกวา 
การสรางระบบการเรียนรูใหกับผูนําการบริหารและบุคลากร ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน
ตอกิจกรรมตาง ๆ แตบางครั้งก็ยังพบกับอุปสรรคบาง สอดคลองกับงานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร๑๗  
พบวา การพัฒนาปญญาเปนการทําใหความรู ความเขาใจชัดเจนเจริญข้ึนเพ่ือนํามาจัดการกิจกรรมตางๆ 
ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตเพ่ือเปาหมายท่ีวางไว  แตการพัฒนาปญญาจะ
สําเร็จไมไดหากพบกับอุปสรรค คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ท่ีเปนเครื่องสกัดก้ันความเจริญ  ซ่ึงในทาง
พระพุทธศาสนา การนําหลักอธิปญญาสิกขามาใชจะตองผานการฝกอบรมในรูปแบบหรือหลักสูตรตาง ๆ 
ฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเกิดประสบการณในการปฏิบัติจริง ๆ และเม่ือเกิดปญหาก็สามารถจะแกปญหาได
อยางทันถวงที จนสามารถสรางความพึงพอใจใหกับองคกรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชัยยุทธ  

                                                        

  
๑๕พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี), “การอธิบายความเรื่องจิตในพุทธศาสนานิกายเซน”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 

๑๖สุปรียา ธีรสิรานนท, “การศึกษาวิเคราะหพัฒนาการการเรียนรูในกรอบของไตรสิกขา กับ ทฤษฎีการ
เรียนรูของสกินเนอร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๖. 
  

๑๗เอ้ือมอร ชลวร, “การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๘๐ 
 

ชิโนกุล๑๘พบวา กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรจะตองสรางหลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง  
โดยเนนไปท่ีทฤษฎีทางการจัดการ การสรางทีมงาน จิตวิทยาการบริหาร และปฏิบัติทางภาษา ซ่ึง
หลักสูตรดังกลาวใชวันละ ๓ ชั่วโมง รวม ๓ วัน โดยเนนไปท่ีภาคการบรรยายและการสัมมนา ซ่ึงทําให
ผูเขารวมอบรมมีความพอใจ ท้ังกอนฝกอบรม ขณะฝกอบรม และหลังการฝกอบรม สวนการดําเนินการ
ฝกอบรมตองทํางานรวมกับนักวิชาการเฉพาะเนื่องจากตองใชความรูและประสบการณมากและควรทํา
ลักษณะ ๓๖๐ องศาหรืออาจจะไมใชการฝกอบรม แตอาจจะนําหลักพุทธธรรมมาปรับรูปแบบการ
นําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ ก็ได เชน การบรรยาย การเทศน การสนทนาธรรม และการสอน เปนตน   
ก็เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูในความรูยิ่ง ๆ ข้ึนไปสอดคลองกับงานวิจัยของวีรชัย อนันตเธียร๑๙  
พบวา วิธีการนําหลักพุทธธรรมมาใชไดใน ๒ ทิศทาง ไดแก การสอนธรรม เชน กิจกรรมนอกหองเรียน 
เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน การสรางสํานึกท่ีดี จะเห็นไดวา การสรางองคความรูในการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีดี จะมีหลายวิธีการซ่ึงผูนําการบริหารในองคกรจะตองเลือกใหตรงกับสถานการณและพฤติกรรม
ของบุคลากรดวย 

 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
  การวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี” ทําใหผูวิจัยเห็นวา การนําหลักพุทธธรรมมาพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี ผูนําการบริหารจะมีอิทธิพลตอการสงเสริมแผนกลยุทธตาง ๆ ก็ตาม แตกระนั้น ในการ
ปฏิบัติสวนบุคคลในลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีจะตองมีอธิสีลสิกขา มีอธิจิตตสิกขา และมีอธิปญญาสิกขา 
จะมีความพึงพอใจในระดับความเปนปจเจกบุคคลก็ตามแตก็สามารถสงผลตอไปยังการปฏิบัติงาน 
ในองคกรไดอีกดวยท้ังนี้ เพราะหลักพุทธธรรมมิไดจําแนกบริบทการฝกวาสมควรจะเปนประเภทใด  
แตหากนําไปปฏิบัติก็สามารถเห็นไดเทา ๆ กัน ฉะนั้น การพัฒนาสมรรถนะบุคลกร ๕ ดานท่ีผูวิจัยไดตั้งไว
เปนขอศึกษานั้น สามารถนําหลักพุทธธรรมไปสรางเปนแผนการพัฒนาสมรรถนะไดในระดับสูงสุด  
ไมวาจะเปนผูนําการบริหารหรือบุคลากรก็ตาม จะสงผลโดยบุคคลเทากันแตหากนําไปสรางเปนแผนกล
ยุทธในระดับองคกรจะมีผลตอความเชื่อม่ัน เชื่อถือ เชื่อใจ ม่ันใจของประชาชนและหนวยงานท่ีเขาไป
เก่ียวกับสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี 
 

                                                        

 
๑๘ชัยยุทธ  ชิ โนกุล,“ กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนใต”,   

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 

๑๙วีรชัย อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๘๑ 
 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรท่ีจะกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรดวยหลักพุทธ
ธรรมท่ีสอดคลองกับการบริการท่ีเกิดข้ึน เชน แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการท่ียังไมสอดรับการ
ภารกิจขององคกร แผนการปรับเปลี่ยนและปลุกฝงอุดมการณใหกับผูนําการบริหารและบุคลากรมีความ
ม่ันคงในการบริการเชิ งเปาหมายใหมากข้ึน และแผนการเสริมสรางความรูและคุณธรรมใน 
การทํางานเปนทีมแบบครบวงจร  
 ๒) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรท่ีจะกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรดวยหลักพุทธ
ธรรมท่ีสอดคลองกับความชอบธรรม และจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน เชน แผนการปลูกฝงจรรยาบรรณและ
รับผิดชอบของขาราชการท่ีมีตอองคกรท่ีดี แผนการสรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนผูนํา 
การบริหารเนนความเปนบุคลากรของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ท่ีดี แผนการสรางความเสมอ
ภาค ความเทาเทียม และจัดสรร แบงปนผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 
 ๓) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรท่ีจะกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรดวย 
หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับการทํางานเปนทีมท่ีเกิดข้ึน เชน แผนการสงเสริมการปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎเกณฑ กติกา จรรยาบรรณ และมีระเบียบวินัยโดยเครงครัด แผนการสงเสริมความสามัคคี และความ
ผูกพันในองคกรและการทํางานเปนทีม และแผนการสรางความรู ความเขาใจ และการนําประสบการณ
ท้ังหมดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรนําแผนการพัฒนาบุคลากรมาปรับใชแนวทางตาง 
ๆ เชน การบรรยายใหความรู การสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนา เปน
ตน เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมองคกรท่ีพ่ึงประสงค เพ่ือใหเกิดสภาพความสุขและความเอ้ือเผื่อแผระหวางกัน 
และเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องซ่ึงจะเปนลักษณะขององคการแหงการเรียนรูอยางไมสิ้นสุด   
 ๒) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรนําแผนการพัฒนาบุคลากรมากําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามท่ีตองการท่ีสอดคลองกับจรรยาบรรณของ พนักงานของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี ท่ีดี กําหนดระดับจิตสํานึกของบทบาทหนาท่ีและบทบาทหนาท่ีท่ีอยูเหนือการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังการสงเสริมระบบการทํางานเปนทีมท่ีตอบสนองตอเปาหมายขององคกรแตจะตองมองประเด็น 
การฝกหัดดัดพฤติกรรมท่ีไมดี การสรางจิตใจใหเขมแข็ง อดทน และม่ันคงในอารมณตาง ๆ และสราง
สติปญญาเพ่ือการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ๓) สหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ควรนําแผนการพัฒนาบุคลากรมาวางรากฐาน  
๓ ระดับ ไดแก ระดับท่ี ๑. การวางรากฐานดานความประพฤติของเพ่ือความอยูดวยกันเปนปกติสุข และ
เปนระเบียบเรียบรอย ระดับท่ี ๒. การวางรากฐานการพัฒนาตนหรือฝกฝนตนเองใหมีความตั้งม่ันอยางดี
ไมหวั่นไหวตอสิ่งใดเปนจิตท่ีมีภาวะความสงบเกิดข้ึน และระดับท่ี  ๓. การวางรากฐานทางดานองคความรู 
 



๑๘๒ 
 

 ๕.๓.๓. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ๑) พุทธบูณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการมีสวนรวมของบุคลากรตามหลักพุทธธรรม
ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี หรือองคกรอ่ืน ๆ  
 ๒) พุทธบูณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการทํางานเปนทีมของบุคลากรตามหลักพุทธ
ธรรมของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี หรือองคกรอ่ืน ๆ  
 ๓) พุทธบูณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการแกปญหาของบุคลากรตามหลักพุทธธรรม
ของสหกรณการเกษตร จังหวัดปทุมธานี หรือองคกรอ่ืน ๆ 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
  ก. ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
   

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ:   
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร :  

คุรุสภาลาดพราว,  ๒๕๔๕.  
จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. สํานักอธิการบดี, ๒๕๔๕. 
ทศพร ศิริสัมพันธ. การวางแผนกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพดี จํากัด,๒๕๓๙. 
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. ทฤษฎีองคการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร :แชทโฟรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๗. 
พรธิดา วิเชียรปญญา. การจัดการความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใช. กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการ

พิมพ, ๒๕๔๗. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งท่ี ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 
________.จะพัฒนาคนกันไดอยางไร. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๓. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ตาโ). นิเทศธรรม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษการพิมพ, 

๒๕๓๗. 
เพลินทิพย โกเมศโสภา. การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
วิลาวรรณ รพีพิศาล. ความรู พ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย 5. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพวิจิตรหัตถกร, ๒๕๕๔. 
ศิระ โอภาสพงษ. ทุนมนุษย. กรุงเทพมหานคร : เออาร บิซิเนส เพรส, ๒๕๔๓. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. เบญจศีล และเบญจธรรม.  กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้ง แอน  

พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๙. 
สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 5.  การบริหารเชิงกลยุทธ. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

อมรินทร, ๒๕๔๓. 
สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษยฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  

ดวงกมลสมัย, ๒๕๔๒. 



๑๘๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนาองคกรและบุคลากรแนวคิดใหมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๗. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด 
พับลิซซ่ิง จํากัด, ๒๕๕๔. 

 

(๒) วิทยานิพนธ/รายงานผลการวิจัย: 
จักรวาล สุขไมตรี. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ณัฐชนันตร  อยูสีมารักษ. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของ
รัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาประทวน ปภสฺสโร (ประกอบดี). การศึกษาตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท :  ศึกษาเฉพาะ
กรณีวิธีการศึกษาตามหลักไตรสิกขา. วิทยานิพนธศาสนตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พิรัชย ศรีราม. “ยุทธศาสตรการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยหลักพุทธธรรม
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ
ตอนลาง”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุนทร  สุวรรณพร, “การจัดการทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อนุวัต กระสังข. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสบริโภคนิยม”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

เอมอร กฤษณะรังสรรค. ผลของการฝกอบรมตามหลักไตรสิกขาตอความรับผิดชอบในหนาท่ีของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสถาบันราชภัฎ. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

(๓) เอกสารอัดสําเนา: 
2สํา 2นักงานขาราชการพลเรือน. “กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร”. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๕. (อัดสําเนา) 
  



๑๘๕ 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

 (๔) เว็บไซต: 
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค. ปญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษยและแนวทางแกไข. 

[ออนไลน]. แหลงขอมูล : http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show 
& ac=article&Id= 538688155&Ntype=4  [๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕]. 

กัญญามน อินหวาง. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาองคการ. [ออนไลน]. 
แหลงขอมูล : http://www.thaihealth.or.th/partner/blog/23056 [๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕]. 

จันทรศรี ลีลาชินาเวศ. การพัฒนาบุคลากร. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : http://www.mis.nu.ac.th 
/sharing/prof/junsri2.php [๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕]. 

ดํารงค วัฒนา. การศึกษาวิจัยและการแกปญหาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย. [ออนไลน]. 
แ ห ล ง ข อ มู ล  : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub& 
category=29&id=101823 [๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕]. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. [ออนไลน]. 
แหลงท่ีมา : http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=ปจจัย 3[๕ มีนาคม 
๒๕๕๕]. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพ่ือพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 3. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : http://competency.rmutp.ac.th/
บทนํา [๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕]. 

สมานิศ วิจิตร. ความหมายของกลยุทธ. [ออนไลน]. แหลงขอมูล : http://samanit.blogspot. 
com/2008/09/blog-post.html [๖ สิงหาคม ๒๕๕๖]. 

 

(๕) สัมภาษณ: 
สัมภาษณนางสาวจรัญ พวงขาว.  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายชัยยะ สะสม. เจาหนาท่ีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายฐปกร พวงศิลป. ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๗ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายทองกอน สะสม. เหรัญญิกสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายบุญชู เหมือนมีโชค. รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายบุญมี สุจิวงศากิจ. ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายบุญเลิศ ออนไหว. ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวภุมราวรรณ จันทกระ. เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  
 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวมะลิ ฉัตรแกว. คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  
 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

http://www.thaihealth.or.th/partner/blog/23056
http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&%20category=29&id=10182
http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&%20category=29&id=10182
http://www.hrcenter.co.th/column_detail.php?column_id=933&page=1
http://competency.rmutp.ac.th/
http://competency.rmutp.ac.th/


๑๘๖ 

สัมภาษณนายวัฒนะ โกษะ. คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ ธันวาคม 
 ๒๕๕๙. 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สัมภาษณวาท่ี ร.ท.สุวรรณ แปนเพ็ชร. ผูจัดการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายวินัย พวงศิลป. ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายวิรัตน พวงศิลป. ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 
 ๒๕ ตุลาคม.๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายสมทรง อวยพร. ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวสังวร ฉํ่าศรี. กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, 
 ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายสําเภา อัยรา. เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายสํารวย ชูรัพย.  ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๐ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายสําราญ พงพุฒิพัฒน. ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๗ ธันวาคม 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายสําลี อางบัว. กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด๒๒ พฤศจิกายน.
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวสุทิน คงแสงพันธ. กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด,  
 ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวสุนันทา สรอยเสือ. เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๕ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายสุรินทร ฉัตรแกว. เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๑๙ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนายแสวง ปลอกทอง. คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๒๐ 
 ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวอรษา แสงล้ํา. ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ, ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณนางสาวอัมพร นุนขาว. ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด, ๙ พฤศจิกายน 
 ๒๕๕๙. 
 

(๖) สนทนากลุมเฉพาะ 
สนทนากลุมเฉพาะ นายวสุกิจ เหลาอินทร.  อาจารยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจํามหาวิทยาลัยมหา
 จุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ นายวันเฉลิม  จันทรากูล. นักขาวทีนิว, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ นายศุภนัท.เหลืองธานี. กรรมการสหกรณการเกษตร, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ นายสมพร.มะลิทอง. ปราชญชาวบาน, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๘๗ 

สนทนากลุมเฉพาะนาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ.นายทหารวิทยากรมสวัสดิการทหารอากาศ, 
 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทิสาโร, ดร อาจารยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจํามหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสกล  านวุฑฺโฒ. ผูทรงคุณวุฒิดานหลักธรรม, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ เรืออากาศตรีหญิงวิไลลักษณ กาแกว. นายทหารเกษตรกรรม, ๒๓ มกราคม 
 ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร. ยุทธนา ปราณีต. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 

แบบสัมภาษณเจาะลึกผูเชีย่วชาญ (In-depth  Interview) 
เรื่อง 

พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
............................................................................................ 

  คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําข้ึน เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาท่ัวไป เพ่ือบูรณาการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับหลักพุทธธรรมของสหกรณการเกษตร และเพ่ือนําเสนอ
แนวทางการประยุกตใชพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร ซ่ึงทาน
เปนบุคคลหนึ่งท่ีไดรับเลือกในการสัมภาษณและความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยและสรางองคความรูในการพัฒนาทรัพยากรณมนุษยของสหกรณการเกษตรใหมีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหความรวมมือดวยดี 
 

นายไพบูลย  สายดวง 
นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

 
 
 
 
คําช้ีแจง  การสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ 
  ประเด็นคําถามชุดนี้มีท้ังหมด  ๒  ตอน  
 ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลสําคัญ 
  ตอนท่ี ๒  พุทธบรูณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร  
จังหวัดปทุมธานี 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
สหกรณการเกษตร  จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนคําถามท่ีเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความเห็นอยางอิสระ 
     
ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
  ๑. ปจจุบันทานอายุ.......................ป  
  ๒. ระดับการศึกษาของทาน      
   (   )  ระดับปริญญาตรี  
   (   )  ระดับปริญญาโท 
   (   )  ระดับปริญญาเอก 
  ๓. ทานมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวกับสหกรณการเกษตร 
   (   )  ระหวาง ๑-๔ ป 
   (   )  ระหวาง ๕-๗ ป 
   (   )  ระหวาง ๘-๑๐ ป  
   (   )   มากกวา ๑๐ ป  
  ๔. ทานนับถือศาสนา 
   (   )  ศาสนาพุทธ   (   ) ศาสนาอิสลาม  (   ) ศาสนาศริสต  (  ) ศาสนาอ่ืน............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 

 
 
 
 
ตอนท่ี ๒   คําถามเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสหกรณการเกษตร 

คําช้ีแจง    ผูวิจัยจะตั้งคําถามในประเด็นตอไปนี้ 
สภาพปญหาท่ัวไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของสหกรณการเกษตร  จังหวัดปทุมธานี  

เปนอยางไร และสามารถนําหลักไตรสิกขามาพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางไร มี ๓ ประเด็นยอยใน
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดแก  

๑.ทานคิดวาสภาพปญหาท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของสหกรณการเกษตรเปน
อยางไร? โดยพัฒนาตามคุณลักษณะ ๕ ดาน ดังตอไปนี้ 
  - ดานบุคลิกภาพ  บุคลากรควรมีบุคลิกภาพอยางไรและมีวิธีการพัฒนาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๒๒๕ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  - ดานความรูทางวิชาการ บุคลากรควรมีความรูทางดานวิชาการอยางไรและมีวิธี 
การพัฒนาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๒๒๖ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  - ดานทักษะ บุคลากรควรมีทักษะในการทํางานอยางไรและมีวิธีการท่ีจะพัฒนาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๒๗ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 - ดานเจตคติ บุคลากรควรมีเจตคติในการทํางานอยางไรและมีวิธีการท่ีจะพัฒนาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๒๒๘ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 - ดานความคิดสรางสรรค บุคลากรควรมีความคิดสรางสรรคอยางไรและมีวิธีการพัฒนา
อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผูใหสัมภาษณ 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 
คําอธิบาย 

๑. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกองทัพอากาศ
เก่ียวกับการเสริมสรางคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการวิจัยการเสริมสรางคุณลักษณะ
ภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม  

๒. แบบสอบถามมีจํานวน ท้ังหมด ๑๒ หนา แบงเปน ๕ ตอน แตละตอนมีดังนี้  คือ 
ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามการประยุกตใชหลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเปนผูนําของ  

                                   นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามภาวะผูนําและคุณลักษณะภาวะผูนําของนายทหารหญิงชั้นสัญญา

บัตรกองทัพอากาศ  
              -    เชิงคุณลักษณะเฉพาะความเปนผูนําของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ 
             -      เชิงพฤติกรรมความเปนผูนําของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร  
                   กองทัพอากาศ 

           ตอนท่ี ๔  แบบสอบถาม ความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงของนายทหารหญิง   
                       ชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
            ตอนท่ี ๕  แบบสอบถาม ปลายเปด 
 

 
 



๒๔๔ 

ตอนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง  �  เพียงชองเดียว และเติมคําลงในชองวางท่ีตรงกับ
ความจริงของทาน 

๑.  เพศ   

□   ชาย       □   หญิง 

๒.  ปจจุบันทานอายุเทาใด 

□   ๒๓ – ๓๐  ป □  ๓๑ – ๓๘  ป 

□   ๓๙ – ๔๖  ป                    □  ๔๗ - ๕๔   ป     

□  ๕๕  - ๖๐   ป     

๓.  ทานไดรับวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับใด 

□   ต่ํากวาปริญญาตรี □ ปริญญาตรี 

□   ปริญญาโท                    □  ปริญญาเอก 

๔.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนงอะไร 

□  ผูบริหารระดับสูง                      □ ผูบริหารระดับกลาง 

□  เจาหนาท่ี □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................... 

๕.  ทานมีประสบการณการทํางาน กี่ป 

□  ๑ -  ๑๐    ป            □ ๑๑ – ๑๕  ป 

□  ๑๖ - ๒๕ ป   □ ๒๖ - ๓๐ ป  

□  ๓๑  ป ข้ึนไป    

๖.  ทานเคยผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารหรือไม 

□   เคย                          □   ไมเคย 

 



๒๔๕ 

ตอนท่ี ๒   แบบสอบถามการประยุกตใชหลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเปนผูนําระดับผูบริหาร

นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 

 คําช้ีแจง   ขอใหทานพิจารณาขอความในแตละขอคําถามและโปรดทําเครื่องหมาย   √  ลงในชอง

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพท่ัวไปของลักษณะภาวะผูนําในเชิงประจักษระดับผูบริหารนายทหาร

หญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  

ระดับความคิดเห็นในตอนนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  ซ่ึงมีตัวเลือก  ๕  ระดับ คือ 

                   ๕   หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

          ๔   หมายถึง เห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานมาก 

๓ หมายถึง ไมแนใจ  หมายถึง ขอความนั้นไมแนใจวาตรงกับความคิดเห็นของทานมาก 

๒   หมายถึง ไมเห็นดวย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของทานสวนมาก 

๑   หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึงขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของทานท้ังหมด 

ขอ

ท่ี 

 

การประยุกตใชหลักปาปณิกธรรมกับ 

ภาวะความเปนผูนําของนายทหารหญิงชั้นสัญญา

บัตรกองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยางย่ิง 

         หลักจักขุมา  หมายถึง การมีปญญามองการณไกล ชาํนาญในการใชความคิด  สามารถวางแผนและฉลาด

ในการใชคน  เปนผูที่มีวสิัยทัศนกวางไกล มองทุกอยางทะลุปุโปรงเปนผูรูจุดหมาย รูเปาหมาย รูจักผลที่จะเกิดข้ึน

อยางชัดเจน 

 ๑ 

 

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล 

มองทุกอยางทะลุ    ปุโปรงเปนผูรูจุดหมาย รูจักผลท่ีจะ

เกิดข้ึนอยางชัดเจน 

     

๒ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเปนผูรูจักการบริหารเวลาหรือ

วางแผนใหเหมาะสมกับเวลาอยางถูกตองทันกับสถานการณ

ตางๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     

๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเปนผูสามารถประยุกตทฤษฎี 

หรือนําแนวคิดใหมๆมาใชในการพัฒนาเปาหมายหรือกลยุทธ

ในการปฏิบัติงานของสํานักงานได 

     



๒๔๖ 

๖ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูมีความสามารถใน

การจัดระบบการทํางานทีด่ีกําหนดทศิทางการดําเนินการ

ขององคการไดอยางถูกตอง 

     

๗ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูกําหนดทิศทางความ

อยูรอดขององคกร และเปนผูที่กลาตัดสินใจ มี

ความสามารถในการแกปญหา เปนนักวางแผน  

     

๘ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูสรางวิสัยทัศนและทํา

วิสัยทัศนใหเกิดความชัดเจนไปสูการปฏิบัติใหกับองคการ 
     

๙ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูวางตนไดเหมาะสม

จนเปนที่ไววางใจแกผูอ่ืน และเปนผูที่สามารถสรางความ

เขาใจไดในทุกประเด็นที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของ

องคการ 

     

          

 หลักวิธูโร หมายถึง การจัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  มีความชํานาญดานเทคนิค 

 

๑๐ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูมีความ

พึงพอใจในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมาย 
     

๔ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูคิดโครงการหรือ

แผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชนในระยะยาวตองานของ

หนวยงาน 

     

๕ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูสามารถสรางและ

บูรณาการองคความรูใหมมาใชใหสอดคลองกับ    กล

ยุทธภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทของหนวยงานและ

ปรับใหเหมาะสมปฏิบัติไดจริง 

     



๒๔๗ 

๑๕ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูใชหลักคุณธรรม 

จริยธรรม การบริหารเชิงเหตุผลในการกํากับและควบคุม

บุคลากร 

     

๑๖ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูจัดการระบบการ

ทํางานในองคกรและจัดบุคลากรเข าทํางานตาม

โครงสราง 

     

๑๗ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผู กําหนดนโยบาย 

กฎระเบียบระบบการทํางาน    การปฏิบัติงาน และการ

ประเมินผลการทํางาน 

     

๑๘ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูมีความสามารถใน

การสื่อสาร ประสานงานทุกอยางในองคกรและสังคมได

อยางด ี

     

 

 

 
 

 

 

๑๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูมีความเอาใจใสเพียร

พยายามที่จะทํางานตามเปาหมายที่ตั้งไว 
     

๑๒ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญ

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานหลายดาน และสามารถนําความรูไป

ปรับใชใหปฏิบัติไดอยางกวางขวางครอบคลุม 

     

๑๓ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูสามารถนําวิชาการ 

ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

     

๑๔ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูบริหารงานที่มีความ

ยืดหยุนตามสถานการณที่เกิดข้ึน 
     



๒๔๘ 

            

 หลักนิสสยสัมปนโน  หมายถึง  การมีมุษยสัมพันธดี  มีความสามารถในการครองใจคน 

 

๑๙ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี มี

ความสามารถในการครองใจคน 
     

๒๐ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูสอนงานใหเพื่อน

รวมงานที่ขาดความรู และประสบการณในการทํางาน 

(ทาน) 

     

๒๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูใชคําพูดที่มีประโยชน 

กลาวถูกกาลเทศะ(ปยะวาจา)ในการบริหารงานใน

องคการ 

     

๒๒ ระดับผูบ ริหารนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผู

สงเสริมจริยธรรม  โดยกระทําตัวเองเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับผูอ่ืน (อัตถจริยา) 

     

๒๓ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูบริหารงานและวาง

ตน เสมอต น เ สมอปล าย  ต อ เพื่ อน ร วม ง านและ

ผูใตบังคับบัญชา (สมานัตตา) 

     

๒๔ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรใหคุณภาพชีวิตที่ดี เชน 

สภาพแวดลอมบรรยากาศที่ดี  มีเวลาทํางาน  ภาระงาน  

ทรัพยากรที่เหมาะสม 

     

๒๕ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรใหอภัยผูใตบังคับบัญชา 

เชน การไมเอาโทษในความผิดคร้ังแรก การยอมให

ผิดพลาดเพื่อใหเกิดการเรียนรู 

     

๒๖ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรใหโอกาส เชน 

ความกาวหนาเตบิโต ความทาทายในงาน เปดรับฟง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

     

๒๗ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรใหกําลังใจ เชน การกลาว

คํายกยองชมเชยเมื่อทําดี ชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส เมื่อ

พนักงานทอแท 

     



๒๔๙ 

ตอนท่ี ๓   แบบสอบถามภาวะความเปนผูนําเก่ียวกับ คุณลักษณะภาวะความเปนผูนําของนายทหาร

หญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 

ขอท่ี  

ภาวะความเปนผูนําของนายทหารหญิงช้ันสัญญา

บัตรกองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางย่ิง 

๑. ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะเฉพาะความเปนผูนําระดับของนายทหารหญิงช้ันสัญญา
บัตรกองทัพอากาศ   

คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ   

๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูที่มี

บุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถ

แกปญหาเฉพาะหนาได 

     

๒ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผู

ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบสูง กลาทําในสิ่งที่

ถูกตอง 

     

๓ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูที่มี

วุฒิภาวะเหมาะสม มีอารมณที่มั่นคง ปรับตัวไดด ี

     

                 

                คุณลักษณะภาวะผูนําดานความสามารถ  

๔ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูมี

สติปญญาและไหวพริบปฏิภาณดี 

     

๕ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูมี

สมรรถนะในการทํางานมีทักษะในการจัดการและการ

จูงใจ   

     

๖ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูมี

คุณธรรมในการบริหารจัดการงาน 

     



๒๕๐ 

 

            คุณลักษณะภาวะผูนําดานทักษะทางสังคม   

 ๗ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูมี

มนุษยสัมพันธที่ดี สามารถเขากับผูอ่ืนไดดี 

     

 ๘ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผู

ยอมรับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนอ่ืน ใหความนับ

ถือผูอ่ืน และมีความสนใจรวมกับผูอ่ืน 

     

๙ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศเปนผูที่มี

ทักษะในการติดตอประสานงาน 

     

            ๒. ภาวะผุนําเชิงพฤติกรรมความเปนผูนําของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

                  พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงเกณฑ 

๑๐ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูปฏิบัติงานโดยยึด

ระเบียบกฎเกณฑของกองทัพอากาศอยางเครงครัด 

     

๑๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูสั่งงานตามข้ันตอน

และสายงานตามระเบียบแบบแผนของสายงาน

กองทัพอากาศ 

     

๑๒ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางมีหลักเกณฑ 

     

                 พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงงาน 

๑๓ นายทหารหญิงชั้นสัญญาเปนผูวางแผนการปฏิบัติงาน

ลวงหนาและปฏิบัติงานเพื่อใหงานสําเร็จ 

     

๑๔ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูมอบหมายงานโดย

คํานึงถึงความรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 

สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเขารับการอบรมและ

ศึกษาดูงานทั้งใน และตางประเทศเพื่อนําความรูมาใช

ในการพัฒนางาน 

     

๑๕ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะหลังจากที่ไดมีการ

สั่งงาน 

     



๒๕๑ 

 

 

                 พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงสัมพันธ 

๑๖ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูเอาใจใสในความ

เปนอยูและทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน 
     

๑๗ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูใหเกียรติ ยกยอง

ชมเชย เมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดเปนผลสําเร็จ 

     

๑๘ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูที่มีความเมตตาสูง 

มีลักษณะเปนมิตรกับทุกคน และเปนนักประสานงาน

ที่ดี 

     

             

   พฤติกรรมภาวะผูนําดานมุงประสาน 

 

๑๙ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชารวมมือรวมใจกันในการ

ปฏิบัติงาน จัดใหมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ

เพื่อประสานสัมพันธใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน 

     

๒๐ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูใชวิธีใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือ เมื่อพบขอบกพรองหรือผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานและใหโอกาสปรับปรุงแกไข 

     

๒๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเปนผูประสานความ

ตองการของแตละบุคคลกับเปาหมายขององคการ 

โดยใชวิธีการจูงใจ ทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาไมถูก

บีบบังคับ 

     



๒๕๒ 

ตอนท่ี ๔  แบบสอบถาม ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงระดับผูบริหารนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร

กองทัพอากาศ            

ขอ

ท่ี 

 

ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงของนายทหารหญิง

ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย 

อยาง

ย่ิง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

อยาง

ย่ิง 

๑. การสงเสริมการเรียนรูภายในองคกร กระตุนการใชปญญาและการปรับตัว 

 

๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรสนับสนุนใหผูรวมงานนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาคุณภาพของงาน 

     

๒ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรสงเสริมใหผูรวมงานมี

สวนรวมในการแกปญหาที่เกิดข้ึนดวยวิธีการใหมๆ และ

การสนับสนุนความคิดริเร่ิม 

     

๓ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรแจงขอมูลขาวสารการเป

ลี่นยนแปลงทางการศึกษาแกผูรวมงานไดรับทราบ

สม่ําเสมอเพื่อใหทันตอการเปลลี่ยนแปลง 

     

         
          การสรางโอกาสจินตนาการใหมๆสรางแรงบันดาลใจแกผูตาม 
 

๔ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกระตุนใหผูรวมงานเกิด

ความสนใจที่จะคนหาวิธีการใหมๆในการพัฒนางานให

สําเหร็จลุลวงบรรลุตามเปาหมายและทํางานรวมกัน

เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 

     

๕ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรมองการณไกล แสดง

ความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแน

วาจะบรรลุเปาหมายได 

 

     



๒๕๓ 

๖ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผุรวมงานเปดโอกาสใหผูรวมงานหาจุดเดนและจุด

ดอยขององคกรเพื่อพัฒนางาน 

     

๗ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ประพฤติ

ตัวเปนแบบอยางใหกับผูตาม และเปนที่ยกยอง เคารพ

นับถือ ศรัทธา ไววางใจ จนทําใหผูตามเกิดความ

ภาคภูมิใจเมื่อรวมงานกัน 

     

๘ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ สราง

ความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและกล

ยุทธขององคการ 

     

                   
   การคํานึงถึงปจเจกบุคคล 
 
๙ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ใหความสนใจแก

ผู ร ว มงานทุ กคน  มอบหมายง าน โดย คํานึ ง ถึ ง

ความสามารถของแตละบุคคล 

     

๑๐ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรสงเสริมใหผูรวมงาน

สนใจพัฒนาจุดเดนของตนเอง   
     

๑๑ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร เปดโอกาสใหผูรวมงาน

เขาพบเพื่อปรึกษาหารือและใหคําแนะนํา 
     

 



๒๕๔ 

ตอนท่ี ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสรางคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคและ   
             ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลัก  ปาปณิกธรรม ๓ 
 
๑.  การเสริมสรางคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ควรเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๒.  การเสริมสรางคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ดานจักขุมา: การมีปญญามองการณไกล รูจักเหตุผลท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน  ควรเปน
อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๓. การเสริมสรางคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ดานวิธูโร : ผูนําท่ีจัดการธุระไดดี มีความเชี่ยวชาญในงาน ควรเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๔. การเสริมสรางคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ดานนิสสยสัมปนโน : ผูนําท่ีมีมนุษยสัมพันธดีมีความสามารถในการติดตอประสานงาน
ใหงานสําเร็จลุลวงไปได ควรเปนอยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
**** ขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม* 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
ประมวลภาพการสัมภาษณเชิงลึก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 

   วาท่ี ร.ท.สุวรรณ แปนเพ็ชร ผูจัดการสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

      นายบุญชู เหมือนมีโชค รองประธานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

 



๒๕๗ 
 

 

 

นางสาวสุทิน คงแสงพันธ กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

    นางสาวมะลิ ฉัตรแกว คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 



๒๕๘ 
 

 

          นางสังวร ฉ่ําศรี กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

 

 

 

     นายวิรัตน พวงศิลป 

 

 

ประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 



๒๕๙ 
 

 

นายบุญเลิศ ออนไหว ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 

      นายสํารวย ชูรัพย ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคกจํากัด 

 

 



๒๖๐ 
 

 

      นายวัฒนะ โกษะ คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

   นายสําราญ พงพุฒิพัฒน ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคกจํากัด 

 

 

 



๒๖๑ 
 

 

      นางสาวนิตยา โอสถจันทร เจาหนาท่ีบัญชีสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

 

     นายสําราญ พงพุฒิพัฒน ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคกจํากัด 

               นางอรษา แสงลํ้า ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 



๒๖๒ 
 

 

           นางจรัญ พวงขาว ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคกจํากัด 

 

         นายฐปกร พวงศิลป ผูชวยการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

  นางสาวภุมราวรรณ จันทกระ เจาหนาท่ีการตลาดสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 



๒๖๓ 
 

 

      นายสําลี อางบัว กรรมการดําเนินงานสหกรณการเกษตรสามโคก จํากัด 

 

 นายสุรินทร ฉัตรแกว เลขานุการณสหกรณการเกษตรสามโคกจํากัด 



๒๖๔ 
 

 

           นายสํารวย ชูรัพย ประธานกลุมสหกรณการเกษตรสามโคกจํากัด 

 



ประวัติผูวิจัย 

 

 

 
ช่ือ - สกุล :  นายไพบูลย  สายดวง 
 
วัน/เดือน/ปเกิด : ๔  มิถุนายน  ๒๔๙๘ 
 
สถานท่ีเกิด :                ๓๑/๑ ตําบลบางกระบือ  อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   
 
ท่ีอยูปจจุบัน :  ๓๑/๑ ตําบลบางกระบือ  อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   

 
ประวัติการศึกษา/อบรม :  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
    
ตําแหนงปจจุบัน : เกษตรกร (ทํานาและปลูกแคนตาลูป) 
                                          ประธานสหกรณการเกษตร สามโคก จังหวัดปทุมธานี 
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