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กัญชา : มิติพืชเศรษฐกิจ 
Cannabis dimensional plants 

นายอภิวัฒน์ จ่าตา๑   
Apiwat Jata 

บทคัดย่อ 
  

“กัญชามิติพืชเศรษฐกิจ” นับว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เป็นอีกหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง และไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ
และเริ่มยอมรับการใช้ประโยชน์จากกัญชามากขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจต่างๆ ที่ถึงแม้ว่าทางการจะ
ยังไม่ยอมให้สินค้าอ่ืนๆ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ บรรดานักลงทุนและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต และจําหน่ายกัญชาโดยตรง หรือผู้ผลิตอาหาร และ
เครื่องดื่มต่างก็เล็งเห็นถึงโอกาส และหันมาให้ความสนใจถึงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
กัญชาเป็นส่วนผสมกันเป็นอย่างมาก เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ และขยายตลาดสินค้าของตนทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศที่สามารถสร้างกําไรได้มาก ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องในแง่
ของกฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ที่ต้องมีการผ่อนปรนเพ่ือปลดล็อกกันต่อไป 
 
 
ค าส าคัญ :กัญชา, พืชเศรษฐกิจ, กัญชามิติพืชเศรษฐฏิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑
 นายอภิวัฒน์ จ่าตา 
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Abstract 

 "Cannabis dimensional economic crops" Considered to be a very watchful 
market, it is another industry to watch. And not just in the United States only. Many 
countries around the world are interested and are beginning to accept more and 
more benefits from cannabis. Especially in various business sectors Although the 
authorities still do not allow other products. That has cannabis as a legal ingredient. 
But investors and entrepreneurs involved, whether they are manufacturers And sell 
cannabis directly. Or food manufacturers And beverages are all seeing opportunities. 
And turned their attention to the marketing channels of products that use cannabis 
as a mixture. To expand the business And expand the market for their products both 
domestically And abroad that can generate a lot of profit. In this regard, Thailand is 
still a matter of concern in the category 5 of the narcotics law which must be lenient 
to unlock. 

 Keywords :  Cannabis, Economic crops, Cannabis dimensional plants 
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๑. บทน า 
โลกเริ่มเปลี่ยนกระบวนทัศน์การมองกัญชา จับยาเสพติดเลวร้ายกลับกลายเป็นยารักษา

โรคให้หายกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
กัญชาจากเชิงลบให้กลายเป็นบวกในต่างประเทศมีกฎระเบียบแบบแผนการรักษาด้วยกัญชาต่างจาก
ประเทศไทยทีเ่ป็นจุดกําเนิดสายพันธุ์กัญชาที่นับว่าดีที่สุดในโลกแต่ยังถือว่าเป็นยาเสพติดกัญชาได้รับ
การยอมรับในฐานะยารักษาโรคได้หลากหลาย ขณะที่หลายประเทศได้แก้ไขกฏหมายถอดกัญชาออก
จากยาเสพติด เอาไปใช้เป็นยารักษาโรคบางประเทศได้เปิดให้ใช้กัญชาเพ่ือการสันทนาการ คลาย
เครียด รวมถึงให้ประชาชนปลูกกัญชาที่บ้าน เพ่ือใช้เป็นสมุนไพรรักษาตัวเองได้๒ 

รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก กว่า ๓๐ประเทศแล้ว ที่ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ือนําไปรักษาผู้ป่วย รวมทั้ง อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ชิลี, โคลอมเบีย, 
โครเอเชีย, ไซปรัส, ฟินแลนด,์ เยอรมนี, กรีซ, อิสราเอล, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มาเซโดเนียเหนือ, นอร์เวย์, 
เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, เปรู, โปแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์ และไทย ซึ่งเป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่
อนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย๓ 

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ กัญชาถือเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
ฯลฯ แต่บางประเทศ กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งทางการแพทย์ เพ่ือความ
บันเทิง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการออกกฏหมายให้มีการใช้กัญชา
ทางด้านสันทนาการได้ถูกกฏหมาย และเปิดให้ปลูกกลางแจ้งได ้

ประเทศไทยกัญชาถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาตั้งแต่ในอดีตจากหลักฐานการใช้ยา
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ในตํารับศุขไสยาศน์จนกระทั่งประกาศเป็นยาเสพติดประเภทที่ ๕ เมื่อ ๔๐
กว่าปีที่แล้ว  กระทั่งได้มีการปลดล็อคเพ่ือการแพทย์เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ปัจจุบันประเทศ
ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ประเด็น
เกี่ยวกับกัญชาได้รับความนิยมมีการให้ความสําคัญจากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สามารถผลักดันกัญชาเพ่ือการแพทย์จนสําเร็จ หลายโรงพยาบาลสามารถจ่ ายยาที่สกัดจากน้ํามัน
กัญชา ผู้ป่วย ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งของนโยบายเปิดกว้างในเรื่องกัญชาเสรีเพ่ือ
การแพทย์ ถือได้ว่านับเป็นการปฏิวัติวงการทางแพทย์ไทย ที่นําไปสู่การผ่อนปรนมาตรการในการ
กํากับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์มากขึ้น ยังคงมีความพยายามมาขับเคลื่อนให้ความรู้ด้านกัญชา
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางในการใช้กัญชาเป็นยารักษา

                                                           
๒ สมยศ กิตติมั่นคง, กระท่อมและกัญชาทางการแพทย์. ,(กรุงเทพฯ : โกกรีน โซเชียล เวนเจอร์, 

๒๕๖๒) หน้า ๑ 
๓ สมยศ ศุภกิจไพบูลย์, กัญชายาวิเศษ,(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๖๒) หน้า ๑๖๗-๑๗๔ 
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โรค และมีการเสนอนโยบายในการผลักดันให้ประชาชนชาวไทยสามารถปลูกกัญชาได้อย่างเสรี ทั้งใน
ด้านการแพทย์ และเป็นพืชที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต 

๒.จุดเริ่มต้นกัญชายาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ 

ตลอดช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมา จากกระแสสังคมโลก รวมทั้งในประเทศไทยได้มีการพูดถึง
เรื่องการปลดล็อคให้มีการนําพืชกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันประเทศที่กัญชาได้รับการ
รับรองอย่างถูกกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่๔ 

๑) ประเทศท่ีรับรองกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์ ๓๓ ประเทศ 
๒) ประเทศรับรองกัญชาเพื่อสันทนาการ ๖ ประเทศ และ 
๓) ประเทศรับรองกัญชาอย่างเสรี ๓ ประเทศ 
สําหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย

เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑) ตั้งแต่ตอนต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากรายงาน The Global Cannabis Report ของ Prohibition 
Partners ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชั้นนําระดับโลก คาดว่า มูลค่าตลาดกัญชา
ทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 
๒๕๖๗ แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์มีสัดส่วนราวร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด 
และอีกร้อยละ ๔๐ เป็นตลาดกัญชาเพ่ือการสันทนาการ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เริ่มมีบริษัทยักษ์ใหญ่
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของโลก สนใจที่จะใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ดังกล่าว ส่งผลให้คาดว่า ในระยะข้างหน้า มูลค่าตลาดกัญชาโลกจะเติบโตและกระจายไปในหลาย
ธุรกิจมากขึ้น 

หากมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมี
การจําหน่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์ของไทยน่าจะมีมูลค่าราว ๓,๖๐๐-
๗,๒๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๔ซึ่งยังมีขนาดที่เล็กมากหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๐๒-๐.๐๔ 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือถ้าเทียบกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาด
กัญชาเพ่ือการแพทย์ขนาดใหญ่ของโลก มีมูลค่าไม่ต่ํากว่า ๑ แสนล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าตลาดกัญชา
เพ่ือการแพทย์ของไทยในระยะกลางถึงยาวอาจจะยังไม่สามารถประเมินได้ ขึ้นอยู่กับผลตอบรับที่ได้
จากการรักษาคนไข้ กล่าวคือ หากผลการใช้กัญชาช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานขึ้น ก็
น่าจะทําให้มูลค่าตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากผลการ

                                                           
๔ ศูฯย์วิจัยกสิกร, “กัญชา” จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทย ได้หรือไม่? เข้าถึงข้อมูลจาก : 

https://kasikornresearch.com/th/      analysis/k-social-media/Pages/FB-Cannabis-14-01-20.aspx (เมื่อ
วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

https://kasikornresearch.com/th/
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ใช้กัญชาไม่ได้ช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือแตกต่างไปจากเดิม มูลค่าตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์
ก็อาจจะไม่ได้เพ่ิมข้ึน 

๓. กัญชามิติเศรษฐกิจในต่างประเทศ 

ตลาดกัญชาเป็นตลาดที่น่าจับตามอง เพราะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผ่อนปรนทาง
กฏหมายของประเทศใหญ่ ในตะวันตก เช่น แคนาดา และอเมริกาในบางรัฐ โดยมีการคาดการณ์ว่า 
ตัวเลขของตลาดกัญชาอาจมีมูลค่าสูงถึง ๗.๕ หมื่นล้านดอลลาร์ และที่สําคัญอาจมีมูลค่าตลาด แซง
หน้าอุตสาหกรรมน้ําอัดลมได้ในปี 2030 

อุตสาหกรรมกัญชากําลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในหลาย
ประเทศ ซึ่งหันมาจับธุรกิจและลงทุนในธุรกิจกัญชาอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติกฎหมายเกี่ยวกับ
กัญชาในหลายประเทศ 

ในปี 2017  งานศึกษาของเว็บไซต์หางานในอเมริกาพบว่า “การโพสรับสมัครงานใน
วงการกัญชาสูงกว่าวงการไอทีเกือบเท่าตัว” ปัจจัยหลักๆคือการทําให้กัญชาถูกกฎหมายในหลายรัฐ 
โดยเฉพาะ California ปัจจุบันคนที่ทํางานใน อุตสาหกรรมกัญชาในอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย
มีจํานวน ๒๓๐,๐๐๐ คน ส่วนในปี 2021 เป็นปีที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ากัญชาจะถูกต้องตาม
กฎหมายในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาและมูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จะสูงขึ้นไปถึง  ๒๑ล้านดอลลาร์ และ
มากกว่านั้นจะเกิดการจ้างงานกว่า ๔๑๓,๙๘๘ ตําแหน่งอีกด้วย 

ในยุค AI ที่มีหุ่นยนต์เข้าแย่งงานมนุษย์ทําด้วยหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่การทํางานของ
มนุษย์อย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่ใช่ทุกสายงาน แต่กัญชากําลังจะเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในไม่ช้านี้ ที่
สําคัญคือเกิดการจ้างงานคนจริงๆ ทั้งนี้อัตราการจ้างงานด้านการค้าโดยเฉลี่ย ๒๑%  ต่อปีไปจนถึงปี 
๒๕๖๕ ไม่เพียงแค่จํานวนคนซื้อที่เพ่ิมขึ้นจะทําให้เรื่องเศรษฐกิจเติบโตแต่มองตามหลักเศรษฐศาสตร์
ถ้าคนอยากได้เยอะขนาดนี้เพ่ิมตามตัว ธุรกิจก็ต้องขยาย การจ้างงานต้องเพ่ิมตามตัวคิดเป็น ๒๑ % 
ต่อปี 

เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในอนาคตอย่างด้านสุขภาพที่ใครก็มองว่า
แรงในยุคที่คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพกลับพบว่า มีตัวเลขห่างกันมากเพราะคาดคะเนว่าอุตสาหกรรม
ด้านสุขภาพจะเติบโตเฉลี่ยแค่ ๒ % ต่อปีเท่านั้น สําหรับพ้ืนที่กัญชาเสรีพืชชนิดนี้ยกคุณภาพชีวิตการ
สร้างงานให้กับคนอีกหลายแสนคน 

กระแสความนิยมในสาร CBD ที่เพ่ิมขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการแปรรูป รวมถึงภาพลักษณ์ของกัญชาที่เป็นพืชสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่ง เป็นปัจจัยที่
ตลาดกัญชาในอเมริกาขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต โดยจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ออกสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ใน
เรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเทศชั้นนําทั่วโลกคาดการ์มูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือ
คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐๓.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๗ แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพ่ือการแพทย์มี
สัดส่วนราวร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด และอีกร้อยละ ๔๐ เป็นตลาดกัญชาเพ่ือการ
สันทนาการ 

อย่างไรก็ตามหลายประเทศกัญชายังคงเป็นพืชที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย 
Opium Act ปี 2002 ซึ่งการปลูกและการแปรรูปมีเพียงหน่วยงาน OMC เท่านั้นที่จะสามารถ
ดําเนินการได้ จึงหันมาปลูกกัญชงที่มีสาร CBD ต่ํากว่า ซึ่งในส่วนของกัญชงในเนเธอร์แลนด์มีพ้ืนที่
เพาะปลูกลดลงหลังจากท่ีสหภาพยุโรปหยุดให้เงินช่วยเหลือพิเศษภายใต้ CAP ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้น
มา ทําให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ได้รับการสนับสนุนและมีราคาสูงกว่าโดยเฉพาะพืชที่ใช้ใน
การผลิตพลังงานชีวภาพ๕ 

๔. ทิศทางและแนวโน้มกัญชาทางการแพทย์สู่พืชเศรษฐกิจไทย 

กัญชามิติเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ได้เปิด ว่าให้ทํา
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องกัญชาได้ จึงทําให้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจะต้องเน้นระบบการขออนุญาต 
เพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความชัดเจนจึงจะสามารถทําให้สามารถบริหารจัดการการปลูกจน
ไปถึงการจําหน่ายให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ได้ โดยใช้โมเมลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ทําให้
กระบวนการและดําเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศหรือนําต่างประเทศได้ นอกจากนี้หากจะทําให้พืช
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ แก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมไทยได้ ต้องมีการแก้กฎกระทรวง และต้องคํานึงเรื่องการตลาดตลาดและ การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วย 

อนึ่ง ปัจจัยสําคัญที่ทําให้กัญชาทางการแพทย์และมิติเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ 
คือ การที่กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งแท้จริงแล้วประเทศไทยมีศักยภาพทางการ
แข่ง บุคคลกร และวัตถุดิบที่ดี  ดังนั้น เพ่ือทบทวนการดําเนินงานนโยบายกัญชาเพ่ือการแพทย์
และกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจให้บรรลุตามเป้าหมายปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้ จึงต้องมี
การแก้กฎกระทรวงและอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพ่ือให้เท่าทันและรองรับกับสถานการณ์ในบริบท
ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยต้องแก้กฎหมายให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยต้องดึงกัญชาออกจากพ.ร.บ.ยาเสพ
ติด แต่ต้องเป็นพืชที่ควบคุมไม่ให้นําไปเสพเป็นยาเสพติด ปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกได้ ทั้งนี้

                                                           
๕สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pd
f&title=559598&cate=831&d=0 (เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) หน้า ๔-๕ 

https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0
https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/559598/559598.pdf&title=559598&cate=831&d=0
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เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ดําเนินการเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวทั้งในด้านการปลูกการแปรรูป รวมไปถึง
การส่งออกหรือจัดจําหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือเศรษฐกิจ และกฎกระทรวงเสนอ
กรรมการยาเสพติดให้โทษพิจารณา 

ดังนั้นนโยบายกัญชาเพ่ือการแพทย์ และมิติของพืชเศรษฐกิจ จะต้องเน้นระบบการขอ
อนุญาต เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความชัดเจน จึงจะสามารถทําให้สามารถบริหารจัดการการ
ปลูกจนไปถึงการจําหน่ายให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ได้ โดยใช้โมเมลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
(Medical Hub) เกี่ยวกับการรักษาด้วยกัญชา ซึ่งถือว่ายังอยู่ในกรอบภายใต้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ยา
เสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ ใน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่มีเจตจําจํานงเปิดให้ให้ใช้ทางการแพทย์เรื่อง
ของสุขภาพและสปา แต่ในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน มิติพืชเศรษฐกิจยังติดในแง่ของกฎหมาย น่าจะมีการ
ทําให้กระบวนการและดําเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่
อุปทานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศหรือ นําต่างประเทศได้ เพราะประเทศไทยมี
ยาตํารับแผนไทยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 

๕. ข้อจ ากัดกัญชาสู่พืชเศรษฐกิจไทย 

สําหรับกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจนั้น ปัจจุบันยังติดในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ จึงทําให้ไม่
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นจึงต้องมีการแก้กฎกระทรวงและกฎหมายเพ่ือให้เท่าทันและรองรับกับ
สถานการณ์ในบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ดําเนินการเดินหน้าได้อย่าง
คล่องตัวทั้งในด้านการปลูกการแปรรูปรวมไปจนถึงการส่งออกหรือจัดจําหน่าย การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือเศรษฐกิจ และประเทศไทยต้องมีความตื่นตัวองตระหนักถึงความสําคัญมากขึ้น มี
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หยุดจํากัดขอบเขตตนเองด้วยข้อกฎหมายต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทั้งทางด้านการแพทย์ และในเชิงเศรษฐกิจ 

การขับเคลื่อนมิติกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากกฎหมายยัง
ไม่ได้เปิดให้ทําเรื่องกัญชาเชิงเศรษฐกิจได้ ต้องมีการปรับแก้กฏหมายอาจใช้ช่องของการแพทย์ และ
สาธารณสุข แล้วค่อยไปต่อในเรื่องของด้านเศรษฐกิจ ถ้าทําในเรื่องของด้านการแพทย์แล้วค่อยต่อไป
สาธารณสุข ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจตามมา๖ 
 
 
 
 
                                                           

๖ พรรคภูมิใจไทย. เอกสารรายงานการสรุปผลการประชุมเชิงปกิบัติการ “นโยบายกัญชาเพื่อ
การแพทย์และกัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจ” (๒๕๖๓)หน้า ๗๒ 



๓๒๘ 
 

๖. สรุป 
ประเทศไทยกัญชามิติพืชเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องต้องพยายามผลักดัน ด้วยข้อจํากัดใน

เรื่องของกฎหมาย ที่ต้องปลดล็อกออกจากเสพติดประเภทที่ ๕ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยเริ่มมีความ
ชัดเจนที่เริ่มมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ประเทศ โอกาสการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจยังไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก กัญชาก็ยังถือเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 ยังต้องมีการ
ขออนุญาต ควบคุมการปลูกและการผลิต และต้องใช้เมล็ดพันธุ์รับรองและขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
พันธุ์พืช ซึ่งมีส่วนผสมของสาร THC ไม่เกิน ๐.๓% ยังค่อนข้างเข้ม ถือเป็นความท้าทายในการขยาย
การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ โดยใช้โมเมลที่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางสุขภาพ ทําให้กระบวนการและ
ดําเนินการ ทันต่อบทเฉพาะกาล ๕ ปี โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 

๗. ข้อเสนอแนะ 

๑. กัญชามิติเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องรีบดําเนินการ และต้องมีการแก้กฎหมายให้กัญชา
ออกจากยาเสพติด แต่จะต้องเป็นลักษณะของการนํามาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชน 

๒. เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายทางการแพทย์และมิติเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
ตามเป้า ทั้งให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ได้ปลูก และในเชิงเศรษฐกิจ รัฐบาลจะต้องปรับแก้กฎหมาย และ
กฎกระทรวงโดยเร็ว 

๓. กัญชาทั้งในการแพทย์และมิติเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องเกิดจากความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ต้องสร้างความเข้าใจกับทุกองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันในผลักดัน 
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การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธ 
THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY ENTERPRISES OF BUDDHIST 

 
ทัศมาวดี  ฉากภาพ๑ 

 
บทคัดย่อ 

ความส าคัญของวิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ
เศรษฐกิจฐานราก เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัว จากการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนของประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณ
วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและก็มีวิสาหกิจชุมชนที่เลิกกิจการไป
เนื่องจากขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แนวทางหนึ่งในการสร้างความยั่งยืน
ให้กับวิสาหกิจชุมชน ต้องค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ซึ่งการน าหลักจักร 4 มาพัฒนาเป็นแนวทางในการเรียนรู้
ผสานกับแนวคิดวิสาหกิจชุมชนจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จน าไปสู่ชุมชน
เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได ้

ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชน, การพัฒนา, วิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑เทศบาลเมืองอโยธยา เลขท่ี 222 หมู่ที่ 4 ต าบลไผ่ลิง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 



๓๓๑ 

 

ABTRACT 

 The importance of community enterprises is to create a good 
immune system for the foundation economy. Is to create income for the 
family from the development of all sectors to create community 
enterprises to occur in all communities of the country. As a result, there 
are a large number of community enterprises and there are many 
community enterprises that have been closed due to lack of continuous 
support. One way to create sustainability for community enterprises. 
Must consider local knowledge and the development of the group's 
operating process. The application of 4 principles to develop as a 
learning guide combined with the concept of community enterprise will 
result in success, leading to the strength of the community. And can be 
self-reliant. 
Keyword: Community Enterprises, Development, Buddhist 
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๑.บทน า 
ในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนด ารงอยู่ได้โดย

มีความเกี่ยวพันกับการเกษตรท าการผลิตแบบดั้งเดิม ที่อาศัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
และเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาการพัฒนาประเทศ เป็นไปตาม
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนาตาม
แนวคิด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการตลาดและการส่งออก ส่งผลให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพ่ือยังชีพ 
มาเป็นการผลิตเพ่ือการค้า ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มุ่งเน้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักในผลิตภัณฑ์๒

 

เมื่อประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการเงิน มีการเข้ามาของเงินลงทุน
จากต่างประเทศ ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง จนเกิด
เศรษฐกิจฟองสบู่ท าให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าในช่วงปี พ.ศ.2540 หรือ “วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง”๓ วิกฤตการณ์
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ งกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยกลับไปหารากฐานเดิม คือ ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี๔ ต่อเนื่องด้วยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๑ (พ.ศ.2552 - 2559) มุ่งเน้นการพัฒนา
                                                           

๒ชยาพร วัฒนศิริ และคณะ,2553 รายงานการวิจัยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แบบวิถีชุมชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

๓กษมาพร พวงประยงค์, แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(มกราคม - มิถุนายน 2556) หน้า 108 – 120. 

๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 (พ.ศ.2540 - 2544), [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : 

https://www.nesdc.go.th [6 พฤษภาคม 2563] 
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คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทุกคนได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถและมีทักษะการประกอบอาชีพ๕ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือความความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และ “การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ที่เป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้๖ ดังนั้นชุมชนจึงต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งพ่ึง
ตัวเองได ้

 

๒.วิสาหกิจชุมชน   

วิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มี
เอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการด าเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
แต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548 จึงได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  19 
มกราคม พ.ศ. 2548 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นแนวทางที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างระบบการพ่ึงพาตนเองให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน๗ 

แนวคิดวิสาหกิจชุมชน การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริม
สนับ สนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่ง
จ านวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการส่งเสริม
                                                           

๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2552 - 2559), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.nesdc.go.th [6 พฤษภาคม 2563] 

๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.nesdc.go.th [6 พฤษภาคม 2563] 

๗ กรมส่งเสริมการเกษตร, วิสาหกิจชุมชนน่ารู้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://www.sceb.doae.go.th [6 พฤษภาคม 2563] 

http://www.sceb.doae.go.th/
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ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ การสร้าง
รายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ซ่ึงมีลักษณะส าคัญของวิสาหกิจชุมชน คือ ชุมชนเป็น
เจ้าของและผู้ด าเนินการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ 
ทรัพยากร ทุนแรงงานในชุมชน เป็นหลัก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม
ของชุมชน อาศัยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากลเป็นส าคัญ
บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นรูป
หัวใจ ผลลัพธ์ที่ได้คือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมายของ
วิสาหกิจชุมชน 

หลักการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คือ การท าให้สินทรัพยข์องชุมชน
กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพ่ือน าไปสู่สินค้าของชุมชน ท าให้เกิดรายได้และ
กลายเป็นสินทรัพย์ของชุมชนเพ่ือให้รากฐานเศรษฐกิจมั่นคงซึ่งมาจากภูมิปัญญา
ของชุมชนเอง ซึ่งหน่วยงานระดับท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็น
หน่ ว ย ง านที่ ใ กล้ ชิ ดกั บประชาชน ใน พ้ืนที่  ได้ รั บการกระจายอ าน าจ 
(Decentralization) มีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
การอ านวยความสะดวก การจัดสวัสดิการ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยบูรณาการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือแก้ไขปัญหาระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ด าเนินงานแบบอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความเข้าใจใน
แนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเรียนรู้และพ่ึงพาตนเองได้ 
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๓. แนวทางการพัฒนาวิสาหากิจชุมชน 
เพ่ือขจัดความยากจน ส่งเสริมการพ่ึงพาตน  ลดการว่างงาน การ

พัฒนาสินค้าและบริการให้เติบโต มุ่งให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายการ
บริการขั้นพ้ืนฐานในชุมชน จ าเป็นที่จะต้องใช้ยุทธวิธีการพัฒนาหลายด้าน
ประกอบกัน ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกของชุมชน การสร้างโอกาส สร้างกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา แก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างตรงประเด็น (ปัญหารุนแรงที่ท าให้คนต้องมา
รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรวมพลังในการขจัดปัญหาของตนเอง เช่น ความ
ยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ า  ความเป็นธรรม ภัยธรรมชาติ เป็นต้น) การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ิมมูลค่า โดยมีความเหมาะสมกับศักยภาพและเงื่อนไขในพ้ืนที่ 
ซึ่งแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถก้าวสู่
การตลาดไดม้ั่นคง คือ 

๑) การพัฒนาบุคลากร หน่วยงานท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุน
ด้านการพัฒนาความรู้แก่วิสาหกิจชุมชน เช่น จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม สมาชิกมีความสมานฉันท์สามัคคีและความร่วมมือกันไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งการประชุมร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
บริหารทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการติดตามข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค 

๒) การพัฒนาเครือข่าย หน่วยงานท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ให้วิสาหกิจชุมชน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก ประกาศยกย่องเชิดชูให้คุณค่าแก่
วิสาหกิจชุมชน เช่น เป็นสโลแกนประจ าท้องถิ่น หรือการหาพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้า
และบริการนอกพ้ืนที่ และการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มน าสินค้าไปจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางอ่ืน เพ่ือเป็นการกระจายสินค้า 

๓) การพัฒนานวัตกรรม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือครื่อง
เครื่องจักรในขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้า ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอด
แนวทางปฏิบัติสู่วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดอบรมให้ความรู้การ
สร้างเพจสินค้าออนไลน์ การถ่ายภาพโฆษณาสินค้า รวมถึงการเขียนอธิบายสินค้า
ให้น่าเชื่อถือ โดยการประยุกต์ใช้ Social เข้ามาช่วยในการขยายช่องทางการตลาด 
รวมทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวัตถุดิบ การผลิตให้ได้มาตรฐาน ตาม
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ประเภทสินค้า อย. หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพ่ือเพ่ิมมูลค้าและดึงดูดจุดสนใจแก่ผู้บริโภค 

๔) การพัฒนางบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐหรือ
ท้องถิ่นให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งมีการสื่อสาร 
เปิดเผยข้อมูลการเงินบัญชีอย่างสม่ าเสมอพิจารณาจากสินทรัพย์ เงินทุนหมุนเวียน 
หนี้สิน รายได้ ก าไร ขาดทุน และเงินปันผล 
 
๔.วิสาหกิจชุมชนวิถีพุทธ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมหรือหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเพ่ือ
พัฒนาสังคม ซึ่งหลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จ คือ จักร 4 เป็นหลักธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจวงล้อน าสู่
เป้าหมาย เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย๘ 

(1) ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม) การจัดตั้ง
วิสหากิจชุมชน ควรเลือกสถานที่ที่มีบริบทมีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการ
ด าเนินการในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนที่มีความ
พร้อมในด้านคมนาคมไปมาสะดวก เอ้ืออ านวยหลายด้านกับประชาชน 

(2) สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เสวนาคบหาบุคคลภายนอกชุมชนหรือสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยหน่วยงานท้องถิ่นจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน า
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาปรับใช้ให้
สอดคล้องรวมถึงหมั่นประชุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค 

(3) อัตตสัมมาปณิธิ  (ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูก
ทาง) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผลิตเป็นสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ รวมทั้งถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ

                                                           
๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวล

ธรรม, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา https://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=140 
[6 พฤษภาคม 2563] 
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ทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การใช้ช่องทางจ าหน่ายผ่านเทคโนโลยีในทางที่
ถูกต้อง 

(4) ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิม
ดี, ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น) การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส าคัญ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน เกิดจากท่ี
ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุนแรงงานในชุมชน 
เป็นหลัก เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ดังนั้น การด าเนินการของ
สมาชิกกลุ่มต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะ
ท าให้สมาชิกกลุ่มและวิสาหากิจชุมชนอยู่รอด 
  
๕.บทสรุป 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์บริบทพ้ืนที่
ที่มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ศึกษาปัญหา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้น าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ให้ เหมาะสม โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความพอเพียง รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผนวกกับแนวคิดสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แต่อย่างไรก็ตาม 
วิสาหกิจชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถ
ของสมาชิกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองภายใต้
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา น าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดุจวงล้อน าสู่
เป้าหมาย โดยการพัฒนาควบคู่กับด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ 
ทรัพยากร วัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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Human capital development of police officers Provincial Police 
Region2 in accordance with the integrate at Principles 

บุญชิรา ภู่ชนะจิต๑ 
Bunchira Phuchanajita 

 
บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์การเขียนบทความนี้  เ พ่ือน าเสนอวิธีการพัฒนา 

ความสามารถ บทบาท และทักษะในการบริการประชาชน เพ่ือปกป้องและ
ป้องกันความปลอดภัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาคสอง โดยการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ในการบริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่  โดยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่น ในการตรวจสอบและป้องกันโจรกรรม และยาเสพติด
ผิดกฎหมายในแต่ละชุมชนในภาคสองนี้ การฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการ
สืบค้นหาอาชญากรรม โดยใช้เทคโนโลยียุคใหม่และปฎิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 
โดยวิธีการปฎิบัติภารกิจเชิงรุก และตอบแทนรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดี
เยี่ยม ที่สามารถลดอาชญากรรมลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการบริการของ
จเรต ารวจต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ เสียสละ และปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่า
เทียมกัน ตามกฎหมายบัญญัติ  
   
ค าส าคัญ : ป้องปรามอาชญากรรม , โปร่งใส , ใช้กฎหมายเท่าเทียมกันอย่างเป็น
ธรรม  
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ABSTRACT 
 

The objective of this article is to present how to develop 
the compendium and skill to services the people to protect and 
prevent the security of the people province police zone 2 by 
applying the Buddha Dharma principles in able to service the people 
in lune with their duties, by ways of enforcing the strict law to search 
and prevent the robber and illegal drugs in each community in this 
zone. Training the using of new technology to detect the crimes by 
having the modern technologies and work as professionals by way of 
proactive performance and giving the reward to the best service 
officers service in able to minimize the crimes. However, the service 
management of the police officers have to stand on the principles of 
honesty sacrifice and treat the people equally by Law.  
Key words : Crime prevention, transparency, enforcement of law 
equally and equity  
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๑. บทน า 
ในทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กร สถาบัน ชุมชน หรือแม้กระทั่ง

ครอบครัว ล้วนแต่ต้องการสมาชิกที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งสิ้น  สังคมจะ
พัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสังคม และ
สังคมใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ก็จะง่ายต่อการพัฒนาและเป็นสังคมที่มี
ความเจริญก้าวหน้าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

การพัฒนาทุนมนุษย์๒ (Human Capital Development) จึงเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ เพราะ
ความสามารถตลอดจนทักษะหรือความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคน
ที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง สามารถน ามาเนรมิตสร้างและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่นักคิดได้ท าการศึกษา โดยจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันทุน
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่า อันเป็นสิ่งที่ท าให้องค์การนั้น  มีทุน
มนุษย์ที่แข็งแกร่งและมีศุกยภาพทรงประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างพัฒนาทุน
มนุษย์ถือเป็นการลงทุนเช่นเดียวกันกับการลงทุนปกติ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนคืนมา
ทีหลัง แต่การลงทุนด้านพัฒนาทุนมนุษย์นี้ สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาไม่ได้อยู่ในรูป
ของตัวเงิน แต่เป็นความสามารถของบุคลากรในองค์การ ที่สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นก าไรที่ต่อยอดให้องค์การเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์การต้องตระหนัก และให้ความส าคัญต่อการสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในการท างาน สร้างความเชื่อมั่นว่า พวกเขาจะได้รับการ
พัฒนา มีความก้าวหน้าในชีวิต เพ่ือให้สามารถดึงศักยภาพภายในของแต่ละบุคคล 
ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนมนุษย์ออกมาใช้ในการท างาน เสริมสร้างความเจริญเติบโต 
น าไปสู่ผลลัพธ์ หรือเป้าหมายขององค์การ และเป็นการป้องกันไม่ให้ทุนมนุษย์
เหล่านี้ น าไปใช้เป็นประโยชน์กับองค์การอื่นหรือองค์การที่เป็นคู่แข่ง 
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๒. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) นั้น จัดเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งและเป็น

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งตามปกติแล้ว ไม่สามารถวัดเทียบ
เป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ แต่สามารถแปลงสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัด
เทียบมูลค่าออกมาได้ และยังสามารถท าให้เกิดสภาพคล่องได้อีก๓ ซึ่งการวัดเทียบ
มูลค่าที่สามารถวัดได้ในความเป็น ทุนมนุษย์ (Human Capital) นั้นจะหมายถึง 
เทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะซึ่งติดตัวคนในองค์การ และมีความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะเชิงเทคนิค นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และสมรรถนะในการเป็นผู้ น า  ซึ่ งจะมีความสัมพันธ์กับทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) โดยทฤษฎีทุนมนุษย์ จะมีเป้าหมายเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ใน
เบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน เพ่ิมแรงจูงใจ และความ
ผูก พันของพนั กงาน   ซึ่ งทฤษฎีนี้ เ กิ ดขึ้ นจากภาระหน้ าที่  การจั ดการ 
(Management) ๔ ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organization) การน า (Leading) และการก ากับ ควบคุม ดูแล (Controlling) 

หลักการส าคัญที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ คือ KUSAB MODEL๔ 
ประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องครอบคลุม
ปัจจัยท าให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม มีความรู้ในหัวข้อ เนื้อหาสาระหรือ
หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม และสามารถที่จะน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการปฏิบัติ งานได้  ความเข้าใจ (understanding) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่ท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 
มีความเข้าใจว่าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรม มีความจ าเป็นอย่างไร 
ท าไมหรือปฏิบัติเช่นนั้น สามารถน าไปใช้ได้อย่างไร กล่าวได้ว่า นอกจากจะรู้ใน
เรื่องนั้น ๆ แล้ว จะต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ด้วย ต้องก่อให้เกิดทักษะ (Skill) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
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และฝึกอบรม มีทักษะ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลัก ถูกวิธี และ
ถูกต้อง จะเป็นการลดความสูญเสียและปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ เพ่ือจะท าให้
เกิดผลจากการปฏิบัติงานที่ดีและประสิทธิภาพต่อองค์การมากที่สุด  เกิดทัศนคติ 
(Attitude) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาและฝึกอบรมมีความเข้าใจในองค์การ หน่วยงานเพ่ือนร่วมงาน และ
การปฏิบัติงานมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องาน เพ่ือนร่วมงาน 
หน่วยงาน และองค์การแล้ว จะท าให้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์การลดน้อยลง ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง ระบบการท างาน การบริหารจัดการ ตลอดจน
ปัญหาที่เกิดจากการก าหนดนโยบายขององค์การต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะลดลงไปได้ใน
ที่สุด ส่งผลต่อพฤติกรรม (Behavior) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จะต้อง
ครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกท่ีเป็นไปตามความต้องการขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม
ส่วนบุคคล พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่เกิดจากวัฒนธรรม
องค์การ เมื่อมีการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้ว จะท าให้ผู้รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม มีพฤติกรรมที่ถูก ที่ควร ถูกต้องเหมาะสม และในที่สุดก็จะเป็น
วัฒนธรรมขององค์การและเอกลักษณ์ขององค์การต่อไป 

 
ภาพ : โครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากร 
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โครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากร๕ โดย
ใช้เชิงระบบมี ๓ ตัวแปร คือ นัยสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติ และระดับผล
ที่ต้องการในองค์กรระดับมหภาคและระดับองค์การ ถ้าจะดูความสัมพันธ์ของตัว
แปรเหตุ ตัวแปลกระบวนการ ตัวแปรผล ตามแนวคิดของ David Easton (1953) 
Simple system model แล้วจะพบความจริงที่ว่า HRD(D/M) + HD/M + 
HED/M) = ไข่ใบ ๑ ใบ คือ คน ๑ คน เปลือกคือ HRD มีความเข้มแข็งเป็น 
Hardware ไข่ขาวเป็น software ไข่ขาวและไข่แดงเป็นแหล่งก่อให้เกิดลูกไก่ 
ดังนั้น ๓ ปัจจัยนี้ คือ ไข่หนึ่งใบ คนหนึ่งคน Simple framework of study on 
what, why and how to กรอบการศึกษาง่ายๆ ที่เข้าใจได้เป็นตัวแทนความคิด

ได้ Represent the validity และความเที่ยง และ Reliability 
HDR เป็นโครงสร้างของประชากรชาติตั้งแต่เกิดจนตาย เน้น 

People welfare ทั้งระดับส่วน HD เป็นการพัฒนาและบริหารจัดการโดย
กระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน แต่ที่กล่าวถึงมากที่สุด คือ สมองอัจฉริยะ ที่มี
ความสามารถระดับโลก 

HRD/M + HD/M + HCD/M is the foundation of the 
national building for suitability development ทั้ง ๓ HDM นั้น คือ พ้ืนฐาน
การพัฒนาเพื่อสร้างชาติอย่างยั่งยืน๖ 

งานพัฒนาทุนมนุษย์ จึงนับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ส าหรับองค์การในยุคปัจจุบัน การก้าวต่อไปในอนาคตขององค์การใดๆ ล้วนต้อง
อาศัยงานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นรากฐานทั้งสิ้น ได้มีการจัดสรรงบประมาณ

                                                           
๕

 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, เอกสารประกอบการสอน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๖๓ 

๖
เพ่ิงอ้าง 



๓๔๕ 

 

จ านวนมากไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์๗ ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมทางด้านการ
อบรมและพัฒนานั้น เป็นกิจกรรมส าคัญด้านพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ผู้บริหารต้องมี
ความรู้และความเข้าใจ ในหลักการและวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ เพ่ือให้บุคลากรหรือผู้ที่เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรม
ตามที่องค์การต้องการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพโดยรวมขององค์การ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้องค์การต้องพยายามปรับตัวเพ่ือให้
สามารถธ ารงอยู่ได้อย่างสอดคล้องต่อกระแสสังคม๘ 

    
๓. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๙ ที่ได้ก าหนด
กรอบทิศทางระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๘๐ ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” อัน
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยก าหนดการขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติเป็นระยะๆละ ๕ ปี 

ในยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์นั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการเน้นให้ทุกหน่วยงานท าการ

                                                           
๗ พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ส านักพิมพ์สุภา จ ากัด(มหาชน), ๒๕๔๕ 
๘ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๙ 
๙ ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

http://www.royalthaipolice.go.th/downloads/strategy.pdf  สืบค้นวันท่ี ๑๓ เมษายน 
๒๕๖๓ 

http://www.royalthaipolice.go.th/downloads/strategy.pdf%20%20สืบค้น


๓๔๖ 

 

พัฒนาการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ ให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีความครอบคลุมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ให้สามารถ
สนับสนุนและทันต่อการท าให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโต ในอนาคต ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ ที่เร่งรัดการพัฒนาทั้ง
ด้านสังคม บุคลากร เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน 
การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการลงทุนลักษณะต่างๆ
กับประเทศข้ามชาติ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าในองค์กร และน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ซึ่งแนวคิดและ
เทคนิควิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น สามารถกระท าได้หลากหลาย
รูปแบบ แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะให้ ได้ผลดีนั้น จะต้องเริ่มมาจาก
ความคิดที่จะปรับปรุงตนเองของบุคคลนั้นในหน่วยงานเสียก่อน๑๐ การพัฒนา
ตนเองจึงถือเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรก เพราะหากบุคคลนั้น ไม่มีความคิดที่จะปรับปรุง
พัฒนาตนเอง หรือไม่เริ่มต้นการพัฒนาที่ตนเองก่อน แม้ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดการพัฒนาในรูปแบบใดก็ตาม การพัฒนานั้นก็จะหาได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่๑๑ 

 
๔. การพัฒนาทุนมนุษย์ของต ารวจ สังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธร 

ภาค ๒ 
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ของข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค 

๒ นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค ๒ ซึ่งมีพันธกิจ
หลัก (Mission) ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติท าหน้าที่บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบ
                                                           

๑๐ กรรณิการ์ วิขัมภประหาร, การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของข้าราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น .  วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ๒๕๓๙. 

๑๑อนุกู ร  เยี่ ย งพฤกษาวัลย์ ,  ๑๐๑ กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม , 
กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๖ 



๓๔๗ 

 

แผนหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน 
และให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการศึกษา ภายใต้

วิสัยทัศน์ (Organization vision) ผลิตและพัฒนาข้าราชการต ารวจ สู่ความเป็น

เลิศในวิชาชีพ เพ่ือรับใช้ประชาชน อย่างมีเอกลักษณ์ (Identity) คือ การปลูกฝัง
คุณธรรมน าต ารวจที่ดีสู่สังคม ตามวัตถุประสงค์ (Objectivity) เพ่ือผลิต อบรม 
เพ่ิมพูนความรู ้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ
ให้ทันยุคทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
บริการความรู้ทางวิชาการรวมถึงการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับสถาบัน และ
องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม และชุมชน๑๒  

การพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือออกไปพิทักษ์ประชาชนนั้น นอกจากจะมีความรู้แล้ว ต้อง
มีคุณธรรมอีกด้วย การพัฒนาทางด้านความรู้ ใช้รูปแบบของการพัฒนาที่แตกต่าง
กันตามสถานการณ์มีทั้งหมด  ๑๓ รูปแบบ๑๓ คือ ๑) การ Coaching เป็นการสอน
ตัวต่อตัว ๒) Games เป็นการสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา 
เพ่ิมทักษะ ๓) Cases เป็นวิธีการให้รายละเอียดของสถานการณ์ข้อเท็จจริง เปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมไดท้ดสอบแนวคิดของตนเอง ฝึกทักษะในการวิเคราะห์
ปัญหา ๔) Discussion เป็นการแบ่งกลุ่มการอบรมออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพ่ือ
อภิปรายในหัวข้อที่ก าหนด ๕) Behavior Modeling เป็นการใช้วิดีโอที่จะท าขึ้น 
เพ่ือแสดงถึงการแก้ปัญหาว่าแต่ละคนมีวิธีการแก้อย่างไร การท าวิดีโอเข้ามาช่วย 
จะท าให้แต่ละคนมองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองได้ทาง
หนึ่ง ๖) In-basket Training เป็นเทคนิคการอบรมที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมใน
ระดับผู้บริหาร เพ่ือดูความสามารถในการบริหาร  เช่น รู้จักการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน หรือได้รู้จักการมอบหมายงานหรือไม่ ๗) Internships เป็น

                                                           
๑๒ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม ต า ร ว จ ภู ธ ร  ภ า ค  ๒ 

http://www.policetraining2.com/aboutus.phpวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑๓ นิสดารก์ เวชยานนท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, กรุงเทพฯ รัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร,๒๕๕๗ 

http://www.policetraining2.com/aboutus.php


๓๔๘ 

 

การฝึกปฏิบัติจริง ๘) Role Playing เป็นการแสดงบทบาทสมมติ ผู้รับการอบรม
จะสมมติหน้าที่และลองแสดงตามเหตุการณ์จ าลอง ๙) Job Rotation เป็นการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  หน้าที่  หรือต าแหน่ง  เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ ๑๐) Programmed Instruction เป็นบทเรียนที่เขียนขึ้นมาเพ่ือให้
ผู้เข้าอบรมเรียนด้วยตนเอง เหมือนกับก าลังได้รับการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก
ผู้สอน โดยบทเรียนจะให้ความรู้ครั้งละน้อยๆตามล าดับ แล้วให้ผู้เข้าอบรมตอบ
ค าถาม หลังจากตอบค าถามแล้ว สามารถรู้ค าตอบได้ว่าถูกหรือผิด ๑๑) Lecture 
การบรรยายใช้ในการอบรมเพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้  ๑๒) Apprenticeship 
การฝึกงาน และ ๑๓) Simulators เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการ
แสดงเหตุการณ์หรือเรื่องราวให้เห็นเหมือนจริง โดยผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้แสดงและ
ให้คนอ่ืนสังเกต 

การที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ให้ได้ผลนั้น ต้องเลือกรูปแบบการพัฒนาที่
เหมาะสม จึงจะท าให้การพัฒนามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
ในการพัฒนาทุนมนุษย์อาจใช้รูปแบบการพัฒนาเพียงรูปแบบเดียว หรือหลาย
รูปแบบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรมีความพร้อมแค่ไหนและรูปแบบนั้นๆ เหมาะสมกับ
องค์กรหรือไม่ แต่โดยจุดมุ่งหมายแล้วก็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับทรัพยากร
มนุษย ์

ทางด้านการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีคุณธรรม จริยธรรมนั้น ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้จัดเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับ ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓๑๔ (แนบท้ายกฎ ก.ตร.ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓) ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของต ารวจ เพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการ
ต ารวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมที่ต ารวจพึงยึดถือ ๔ 
ประการ ได้แก่ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ
อยู่ในความสัจความดีเท่านั้น การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วง
ความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและ
                                                           

๑๔ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๓. (๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๘ ตอนท่ี ๑๕ ก. หน้า ๑๔ 
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รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ซึ่งตรง
กับหลักฆราวาสธรรม ๔ อันเป็นคุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการคือ สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มี
ความซื่อสัตย์เป็นพ้ืนฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน ทมะ แปลว่า ฝึก
ตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพ่ือลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ ขันติ 
แปลว่า อดทน ไม่ใช่เพียงแต่อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อ่ืนที่เราไม่พอใจ 
แต่หมายถึง การอดทน อดกลั้น ต่อการบีบบังคับของกิเลส จาคะ แปลว่า เสียสละ 
บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะ กิเลส เพราะนั้นคือ สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับ
ตน 

ขณะเดียวกัน ก็เป็นแนวทางชี้น าให้ต ารวจได้บรรลุถึงปณิธานของการ
เป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ตามอุดมคติต ารวจ ๙ ประการที่ต ารวจพึงยึดถือและ
ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน 
อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่ง
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ด ารงตนในยุติธรรม กระท าการด้วย
ปัญญา และรักษาความไม่ประมาทเสมอด้วยชีวิต 

 
๕. บทสรุป 

ทรัพยากรบุคคล จึงเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ท าให้
คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นทุนที่ดีและมีค่าของส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้น 
ต้องมีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบอยู่ มีทัศนคติที่ดี
ต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใน
การติดตามและป้องกันอาชญากรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี ตามหลัก
พุทธธรรม เช่น มีธรรมาภิบาล คือ ความโปร่งใส ไม่รับสินบน ปฏิบัติต่อประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถปรับตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการต ารวจในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธร ภาค ๒ จึงมุ่งเน้นให้มีการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด ได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ ์ทันสถานการณ์ และมีความช านาญการ
ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การ
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ปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของต ารวจ เพ่ือจะสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืน แนบเนียน 
และเป็นประโยชน์ต่อราชการของทางส านักงานต ารวจแห่งชาติด้วย 
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ภาวะผู้น าในการบริหารประเทศภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ 
และวิกฤติของโรงระบาด Covid-19 

The Leadership for Country Administration under Economic Crisis Situation and 
Crisis of Epidemics Covid-19 

 
ปกิตน์  สันตินิยม๑ 

Pakit Santiniyom 

บทคัดย่อ 

ภาวะผู้น าในการบริหารประเทศภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติของโรงระบาด Covid-
19 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ผู้น ามีคุณสมบัติการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มีทัศนคติที่เป็น
คุณสมบัติ คือ ๑. ตระหนักในผลลัพธ์ของการท างาน ๒. ค านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ตน ๓. กระตุ้นให้ทีมมีความพยายามที่สูงขึ้น และประการต่อมา บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดของการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งประกอบด้วย   ๑. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ ๒. มี
มาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน ๓. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น ๔. แยกหน่วยงานภาครัฐ
ออกเป็นหน่วยย่อยๆ ๕. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น ๖. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน 
๗. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, การบริหารประเทศ, วิกฤติเศรษฐกิจ, โรคระบาด Covid-19 
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Abstract 

 The leadership for country administration under economic crisis situation 
and crisis of epidemics covid-19 was: leaders had leadership qualities for change 
which mean quality attitude included 1. realize the work results, 2. consider the 
public benefits more than oneself benefits and 3. encourage the team to have higher 
efforts and  leader managed the country by using the new public management 
included 1. hands-on professional management, 2. explicit standards and measures 
of performance, 3. greater emphasis on output controls, 4. shift to disaggregation of 
units in the public sector, 5. shift to greater competition in the public sector, 6. stress 
on private sector styles of management practice and 7. Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use. 
Keyword: Leadership, Country Administration, Economic Crisis and Crisis of Epidemics 
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๑.บทน า 
 ปัจจุบันเกิดภาวะวิกฤติมากมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ณ ขณะนี้คือ วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติ
ของโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางของ
โรคระบาดมาจากเมืองฮู่ฮ่ันประเทศจีน องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการ
ระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” แม้มีข่าวดีจากจีนที่สถานการณ์เริ่มทรงตัว แต่การแพร่ระบาดใน
ประเทศอ่ืนนอกจีนกลับขยายไปมากขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกออกมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกว่าจะมีผลกระทบผ่านห่วงโซ่อุปทานโลกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุ ดิบ 
เนื่องจากจีนซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกสินค้าขั้นกลางรายใหญ่ของโลก จ าเป็นต้องหยุดการผลิต
ตามท่ีทางการจีนมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด “อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ต่างจากการระบาด
ของโรคซาร์สในมณฑลกวางตุ้งในปี ๒๕๔๖ (เสาวณี จันทะพงษ์ และ นายทศพล ต้องหุ้ย, ๒๕๖๓) ซึ่ง
ภาวะการที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ผู้น าในหลายประเทศต่าง
ออกมาใช้มาตรการในการบริหารประเทศอย่างสุดฤทธิ์ เพ่ือที่จะเอาชนะวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ แต่ก็ช้าไป
ก้าวหนึ่ง 
 ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ผู้น าในประเทศต่างๆ จะต้องท าความเข้าใจว่าเป็นภาวะที่กฤติที่
จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการบริหารเป็นพิเศษ การบริหารประเทศในภาวะปกติรัฐย่อมสามารถ
บริหารประเทศไปตามนโยบายของรัฐได้ แต่ในภาวการณ์เช่นนี้ รัฐไม่อาจบริหารประเทศด้วยวิธีปกติ
ได้ ผู้น าจะต้องใช้ภาวะผู้น าเป็นอย่างสูงในการบริหารประเทศ จะต้องบริหารทั้งอ านาจ คน และ
องคาพยพต่างๆ ของประเทศ 
 ดังนั้นผู้น าที่ดีที่จะสามารถบริหารประเทศให้ประสบความส าเร็จภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ
และวิกฤติของโรงระบาด Covid-19 ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่ผู้น าทั่วไปไม่มี และจะต้องใช้
วิธีการบริหารพิเศษที่เรียกว่าการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่จะสามารถน าพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติ
นี้ไปด้วยโดยสวัสดิภาพ 

 

๒.ภาวะผู้น า 
 ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นหัวใจส าคัญส าหรับผู้น าในการบริหารประเทศ นักวิชาการ
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ให้ความหมายและนิยามภาวะผู้น าไว้หลายประการ โดยรวมแล้วสามารถ
รวบรวมได้ว่า เป็นความสามารถในการให้อิทธิพลเหนือคนอ่ืน ในด้านการกระท า ผู้น าสามารถจูงใจ
ผู้อ่ืนให้กระท ากิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรได้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ๒๕๕๔ : ๑๑) 
ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุ  

 อีกแง่หนึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยได้รับการ
ยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนไว้วางใจ และให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหน้าทีในการ
อ านวยการ หรือสังการบังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ทีต้องการ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, ๒๕๕๒ : ๑) หากมองในแง่ของ
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กระบวนการ ภาวะผู้น า คือกระบวนการทีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม เพ่ือพยายามให้
บรรลุเปูาหมายในสถานการณ์หนึ่ง กระบวนการภาวะผู้น า เป็นความสัมพันธ์ของผู้น า ผู้ตาม และ
สถานการณ ์(Hersey & Blanchard, ๑๙๘๒ : ๑๗๙)  

 โลกปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและสับสนมาก มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเอง 
ตลอดเวลา ซึงการเป็นผู้น าในยุคปัจจุบันมีความยากล าบากมากกว่าในยุคก่อน ๆ ผู้น าในโลกปัจจุบัน 
จึงต้องมีคุณสมบัติที่ เข้มแข็ง เพ่ือที่จะน าพาองค์การให้สามารถอยู่รอดได้ มีความเจริญเติบโต ถ้า
ปราศจากภาวะผู้น าแล้ว องค์การก็จะเปรียบเสมือนเรือชูชีพทีล่องลอยในท้องทะเลคลัง โดยปราศจาก
หางเสือ เข็มทิศ แผนที และสิ้นซึ่งความหวัง (พิชาภพ พันธุ์แพ, ๒๕๕๔ : ๓) 

 ผู้น าในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมีความส าคัญมาก เนื่องจากผู้น าจะต้องต่อสู้กับภาวะ
วิกฤติต่าง ๆ ซึ่งภาวะผู้น าในลักษณะนี้จะรู้จักกันในชื่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็หมายถึง ภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่ผู้น ามีผลกระทบต่อผู้ตามกล่าวคือผู้น าจะท าให้ผู้ตามเกิดความรู้สึก
ไว้วางใจชื่นชมจงรักภักดีและเคารพยกย่องในตัวผู้น าซึ่งภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลง
และจูงใจผู้ตามโดยที่ ๑. ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การท างาน ๒. ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามค านึงถึงผลประโยชน์สวนรวมขององค์การหรือทีมมากกว่าค านึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเอง ๓. ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น (Higher-order 
need) ตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์หรือขยายขอบเขตความต้องการของผู้ตามให้เพ่ิมมาก
ขึ้น (Expansion of the follower’s portfolio of needs and wants) (Bass, Bernard M., 
๑๙๘๕ : ๒๐) 

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าจึงเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะท าให้การบริหารประสบความส าเร็จได้ 
ผู้น าที่มีภาวะผู้น าย่อมบริหารงานได้ดีกว่า เพราะผู้น ามีมากด้วยประสบการณ์เปรียบเสมือนกลไกที่จะ
ท าให้องค์กรขับเคลื่อนไหได้ตามทิศทางท่ีต้องการ ผู้น าจะสร้างกระบวนการที่สอดคล้องกับการท างาน 
เพ่ือให้ผู้ตามได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า ผู้น าที่มีภาวะผู้น า ผู้ตามจะรู้สึกเป็นที่รักเคารพ
ศรัทธา และจะท างานตามที่ผู้น าต้องการได้ ภาวะผู้น าจึงส าคัญที่สุดในยุคของการเปลี่ยนแปลง ผู้น า
จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้เข้ากับสถานการณ์หรือวิกฤติต่างๆ หาก
ไม่เปลี่ยนแปลงจะเข้ากับลักษณะของค าพังเพยที่ว่า หากเราไม่เปลี่ยนแปลง โลกจะเปลี่ยนเรา 

๓.วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโรคระบาด Covid-19 
 ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจมากหลายครั้ง ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งที่ผ่าน
พ้นได้ด้วยดีก็มี และที่ผ่านไปโดยสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็มี ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่อ GDP ของ
ประเทศ ในช่วงระยะต้นปีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ส่งผละ
กระทบทั่วโลกอย่างมากต่อทุกภาคส่วน ผลกระทบของโควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจ คือ ปีนี้ทั่วโลกจะ
เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างแรงจากเศรษฐกิจทั้งด้านอุปสงค์ (ก าลังซื้อหายไปฉับพลันจาก
มาตรการคุมโรค) และด้านอุปทาน (การผลิตหยุดชะงักจากมาตรการคุมโรคเช่นกัน)  ภาคธุรกิจ 
ประชาชนจะประสบปัญหาเงินสดตึงตัว (cash crunch) และจะน าไปสู่ปัญหาสินเชื่อตึงตัว (credit 
crunch) และส่งผลลบกลับไปที่ภาคธุรกิจและประชาชน วนกลับไปมาที่สถาบันการเงินย้อนกลับไป
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กลับมาแต่ละรอบที่ผลกระทบสะท้อนกลับไปมายิ่งท าให้เศรษฐกิจทรุดหนักถ้าภาครัฐและธนาคาร
กลางไม่เข้ามาหยุดยั้งวงจรปูอนกลับเชิงลบนี้ (negative feedback loop) (สุรศักดิ์ ธรรมโม, ๒๕๖๐) 

 ก่อนหน้านี้ เราคิดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 น่าจะมีความ
ใกล้เคียงกับการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส ในปี ๒๐๐๓ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าเรา
ประเมินโรคระบาดครั้งนี้ต่ าไป เพราะการที่เชื้อนี้มีระยะฟักตัวนานเกือบ ๒ อาทิตย์และอาจจะไม่
แสดงอาการ ท าให้อัตราการแพร่เชื้อเป็นทวีคูณได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อจึงท าได้ยาก จนประเทศต่าง ๆ ต้องใช้มาตรการการควบคุมที่แรงขึ้น เช่น การจ ากัดการ
รวมตัว ปิดสถานบริการ และร้านค้า ลดจ านวนการเดินทาง และปิดเมือง หรือปิดชายแดน นอกจากนี้
การแพร่ระบาดที่เริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคมได้แพร่กระจายไปยังยุโรปและสหรัฐ ซึ่งในปัจจุบันยัง
ควบคุมไม่ได้ และหลายเมืองต้องใช้มาตรการปิดเมือง ดังนั้นเศรษฐกิจปี ๒๕๖๓ ก็น่าจะหดตัวอย่าง
มากในไตรมาส ๒ หมายความว่า ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจจะตกต่ าและการฟ้ืนตัวน่าจะท าได้ช้า แบงก์
ออฟอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวเพียง ๐.๓% (วิกฤตการเงินปี 
๒๐๐๘-๙ เศรษฐกิจโลกหดตัว ๐.๑%) และเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ ๆ จะหดตัว (ถนอมศรี ฟอง
อรุณรุ่ง, ๒๕๖๓) 

แผนภาพที่ 1 ประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี ๒๐๒๐ 

 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด จะส่งผลให้ปี  ๒๐๒๐ เศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัว -๐.๘% กลุ่มประเทศยูโรโซน เศรษฐกิจขยายตัว -๑.๗% ญี่ปุุน -๒.๖% จีน +๑.๕% สิงคโปร์ 
-๒.๘% และไทย -๕.๓% 
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 รัฐบาลในประเทศต่างๆได้ออกมาตรการการเงินและการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ อาทิ การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลาง เพ่ิมปริมาณเงินในระบบเพ่ือช่วย
เพ่ิมสภาพคล่อง ชดเชยรายได้ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ (ถูกเลิกจ้าง หรือต้องหยุดงาน) ให้
สินเชื่อพิเศษแก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ การชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ หรือลดภาษีบางประเภท และ
ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น โดยกรณีของสหรัฐได้อนุมัติงบประมาณถึง ๒ ล้านล้านเหรียญ หรือ
ประมาณ ๑๐% ของจีดีพี ส่วนประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓-๕% ของจีดีพี (ถนอมศรี ฟอง
อรุณรุ่ง, ๒๕๖๓) 

 จะเห็นได้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ได้เกิดขึ้นทั่วโลก โดยมีต้นเหตุมาจากการระบาดของโรค
ไวรัส Covid-19 ท าให้ผู้น าในประเทศต่างๆ ได้ออกมาแสดงภาวะผู้น าได้อย่างเต็มที่ แน่นนอนอยู่แล้ว
ว่าในภาวะวิกฤติเช่นนี้แต่ละประเทศย่อมประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่
แตกต่างกันออกไป ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าสูงย่อมจะได้เปรียบ อาจเรียกได้ว่าภาวะผู้น าใน
การบริหารประเทศก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้น าเองที่จะมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎี 
ความรู้ความสามารถและปัจจัยต่างๆ ในการบริหารจัดการประเทศในภาวะวิกฤติเช่นนี้ได้ผ่านไปได้
ด้วยดี 

๔.ภาวะผู้น าในการบริหารประเทศ 
 ก่อนจะกล่าวถึงภาวะผู้น าในการบริหารประเทศ จะต้องท าความเข้าใจกับการบริหาร
ประเทศก่อนว่าคืออะไร การบริหารประเทศ โดยใจความส าคัญก็คือการบริหารอ านาจ  ๓ อย่าง 
ประกอบด้วย 

 ๑. อ านาจบริหาร คืออ านาจในการบริหารประเทศ ซึ่งผู้ที่จะใช้อ านาจนี้คือสถาบันบริหาร 
ซึ่งหมายถึงองค์กรที่น านโยบาย (Policy) ของรัฐไปด าเนินการ และน าไปปฏิบัติ (อุทัย หัรัญโต, 
๒๕๒๔ : ๒๒๘) เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น องค์กรที่ถูกก าหนดให้ใช้
อ านาจบริหาร คือรัฐบาล ซึ่งหมายถึงคณะรัฐบาล (Ministry) หรือคณะรัฐมนตรี (Cabinet) (จักษ์ 
พันธ์ชูเพชร, ๒๕๔๘ : ๒๕๐) 
 ๒. อ านาจนิติบัญญัติ คืออ านาจในการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การด ารง
อยู่ของคนส่วนมากในสังคม องค์กรหรือสถาบันที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติ คือ รัฐสภา 
 ๓. อ านาจตุลาการ คืออ านาจในการตัดสินพิพากษา ผู้ใช้อ านาจคือ สถาบันตุลาการ ซึ่ง
ได้แก่ศาลและผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาล 

 โดยสรุปแล้ว อ านาจ ๓ ประการ คือ อ านาจนิติบัญญัติ คือ อ านาจที่วางระเบียบบังคับ
ทั่วไปในรัฐอ านาจบริหารคืออ านาจ ปฏิบัติการซึ่งข้ึนอยู่กับกฎหมายมหาชนในการใช้หรือบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายและอ านาจตุลาการ คืออ านาจปฏิบัติการในการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดี 
(มานิตย์ จุมปา, ๒๕๔๓ : ๑๕) โดยที่การบริหารอ านาจทั้ง ๓ นี้ กเ็พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 ดังนั้นการบริหารอ านาจทั้ง ๓ ให้เกิดความสมดุล ผู้น าจะต้องมีความฉลาดหลักแหลม 
รู้จักประยุกต์ทฤษฎี ผนวกกับความสามารถของตนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผ่านพ้น
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สถานการณ์ต่างๆ ไปได้เป็นอย่างดีและเกิดประสิทธิภาพ กล่าวคือ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ประเทศชาติให้มากท่ีสุด 

 ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติของโรคระบาด Covid-19 นี้ ผู้น าจะต้องเข้มแข็ง และ
รู้จักใช้หลักการต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน และน าเอาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติเช่นนี้ 

 เหตุผลที่ต้องน าเอาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาก็เนื่องจาก 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทีจ่ะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรม เน้น การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระใน
การบริหารให้แก่หน่วยงาน ก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กร 
และระดับบุคคล รสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและ
ระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็น
การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน และ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเอง
ว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, ๒๕๔๐ : ๒๓-๒๔) 

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีหลักส าคัญ ๗ ประการ คือ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ๒๕๕๓ : 
๒๓๘-๒๓๙). 

 ๑. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) 
หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถใน
การใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเม่ือผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อ
การตรวจสอบจากภายนอก 

 ๒. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเปูาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้อง
มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 

 ๓. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช้
ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 

 ๔. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in 
the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการ
ที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 

 ๕. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public 
sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝุายที่เป็นปรปักษ์
กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 
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 ๖. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 

 ๗. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน หยุดยั้งการ
เรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความต้องการ
ใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with less) 

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้จะเกิดผลส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับผู้น า โดยที่ผู้น าจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ประบริหารประเทศภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และผู้น าจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของการเป็นผู้น าที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ๑. กระตุ้นให้ผู้ตาม
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของผลลัพธ์ที่เกิดจากการท างาน ๒. กระตุ้นให้ผู้ตามค านึงถึง
ผลประโยชน์สวนรวมขององค์การหรือทีมมากกว่าค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ๓. ผู้น ากระตุ้นให้ผู้
ตามเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น 

 

๕.สรุป 
 ภาวะผู้น าในการบริหารประเทศภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติของโรงระบาด Covid-
19 ดังที่แสดงรายละเอียดข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ มีคุณสมบัติของผู้น า อัน
ได้แก่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเน้น ๓ ประเด็นส าคัญคือ ๑. ตระหนักในผลลัพธ์ของการท างาน 
๒. ค านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตน ๓. กระตุ้นให้ทีมมีความพยายามที่สูงขึ้น ประการ
ต่อมา บริหารจัดการโดยใช้แนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ๑. จัดการ
โดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ ๒. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน ๓. เน้นการควบคุมผลผลิตที่
มากขึ้น ๔. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ ๕. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น ๖. เน้น
การจัดการตามแบบภาคเอกชน ๗. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด 

 จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้น หากผู้น ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วและบริหารประเทศ
ด้วยการน าเอาแนวคิดการบริหารจัดการแนวใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารประเทศ จะส่งผลให้การ
บริหารประเทศในภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจและวิกฤติของโรคระบาด Covid-19 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
ดังนั้นผู้น าประเทศและผู้น าองค์กรต่างๆ จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
และใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ในการบริหารประเทศ เพ่ือความสุขสวัสดิ์ ของมวลประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 
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การใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ เพื่อพัฒนามาการมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน 

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
The Use of Guidance Activities Integrating with the 5 Precepts to 

Develop Self-Discipline of the 6
th
 Primary School Students of 

Sangkharak Bamrung School, Bo Ngoen Subdistrict, Lat Lum Kaeo 

District, Pathum Thani Province  
 

พระสุทธิพงษ์ ศิริชมภู 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ๒) 
พัฒนาการมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๓) 
เปรียบเทียบการมีวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมแนะ
แนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถามการมีวินัยในตนเองของนักเรียน และกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาจ านวนร้อยละ,ค่าเฉลี่ย ( ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.),t-test, F-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (๑) ด้านความรับผิดชอบ (๒) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (๓) 
ด้านความเป็นผู้น า (๔) ด้านความซื่อสัตย์ (๕) ด้านความตั้งใจ และ (๖) ด้านความอดทน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน และทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบของข้อมูลเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน (๑) ด้านความ
รับผิดชอบ (๒) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (๓) ด้านความเป็นผู้น า (๔) ด้านความซื่อสัตย์ (๕) ด้านความ
ตั้งใจ และ (๖) ด้านความอดทน จ าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ และด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ : การมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
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Abstract 
 

 The research consisted of the following objectives: 1) to study the 

conditions of self-discipline of the 6
th

 primary school students of Sangkharak 

Bumrung school, Bo Ngoen subdistrict, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani 

province; 2) to develop self-discipline by using guidance activities integrating 

with the 5 precepts of the 6
th

 primary school students of Sangkharak Bumrung 

School, Bo Ngoen subdistrict, Lat Lum Kaeo district, Pathum Thani province; 

and 3) to compare the self-disciplines of before and after the use of guidance 

activities integrating with the 5 precepts of the 6
th

 primary school students of 

Sangkharak Bumrung School, Bo Ngoen subdistrict, Lat Lum Kaeo district, 

Pathum Thani province. The study employed the quasi-experimental research 

method. The research instruments consisted of the questionnaire of students’ 

discipline and guidance activities integrating with the 5 percepts. The data was 

analyzed by finding percentage, average ( ), standard deviation (S.D.), T-test, 

and F-test. 

  From the study, it was found as follows: 

 The following aspects of students’ self-discipline: 1) Responsibility; 2) 

Self-confidence; 3) Leadership; 4) Honesty; 5) Intention; and 6) Patience were 

found overall at a high level. When considering each aspect, it was found that 

students had discipline at a high level in all aspects and there was no difference 

in all aspects. The comparison results of the data on the following aspects of 

students’ self-discipline: 1) Responsibility; 2) Self-confidence; 3) Leadership; 

4) Honesty; 5) Intention; and 6) Patience when classifying by gender, it showed 

that overall, there was no difference. When considering each aspect, it showed 

that in the aspect of responsibility, honesty, and self-confidence had 

statistically significant difference at the 0.05 level, and there was no difference 

in all aspects. 
 
Keywords: Students’ Self-discipline 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ1 (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวด ๑ บททั่วไป 
ความมุ่งหมายและหลักการ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่าการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การ
จัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ ๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หมวด ๒ สิทธิ
                                                           

 1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภา 
ลาดพร้าว. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 
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และหน้าที่ทางการศึกษาบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และหมวด ๔ แนวการจัด
การศึกษา การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด ๓ ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ 
ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย  และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์  ด้านการประกอบ
อาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้ง
ให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ปูองกัน
และแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา 
 จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่แผ่ขยายเขามาใน
สังคมไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ท าใหสภาพชีวิตของคนในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยมุ งในเรื่องของ
การแขงขันและใหคุณคากับเรื่องของวัตถุมากขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมที่ยึดมั่น 
และจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยอมส่งผลถึงเยาวชนไทยใหห่างไกลจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
เข้าไปทุกที่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระบรม
ราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้วา2 “ถึงแม้ว่าจะอยูท่ามกลางความเจริญรุดหนาแหงยุคปจจุบันอยางไรก็
ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจศีลธรรมจรรยาไม่ได้ตรงกันข้าม ควรเอาใจใสสั่งสอนกันใหหนักแน่น
ทั่วถึงยิ่งขึ้น เพ่ือใหมีความคิด ความเขาใจถูกตองสอดคลองกับสถานการณ์แวดล้อมที่มีวิวัฒนาการไป
อย่างไม่หยุดยั้ง” ด้วยความส าคัญของพระบรมราโชวาท ดังกล่าว การมีศีล คือ รากฐานของความดี
ในทางพระพุทธศาสนาการมีศีลถือวา เป็นสิ่งที่ท าใหคนเป็นคนไม่เป็นสัตวเพราะเป็นการเว้นการ
เบียดเบียน เว้นการท าลายผู้อ่ืนและตนเอง ด้วยการฆ่า  การท าร้ายกัน เว้นการลัก การปล้น การ
ฉ้อโกงกัน เว้นการท าผิดทางเพศ โดยการละเมิดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ เว้นการพูดปดหลอกลวงกันไม่
มีความจริงใจตอกัน เว้นการดื่มของมึนเมาเสพ ของเสพติด สิ่งเหลานี้ คือศีล ๕  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้ง
ด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจ
ผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน   
๒) กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินั ย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี          
                                                           

 2ประมวลพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสตาง ๆ ปพุทธศักราช 2537. 
 กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2538. (PL 4209.5 ภ73ป4) 
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ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล     
การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน 
ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน  
ประกอบด้วย (๒.๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
(๒.๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น 
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วน าไปสู่เปูาหมายเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการใช้กิจกรรมแนะแนว
ที่บูรณาการหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
สังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์
บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 ๒. เพ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี  
 ๓. เพ่ือเปรียบเทียบการมีวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์
บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
ขอบเขต 

                                                           

 3กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด. ๒๕๕๓. 



๓๕๕ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาการมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี”  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านความรับผิดชอบ (๒) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (๓) ด้านความเป็น
ผู้น า (๔) ด้านความซื่อสัตย์ (๕) ด้านความตั้งใจ และ (๖) ด้านความอดทน 
  ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ (๑) ข้อมูลส่วนบุคคล (๒) กิจกรรมแนะแนว
ที่บูรณาการหลักศีล ๕ 
  ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ๖ ด้าน คือ (๑) ด้านความรับผิดชอบ (๒) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (๓) ด้านความเป็น
ผู้น า (๔) ด้านความซื่อสัตย์ (๕) ด้านความตั้งใจ และ (๖) ด้านความอดทน 
 ๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๑) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์
บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
  ๒) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน ๑๒ คน ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้วิธีการเจาะจง 
 ๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี  
 ๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยเริ่มด าเนินการวิจัยระหว่างเรียน กรกฎาคม ๒๕๖๒– 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๘ เดือน 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยได้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย สรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ 
 
 
 

 

การมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์

บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 6 ด้าน 

(1) ด้านความรับผิดชอบ  
(2) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  
(3) ด้านความเป็นผู้น า  
(4) ด้านความซื่อสัตย์  
(5) ด้านความตั้งใจ และ  
(6) ด้านความอดทน 

 

(๑) เว้นจากการฆาสัตว์ 
(๒) เว้นจากการลักทรัพย์ 
(๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
(๔) เว้นจากการพูดปด 
(๕) เว้นจากการดื่มสุรา และของมึนเมา 
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วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เกี่ยวกับ “การ
ใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ เ พ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามการมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
 2. กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕     
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 ๒. วิเคราะห์การมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ เพ่ือ
พัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน 
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 3. เปรียบเทียบการมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ก่อน
และหลังได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวพัฒนาการมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการ
หลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 4. ทดสอบสมมติฐานการมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ 
เพ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อ
เงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 1. ค่าร้อยละ 
 2. ค่าเฉลี่ย ( )       
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถามการพัฒนาการมีวินัยในตนเองโดย
การใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ เพ่ือพัฒนาการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ T-test  
 2. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการพัฒนาการมีวินัยในตนเองโดยการใช้
กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach4      

                                                           

 4พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญผล. 2543: 125-
126.  
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 3. เปรียบเทียบการพัฒนาการมีวินัยในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลัก
ศีล ๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวพัฒนาการมีวินัย
ในตนเองโดยการใช้กิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล ๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้ T-test Dependent5  
  
ผลการวิจัย 
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาศัยอยู่กับ    
พ่อ-แม่ ซึ่งผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง  
 ๒. วิเคราะห์ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์
บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
  ๑) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับความมีวินัย
ในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวที่บูรณาการหลักศีล 
๕  นักเรียนมีวินัยในตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ มาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความตั้งใจ ด้านความอดทน ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และด้านความเป็นผู้น า 
  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านความ
รับผิดชอบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ นักเรียนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ครู, นักเรียนตรวจสอบทบทวนความถูกต้องของการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง, นักเรียน
เอาใจใส่ติดตามบทเรียนจากเพ่ือนเมื่อนักเรียนขาดเรียน, นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะและ
ประโยชน์ของสื่อชนิดต่างๆ, เมื่อถึงชั่วโมงเรียนนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาครบถ้วนทุกครั้ง , 
ตอนเช้านักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา, นักเรียนติดตามการบ้านที่ส่งครูเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง 
และ นักเรียนจะซักถามครูเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ  
  ๒) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 
เมื่อนักเรียนตั้งใจท าสิ่งใดแล้วนักเรียนจะไม่เปลี่ยนใจ, นักเรียนกล้าตัดสินใจในการท างานเมื่อมีข้อมูล
พร้อม, เมื่อได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมนักเรียนมันใจว่าสามารถท าได้ , นักเรียนกล้าที่จะชี้แจง
ข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลจนเป็นที่ประจักษ์ชัด, เมื่อครูให้ออกไปเล่าเรื่องใด ๆ หน้าห้องเรียนนักเรียน
ออกไปทันทีโดยไม่ชักช้า, นักเรียนมีความมั่นใจว่าสามารถท าได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นพิธีกรหรือผู้
กล่าวรายงาน และนักเรียนกล้าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างมั่นใจ 
 ๓) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านความเป็นผู้น า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ นักเรียนมี

                                                           

 5พวงรัตน์  ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เจริญผล. 2543: 165. 
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ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจเพ่ือนให้ร่วมมือกันท างาน, นักเรียนแบ่งงานให้เพ่ือนในกลุ่มท าโดย
ไม่ล าเอียง, นักเรียนจะฟังเหตุผลของผู้ร่วมงานแล้วน ามาไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ, นักเรียนพร้อมที่จะ
ให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อ่ืนที่กระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์, นักเรียนเสียสละเวลาในการท างาน
กลุ่มให้ส าเร็จ และถ้ามีการแบ่งรางวัลนักเรียนจะแบ่งให้เพ่ือนอย่างเท่าเทียมกัน 
 ๔) ผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ เมื่อนักเรียน
เก็บเงินได้จะแจ้งครูให้ติดตามส่งคืนเจ้าของ, นักเรียนท าการบ้านด้วยตนเอง หากไม่เข้าใจจะสอบถามครู
และเพ่ือนที่เข้าใจแล้วน ามาท าด้วยตนเอง, นักเรียนท าข้อสอบด้วยตนเอง, นักเรียนส่งใบลาที่มีชื่อ
ผู้ปกครองรับรองการลาอย่างถูกต้อง, นักเรียนไม่น างานของเพ่ือนมาส่งเป็นงานของตนเองเพ่ือส่งครู, เมื่อ
นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการแจกของนักเรียนจะแจกของให้ครบตามจ านวนถ้าเจ้าของไม่มา นักเรียน
จะมอบให้ครูด าเนินการ และนักเรียนมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  
 ๕) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านความตั้งใจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ เมื่อนักเรียน
ได้รับมอบหมายงานนักเรียนจะให้ความสนใจท างานให้ดีที่สุด, นักเรียนท างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ, อ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนก่อนเรียน, นักเรียนอ่านหนังสือหรือเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน
สอบทุกครั้ง,  นักเรียนสนใจที่ท าสิ่งใดนักเรียนจะพยายามหาหนทางท าจนบรรลุผลส าเร็จ และเมื่อมี
การนัดหมาย นักเรียนจะไปถึงท่ีหมายก่อนเวลา  
 ๖) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ด้านความอดทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมาย
งานที่ยากและหนักนักเรียนไม่เคยเบื่อหรือทุกข์ใจในเวลาท างาน, นักเรียนจะไม่ร้องไห้หรือเสียใจเมื่อท างาน
ผิดพลาด, เมื่อมีผู้มาแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง นักเรียนจะรับฟัง จนจบก่อนที่จะแสดงเหตุผล, นักเรียน
สามารถเล่นกีฬาต่อไปได้เมื่อถูกฝุายตรงข้ามพูด ยั่วยุให้โมโห, เมื่อถูกต าหนินักเรียนจะไม่โต้ตอบทันที่จะรับ
ฟังเหตุผลก่อน และมีความอดทนต่อการท างาน ไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใดก็จะท าจนส าเร็จ 
 ๗) ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความเป็น
ผู้น า ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความตั้งใจ และด้านความอดทน จ าแนกตามเพศ สภาพการอยู่ และ
อาชีพผู้ปกครอง ไม่มีความแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปลายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด และค าถามของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียน ใน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความรับผิดชอบ (๒) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (๓) ด้าน
ความเป็นผู้น า (๔) ด้านความซื่อสัตย์ (๕) ด้านความตั้งใจ และ (๖) ด้านความอดทน โดยรวมมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียน อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 



๓๕๙ 
 

 ๑) ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังฆรักษ์
บ ารุง ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีความรับผิดชอบโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนถูกฝึกมาจากครอบครัว และการอบรมสั่งสอนจากโรงเรียน ให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของทัศนียา แสนทิพย์6 ที่ศึกษาความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ๓ 
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ๓ การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ จ าแนกตามเพศและระดับชั้นการศึกษา โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชัน (Stratified random sampling) จากนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ๔ ระดับ (Rating scale) จ านวน ๔๕ ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(Discrimination) อยู่ระหว่าง .๒๕ ถึง .๗๖ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .๙๘ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ๓ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ โดยรวม ๖ ด้าน อยู่
ในระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ แก่ 
ด้านความเป็นผู้น า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทน ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเชื่อมันใน
ตนเอง และด้านการรักษาระเบียบใจ  
 ๒. ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ๓ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีเพศต่างกัน 
โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ โดยนักเรียนหญิงมีวินัยใน
ตนเองสูงวานักเรียนชาย  
 ๓. การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัด
ระยอง ๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ๓ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ 
จ าแนกตามระดับชั้น การศึกษา โดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
  ๒) ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง 
 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ผลการวิจัยนักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่ามีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทุกด้านไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองของนักเรียนถูกปลูกฝังตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว โรงเรียนควรให้ความสนใจในเรื่องการกล้าแสดงในสิ่งที่ดี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

                                                           

 6ทัศนียา แสนทิพย์, ศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ๔ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ ๓ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑, ๒๕๕๙, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, บทคัดย่อ. 



๓๖๐ 
 

เชื่อมั่นในตนเอง เป็นไปตามทิศทางเดียวกับ ประดิษฐ์ ปูองเขตร7 ท าการศึกษาการมีวินัยในตนเองที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ๑) ศึกษาระดับการมีวินัยใน
ตนเองและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีวินัยในตนเอง
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ และ ๓) สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 
๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต - ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓๓๗ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีวินัยในตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๔ ระดับ และตอนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน เป็นแบบเติมข้อความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบหลาย
ขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ระดับการมีวินัยในตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  
 ๒. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ จ าแนกตามระดับชั้นและโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า  
 ๓. การมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต ๒ โดยรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ  
 ๔. สมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่าตัวแปรพยากรณ์ของการมีวินัยในตนเองด้านความ
รับผิดชอบและด้านความตั้ งใจ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ โดยรวมได้
ร้อยละ ๓๕.๑๐ และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕  
 ๓) ด้านความเป็นผู้น า 

                                                           

 7ประดิษฐ์ ปูองเขตร, ศึกษาการมีวินัยในตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒, ๒๕๕๗, วารสารวิชาการ
ศรีปทุม ชลบุรี, หน้า ๘๓. 
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 ด้านความเป็นผู้น า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความเป็นผู้น า โดยรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่ามีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการนักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความเป็นผู้น า เริ่มจากการเล่นและการ
ส่งเสริมจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น าสูง  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของจวงจันทน์ พวงจันทน์แดง8 ศึกษาภาวะผู้น าของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาวัตถุปุระสงค์ของการวิจัย (๑) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของนักเรียนโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (๒) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น า
ของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยกับ โรงเรียนธรรมดา 
(๓) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง วิธีด าเนินการวิจัย ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่  ๕ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย สังกัดเทศบาลและโรงเรียนราษฎร์ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ในจังหวัด
เชียงราย จ านวน ๕๐๐ คน เป็นนักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยจ านวน ๒๖๗ 
คน และนักเรียนในโรงเรียนธรรมดาจ านวน ๒๓๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบส ารวจที่
ปรับปรุงจากแบบส ารวจของยาใจ รีละชาติ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน ๓๙ ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าซี 
(t-test) ผลการวิจัย (๑) นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๒๑ โดยเฉลี่ยมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับสูงทุกหมวดของคุณลักษณะผู้น า (๒) นักเรียนโรงเรียนใน
โครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนธรรมดา มีภาวะผู้น าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .๐๕ โดยนักเรียนโรงเรียนธรรมดามีภาวะผู้น าสูงกว่านักเรียนในโครงการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตย (๓) เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าระหว่างเพศของนักเรียนพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยที่
นักเรียนหญิงมีภาวะผู้น าสูงกว่านักเรียนชายทั้งในส่วนรวมและในแต่ละประเภทของโรงเรียน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .๐๕ (๔) นักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยมีคุณลักษณะผู้น า
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนธรรมดา และนักเรี ยนในโรงเรียนธรรมดามี
คุณลักษณะผู้น าด้านทักษะในการแก้ปัญหาและประนีประนอม ความยุติธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และบุคลิกภาพเกี่ยวกับลักษณะท่าทางดีกว่านักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๕ และ (๕) นักเรียนชายมีคุณลักษณะผู้น าด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง
กว่านักเรียนหญิง แต่นักเรียนหญิงมีคุณลักษณะผู้น าด้านทักษะในการแก้ปัญหาและประนีประนอม 
ความมีเหตุผลความมีวินัยและมั่นใจในตนเอง การสื่อความหมาย ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความ
เมตตากรุณา การเสียสละเห็นอกเห็นใจ บุคลิกภาพเกี่ยวกับลักษณะท่าทางความกล้าและการควบคุม
อารมณ์สูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๕ 
 ๔)  ด้านความซ่ือสัตย์  
 นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และรายด้าน 
พบว่ามีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ในสังคมปัจจุบันความซื่อสัตย์เป็น
เรื่องท่ีควรส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี เป็นหน้าที่ของสถาบันครอบครัวและโรงเรียน
                                                           

 8จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง, ศึกษาภาวะผู้น าของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาวัตถุปุระสงค์ของการ
วิจัย, ๒๕๒๖, วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บทคัดย่อ 
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ที่ต้องเร่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์เป็นทุนในการใช้ชีวิต และส่งผลระยะยาวในการด าเนินชีวิต 
สอดคล้องกับเบญญาภา หลวงราช9 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษา
ระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods) โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี การศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จ านวน ๑๒ โรงเรียน มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๒ คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
จ านวน ๑๐ คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ค่าความถี่(frequency) ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(multiple regression analysis) แบบ
ขั้นตอน (stepwise) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑. นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับความมี
วินัยในตนเองอยู่ในระดับสูง 
 ๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบด้วยความสนใจเรื่องคุณธรรมส่วนตัว 
ลักษณะมุ่งอนาคต ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วยการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองและปัจจัย
ด้านโรงเรียน ประกอบด้วย สัมพันธ์ภาพระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตัวแปรต้นทั้ง ๖ ตัวแปร ร่วมกันส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
อธิบายความแปรปรวนของความมีวินัยในตนเองได้ร้อยละ ๖๓.๕๐ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ .๒๘๙ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ (๑) โรงเรียนต้องมีการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดนโยบายของโรงเรียนในการ
                                                           

 9เบญญาภา หลวงราช, ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๐, วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, บทคัดย่อ. 
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ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความมีวินัยในตนเอง (๒) ครูต้องให้ความรักความเอ้ืออาทร ดูแล
เอาใจใส่ใจนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เสมอรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกเรื่อง 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบอย่างที่ดีรวมทั้งอบรม สั่งสอนให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของ
ความมีวินัยในตนเอง (๓) พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาความ
มีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยการเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอีก
ทั้งดูแลเอาใจใส่ให้ความรักรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกเรื่องและส่งเสริม
การแสดงออกที่ถูกต้อง และ (๔) นักเรียนต้องตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาความมีวินัย
ในตนเอง โดยการตั้งกฎในชีวิตประจ าวัน ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา     เข้าร่วมงานประเพณี
ทางศาสนาหรืองานแสดงนิทรรศการต่างๆ ใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ
แม่ครูอาจารย์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม 
 ๕) ด้านความตั้งใจ 
 นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความตั้งใจ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และรายด้านพบว่ามี
วินัยในตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ในด้านการศึกษาความตั้งใจมีผลต่อการ
เรียน โรงเรียนต้องตระหนักและส่งเสริมนักเรียนที่มีความตั้งใจโดยเฉพาะด้านการเรียน เพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดของผลการเรียน และส่งผลต่อสิ่งอ่ืน ตามแนวทางการวิจัยของพระส าราญ 
ปญฺญาวชิโร10 ที่ท าการวิเคราะห์ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน ๑๖๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๗๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า (๑) ความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืนและด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 
(๒) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน (๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้านโดยเรียงล าดับจากความถี่
มากไปหาน้อยสามล าดับแรก คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ
ในตนเอง นักเรียนควรตั้งใจเรียนหมั่นหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนักเรียน
ควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลา  
                                                           

 10พระส าราญ ปญฺญาวชิโร, ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, วารสารมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘, หน้า ๓๐๐. 



๓๖๔ 
 

 ๖) ด้านความอดทน 
 มีนักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความอดทน โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
พบว่ามีวินัยในตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความอดทน
เป็นพ้ืนฐานของการศึกษาด้านต่าง ๆ โรงเรียนควรให้ความส าคัญและปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา เช่นเดียวกับสืบศักดิ์ น้อยดัด11 ที่ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
เด็กปฐมวัยชาย–หญิง ที่มีอายุระหว่าง ๕–๖ ปีศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ 
ห้องเรียน จ านวน ๒๕ คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ใช้เวลา ๘ สัปดาห์ ๆ ละ ๔ วัน วันละ ๔๐–๕๐ 
นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) รูปแบบการวิจัยคือ One Group Pretest-Posttest Design 
และทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้การทดสอบ t-test ส าหรับ Dependent Samples 
ผลการวิจัยพบว่า (๑) ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้  โดยมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพอใช้และ
พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับควรปรับปรุง หลังจากการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายด้านคือ ด้านความรับผิดชอบ
และด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับดีมาก (๒) หลังจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายด้านคือ ด้านความรับผิดชอบและด้านความ
อดทนอดกลั้นสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรมีการวิจัยเพื่อทดลองน ากิจกรรมพัฒนาความมีวินัยไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) ควรมีการทดลองใช้กิจกรรมและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาความมีวินัยให้กับนักเรียน 
เพ่ือมีวิธีการที่หลากหลายในการน าไปใช้ 
 ๓) ควรมีการน าทักษะกระบวนการในกิจกรรมไปทดลองใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและคลอบคลุมพฤติกรรมที่เป็นผลดี
ของนักเรียน และครอบครัว สังคมต่อไป 
    
 
 

                                                           

 11สืบศักดิ์ น้อยดัด, ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี ๓๕ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕, หน้า ๘๖ 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแนะแนวโดยใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประสานมิตร จังหวัด
ปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแนะแนวโดยใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตด้านในการเห็นคุณค่าในตนเอง และเพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนั กเรียน 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรม การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design ทดสอบก่อน 
(Pre-test) และหลัง (Post-test) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการแนะแนวโดยใช้โปรแกรมภาษาประสาท
สัมผัสเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนประสานมิตร จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๒๙ คน ซึ่งได้ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด วัดผลก่อนและหลังการด าเนินการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างราย
คู่ โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least Significant Difference : LSD) 

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประสานมิตร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) พบว่า นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ทางร่างกายและ
ความรู้สึก (Kinesthetic learner) มีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ทาง
สายตา (Visual learner) และน้อยที่สุดคือ นักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ทางโสตประสาท 
(Auditory learner)  

๒. ผลการทดสอบค่าสถิติด้วยค่า t-test ระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๕ ของนักเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรู้ทางสายตา (Visual learner) เมื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองตามรายข้อของกลุ่ม
ทดลองหลังของนักเรียนทุกรูปแบบการเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

๗ 



 
 

๓๖๗ 
 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (p = ๐.576) เมื่อจ าแนกรายบุคคล พบว่าหลังทดลองนักเรียนมีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น จ านวน ๒ คนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓. ผลการทดสอบค่าสถิติด้วยค่า t-test ระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๕ ของนักเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory learner) เมื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองตามรายข้อของ
กลุ่มทดลองหลังของนักเรียนทุกรูปแบบการเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (p = 0. 382) เมื่อจ าแนกรายบุคคล พบว่า หลังทดลองนักเรียนมี
การเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น จ านวน ๓ คน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๔. ผลการทดสอบค่าสถิติด้วยค่า t-test ระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๕ ของนักเรียนที่มีรูปแบบการ
เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic learner) เมื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง
ตามรายข้อของกลุ่มทดลองหลังของนักเรียนทุกรูปแบบการเรียนรู้  ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (p = ๐.๔๖๒) เมื่อจ าแนกรายบุคคล พบว่า หลัง
ทดลองนักเรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น จ านวน ๒ คนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 

The Guidance by Using the Neuro-linguistic Programming to 

Develop Life Skills on Self-Esteem of the Upper Elementary School 

Students of Prasanmit School, Pathum Thani Province 

ABSTRACT 

 The study entitled “The Guidance by Using the Neuro-linguistic 

Programming to Develop Life Skills on Self-Esteem of the Upper Elementary 

School Students of Prasanmit School, Pathum Thani Province” consisted of the 

following objectives: 1) to study the guidance by using the neuro-linguistic 

programming (NLP) to develop life skills on self-esteem; and 2) to compare the 

self-esteem of students before and after the use of neuro-linguistic 

programming. The study employed a quantitative research method by using a 

one-group pretest-posttest design to develop guidance activities based on the 

NLP to develop life skills on the self-esteem of the upper elementary school 

students of Prasanmit school, Pathum Thani province. A sample consisted of 

29 persons. The evaluation before and after the training was conducted by 

means of a closed-end questionnaire as an instrument for data collection. The 

statistics used were percentage, mean, standard deviation (S.D.), T-test, F-test, 

One-Way ANOVA, and Leader Significant Difference (LSD).   

 From the study, it was found as follows: 
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 1) From the study of the upper elementary school students of Prasanmit 

school, Prathum Thani province when classifying by the learning styles, it was 

found that students with Kinesthetic learning style in which learning took place 

by the students carrying out physical activities had the largest number. 

Followed by students with visual learning style. While students with auditory 

learning style had the least number.  

2) The result of t-test statistical hypothesis, it was found that students 

with visual learning style had a statistical significance at 0.05 level. When 

comparing self-esteem according to each item of the experimental group of 

students of all learning styles, overall it was found that there was no difference 

at a statistical significance of 0.05 level (p = 0.576). When classifying by each 

individual, it was found that after the experiment, 2 students had more self-

esteem with a statistical significance of 0.05 level. 

3) The result of t-test statistical hypothesis, it was found that students 

with auditory learning style had a statistical significance at 0.05 level. When 

comparing self-esteem according to each item of the experimental group of 

students of all learning styles, overall it was found that there was no difference 

at a statistical significance of 0.05 level (p = 0.382). When classifying by each 

individual, it was found that after the experiment, 3 students had more self-

esteem with a statistical significance of 0.05 level. 

4) The result of t-test statistical hypothesis, it was found that students 

with Kinesthetic learning style had a statistical significance at 0.05 level. When 

comparing self-esteem according to each item of the experimental group of 

students of all learning styles, overall it was found that there was no difference 

at a statistical significance of 0.05 level (p = 0.462). When classifying by each 

individual, it was found that after the experiment, 2 students had more self-

esteem with a statistical significance of 0.05 level. 

 



การแนะแนวโดยใช้การฝึกสติเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

นางเพลินจิต ค าอุ่น 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแนะแนวโดยใช้การฝึกสติเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย” นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระดับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังการใช้การแนะแนวโดยการใช้การฝึกสติ และเปรียบเทียบระดับกา รคิด
อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังใช้การแนะแนวโดยการใช้การฝึกสติ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และชุดกิจกรรมการทดสอบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยการใช้การฝึกสติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย การแจกแจงค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (T-Test) ได้แก่ Paired-Samples 
T-test, Independent-Samples T-test, และ One-Way ANOVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 
 

Abstract 
 

The guidance of development on critical thinking through mindfulness for 
students in Pratom 3, Buddhist Sunday school, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University.The objectives of this research were 1) study on critical thinking and the 
level of critical thinking, before and after using the guidance of development through 
mindfulness. Comparison to the level of critical thinking through mindfulness for 
students in Pratom 3, Buddhist Sunday school, Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University. The target group of 15 students in Pratom 3, Buddhist Sunday school, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The Instrument used in this study were 
Pre-post- test, critical thinking activities test. Methodology Data were processed by 
using a ready-made statistical program to find percentage, mean and standard 
deviation, Samples T-test, Independent-Samples T-test, and One-Way ANOVA. 
 



 

 

พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันภัย 
Buddhist ethics in the insurance industry 

 
นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
บทคัดย่อ 

ในประเทศจีน ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวจีนได้พัฒนาวิธีการประกันภัย ขึ้น
ส าหรับการขนส่งสินค้าตามล าน้ าแยงซี ซึ่งมีสายน้ าที่เชี่ยวกราก และเรื่อบรรทุกสินค้ามัก อับปางลงอยู่
เสมอ เนื่องจากมีหินใต้น้ าและเกาะแก่งที่คดเคี้ยว ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ มีปรากฏอยู่เสมอว่า
พ่อค้าบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะสินค้าได้รับความเสียหายหมด 

ดังนั้น ด้วยความกลัว พ่อค้าเหล่านั้นจึงหาวิธีการกระจายความเสี่ยงภัยออกไป โดยน า สินค้า
ของตนบรรทุกไว้ในเรือล าอ่ืนหลายล า เฉลี่ยกันไปจนครบหีบห่อสินค้า ซึ่งถ้าเรือล าใด  ล าหนึ่งจมลง ก็
หมายความว่า สินค้าของพ่อค้าแต่ละคนสูญเสียเพียงคนละ 1 หีบห่อเท่านั้น ซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นที่มาของ
การประกันภัยในปัจจุบัน ราวก่อนศตวรรษที่ 13 และปรากฏว่า มีการประกันภัยทางทะเลกันอย่าง
แพร่หลายตามเมืองต่าง ๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน สัญญา การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลฉบับ
แรกของโลกเท่าที่มีปรากฏเป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันนี้ คือ แบบลงวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1347 ออกให้ 
ณ เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี 

ส่วนสัญญาประกันภัยฉบับแรกของอังกฤษ เท่าที่ปรากฏตามหลักฐานซึ่งยังคง เก็บรักษา ไว้ถึง
ปัจจุบัน คือ "Broke Sea Insurance Policy" ปี ค.ศ. 1547 วิธีท าประกันภัยสมัยนั้น คือ เจ้าของเรือ 
หรือพ่อค้าที่ต้องการซื้อประกันภัย จะท าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จะ บรรทุกลงเรือ ใต้
รายการเหล่านี้ นายธนาคารหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่ประสงค์จะรับประกันภัยจะลง  ชื่อพร้อมกับระบุจ านวน
เงินที่ตนจะรับเสี่ยงแล้วลงลายมือชื่อไว้ (และนี่คือที่มาของค าว่า Underwriter) และเพ่ือเป็นค่าตอบแทน
ในการเข้ารับเสี่ยงภัย ผู้ลงนามข้างใต้ (Underwriter) แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน เรียกว่า เบี้ย
ประกันภัย 

ค าส าคัญ การซื้อประกันภัย นายธนาคาร 
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Abstract 

In China around 3,000 BC Chinese merchants have developed insurance 
Methods. Made for shipping along the Yangtze River Which has a turbulent 

stream And the freight usually Always wrecked Because there are rocks under water and 
crooked islands Which is dangerous for navigation There appears to always be that some 
merchants are destitute. Because the product is all damaged 

Therefore, in fear, those merchants find a way to spread the risk by putting 
their goods on many other ships. Average until all the product packaging. 

Which if any boat sank, it meant Each merchant's product loses only 1 package per 
person. This method is the source of current insurance. Circa before the 13th century, 
and it appeared that there was widespread marine insurance in various cities in the 
Mediterranean. The first marine freight insurance contract in the world, as far as rules 
are, until Currently, this is dated October 23, 1347, issued in Genoa, Italy. 

The first English insurance contract. As shown by the evidence that is still 
preserved today is the "Broke Sea Insurance Policy" of 1547. The way to do 

insurance was boat owners or merchants who wanted to buy insurance. Will make an 
account showing the assets that will be loaded onto the boat under these items The 
banker or other person wishing to accept the insurance will sign the name and specify 
the amount of money that he will take the risk and sign it. (And this is the origin of the 
word underwriter) and as a compensation for taking risks. Undersigned (Underwriter) 
Each person will receive compensation, called insurance premiums 
 
Keywords buying banker insurance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๒ 

๑.บทน า 
การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้  เอา

ประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม  ทดแทน
ตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสีย
เบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามท่ีได้ตกลงกันไว้1 

การประกัน (Insurance) คือการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยมีองค์ ประกอบ
สามส่วน 
   1.ผู้รับประกัน (Insurer) 
   2.ผู้เอาประกัน (Insured) หรือผู้ถือกรมธรรม์ (Policy Holder) 
    3.ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) 

การประกันจักต้องผ่านกระบวนการพิจารณารับประกัน (Underwriting) เพ่ือผู้รับประกัน จัก
ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สิน นั้นๆ พร้อมก าหนด ราย ละเอียด
ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน ผู้รับประกันอาจรับประกัน โดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่ง หรือ ปฏิเสธ 
หากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้ หรือ ผู้รับประกันอาจรับประกันโดยเพ่ิมอัตราเบี้ยพิเศษ เพ่ือให้สามารถ
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

การท าประกัน เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ ที่ต้อง
รับผิดชอบต่อกัน ผู้รับประกันจักต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดใน  สัญญาเมื่อมี ความสูญเสีย 
เสียหายเกิดขึ้น โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง ผู้เอาประกันก็มีหน้าที่  ช าระเบี้ยประกันตามที่
ระบุในสัญญาเพ่ือให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

การท าประกันจุดประสงค์แท้จริงเพ่ือแบ่งเบาความเสี่ยง จากบุคคล , กลุ่มบุคคล หรือ 
ทรัพย์สินนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยยึด หลักสุจริตเป็น
ส าคัญ และการท าประกันมิใช่สัญญาเพ่ือค้าก าไร โดยใช้กระบวนการ เดียวกับ อิทธิบาท 4 ในเชิงพุทธให้
ส าเร็จต้องมี ฉันทะ แปลว่า รักในงาน รักในองค์กร ภาษาอังกฤษคือ Passion มีแล้วจะเกิดก าลังใจ แรง
บันดาลใจในการท างาน วิริยะ คือขยัน พากเพียร กล้าเปลี่ยน แปลง จิตตะ คือมุ่งมั่น หรือมีสมาธิในการ
ท างาน วิมังสา คือทบทวนข้อดีข้อเสีย ข้อผิดพลาด หรือประเมินผลงาน ซึ่งจะท าให้เราเกิดปัญญา มันคือ
เรื่องเดียวกับไคเซ็น 
 
 
 
 
 
                                                           

1 สมาคมประกันชีวิตไทย. (2558). รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจ าปี 2553-2557. กรุงเทพมหานคร: 
สมาคมประกันชีวิตไทย. 



๓๙๓ 

๒. หลักพุทธจริยธรรมที่สมัพันธ์กับธุรกิจประกันภัย  
การประกันภัย นอกจากจะมีหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุส าคัญให้

ธุรกิจประกันภัยได้รับความเชื่อถือจากประชาชนและสังคม คือ การมีหลักจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมนั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
ประกันภัยได้เช่นเดียวกัน สามารถสรุปหลักพุทธจริธรรมได้ดังนี้ ธุรกิจประกันชีวิตการสร้างหลักประกัน
ให้แก่สังคมและเพ่ือให้ธุรกจิประกนัภัยมีการพัฒนาให้เจริญกา้วหน้าทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวข้องจะต้องช่วยกันสร้าง
ความเชื่อถอืและศรัทธา ให้เกิดข้ึน โดยใช้หลักปาปณิกธรรม 3  ดังนี้ 

1) จักขุมา คือ การสร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจประกันชีวิต ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจบุัน และแนวโน้มของธุรกจิประกนัภัยในอนาคต 

2) วิธูโร คีอ การสร้างศรัทธาต่อธุรกิจการประกันภัย บริษัทจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกีย่วกบัการประกันภัยเป็นอยา่งด ี

3) นิสสยสัมปันโน คือ การสร้างศรัทธาให้เกิดแก่อาชีพตัวแทนประกันภัย และการสร้าง
ความ สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนั้นแล้ว ธุรกิจประกันชีวิตก็ต้องประกอบด้วยหลักเบญจศีล เบญจ
ธรรม คือ ข้อ 2 เว้นจากอทินนาทาน ไมล่ักทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็น ของตน ความประพฤติ หรือด าเนินชีวิต
ที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านทรัพย์สิน 

และกรรมสิทธิ์ 
4) เว้นจากมุสาวาท ค าพูดที่ไม่เป็นความจริง ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจาก 

การเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวง ตัดรอนประโยชน์ หรือแกล้งท าลาย2 ส่วนตัวแทน
ประกันภัย 

ในฐานะเป็นคนส าคัญในการสร้างภาพพจน์ทีด่ีในธุรกจิ ประกัน จึงควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้
ที่มีจริยธรรมที่ดี ทั้งต่อตนเอง บริษัท เพ่ือนร่วมอาชีพ และผู้เอาประกันชีวิต โดยมี  หลักพุทธจริยธรรม
ส าคัญๆ คือ 
   1) จริยธรรมต่อตนเอง โดยใช้หลักปาปณิกธรรม 3 ดังนี้  
    (1) จักขุมา (Conceptual Skill) คือ การช านาญในการใช้ความคิด หรือ ทักษะ
ทางด้านความคิด  
     (2) วิธูโร (Technical Skill) คือ ความช านาญการด้านเทคนิคหรือ ทักษะ
ทางดา้นการปฏิบัติงาน  
    (3) นิสสยสัมปันโน (Human Relation Skill) คือ ความช านาญด้านมนุษย
สัมพันธ์ หรอื ทักษะทางดา้นมนุษยส์ัมพันธ์3 นอกจากนั้นแล้ว ตัวแทนประกนั 

                                                           
2 (พระ พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2552: 769-770) 
3 (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549: 15)  



๓๙๔ 

ภัยก็ต้องประกอบด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรม เช่นเดียวกับเจ้าของ ธุรกิจประกันภัย คือ ข้อ 2 เว้นจาก
อทนินาทาน และข้อ 4 เว้นจากมสุาวาท โดยการประกอบ การงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต 
    2) จริยธรรมต่อบริษัทประกันชีวิต โดยใช้หลักสุจริต 34 ดังนี้  
     (1) มโนสุจริต คือ มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัท คือ ความไม่ โลภ อยากได้ของเขา 
และมีความเห็นชอบตามคลองธรรม  
    (2) วจีสุจริต คือ การพูดค าจริงไม่ โกหกหลอกลวง การไม่พูด เพ้อเจ้อไร้สาระ 
การไม่พูดส่อเสียด และการไม่พูดค าหยาบ   
    (3) กายสุจริต คือ ไม่ยักยอกผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งถือเป็น การลักทรัพย์  
   3) จริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ โดยใช้หลักสุจริต 3 ดังนี้  
    (1) มโนสุจริต คือ ซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ ความไม่โลภอยาก 
ได้ลูกค้าของคนอ่ืน และก็ไม่พยาบาทปองร้าย และมีจิตคิดไมตรีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ คือความ เห็นชอบ
ตามคลองธรรม   
    (2) วจสีุจริต คือ การพูดค าจริงไม่โกหกหลอกลวง การไม่พูด 
เพ้อเจ้อไร้สาระ ด้วยเรื่องท่ีเกินความจริง และไม่ ให้ร้ายป้ายสีซ่ึงกันและกัน คอื การไมพู่ดส่อ 
เสียด และการไม่พูดค าหยาบ   

     (3) กายสุจรติ คือ ประพฤติตนอยู่ในหลักเบญจศีลเบญจธรรม  
  4) จริยธรรมต่อผู้เอาประกันชีวิต โดยใช้หลักฆราวาสธรรม 45 ดังนี้  

  (1) สัจจะคือมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันชีวิตและรักษาความลับ 
ของผู้เอาประกัน  
 
    (2) ทมะ คือ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกหัดนิสัย ปรับตัวเองให้  
สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในขณะที่ท างานกับลูกค้าฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้เจริญ ก้าวหน้า
ด้วยสติปัญญา การรู้จ้กบังคบัควบคุมอารมณ ์  
     (3) ขันติ คือความอดทนอดกลั้นในการใหบ้ริการ และรักษา ประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย ด้วยความเอาใจใส่อดทนต่อค าพูดหรือการกระท าของผู้เอาประกัน ชีวิตที่เราไม่พอใจ และยัง
ต้องอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลสหรือความโลภ  
(4) จาคะ คือ การเสียสละตนเอง ในการที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือลูกค้า ด้วยความเต็มใจ หยิบยื่นเวลา
และเสียสละตนในการสงเคราะห์ดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ ลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยความมีเมตตากรุณา  

จริยธรรมของผู้เอาประกันภัย เองที่ควรมี จริยธรรมของตนเองเช่นเดียวกัน ตามหลัก
ฆราวาสธรรม6 4 ดังนี้ 

                                                           
4 (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 201: 163-164) 
5 (พระไตรปฎิกภาษา ไทย เล่ม 15 ข้อ  845: 316) 
6 พระธรรมปิฎก (ประยุทธปยุตฺโต) (2538,  หน้า 621   



๓๙๕ 

    1) สัจจะ ความจริง ซี่อตรง  
    2) ทมะ การฝีกฝน  
    3) ขันติ ความอดทน  

4) จาคะ ความเสียสละ   
มีความซื่อสัตย์ในการเปิดเผยข้อความทีเ่ป็นจริงเกีย่วกบัสุขภาพและรายได้ ของตนเอง 

เปิดเผยขอ้ความจริงเก่ียวกับข้อมลูของตนให้ตัวแทนประกันภัยไดร้บัทราบทัง้หมด 
 
๓. แนวทางการประยุกต์พุทธจริยธรรมในการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พุทธจริยธรรมเน้นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิต7 อันเป็นจุดมุ่ง หมาย ที่
หลุดพ้นจากโลกทางวัตถุเพ่ือเข้าสู่การเสวยความสุขอย่าง ปรมัตถ์ คือ นิพพาน หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 
ซึ่งท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ได้ทรงวางไว้ เพ่ือเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนษุย์ตั้งแต่พ้ืนฐาน
เบื้องต้น ท่ามกลางและระดับสูง เพ่ือให้มนุษย์ด าเนินชิวิตอันดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติปัญญา มีความ สุขอันสมบรูณ์ที่สุด การประกันชีวิตควรก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขึ้นเพ่ือให้บุคลากร ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่ามาตรฐานที่ก าหนดขึ้นนี้จะไม่ใช่
การแก้ปัญหาทาง จริยธรรมที่เป็น สากลก็ตาม แต่ถือเป็นวิธีการที่ช่วยให้บุคลากรสามารถตัดสินใจกับ
ปัญหา ทางจริยธรรมได้ อย่างเหมาะสม และเข้าใจผลกระทบจากการปฏิบัติก่อนที่จะท าการตัดสินใจ 
องค์กรสามารถ ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดกรอบทางจริยธรรมและสร้างหลักความเชื่อถือในองค์กรธุรกิจ ประกันภัย 
องค์กรจะต้องพัฒนากรอบทางจริยธรรมให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถน าไป ปฏิบัติได้ในแต่ละ
ประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร การก าหนดกรอบ ทางจริยธรรมนั้นมี
กระบวนการทีส่ าคัญ 4 ขัน้ตอน คอื 

ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ก่อนที่องค์กรจะ ท าการ
ตัดสินใจปัญหาใดทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม ควรต้องรู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ องค์กรจะต้องก าหนด
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะองค์กรต่างๆ ส่วน ใหญ่ ยังขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอ 
ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว องค์กรต้องพิจารณา ถึงปัญหาทางจริยธรรม ในแต่ละประเด็นไม่ว่าจะ
เป็นในด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า ความยุติธรรม ความเอาใจใส่ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และอ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมักจะขัดแย้งกัน เช่น พนักงาน  ต้องการให้ องค์กรปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ลูกค้าต้องการ ผลิต ภัณฑ์ที่มี คณุภาพในราคาที่เหมาะสม ผู้ถือ
หุ้นต้องการผลตอบแทนระดับสูง ชุมชนต้องการ ใหัองคก์รมี ความเอาใจใส่ต่อสังคม เป็นต้นองค์กรจึงต้อง
รักษาดุลยภาพ ของเป้าหมาย ที่ขัดแย้งกันและ เลือกว่าจะสร้างความพอใจให้กับกลุ่มใดและในระดับใด
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๓๙๖ 

ก่อนตัดสินใจ ผู้บริหาร ต้องพิจารณา ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ากลุ่มใดมีความ 
ส าคัญในสถาน การณ์นั้นๆ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างทางเลือกในทางปฏิบัติโดยองค์กรต้องพิจารณา ถึงทางเลือกที่
เป็นไปได้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก ว่ามีต่อกลุ่มใดบ้างและในระดับ ใด จ าแนกผลดี
ผลเสียในแต่ละทางเลือก 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดทางเลือกที่ดีที่สุดและปฏิบัติ ซึ่งองค์กรควรค านึงถึงความสอดคล้อง
กับเปา้หมายคา่นิยมและวัฒนธรรมองคก์ร การตดัสินใจทางจริยธรรม 

จงึไม่ใช่ภาระงานทีง่่าย ดังนั้นกรอบทางจริยธรรมที่องคก์รก าหนดขึ้น 
 
๔. บริบท และสภาพปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจประกันภัย  

การประกันภัย มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เพราะชีวิตต้องมีความมั่นคง และ ปลอดภัย 
การประกนัชีวิตได้เปิดด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา สภาพ ปัญหาการท าประกันภัยใน
ประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการ าประกันภัย เพราะเหตุว่าธุรกิจ
ประกันภัยยังขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูก ต้องเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจประกันชีวิตให้กับ
ประชาชนและสังคม การสร้างภาพพจน์ ที่ดี และความศรัทธาที่มีต่อธุรกิจการประกันภัย ในส่วนของ
ตัวแทนประกันชีวิต ถึงแม้จะมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 ประการที่ต้องปฏิบัติตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
การสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ ธุรกิจประกันภัยก็ต้องเผชิญกับปัญหาความเชื่อมั่นลดลง จากการขาย 
ประกันผ่าน ธนาคารที่เดินเกมรุกมากเกินไป ท าให้พนักงาน ซึ่งเป็นตัวแทนประกันภัยต่าง เร่งท ายอดขาย 
โดยไม่ระมัดระวังความถูกต้องของข้อมูลที่ให้กับลูกค้าเพ่ือเพ่ิมยอดขาย จนปีที่ผ่านมาสัดส่วน เบี้ย
ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารมีสัดส่วนเพิม่ข้ึนเป็น 43.95% ของเบี้ยรับรวม ทั้งที่เริ่มท าตลาดในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมานี่เอง สัดส่วนดังกล่าวใกล้เคียงกับช่องทางการขายผ่านตัวแทน ที่มีมากกว่า 60 ปี ซ่ึงอยู่ที ่
49.33% ของเบี้ยรับรวม ขณะเดียวกันยังมีปัญหาการขายประกันผู้สูงอายุที่มีเนื้อหาโฆษณาคลุมเครือจน
ประชาชนเขา้ใจผิด และเมื่อซือ้แล้ว ไมส่ามารถเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามที่เข้าใจ ก่อให้เกิดเรื่องราว
ร้องเรียนตามหน่วยงาน ต่างๆ ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบจ านวนมาก8 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดเผยเรื่องร้องเรียนยอดนิยม 5 อันดับ ที่เกี่ยวกับ
ประกันชีวิตในปี พ.ศ. 2558 ก็คือ 

 
1) กรณีบริษัทปฏิเสธโดยอ้างว่าผู้เอาประกันปกปิดข้อเท็จจริงในใบค าขอนึ้ จะท าให้

ผู้เกีย่วขอ้งรับรู้ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับกลุ่มต่างๆ 
2) การน าหลักจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ (Ethical) มาใช้ คือ ข้อความที่บ่งบอกถึงมาตรฐาน

เชิงพฤติกรรมอะไรบ้างที่คาดหวังไว้ใช้เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ และหลักทางจริยธรรม
องค์กรคาดหวังว่าจะได้รับจากบุคลากร แม้จรรยาบรรณจะไม่ให้ หลักประกันเกี่ย วกับพฤติกรรมทาง
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๓๙๗ 

จริยธรรมก็ตาม แต่จรรยาบรรณได้สร้างมาตรฐานเชิง พฤติกรรมให้กับองค์กร การจัดการด้านจริยธรรม 
โดยทั่วไปเกิดจากความต้องการของผู้บริหาร ไมว่่าจะเป็นหลักความเชื่อและจรรยาบรรณ 

3) การประกาศใช้หลักจรรยาบรรณ องค์กรจะต้องด าเนินการเมื่อพบว่ามีการ กระท าที่ละเมิด
หลักจรรยาบรรณ ถ้าบุคลากรภายในองค์กรเรียนรู้ว่าจะไม่ได้รับการลงโทษ เมื่อมีการละเมิดจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณที่สร้างขึ้นมาจะไม่มีความหมาย การที่องค์กร ก าหนดจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ง่าย แต่การที่จะ
คงไว้นั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ถ้าต้องน ามาใช้ใน ชีวิตประจ าวัน 

4) การฝึกอบรมการประพฤติปฏิบัติจริยธรรม การปลูกฝังจริยธรรมเพ่ือสร้างเป็น วัฒนธรรม 
เป็นสิ่งที่องค์กรต้องด าเนินการต่อจากการสร้างจรรณยาบรรณ และการประกาศใช้ องค์กรจะต้องแสดงให้
บุคลากรเห็นว่า องค์กรได้ตกลงใจที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมที่องค์กรก าหนดอย่างมั่นคง 

5) การเลือกบุคลากรที่เหมาะสม จริยธรรมส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพ้ืนฐานของ แต่ละบุคคล  
ดังนั้น การเลือกบุคลากรที่มีหลักการและค่านิยมทางศีลธรรมที่ดี  จะให้หลัก ประกันเกี่ยวกับปัญหาการ
ละเมิดจริยธรรม เพราะการตัดสินใจทางจริยธรรมบุคลากรจะต้อง มีข้อผูกพันต่อจริยธรรม เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาและท าในสิ่งที่ถกูต้องในสถานการณ์ต่างๆ 
 
๕.สรุป 

หลักพุทธจริยธรรมกับการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจประกันภัยมีความสอดคล้องกัน 
ธุรกิจที่ขาดจากหลักพุทธจริยธรรมนั้น จะอยู่ไม่ได้ในระยะยาว นักธุรกิจมีการประยุกต์ใช้ พุทธจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจการประกันชีวิต โดยเฉพาะในการด าเนินธุรกิจนั้น นักธุรกิจ มีความเชื่อในทาง
พระพุทธศาสนา และมีบทบาทในการเลือกด าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เพราะมีความรู้เกี่ยวกับ 
บาป บุญ คุณ โทษ ซึ่งมีผลจากความรู้เรื่องกรรม จึงส่งผลออก มาสู่พฤติกรรมการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม บริบทและสภาพปัญหาทางจรยิธรรมของธุรกิจประกันภัย การประกันภัยได้เปิดด าเนินธุรกิจใน
สมัยรัชกาลที ่5 สภาพปัญหาการท าประกันภัย ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท าประกันภัย หลักพุทธ จริยธรรมที่สัมพันธ์กับธุรกิจประกันภัย การมีหลักจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ ได้แก่ หลักปาปณิกธรรม 3 หลักเบญจศีล เบญจธรรม เว้นจากมุสาวาท  โดยใช้หลักสุจริต 3 
จริยธรรมต่อผู้เอาประกันภัย โดยใช้หลักฆราวาสธรรม 4 หลักสัจจะและกายสุจริต แนวทางการประยุกต์
พุทธจริยธรรม โดยการอบรมบรรยายธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานเขา้วัดปฏิบัติธรรม 
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ในสภาวะสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมผู้สูงอายุและสภาวะในเมืองเต็มไปด้วยมลพิษ ท าให้

สังคมหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การพักผ่อนหย่อนใจไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแหล่งธรรมชาติที่มี
ความสวยสดงดงาม ผสมผสานการดูแลสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ  และมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทิศทางของทั่วโลกก็หันมาสนใจ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นทุกๆปี จาก
การศึกษาพบว่ามีจ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพ่ือมารับบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย
1.2ล้านคนต่อปี รายได้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในปี ที่ผ่านมา ได้ประมาณการรายได้การท่องเที่ยว
เชิงแพทย์ไม่ต่ ากว่า หนึ่งแสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวผู้คนให้ความสนใจเรื่องการดูแล
สุขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น จึงนับเป็น
โอกาสดีของประเทศไทย ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม   รวมถึงรูปแบบการรักษาแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้คนหัน นิยมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น  นอกจากนี้หลักพุทธ
ธรรมหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ในเรื่องภาวนา ๔ ได้แก่ ๑) กายภาวนา ๒) สีลภาวนา ๓) จิต
ภาวนา ๔) ปัญญาภาวนา ช่วยสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตของบุคคล ทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
สติปัญญา ในขณะเดียวกันก็จะเชื่อมโยงชีวิตที่ดีงามเข้ากับธรรมชาติแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ :  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, พุทธบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ABSTRACT 
 In current situation of elder-age society and pollution are the causes that 

make people more concern of their health. Traveling to beautiful natural resources 
with good health-care become to the popular trend of wellness tourism. Tourism 
Industry is an important tool that can drive Thailand’s economy. The study found 
that there are average 1.2 million Foreign Patients per year access to wellness 
tourism service in Thailand. Estimated income from Wellness Tourism in 2018 is 
worth about 100,000 million Bath, which becoming more and more of the amount of 
tourist visitors to Thailand. Trends of the self-health care is widely spread though 
out. This is a good opportunity for Thailand to be the center of wellness-tourism in 
this region. Furthermore, Thailand has many competitive advantages for example 
Natural Tourism Resources, Medical Human Resources, Local Wisdom of Thai 
Traditional Medical Cares. The Buddhist Principle of Bhavana 4 or the 4 
developments which are composed of 1) Physical Development, Moral 
Development, Emotional Development and Intellectual Development. All these 
Buddhist Principles made the balance of life, associated individual behavior and 
mindfulness to the natural environment and sustainable society.      
Keywords: Wellness Tourism, Buddhist Integration 
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๑.บทน า  
 การพัฒนาส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๘) และมุ่งสู่
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ก าลังเดินหน้าอย่างได้ผล ตลาดการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่า ๑.๖ ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละเกือบ ๑๐ เปอร์เซนต์ ช่วยสร้าง
รายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการ เติบโตขึ้นร้อยละ ๓๐๒  
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มี
จิตส านึกต่อการส่งเสริมรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหรรมที่ส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ก่อให้เกิดการจายตัวของ
นักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งน ามาสู่การการะจายรายได้ ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
ในภาพรวมแล้วท าให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ กรอบพัฒนาประเทศระยะยาว 
ครอบคลุมตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายคือ การเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือ เป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเสริมความงามสู่
ตลาดระดับสูง การท่องเที่ยวทางน้ า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพ่ือขยายการท่องเที่ยวไทย และ
ภูมิภาคไปพร้อมกัน ซึ่งนับเป็นมูลค่ามากมายที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้น่าท่องเที่ยว เน้นการพัฒนา
ท้องถิ่น  จุดเน้นการด าเนินการในปี ๒๕๖๒ สร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สินค้า สร้าง
ประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ส่งเสริมเมืองรองและชุมชน ค านึงถึง เมืองหลักพ่วงเมืองรอง ชุมชนพร้อมขาย ตอบ
โจทย์ปัญหาของภูมิภาค และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายในพ้ืนที่ชุมชน  

  ท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาท่องเที่ยวให้เป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น กล่าวคือ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น  ซึ่ง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น วิถีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นพิเศษ  ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ได้รับความนิยม
เพ่ิมข้ึน มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางไปวัด เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฎิบัติธรรม ซึ่ง
มักจะใช้วันหยุดในช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฎิบัติธรรม และประชาชนใน
ท้องที่เล็งเห็นผลประโยชน์ จึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง และเข้ามาใช้พ้ืนที่ ในวัดเพ่ือการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น 

 

                                                           
๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การน าเสนอทิศทาง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ของททท.ปี 

๒๕๖๓, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.tatreviewmagazine.com [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

http://www.tatreviewmagazine.com/
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๒. การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
   ๒.๑ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือกจิกรรมทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผลให้เกิด
ความผาสุก(Wellness) อาทิเช่น การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ การนวด การประคบสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ รวมไปถึงโปรแกรมการลดน้ าหนัก การฝึกโยคะ การขับ
สารพิษออกจากร่างกาย(Detox) การฝึกท าสมาธิ เป็นต้น นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยังมี
เป้าหมายให้นักท่องเที่ยวมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ (Wellness Services) โดย
พนักงานผู้ให้บริการโดยตรง เช่น การนวดแผนไทย การนวดเท้า การนวดน้ ามัน การนวดกดจุด เป็น
ต้น สอดคล้องกับการให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๓ เป็นการท่องเที่ยวเพ่ืออายุวัฒนะ 
หรือ Wellness Tourism เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือหลีกหนีออกจากสิ่งที่ท าให้เป็นทุกข์จากการใช้
ชีวิตประจ าวันไปสู่สถานที่สงบสบายเป็นจุดหมายในการปรับสภาพ หาความลงตัว ของการด ารงชีวิต 
ซึ่งประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นเป็น
ปัจจัยส าคัญ โดยสถานที่ท่องเที่ยวต้องพัฒนาความสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มักมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
เช่นการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ การฝึกสมาธิ การฝึกโยคะ การนวดผ่อนคลายบ าบัด 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ ๔๐-๕๕ปี และเป็นเพศหญิง 

  ๒.๒ ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
             การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถแบ่งได้ตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
การท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็น ๒ ประเภทหลัก๔ ดังนี้ 

   ๑. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism)  
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม โดยจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมเพ่ือดูแลสุขภาพ เช่นการนวดแผนไทย การ
ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา โดยจุดประสงค์หลักของการท่องเท่องเที่ยงเชิงส่งเสริมสุขภาพ คืการ
ส่งเสริมบ ารุงรักษสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบ าบัด การฟ้ืนฟูสุขภาพ การท าจิตให้สงบด้วยการ
ฝึกปฎิบัติสมาธิ 

   ๒. การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาสุขภาพ (Health Healing Tourism) หมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเพ่ือมาท ากิจกรรมบ าบัดรักษาโรค หรือ

                                                           
๓ กานดา ธีรานนท์, “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย: สถานการณ์และศักยภาพทางการ

แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ ๑๒ ฉบับ Supplement (2561): 
๒๒. 

๔ E-sichaikun, อ้างในกานดา ธีรานนท์, “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย: สถานการณ์และ 
ศักยภาพทางการแข่งขันในภูมิภาค อาเซียน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีที่ ๑๒ 

ฉบับ Supplement (2561): ๒๕. 
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ฟ้ืนฟูสุขภาพต่างๆ เช่น การตรวจร่างกาย การผ่าตัดเพ่ือรักษา การผ่าตัดเสริมความงาม หรือการ
แปลงเพศ ในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตราฐาน หรือเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ (Medical 
Tourism) กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นั้นประกอบไปด้วย การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปรับสมดุลทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ให้เกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย ขจัดความเครียด เพ่ิมพละก าลังให้สมบูรณ์และแข็งแรง  

  ๒.๓ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๓ 
   จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือสร้าง
รายได้ทางการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้รายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มข้ึนเป็น ๒.๔๓๑ ล้านล้าน บาทในปี ๒๕๖๓ ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
๑,๒๘๗ ล้านล้าน บาท ท าให้รายได้รวมเพ่ิมข้ึนจาก ๓.๓๘ ล้านล้าน บาท เป็น ๓.๗๑๘ ล้านล้าน บาท 
    ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะแสวงหา แนวทาง
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โดนน าจุดแข็งและโอกาสของประเทศ มาก าหนดเป็นแนวทางหลัก ตลอดจน
การตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามวิสัยทัศน์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้องการส่งเสริมให้
ประเทศไทยไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืนต่อไป 

   ๒.๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
    ๑. มัคคุเทศก์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
    ๒. ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยว ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้งาน และสอนผ่านระบบพ่ีเลี้ยง 
    ๓. ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด าเนินงาน และจัดให้
มีการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
    ๔. ผู้ประกอบการด้านสุขภาพตามภูมิปัญญาไทย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรส่งเสริม
สุขภาพตามภูมิปัญญาไทยภายในองค์กร 
    ๕. ผู้ให้บริการด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวในสถานบริการสุขภาพ จัดให้มีการฝึกอบรม
จากเครือข่ายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    ๖. ผู้ประกอบการด้านที่พัก พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้สามารถด าเนินงานเ พ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
    ๗. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมทุกประเภท พัฒนาศักยภาพใหม่ๆของ
บุคลากรให้สามารถด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
๓. หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
พัฒนาทางด้านพฤติกรรมและปัญญา ภายใต้ความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรง
กับหลักภาวนา ๔  หมายถึง การเจริญ การท าให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ประกอบไป
ด้วย 

๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดีและปฎิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้



๔๐๔ 

 

 

กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : 
physical development 

๒. สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรม ศีลให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เกื้อกูลแก่กัน : moral 
development 

๓. จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตา กรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุข ผ่องใสเป็นต้น : emotional development 

๔. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา : intellectual 
development๕ 

กายภาวนา สามารถน ามาบูรณากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในด้าน ที่ท าให้มีร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสดชื่น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การฝึกโยคะ การเดินท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติ การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และน าไปสู่ศีลภาวนา คือความประพฤติที่ดีงาม ไม่
เบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จิตภาวนา เป็น
ขั้นตอนของการเจริญจิต มีเมตตา น าไปสู่การพัฒนาคน เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางด้านจิตใจได้ ท าให้มี
จิตใจที่เข้มแข็ง ต่อสู้กับอุปสรรค ความเครียดในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เช่นการนั่งสมาธิ 
พิจารณากาย พิจารณาใจ ภายในจิตของตนเอง ท าให้ตระหนักรู้ และเกิดปัญญา ปัญญาภาวนา เป็น
การฝึกฝนอบรมปัญญาให้ท าในสิ่งที่ดีงามเป็นกุศล และหลีกเลี่ยงการท าสิ่งที่เป็นอกุศล ให้เข้าใจ
สภาวะความเป็นจริงต่อผู้อ่ืน ต่อสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  การท่องเที่ยวเชิง
ปัญญา เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ท าให้มีโลกทัศน์ที่กว้าง
กว้างไกล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น รวมทั้งปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ต่างก็สนใจเข้ามาปฎิบัติธรรม  เช่นการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน 

 
๔. แนวทางบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพมีความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่ง
ส าคัญจึงสอนให้ปฎิบัติทางกายและจิตใจควบคู่กันไปอย่างพอดีตามหลัก มัชฌิมาปฎิปทา ซึ่งสรุปได้ใน
หลักภาวนา ๔ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางกาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตใจ พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้
สมบูรณ์พร้อม ส าหรับการวัดผลการพัฒนาตามหลักภาวนานั้น อาจใช้หลักภาวิต ๔ ประการ คือ ภา
วิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล้ว  และภาวิตปัญญา 

                                                           
๕ องฺ ปญฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑. 



๔๐๕ 

 

 

มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุสามารถน ามาบูรณาเพ่ือสร้างความสุขในชีวิตได้ โดยมี
รูปแบบกิจกรรม คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ๖ 

     พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและการปฎิบัติ ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาให้กับชีวิตและความเป็นอยู่จริงของมนุษย์ พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการสอนความจริงที่เป็น
ประโยชน์และสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะน ามาปฎิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ด้วยเหตุที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชีวิตจริงของมนุษย์นี้เอง หลักพุทธธรรม จึงต้องอาศัยการพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรม 
หลักธรรมเพ่ือ สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน   ไปในทิศทางท่ีก่อประโยชน์อย่างสูงสุด๗ 

 
๕. บทสรุป 

  ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลาง  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งที่เป็นข้อได้เปรียบ และมีทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นอย่างมาก อันประกอบด้วย แหล่องท่องเที่ยวธรรมชาติ 
อาหาร สมุนไพร การแพทย์ทางเลือกแผนไทย กีฬาท้องถิ่น ศาสนา สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มีบุคลากรที่มีคุณภาพการให้บริการระดับสูง การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย และกลุ่มนักท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืนๆ  เมื่อน าหลักธรรมภาวนา 
๔ จะท าให้บุคคลนั้นมีเจริญงอกงามทั้งร่างกาย ความประพฤติ จิตใจและปัญญาบังเกิดความสุขกาย
สบายใจ ด้วยสติ ศีล สมาธิและปัญญา ได้ความสุขกายสุขใจ ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖ พระราเชนทร์ วิสารโท, บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว 

ส าหรับผู้สูงอายุของ 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ, สาขาวิชาพุทธศาสนา บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย. (๒๕๔๒). 
๗ อนุรุธ ว่องวานิช. “การด าเนินธุรกิจ แนวพุทธบูรณาการ” [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http.//www.dsdw2016.dsdw.go.th [๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 
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พุทธบูรณาการการจัดการภาครัฐด้านอาหารตามหลักราชสังคหวัตถุ ๔  
BUDDIST INTEGRATION FOR FOOD PUBLIC MANAGEMENT  

IN ACCORDANCE WITH FOUR RAJA-SANGAHAVATTU 

        ศศิธร  อนันตพันธุ์พงศ์๑
 
 

บทคัดย่อ  
  การจัดการภาครัฐด้านอาหารตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ
ไทย (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคงอาหาร ๒) 
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๓) ด้านอาหารศึกษา ๔) ด้านการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานอ่ืน ๆ และหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ราชสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนของ
ผู้บริหารภาครัฐ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการภาครัฐด้านอาหาร ประกอบด้วยธรรม ๔ 
ประการ คือ ๑) สัสสเมธัง ความฉลาดสามารถในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร ๒) 
ปุริสเมธัง ความฉลาดสามารถในส่งเสริมคนดี ๓) สัมมาปาสัง ความฉลาดสามารถในผูกรวมใจ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ ๔) วาชไปยัง ความมีวาจาดูดดื่มใจ สร้างความเข้าใจอันดี มีการ
สื่อสารที่ดี 

ค าส าคัญ : การจัดการภาครัฐด้านอาหาร, ราชสังคหวัตถุ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ABSTRACT 
Strategic Framework for Food Management in Thailand (2018-2037) is the 

National Policy for Food Public Management which consists of 4 strategic themes, 
namely 1) Food Security 2) Food Quality and Food Safety 3) Food Education 4) Food 
Management. It is formulated under National Strategic Framework and other related 
plans which associated with Good Governance Principles and New Public 
Management concepts. Raja-sangahavattu is the virtue making for national 
integration. It is the Lord Buddha’s teaching on governing and can be applied for 
Public Administrators for Food Public Management. The fourfold of Raja-sangahavattu 
are 1) Sassa-medha: the proficiency and shrewdness in agricultural promotion. 2) 
Purisa-medha: the proficiency and shrewdness in the promotion and encouragement 
of good people. 3) Samma-pasa: the proficiency and shrewdness in uniting and 
creating solidarity in people, by promoting right livelihood. 4) Vaja-peya: the affability 
in address, kindly and convincing speech with good communication. 

Keywords: Food Public Management, Four Raja-sangahavattu 
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๑. บทน า  

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่โบราณมาการจัดการภาครัฐในประเทศตั้งแต่
ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีการปกครองแบบจตุสดมภ์ หมายถึง “หลักทั้งสี่” คือ เวียง วัง คลัง นา กรมเวียง 
มีหน้าที่ดแูลเมืองหลวงในทุกกิจการ กรมวังมีหน้าที่บังคับกิจการในพระราชวัง ดูแลพระราชฐาน กรม
คลัง  มีหน้าที่ควบคุมรายรับรายจ่าย ติดต่อการค้ากับต่างประเทศ กรมนา มีหน้าที่ดูแลเรื่องที่ดิน การ
ท านา การเก็บภาษีที่นา ควบคุมฉางหลวง ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 
๕ ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ ตั้งกระทรวงขึ้น ๑๒ กระทรวง และภายหลังได้ยุบเหลือ ๑๐ 
กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงวัง กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงโยธาธิ
การ และกระทรวงธรรมการ ๒ การปฏิรูปครั้งนี้ ก็เพ่ือให้การปกครองประเทศมีความทันสมัย ไม่ตก
เป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอ านาจตะวันตกที่ก าลังคุกคามประเทศต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้อยู่ในเวลานั้น  

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนจ าเป็นต้องปรับการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่น ภาครัฐต้อง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นได้ มีการกระจายอ านาจ การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้ตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล การจูงใจในการ
ท างานและการให้รางวัล การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐมีความโปร่งใส ไร้ทุจริต และมีประสิทธิภาพ 

 
๒. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ และการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ โดยการน าแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ๓ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีลักษณะ ๗ 
ประการคือ ๑) เน้นการจัดการแบบมืออาชีพด้วยความช านาญ โปร่งใส รับผิดชอบ ๒) มีมาตรฐาน
และมาตรการวัดผลงานที่ชัดเจน ๓) ให้ความส าคัญกับการควบคุมผลลัพธ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่า
กระบวนการ ๔) การแบ่งแยกหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยย่อย ๆ ให้เหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน 
๕) เปลี่ยนภาครัฐให้มีลักษณะแข่งขันมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การจัดการที่มีต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 

                                                           
๒ บุญทัน ดอกไธสง, รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก, (พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๑๘๐. 
๓ สถาบันพระปกเกล้า , “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่”, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
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๖) เน้นการจัดการแบบภาคเอกชน เปลี่ยนจากวิธีการแบบราชการไปเป็นการจัดการที่ยืดหยุ่น ๗) 
เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัย ประหยัด และตรวจสอบได้ การท างานที่ได้ผลงานมากขึ้นแต่ใช้
ทรัพยากรน้อยลง (Do more with less) ๔  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย”๕  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม คือกฎหมายที่มี
ความเป็นธรรม มีการบังคับใช้ และการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
และความยุติธรรมของประชาชน ๒) หลักคุณธรรม คือการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย ๓) หลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ๔) 
หลักการมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการ
จัดสรรทรัพยากร ๕) หลักความรับผิดชอบ คือการมีจิตส านึกในหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิ 
หน้าที่ และปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามหลักประชาธิปไตย  ๖) 
หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ๖ 

๓. การจัดการภาครัฐด้านอาหารของประเทศไทย 
๓.๑ ความเป็นมา 
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีบทบาทในการก ากับดูแลตลอดห่วงโซ่อาหารอยู่หลาย

หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (หรือเรียกกันว่า อย .) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการคุ้ มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่การก ากับดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารช่วงต้นน้ าคือจาก
ภาคเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
ซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมจะอยู่ในการก ากับดูแลของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๐ ฉบับ ขาดความเป็นเอกภาพ
และบูรณาการในการดูแลตลอดห่วงโซ่อาหาร จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านอาหารทั้งห่วงโซ่อาหารสามารถด าเนินการอย่างมีเอกภาพ มีการบูรณาการ

                                                           
๔ Hood, Christopher, “A Public Management for All seasons? “ Public Administration 

Review, Vol.69 (1991): 3-19. 
๕“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐”, ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๔ (เมษายน ๒๕๖๐): ๑๗. 
๖ อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐,   แหล่งที่มา: [ออนไลน์]  https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-
051.pdf [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

https://opdc.go.th/file/reader/SnZ8fDUxOXx8ZmlsZV91cGxvYWQ%20%5b๖
https://opdc.go.th/file/reader/SnZ8fDUxOXx8ZmlsZV91cGxvYWQ%20%5b๖
https://opdc.go.th/file/reader/SnZ8fDUxOXx8ZmlsZV91cGxvYWQ%20%5b๖
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ระหว่างผู้เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ มีนโยบายของประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกันทั้ง
ในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการท างานอย่างเป็นระบบทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน 

๓.๒ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
พ.ศ. ๒๕๘๐) 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งได้ด าเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้ว และได้จัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) โดยน้อมน า 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญในการวางกรอบยุทธศาสตร์ และ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  ๑๒ รวมทั้ง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals) โดยเชื่อมร้อยเป้าหมายการเกษตร อาหาร โภชนาการ สุขภาพ และการค้า
ให้สอดประสานกันตลอดห่วงโซ่เป็นองค์รวม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือชาวไทย
และชาวโลกอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคงอาหาร โดยมีหลักการเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการอย่างยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการ
ผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือสร้างความมั่นใจในอาหารที่
มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจและสังคมที่มาจากการเกษตรและอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านอาหารศึกษา เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาและวิจัยเพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความตระหนักในการบริโภคอาหาร การใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการกระจายอาหารในห่วงโซ่
อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ โดยมีหลักการพัฒนาการจัดการตลอดห่วงโซ่
อาหารอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเข้มแข็งของการด าเนินงานทุกภาค
ส่วนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามต่าง ๆ และสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล๗ 

๔. ราชสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือการจัดการภาครัฐด้านอาหาร 
ราชสังคหวัตถุ ๔  หมายถึง สังคหวัตถุของพระราชา หรือผู้ครองแผ่นดิน เป็นธรรมเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน เป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนของนักบริหาร นักปกครองที่ดี 
ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ  

๑) สัสสเมธัง ความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร  

                                                           
๗ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ

ประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐), พิมพ์ครั้งที่ ๑, (บริษัท คิวคัมเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๖๑), 
หน้า ๔๓-๔๗. 



๔๑๒ 
 

๒) ปุริสเมธัง ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ ส่งเสริมให้คนดีมีความสามารถได้มี
โอกาสปกครองบ้านเมือง  

๓) สัมมาปาสัง ความรู้จักผูกสมานรวมใจประชาชน ผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่
ในความเป็นอยู่และช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในการประกอบอาชีพ  

๔) วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่มใจ คือรู้จักพูด รู้จักปราศรัย ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์ 
เป็นทางแห่งสามัคคี ผู้บริหารภาครัฐต้องมีการสื่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ชัดเจน ทันเหตุการณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีความจริงใจ สมานสามัคคี๘  

การจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ เป็นการบริหารจัดการภาครัฐตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นกรอบแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้ในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนงานอ่ืน ๆ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารมีความ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งการเกษตร อาหาร โภชนาการ สุขภาพ การค้า อีกทั้งมีความส าคัญต่อ
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ สุขภาพและปากท้องของประชาชนทุกคน หลักธรรมราช
สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนที่ผู้บริหารภาครัฐสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ด้านอาหารได้สอดคล้องกันอย่างยิ่ง  

ราชสังคหวัตถุประการแรก คือ สัสสเมธัง เป็นหลักธรรมที่ให้ความส าคัญเจาะจงที่การ
สงเคราะห์ดูแลประชาชนในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหารโดยตรง แต่โบราณมา พระมหากษัตริย์ไทย
ทุกพระองค์ทรงให้ความส าคัญกับการท าเกษตร การท านาปลูกข้าว กรมนาจึงเป็นหนึ่งในจตุสดมภ์ ๔ 
ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา เมื่อปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ กระทรวงเกษ
ตราธิการก็เป็นหนึ่งใน ๑๒ กระทรวงแรกที่มีการจัดตั้งขึ้น บทบาทของผู้บริหารภาครัฐต้องให้
ความส าคัญกับการอ านวยทรัพยากรในการบ ารุงการเกษตร ทั้งยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรเพ่ือการเกษตร ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและปลอดภัย การสร้างมูลค่าของสินค้าอาหารด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหาร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน การพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกติกาสากลและเป็นที่ยอมรับ การพัฒนาฐานข้อมูลและการ
จัดการข้อมูลในรูปแบบระบบเครือข่าย  

ราชสังคหวัตถุประการที่ ๒ ปุริสเมธัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ผู้บริหารภาครัฐต้องสามารถบูรณาการความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่บริหารโดยมีภาคเอกชน และส่วนหนึ่งก็
เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่ อนเศรษฐกิจการค้าและการส่งออกที่ส าคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหารแปรรูปที่มีความเข้มแข็ง หล่อเลี้ยงประชากรไทยและประชากรโลกแม้
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตจากโรคและภัยพิบัติ ประเทศไทยก็ไม่ขาดแคลนอาหาร  

                                                           
๘ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมของพระราชา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (ม.ป.ท., ๒๕๖๐), 

หน้า ๒๐-๒๑. 



๔๑๓ 
 

ราชสังคหวัตถุประการที่ ๓ สัมมาปาสัง การส่งเสริมอาชีพของประชาชน การให้การศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์อาหารศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเหมาะสมตามบริบทของบุคคลและชุมชนเพ่ือโภชนาการและสุขภาวะที่ดี ด้วยการบูรณาการ
ความร่วมมือ การสื่อสาร ส่งเสริม ให้ความรู้กับชุมชน ตามหลักการการมีส่วนร่วมของการด าเนิน
นโยบายภาครัฐ 

ราชสังคหวัตถุประการที่ ๔ วาชไปยัง คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย 
ถูกต้อง ทันการณ์ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการท าเกษตรและการเพาะปลูก  
 
๕. บทสรุป 

ราชสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน สามารถน ามาประยุกต์กับการ
จัดการภาครัฐด้านอาหารของผู้บริหารภาครัฐได้ การบริหารจัดการภาครัฐด้านอาหารตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคงอาหาร ๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๓) 
ด้านอาหารศึกษา ๔) ด้านการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานอ่ืน ๆ โดย
แนวทางของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ตามแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ราชสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ๑) สัสสเมธัง ผู้บริหารภาครัฐต้องฉลาด มีความรู้
ความสามารถในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร ๒) ปุริสเมธัง ฉลาดในการบ ารุง
ข้าราชการ ส่งเสริมคนดี หมายถึงการบริหารทรัพยาการมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) สัมมาปาสัง 
สามารถผูกสมานใจประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ให้การศึกษา ฝึกอบรม สนับสนุนเงินทุน ๔) วาชไปยัง มี
วาจาที่ดูดดื่มใจ คือการสื่อสารที่ดี พูดสมานสามัคคี พูดดีมีประโยชน์  พุทธบูรณาการการจัดการ
ภาครัฐทางด้านอาหารด้วยหลักธรรมราชสังคหวัตถุ ๔ ดังแผนภาพที่แสดง 



๔๑๔ 
 

    
ภาพที่ ๑ : พุทธบูรณาการการจัดการภาครัฐด้านอาหารตามหลักธรรมราชสังคหวัตถุ ๔ 

(ศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์), ๒๕๖๓. 
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The application of the rule of law and good governance To manage in the 
stock market during the crisis, Covid-19 
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บทคัดย่อ 

หลักนิติธรรม (“The Rule of Law”) เป็นหลักปรัชญาทางกฎหมายที่ส าคัญยิ่งของรัฐาธิปัตย์ 
ส าหรับการปกครองและบังคับใช้กฎหมายภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือประกันให้ เกิด
ความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองอย่างแท้จริง 

ธรรมาภิบาล (“Good Governance”) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน  ในตลาด
หลักทรัพย์เป็นองค์กรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายของธุรกิจ คือ การท า มูลค่าขององค์กร ให้สูงสุดและเพ่ิม
ความมั่งค่ังให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ซึ่งการประกอบธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีผลกระทบต่อประชาชนที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ในบริษัทดังล่า
วอย่างกว้างขวาง 

การน าหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการ
บริหารในตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็นการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎเกณฑ์ท่ีขัดเจนไม่มีการเลือกปฏิบัติ มี
การให้ความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ ชัดเจนอันเป็นสิ่งที่
ช่วยพัฒนาระบบการบริหารป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน ตลอดจนเป็นการมุ่งเน้น การสร้างความมั่งคง
ขององค์กรให้ด าเนินการได้ในระยะยาวต่อไป 

ดังนั้น การใช้หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงท าให้องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็น กลไกในการ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์กรเพราะการสร้าง
ธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองค์กรเป็นการสร้างส านึกที่ดีในการบริหารงาน ตลาดหลักทรัพย์ 
ค าส าคัญ    หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ 
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Abstract 
The rule of law ("The Rule of Law") is an important legal philosophy of 

Sovereign for governance and law enforcement under democracy. To insure Justice and 
protection of rights and liberties for people under government.Truly   Good 
governance means the administration of national and social affairs.Good is animportant 
way to organize society for the state. Private business sector And the people inThe Stock 
Exchange is a business organization whose business goal is to maximize the value of the 
organization. And increase wealth for owners or shareholders Which doing business In 
the said stock exchange Inevitably affects the overall economic system of the country 
And affecting the people who are shareholders or Securities in such companies widely 
Applying the rule of law, which is one of the important principles of good governance, 
to Management in the stock market Therefore it is conducted on the basis of rules that 
are contrary to selection. Practice with equality equal And fair to all parties There are 
clear rules and regulations. Which helps to develop a management system to prevent 
violations or violations As well as a focus on Build the stability of the organization to 
proceed in the long run. Therefore, the use of the rule of law and good governance for 
management in the Stock Exchange of Thailand Thailand therefore allows organizations 
to increase management efficiency. It is also a mechanism for Control, follow up and 
inspect to prevent damage to the organization management  because of Creating good 
governance in the organization, creating good management awareness. stock market 
 
Keywords: rule of law, good governance Management stock market 
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๑.บทนำ  

ในการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐหรือภาคเอกชนได้มีการ
น าเอาแนวความคิดในการบริหารงานและการปกครอง เพ่ือให้เกิด การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึก ในการ
ท างาน มีความรับผิดชองในสิ่งที่ได้กระท า1 พร้อมตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและ
พร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน รวมทั้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ 
ด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น ซึ่งเรียกหลักการ 

และกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวว่า “หลักธรรมาภิบาล”2 
โดยตัวของหลักธรรมาภิบาลเอง ที่จะสามารถน ามาบังคับใช้หรือวางกรอบและปฎิบัติได้นั้น                            

ต้องประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆ รวมทั้งสิ้น ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ 
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

วันนี้ (13 เมษายน) ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ในปัจจุบันส่งผลให้ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผิดไปจากสภาพปกติและมีความผัน
ผวนสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯมองว่าจ าเป็นต้องมีเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการด าเนินการส าหรับใช้ในกรณีมี
เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงเกณฑ์ 
Circuit Breakerเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ลงทุนให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ลงทุนได้ดีข้ึน ดังนี้ 

1.การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Disruption) โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถตัดสินใจ
ด าเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นการชั่วคราว เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิด
จากเหตุการณ์ดังกล่าวและสามารถพิจารณาก าหนดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการชั่วคราวนั้นให้เหมาะสม
กับสถานการณ ์ที่เกิดขึ้นได้ 

2.การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการหยุดท าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Circuit Breaker) จาก 
2 ระดับเป็น 3 ระดับ เป็นการถาวร โดยพบว่าผลจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวชั่วคราวตั้งแต่ 18 มีนาคม 
2563 ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ลงทุนได้ดีขึ้นอีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การก าหนดหลักเกณฑ์

                                                           
1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2   Aristotle, Politics (Trans. Jowett, ๑๙๒๖), อ้างใน ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานติ์, “หลักนิติธรรม”, รวม

บทความทางวิชาการเนื่องใน โอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓. 
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เกี่ยวกับมาตรการด าเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ(Market Disruption) 
โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถตัดสินใจด าเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และสามารถพิจารณา
ก าหนดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการชั่วคราวนั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ การปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหยุดท าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Circuit 

Breaker) จาก 2 ระดับเป็น 3 ระดับเป็นการถาวร โดยพบว่าผลจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ชั่วคราวตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
ทั้งนี้หลักเกณฑ์ท้ังสองเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป3 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ทั้งสองเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 
๒.การจัดท า แนวทางหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของ ก.ล.ต. 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตและความเป็นอยู่ของประชากรโดยได้มี
มาตรการหลายส่วนผสมผสานกัน ซึ่งในส่วนของผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ควรบริหารการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ คือ นอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (“ESG”) ของกิจการดังกล่าวด้วย และหากกิจการนั้นมีประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าว ผู้ลงทุน
สถาบันก็ควรผลักดันให้มี การปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ จึงได้มีการ
ออกหลักปฏิบัติเพ่ือเป็นธรรมาภิบาลของผู้ลงทุนสถาบันในการบริหารจัดการลงทุน ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะน ามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดของเจ้าของเงินลงทุน และผู้ลงทุนสถาบันนั้นเองในระยะยาวด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก .ล.ต.”)
ตระหนักถึงความส าคัญที่ควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) 
เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติส าหรับการบริหารจัด การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากลที่กล่าวข้างต้น
การมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุนนี้ จะน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบัน  ที่รับจัดการเงินลงทุน
ให้กับทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทุนไทยด้วยโดยหลัก
ธรรมาภิบาลนี้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักส าหรับบุคคลากรในแผนกการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากัด รวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
                                                           

3 มาตรา 159 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
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๓.หลักปฏิบัติของหลักธรรมาภิบาลการลงทุน  

นอกจากศึกษาหลักการและแนวทางปฏิบัติของ OECD แล้วในการจัดท า แนวทางธรรมาภิ
บาลของ ก.ล.ต.  ส านักงานยังได้ประมวลข้อมูลจากหลักการและแนวทางปฏิบัติของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศของหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยโดยส านักงานได้ก าหนดกรอบธรรมาภิบาล
ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน4 

การริเริ่มด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลนั้นสิ่งส าคัญ
พ้ืนฐานที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นก่อน คือความรู้ ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่ถูกต้องตรงกันโดยเฉพาะเรื่อง
ขอบเขตของ CSR ที่มักเข้าใจไปคนละทิศละทางกิจการหลายแห่งยังเห็นว่า CSR คือเรื่องที่ธุรกิจท า
ประโยชน์ให้สังคม (จะด้วยความจ าใจหรือสมัครใจ ก็ตาม)ในรูปของกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after-
process) โดยไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจซึ่งความจริงแล้วความรับผิดชอบในกระบวนการ 
(CSR-in-process) หรืองานในทางธุรกจินั้นมีความส าคัญ ยิ่งกว่ากิจกรรมเพ่ือสังคมซึ่งมักเป็น Event เสีย
ส่วนใหญ่ความรับผิดชอบในกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ลูกค้าคู่ค้าชุมชนสิ่งแวดล้อมใน
สายอุปทาน (กิจการถึงต้นน้ า) และ สายคุณค่า (ต้นน้ ายันปลายน้ า) ไม่เพียงแต่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 
วงนอกอย่างเดียวหลักคิดในกรณีดังกล่าว คือ“อย่าพยายามท าCSR ให้เป็นงานแต่เน้นท างานให้มี CSR”
นักบริหารในฐานะผู้น าองค์กรควรต้องให้ความส าคัญกับการด ารงบทบาทการเป็นผู้น ากระบวนการ 
(Process Leadership)ทีม่ีความต่อ เนื่องเป็นกิจจะลักษณะมากกว่าบทบาทการเป็นผู้น ากิจกรรม(Event
 Leadership)ที่จัดเป็นครั้งๆตามโอกาสในเชิงสัญลักษณ์ สิ่งส าคัญถัดมา คือ การให้ความส าคัญ
กับเรื่อง CSR โดยชี้ให้เห็นถึงคณุค่าหรือประโยชน์มีจะได้ร้บ (ในแงข่องกิจการ) อย่างเปน็รูปธรรมได ้
 
4. แนวคิด ทฤษฎีและความเชื่อมโยงของหลักนติธริรมและหลักธรรมาภิบาล 

จากปัจจัยในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความไม่โปร่งใสในการบันทึกบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ที่เป็นประเด็นของการขาดการก ากับดูแลกิจการที่ดีในยุค  โรคไวรัด-19  
ระบาด รัฐบาลได้ประกาศ เมื่อวันที่ 17 มีนนาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติออก
มาตรการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ กลุ่ม
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนช าระ เพ่ือให้สถาบันการเงินผ่อนผันการ
ช าระค่างวดท าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการตื่นตัวในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการให้
                                                           

4  แนวทางการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : บริษัทตลาด หลักทรัพย์ในประเทศ
ไทย.[Online], Available: 



๔๒๐ 

 

 

สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ หรือ 
National CG Committee ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมือวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเสี่ยงสูงมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์ อาจติดเชื้อ COVID-19 ทั้ง
จากการตรวจผู้ป่วยโดยตรงหรือขั้นตอนการให้การรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องดูดเสมหะใน
ผู้ป่วยหนักอาจแปลงสภาพการ ติดเชื้อจากสภาพเสมหะของเหลวกลายเป็นการติดเชื้อในละอองอากาศใน
โรงพยาบาลนั้นในห้วงเวลา 17 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทย ปรับตัวพัฒนาดีขึ้นมาเป็นล าดับ มีการตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ หรือ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้นในหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน มีการก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่
ดีขององค์กร มีประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ5 ส าหรับ 
บุคลากรในทุกระดับในประเทศไทย  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึง
ความส าคัญ และประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเสนอหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ านวน 
15 ข้อ ในปี 2545 ให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกในปี 2549 ได้ปรับปรุง
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น                          2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย               4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับหลักการก ากับดูแลกิจการของ 

OECD และข้อเสนอแนะของธนาคารโลก 
ต่อมาในปี 2555 ได้ปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน โดยเป็น

การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีของทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN 
CG Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนส าหรับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนและในปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์6 
(ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ฉบับใหม่ โดยมีการ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปแม้การด าเนินการที่
ผ่านมาของไทยจะประสบความส าเร็จด้วยดี แต่การพัฒนา 
CG ต่อไป มีความท้าทาย คือ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมของ
โลก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบทุนนิยม และการขยายตัวของภาคธุรกิจ จึงท าให้

                                                           
5 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ๒๕๔๖,ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ [Online],  Available: 

http://www.wiki.kpi.ac.th/index.php [๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
6 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์, แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต.  (Code 

of Governance), ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๓, ๒๕๕๘ 
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องค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับสากล ในประเทศ และผู้ลงทุนต่างๆ ได้เรียกร้องให้กิจการมีความรับผิดชอบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากการมี CG ที่ด ี
 
5.การก ากับดูแลกิจการที่ดี   

จ าเป็นต้องบูรณาการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ 
ตั้งแต่การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการด าเนินงาน การติดตามและการร ายงาน เพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการก ากับดูแลให้กิจการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

สถานการณ์ด้านธรรมาภิบาลในทศวรรษหน้า จึงไม่อาจจ ากัดอยู่เพียงการก ากับดูแลกิจการที่
ดี หรือ Governance (ตัว “G”) ในมิติที่เพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
กิจการฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environment (ตัว 
“E”) อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลด
ปริมาณขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบสะสมต่อระบบนิเวศ และครอบคลุมไปถึงธรรมาภิบาลด้าน
สังคม หรือ Social (ตัว “S”) อาทิ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายในมิติหญิงชาย การไม่
เลือกปฏิบัติท าให้บทบาทของการก ากับดูแลกิจการในทศวรรษ 2020 ที่จะมาถึงต้องขยายกรอบการ
ท างานจากค าว่า “CG” มาสู่ค าว่า “ESG” ที่ครอบคลุมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
6.หลักพุทธธรรมส าคัญ ที่ควรจะน ามาประยุกต์ได้กับลักษณะทั่วไปเศรษฐศาสตร  ์ 

1) เน้นการพึ่งตนเอง : ความหมายในทางพุทธธรรมคือ ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้วย
การพิจารณาอย่างแยบคาย เห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ขณะที่ความหมายที่มักเข้าใจ
กันในทางเศรษฐศาสตร์ 

2) เน้นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท : เป็นข้อที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดทั้งในแง่ความหมาย
ทางธรรม และยังน ามาประยุกต์กับเศรษฐกิจได้ 

3) เน้นอหิงสา หรือการละเว้นจากการสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความรุนแรง :ประโยชน์ข้อนี้ 
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันแทนที่จะเป็นการแข่งขัน ซึ่งมีทางเป็นได้ และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย แต่สิ่งที่ต้องขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงคือ ความโลภ 

4) เน้นการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่เป็นประโยชน์ สุจริต มีมานะอดทน 
สัมมาอาชีวะ : ข้อนี้จะเน้นการผลิต-ไม่ผลิต การบริโภค-ไม่บริโภค ในลักษณะที่ไม่เป็นผลดีแก่มนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นการปฏิบัติธรรมหรือหน้าที่ที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตส่วนหนึ่ง 

5) เน้นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น : ข้อนี้ถือเป็นหัวใจของพุทธธรรม ในการด าเนินชีวิต
ไปตามทางสายกลางมุ่งเน้นสันติสุข ท่ามกลางในทางเศรษฐกิจ ที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพ่ือแย่งชิง
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ถ้าหันมาร่วมมือกันสังคมก็จะได้รับประโยชน์มหาศาล 
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6) พยายามละกิเลสและความโลภ : ความโลภน าไปสู่พฤติกรรมที่เน้นการเสี่ยง ที่มีผลกระทบ
ต่อความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุส าคัญที่อาจจะน าความเสียหายในทางเศรษฐกิจมาสู่ตนเองและ
สังคม 

7) การเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละอาย และเกรงกลัวการกระท าความผิด :เน้นการมี
จิตใจเป็นกุศลมีเจตนาหรือความตั้งใจดีต่อผู้อ่ืน จิตที่บริสุทธิ์ย่อมน ามาซึ่งจิตที่สงบและมีสติมั่นคงน าไปสู่
ปัญญาและความพ้นทุกข  ์ 

เหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการน าเอาพุทธเศรษฐศาสตร์ ที่ได้จากพุทธธรรมไปประยุกต์ 7ใน
การบูรณาการคลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ถ้าหากท าได้ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจที่ดีกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันจะเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ สังคมส่วนรวม
ต่อไป 
 
สรุปได้ว่า 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมาก ต่ออนาคตและความเป็นอยู่ของประชากรโดย ได้
มีมาตรการหลายส่วนผสมผสานกัน ซึ่งในส่วนของผู้ลงทุนสถาบันถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ควรบริหาร
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ คือ นอกจากการพิจารณาลงทุน จากปัจจัยด้านผลตอบแทน และความเสี่ยง
ของกิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (“ESG”) ของกิจการดังกล่าวด้วย และหากกิจการนั้นมีประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าว ผู้
ลงทุนสถาบันก็ควรผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

ดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศ และประเทศต่างๆจึงได้มีการ ออกหลักปฏิบัติเพ่ือเป็นธรรมาภิ
บาลของผู้ลงทุนสถาบันในการบริหารจัดการลงทุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะน ามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี
ที่สุดของเจ้าของเงินลงทุน และผู้ลงทุนสถาบันนั้นเองในระยะยาวด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ตระหนัก
ถึงความส าคัญท่ีควรมีหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เพ่ือเป็น
หลักปฏิบัติส าหรับการบริหารจัด การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันตามแนวทางสากลที่กล่าวข้างต้น การมี
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนนี้ จะน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบันที่รับจัดการเงินลงทุนให้กับทั้ง
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทุนไทยด้วยโดยหลักธรรมาภิบาล
นี้เป็นแหล่งอ้างอิงหลักส าหรับบุคคลากรในแผนกการลงทุน ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จ ากัด รวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

                                                           
7 การใช้หลักนิติธรรมในการบริหารงานที่มีความสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานตาม หลักทศพิธราชธรรมของ

องค์กร 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF ASOKE SKIN 

HOSPITAL 
  

ประยรู เจนตระกูลโรจน์๑* 
 

บทคัดย่อ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เป็นการใช้
กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กันในการบริหารจัดการ ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งน าเสนอ
แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานในการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) การร่วมรู้และร่วมทราบของ
บุคลากร ๒) การร่วมคิดและร่วมพัฒนา ๓) การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล ซึ่ง
เป็นรูปแบบในการน าวิธีการส าคัญมาเป็นแผนปฏิบัติการ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผล
ตามเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กร 
 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง 
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ABSTRACT 

Human Resource Management of Asoke Skin Hospital, it is 
a strategy that is related to management. Therefore, this article aims 
to present guidelines for human resource management as a 
mechanism for change management in the era of globalization. 
consists of 1) Appreciation and Understanding 2) Influence and 
Development 3) Action and Evaluation, a form of bringing important 
methods into action plans that lead to the achievement of goals 
and the success of the organization. 

Keyword: Human resource management, Asoke skin hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒๖ 

 

 

บทน า  
 

นับตั้งแต่มนุษย์ได้เกิดขึ้นมาบนโลกแล้วมาอยู่ร่วมกัน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นสิ่งพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
ว่าเริ่มมีการบริหารมนุษย์ตั้งแต่เมื่อใด เพราะในยุคเริ่มต้นมนุษย์รวมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ มีเพียงแค่ระบบครอบครัวที่เชื่อมโยงและใกล้ชิดกัน การด ารงชีวิตเป็นไป
อย่างเรียบง่ายไม่มีระบบที่ซับซ้อน แต่ทว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ใช้เหตุผล 
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านภาษา ผ่านตรรกะของเหตุและผล มนุษย์จึงมีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ด้านคุณภาพและปริมาณของมนุษย์ เมื่อมนุษย์บนโลกมีจ านวนมากขึ้นจึงเกิด
กระบวนการที่เรียกว่า การจัดสรร การแบ่งปัน และการแก่งแย่งช่วงชิงทรัพยากร
ที่จ าเป็นเพื่อการด ารงอยู่ของชีวิต เมื่อกฎของธรรมชาติไม่สามารถควบคุมมนุษย์ได้ 
จึงต้องมีกฎหมายที่ เข้ามาควบคุมและบริหารมนุษย์ เ พ่ือให้เกิดโครงสร้าง 
กฎระเบียบ มีแบบแผนชัดเจนในการด ารงอยู่ของมนุษย์๒ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีข้อควรค านึงถึงในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลต่อองค์กร เพ่ือที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต การตลาด และการเงินและการบริหารทั่วไป 
เมื่อศึกษาความเป็นมาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์พบว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อาจพิจารณาแบ่งเป็น ๓ ยุคได้แก่ ๑) ยุคคลาสสิก (Classical 
organization theory) ยุคนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เน้นประสิทธิภาพ และ
การประหยัด มีโครงสร้าง ระบบที่ชัดเจน มุ่งความส าคัญที่องค์กรมากกว่าความ
เป็นมนุษย์ ๒) ยุคนีโอคลาสสิก (Neoclassical organization theory) ยุคนี้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เริ่มที่จะให้ความสนใจในพฤติกรรมของมนุษย์เป็นส าคัญ
เช่น การเกิดขึ้นของทฤษฎี X และ Y ที่มีการแบ่งแยกระหว่างมนุษย์ที่เน้นการ
ท างานตามค าสั่ง และมนุษย์ที่ไม่ชอบท าตามค าสั่งแต่ผลงานเกิดจากจินตนาการ 

                                                           
๒เอกพิชญ์ ชินะข่าย, “พัฒนาการแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์”, วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๑) : ๑๕๘-๑๖๗. 
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ความรับผิดชอบ และมักให้ความส าคัญกับงานเป็นหลัก๓  ๓) ยุคสมัยใหม่ 
(Modern Management theory) ยุคนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เน้นความ
ต้องการที่กว้างขวางเพราะเป็นยุคแห่งการพลิกผันของศาสตร์เทคโนโลยี การใช้สื่อ 
รวมไปถึงประสิทธิผลขององค์กร ดังนั้นในยุคที่การบริหารงานทุกด้านต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนเช่น การจัดท าระบบที่ดี การที่องค์กรต้องการคนดีและ
คนเก่ง และมีสมรรถนะ (Competency) ในการท างาน ผู้บริหารหรือแผนก
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ต้องมีมุมมองที่ว่า การพิจารณาบุคคลเข้า
มาร่วมท างานเป็นเรื่องของการลงทุนที่ท าให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น
ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมองมนุษย์เป็น Asset มากกว่า 
Liability จึงจะเป็นการลงทุนที่เพ่ิมมูลค่าได้๔ 

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศกเป็นโรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางแห่งแรก
และแห่งเดียวในเมืองไทยที่ให้บริการด้านโรคผิวหนัง และความงาม โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังผลักดันให้มีการ
พัฒนาการทางด้านการรักษาที่ต้องเห็นผลและแตกต่างกับการรักษาธรรมดาทั่วไป 
ที่มักจะใช้เพียงยาทาเพ่ือบรรเทาอาการของโรค การให้บริการเจาะลึกด้านโรค
ผิวหนังอย่างได้ผลของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ต้องเริ่มต้นที่การวินิจฉัยโรคที่
ถูกต้อง ไม่ต่างจากการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า
ขาดบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านผิวหนังอย่าง
ลึกซึ้ง และอยู่ในสถานที่ประกอบการที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัย ยา
ในการรักษา เครื่องมือสมัยใหม่อ่ืนๆที่น ามาช่วยให้การรักษาได้ผลมากขึ้นโดยลด
การใช้ยารับประทานลงท าให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยความโดดเด่นทางด้าน

                                                           
๓ Douglas McGregor, “The Human Side of Enterprise”, (New York: 

McGraw-Hill, 1960). 
๔ กรรณิการ์ สุวรรณศรี, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”, เอกสารประกอบการ

ส อ น ร า ย วิ ช า  ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ , [อ อ น ไ ล น์ ] 
http://pws.npru.ac.th/kannika/data/files/เนื้ อหาบทที่%201 -12%20การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์%20%209011106.pdf สืบค้นข้อมูลวันที่ 20 เมษายน 2563. 

. 



๔๒๘ 

 

 

การรักษาที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องมีทีมแพทย์ที่ท างานสอดคล้องกันเป็นแนวทางเดียวกัน
ทั้งทีม การบริหารจัดการทีมแพทย์ที่แต่ละบุคคลช านาญเฉพาะด้านโดยตรง จึงมี
ความละเอียดอ่อนและจะต้องมีความเข้าใจปัญหาทางการแพทย์ และปัญหาจาก
สภาวะแวดล้อมที่กระทบการท างานของแพทย์  โดยไม่ลืมที่จะมองถึงพนักงานใน
ฝ่ายปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลากรกลุ่มนี้อาจมีมุมมองที่มีความแตกต่างกันทั้ง
ในเรื่องงานและผลตอบแทน ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลผิวหนัง อโศกจะมีการอบรม
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ความพลิกผันของศาสตร์สมัยใหม่ได้
เข้ามาแทนที่หรือที่เรียกว่า “Disruption”  บุคลากรของโรงพยาบาลผิวหนัง 
อโศกจึงต้องมีการพัฒนา รวมไปถึงผู้บริหารที่จะท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการร่วมกัน๕ 

ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งน าเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โดยการสังเคราะห์เอกสาร บทความ งานวิจัย 
หนังสือที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือเป็นประโยชน์กับ
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศกและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเลือกสรรบุคลากร 
รวมไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก, “ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลผิวหนัง 

อโศก”, เข้าถึงได้จาก www. skinhospital.co.th สืบค้นข้อมูลวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓. 



๔๒๙ 

 

 

โครงสร้างบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
 

                                      
           
          
 
 

                                                       

 

  

                                                  

 

 

นายแพทย์ประยูร เจนตระกูลโรจน์ 
ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผิวหนังอโศกและแพทย์ฉพาะทางผิวหนัง 

 

นพ. สีห์ศักดิ์ เทพเสรี 
แพทยผู้์เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก 

 

พญ. ทักษอร อุบล 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. นิออน รัตนิน 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. ปาจรีย์ ฑิตธิวงษ์ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก 

 

พญ. ภรภัทร์ วรพงศ์ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 



๔๓๐ 

 

 

 

                                          

  

 

 

                                               

 

 

 

นพ. ภูดิท สุระประสิทธิ์ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. อัจฉราพร ถนอมภูวนาท 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. ธาริณี ก่อวิริยกมล 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. มัทยา วังวิทยากุล 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. ธนัตสุดา เอื้อบุญกุล 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. เพชรินทร์ ชัยอริยะกุล 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 



๔๓๑ 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พญ. สุพิชา ชวนิชย์ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. สรุาศี อิ่มใจ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. ธารทิพย์ พัฒนพงษ์ศักดิ์ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

พญ. นันท์นภัส โปวอนุสรณ์ 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 

 

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
ที่มา: www. skinhospital.co.th  
 
 



๔๓๒ 

 

 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์หมายถึง คน ที่มีค่าเป็นทรัพย์ ดังนั้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์คือการบริหารสินทรัพย์ในองค์กร  เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรเช่นเดียวกับทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกจากนั้นทรัพยากร
มนุษย์หมายความรวมไปถึง แรงงาน ความรู้ ความคิด ความช านาญของมนุษย์ 
เป็นพลังงาน ทักษะ และพรสวรรค์ ทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าและ
บริการ การควบคุมคุณภาพ หลายองค์กรกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า
เป็นการจัดการเกี่ยวกับพนักงานตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน 
การบริหารผลการปฏิบัติงานและแรงงานสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร๖ ขณะเดียวกันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันสามารถแบ่งตัวแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ ๒ ตัวแบบคือ ตัวแบบของกลุ่มนักคิดในสหรัฐ 
(America Model) และตัวแบบของกลุ่มนักคิดสหราชอาณาจักร (British 
Model) โดยแต่ละตัวแบบมีลักษณะดังนี้ 

 
๑) ตัวแบบนักคิดกลุ่มสหรัฐ (America Model) 

๑.๑ ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด 
(Harvard School) เป็นตัวแบบที่เรียกว่า “มนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ” 
(Developmental Humanism) ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดมนุษย์นิยมสัมพันธ์ 
โดยตัวแบบนี้อยู่บนสมมติฐานที่มองว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ หากผู้บริหารองค์กรมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ชัดเจนและมีวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าต้องการให้พนักงานของ
ตนเองเป็นอย่างไร ซึ่งตัวแบบนี้มองไปที่ผู้บริหารว่าถ้าหากไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าวการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะไม่เกิดผลดีต่อองค์กร 

๑.๒  ตั วแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แบบมิชิ แกน 
(Michigan Model of HRM) หรือเรียกตัวแบบนี้ว่าตัวแบบ “การจัดการนิยม”

                                                           
๖ Dessler, Gary, “A Framework for human resource 

management”, (New Jersey: Pearson Education, 2009), p. 2. 



๔๓๓ 

 

 

(Managerialism) เป็นตัวแบบที่ให้ความส าคัญกับประโยชน์ตอบแทนที่องค์กรจะ
ได้รับเป็นอันดับแรก และเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ที่จะท าให้บรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่งตัวแบบดังกล่าวมีความเชื่อว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นไปในทิศทางรูปแบบเดียวกับองค์กร ส าหรับแนวคิดนี้
สามารถเรียกอีกอย่างคือ “ตัวแบบเทียบเคียง” (Matching Model) ประกอบไป
ด้วย 

๑) กระบวนการสรรหาคัดเลือก เป็นการจัดหาและเลือกทรัพยากร
ให้ตรงกับงาน 

๒) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

๓) กระบวนการให้รางวัลและผลตอบแทน เป็นการให้รางวัลตอบ
แทนแก่ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๔) กระบวนการฝึกอบรมพัฒนาเป็นการพัฒนางานให้มีความรู้
ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ 

๒) ตัวแบบนักคิดในสหราชอาณาจักร (British Model) เป็นตัว
แบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model of HRM) โดยตัว
แบบนี้เกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยนตัวแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
กลุ่มนักคิดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตัวแบบดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งตัวแบบของวาร์วิค เป็นความ
พยายามที่จะบูรณาการขอบเขตการท างานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมขององค์กรเช่น สภาพเศรษฐกิจ อิทธิพลของสังคม การเมือง 
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ๗ 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดตัวแบบของสหรัฐอเมริกาและตัวแบบของส
หราชอาณาจักรมีความแตกต่างกันในบางประการ โดยที่แนวคิดตัวแบบของ
สหรัฐอเมริกาเป็นแนวคิดกระแสหลักที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการโดยมีฐาน

                                                           
๗ ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แนวคิด 

ทฤษฎีและบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”, วารสารวิชาการ, ปีท่ี 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๘๕๑. 



๔๓๔ 

 

 

ความคิดที่ว่า การบริหารจัดการคนเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร 
ซึ่งจะมองผลประกอบการขององค์กรเป็นหลักหรือที่เรียกว่าตัวแบบเชิงประโยชน์
นิยมหรือกลไกนิยม ขณะที่ตัวแบบของสหราชอาณาจักรนั้นจะเน้นบริหารจัดการ
มนุษย์ให้เข้ากรอบตามยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือการบริหารจัดการที่เป็นแบบ
แผนและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ตัวแบบทั้งสองเน้นการบริหารจัดการคนเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบาย และมองผลประกอบการขององค์กรโดยที่เป็นการมุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบบูรณาการตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลผิวหนังอโศก 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด ปัจจัย
ส าคัญที่ผ่านมาพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จจะต้อง
ประกอบไปด้วย มนุษย์ (man) เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การบริหารจัดการ (Management) ซึ่งปัจจุบันจะพบว่า ในแต่ละองค์กรการที่จะ
เลือกมนุษย์จะมาท างานในองค์กรได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีหลักการและแนวทางใน
การเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาปฏิบัติงาน และต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ (Skill) ในงาน
ที่ตนเองถนัดและต้องสอดคล้องกับแผนนโยบายขององค์กร  

 
 
แผนภาพที่ ๒ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
ที่มา : http://www.skinhospital.co.th/article/info/9/1 

 
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศกเป็นโรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางแห่ง

แรกของเมืองไทยที่ให้บริการด้านผิวหนัง และความงามครบวงจร โดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ หรือสาย



๔๓๕ 

 

 

ปฏิบัติงาน ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้แก่องค์กร 
นอกจากนั้นการให้บริการด้านการรักษา การบริการที่มีคุณภาพ การเอาใจใส่ของ
ทีมแพทย์เป็นสิ่งที่ส าคัญในสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่า โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยมีการใช้ระบบกลไกทางการตลาดที่มากขึ้น การเป็นศูนย์กลางเรื่อง
สุขภาพ (Medical hub) ที่เป็นจุดเด่นทางการตลาดและการให้บริการที่
หลากหลาย เน้นตามความต้องการของผู้รับบริการจึงเกิดรูปแบบการให้บริการ
ทางการแพทย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร ประกอบไปด้วย 

๑) Cross-Border Supply เป็นการบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่ต้องพบหน้ากันในทางกายภาพ 

๒) Consumption Aboard เป็นการให้ผู้รับบริการเดินทางมารับ
บริการจากผู้ให้บริการโดยตรง 

๓) Commercial Presence เป็นรูปแบบการค้าที่ผู้ให้บริการเข้าไป
ตั้งสาขาย่อยในประเทศผู้รับบริการ 

 
นอกจากนั้นการให้บริการด้านรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สร้างความ

เชื่อมั่นและประทับใจให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น  
๑) ความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์  
๒) ชื่อเสียงของทีมแพทย์ โรงพยาบาล และประสิทธิภาพในการ

รักษา  
๓) ท าเลที่ตั้งและความสะดวกสบายในการเดินทาง  
๔) การก าหนดอัตราค่ารักษาท่ีมีมาตรฐานและยุติธรรม 
 
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลผิวหนัง อโศกมีรูปแบบในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการที่จะท าให้บรรลุสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
ตรงกับตัวแบบมิชิแกนซึ่งเป็นตัวแบบของนักคิดในสหรัฐอเมริกา ตัวแบบดังกล่าวมี
ความเชื่อว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นไปในทิศทางรูปแบบเดียวกับ
องค์กร ตามแผนภูมปิระกอบด้านล่าง 
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แผนภาพที่ ๓ รูปแบบการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 

 
 
 

กระบวนการสรรหา
คัดเลือกทีมแพทย์ 

 

ข้ันตอนการสรรหา 

 

-ลงประกาศใน website ประกาศรับสมัครงานเฉพาะ
ทางส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
-ขอความร่วมมือทีมแพทย์แจ้งประกาศผ่านทาง
เครือข่ายสถาบันที่จบการศึกษา 
 

 

ข้ันตอนการคัดเลือก 

 

-พิจารณาประวัติ (CV) ของผู้สมัคร 
 
 
 

 

-คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงพยาบาลก าหนด  
 
 
 
 

 

- สัมภาษณ์กับทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลก าหนดให้เป็นผู้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 

 

- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์กับผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
 
 
 
 
 

 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์หารือร่วมกันเพื่อเลือกแพทย์เข้าท างานในต าแหน่ง
แพทย์เฉพาะทางผิวหนังของโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร 

 

ข้ันตอนการสรรหา 

 

ข้ันตอนการคัดเลือก 

 

-รับเรื่องแจ้งจากฝ่ายหรือแผนกต่าง ๆ 
-ด าเนินการประกาศการรับสมัครงาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากช่อง
ทางการสรรหา 
-ก าหนดวันและเวลาในการสัมภาษณ์งาน 
-โทรนัดหมายสัมภาษณ์งาน 
 

 

-เชิญผู้จัดการฝ่าย หรือหัวหน้าแผนกเข้าร่วมพิจารณาสัมภาษณ์งานทุกครั้ง 
-ส าหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน ทาง HR จะโทรแจ้งผลการสัมภาษณ์และส่ง
อีเมล์แจ้งยืนยัน 
-ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์งานจากทาง HR และแผนกต้นสังกัด จะ
ส่งอีเมล์แจ้งปฏิเสธภายใน 2 สัปดาห์ 
-เก็บสถิติผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน 1. YES, 2. REJECT, 3. ON HOLD, 4. ผู้ที่
เหมาะสมกับต าแหน่งอื่น ๆ สรุปตอนสิ้นเดือนน าเสนอหัวหน้างานเพื่อพิจารณา 
 
 
- 
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แผนภาพที่ ๔ รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 

 
 
 
 
 

-มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล 

-มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

-มิติที่ ๓ ด้านประสิทธภิาพของการปฏบิัติงาน 

-มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

-อบรมจากวิทยากรภายนอก (พัฒนาและกระตุ้นศกัยภาพใน
การปฏิบัติงานและการบริการ) 
-อบรมจากวิทยากรภายใน (พัฒนาความรู้และศักยภาพใน
สายงานนั้น) 
 
 
 

 

กระบวนการ
ฝึกอบรมและ

พัฒนา 
 

การประเมินผล
ปฏิบตัิงาน 

 

กระบวนการให้
รางวัลและ
ผลตอบแทน 

 

ค่าตอบแทนเป็น

ตัวเงิน 

-ค่าคอมมชิชั่น ในส่วนฝ่ายปฎิบัติการ 
-ค่าล่วงเวลา (โอท)ี ในส่วนฝ่ายปฎิบัติการ 
-ค่าระดับช านาญการ ค่าต าแหน่ง 
-ค่าตอบแทนพเิศษกรณีท างานครบ 4 ปีขึ้นไป (ได้รับ
เงินพิเศษ) 
-เบ้ียขยัน เดอืนละ 800 บาท กรณี ไมข่าด ลา มาสาย  
-ค่าปฎิบัติงานต่างสาขา (วันละ 200 บาท) 
-Service Charge ในส่วนฝ่ายส านกังาน 
-เงินชว่ยเหลือ 300 บาท ในส่วนฝ่ายส านกังาน 
-โบนัสประจ าป ี
-การปรับฐานเงินเดือนประจ าป ี  
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บทสรุป 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศกเป็นความ

ท้าทายในยุคที่มีความพลิกผันของศาสตร์และศิลป์ไม่ว่าจะเป็นจากสื่อ เทคโนโลยี 
รวมไปถึงการให้บริการและการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามสากล รวม
ไปถึงจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร รวมไปถึงการบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพ ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่ง
น าเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารงานใน
ความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งประกอบไปด้วย  ๑) การร่วมรู้และร่วมทราบ
ของบุคลากรกล่าวคือ การท าให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันและสามารถ
มองเห็นความส าเร็จในอนาคตว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดพลังร่วมจากบุคลากรในสิ่ง
เร้าคือ ความส าเร็จ  ๒) การร่วมคิดและร่วมพัฒนา เป็นการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในแต่ละคนมาระดมสมองร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งไม่จ ากัด
แค่ผู้บริหารระดับสูง แต่เป็นการบูรณาการร่วมกันแบบทุกสายงาน ทุกล าดับขั้นใน
องค์กร ๓) การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล เป็นการน าเป้าหมายขององค์กรมา
เป็นแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานว่าควรท าอะไร แต่ละหน่วยงานมีหลักการ 
เป้าหมาย เป็นอย่างไร เป็นการแบ่งงานกันท า โดยใช้ผลงานเป็นกลไกในการ
ควบคุม เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กร 
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บทคัดย่อ 

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธนั้นเป็นกระบวนการที่พระพุทธศาสนามองว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็น
ธรรมชาติที่มีอยู่และเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเริ่มต้นที่ตัว
บุคคล กล่าวคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ นั้นได้ก าหนดเอาบุคคล เป็นจุดศูนย์กลางแล้วได้บูรณา
การหลักธรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนา ซึ่งส่วนมากจะเน้นเรื่องของ 
กาย วาจา ใจ และหลักธรรมหลัก ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ดังกล่าวคอืหลัก ไตรสิกขา คือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา
และปัญญาสิกขา ซึ่งทั้งสามนี้จะเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : กระบวนการ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาเชิงพุทธ 

 

Abstract  

  The Buddhist human resource development is a process that Buddhism considers 

that all things are natural and exist naturally. Therefore, human resource development 

begins with an individual, that is, the development of human resources in various aspects 

that take a person as the center and integrate with the Buddhist doctrines as an element in 

the development. Most will focus on the body, speech, and mind. The Buddhist doctrine 

that can be applied in such development is Sīla-sikkhā (Training in Morality); Citta-

sikkhā (Training in Mentality); and Paññā-sikkhā (Training in Wisdom). All of this is an 

important process in for the development of human resource.  

Keywords: Process; Human Resource Development; Buddhist Development 
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ค าน า 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  ในบรรดาปัจจัยทางการบริหาร ๔ ประการ ได้แก่ มนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ มนุษย์
นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่ง เพราะมนุษย์มีสติปัญญาที่สามารถใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการท างานให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ 
มนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งปัจจัยทางการบริหารอื่น ๆ ไม่สามารถท าได้                
  ดังนั้น การบริหารคนจ านวนมากที่มีความหลากหลายด้านวิชาชีพ ด้านทักษะและความสามารถ ให้
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความส าคัญอย่างมาก ผู้บริหารจึงควร
เรียนรู้ความหมายและความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้วิธีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
๑. ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์1 
  ค าว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” (human resource management) แต่เดิม เคยใช้ ค าว่า การ
บริหารงานบุคคล (personnel management) ซึ่งเป็นความหมายที่แคบกว่า โดยมองการบริหารบุคคลเป็นแบบ
ศูนย์รวมอ านาจทั้งองค์การ ที่เก่ียวกับกิจกรรม โปรแกรมและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรับคนเข้าท างาน การดูแล
รักษาคนท างาน และการให้คนงานออกจากงานรวมทั้งการเก็บประวัติของคนงานลักษณะของศูนย์รวมงานส่วน
ใหญ่ของการบริหารงานบุคคลจึงเป็นงานบริการและงานธุรการ ต่อมาค าว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”2 ได้รับ
ความนิยมแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากมีการให้ความส าคัญว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่สามารถใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรใด ๆ มาทดแทนได้ มนุษย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากมนุษย์
มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เพราะผู้บริหารต้องท าความเข้าใจถึงความต้องการของคนงานการให้เกียรติ และการปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์ 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานด้วย โดย
เป้าหมายการจัดการจะเน้นที่การสร้างคุณค่าเพ่ิมขึ้น โดยการใช้ศักยภาพของมนุษย์ที่จะท าให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
  ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโปรแกรมและนโยบายที่กว้างขวางมากขึ้นกว่า
ค าว่า “การบริหารงานบุคคล” ซึ่งเป็นค าเดิมที่เคยใช้ ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นงานการ
จัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนท างาน เกี่ยวข้องกับการก าหนดและด าเนินนโยบายในด้านการวางแผนก าลังคน 3 
การจัดหาและคัดเลือกคนเข้าท างาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประสานสัมพันธ์เพ่ือการธ ารงรักษา

                                                           
๑
 โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3645, หน้า 6 
๒
 แนวทางการสรา้งกลยุทธก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งทุนมนุษย ์ในองคก์าร ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 121-146 
๓ วิสัยทัศน ์และพันธกิจ.  (ออนไลน์)   สืบค้นได้จาก  : http // mis – pattani  2. pn.psu.ac.th/intranet/about/vision.php.  (15 สิงหาคม  2547)  
๔
 พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ก าลังคนและการพ้นสภาพการท างานอย่างเป็นธรรม เพ่ือมุ่งหมายให้คนท างานอยู่ดีและเป็นส่วนส าคัญใน
ความส าเร็จขององค์การ 
 
  มอนดี และโน (Mondy and Noe, ๑๙๙๖ : ๔) ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการใช้
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
  คลาร์ค (Clark, ๑๙๙๒ : ๑๓) อธิบายว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดการความสัมพันธ์ของ
คนงานและผู้บริหาร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งจากความหมายดังกล่าวมีประเด็นที่
ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

๑) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นการจัดการ 

บุคคล 

   ๒) การจัดการทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นที่เป้าประสงค์ขององค์การ ดังนั้นเมื่อวัตถุประสงค์ของ
องค์การเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะเปลี่ยนด้วย 
     ๓) วัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมุ่งที่องค์การส่วนสมาชิกขององค์การแต่
ละคนจะเป็นวัตถุประสงค์รอง4 
 จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นการจัดการ 
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการท าให้องค์การบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ โดยจะเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การได้คนมาท างานจนถึงคนนั้น 
ออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ระยะที่ส าคัญ คือ  

      1.ระยะการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (acquisition phase)     
      2.ระยะการรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีท างานในองค์การ (retention phase)  
      3.ระยะการให้พ้นจากงาน (termination or separation phase) 
ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับเนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการ

จัดการให้ได้คนดีมาท างาน สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุนและควบคุมให้คนท างาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน ตลอดจนเตรียมการในรายที่จะเกษียณหรือ
ต้องเลิกจ้าง 
 
๒. ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  ในการบริหารองค์กรมนุษย์ นับเป็นทรัพยากรส าคัญ ที่จ าเป็นและต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์จ านวนมากใน
หลากหลายหน้าที่เพราะทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานบริการและเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เน้น
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม5 ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ 
                                                           

4
  
๕
  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี. 
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ท างานให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจากองค์การไปด้วยดีนั้น ล้วนต้อง
อาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญกับการบริหารองค์การ 
ดังต่อไปนี้คือ 
   ๒.๑ ท าให้มีบุคลากรท างานที่เพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการท านายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้องสัมพันธ์กับ
ทิศทางและแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึง
ตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด 
จ านวนเท่าใด เมื่อใดท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและพัฒนา และการหาทรัพยากรอ่ืน
มาทดแทนถ้าจ าเป็น6 ซึ่งจะส่งผลให้องค์การมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น และมีบุคลากรที่
ท างานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์การ ส่งผลให้อง ค์การ
สามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
   ๒.๒ ท าให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
จะน ามาสู่กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและ 
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 
   ๒.๓ ท าให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นบทบาท
หนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ท างานในองค์การ 7 ทั้งคนที่
รับเข้ามาท างานใหม่และคนที่ท างานอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ท างานได้ ท างานเป็น 
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหาร
องค์การ 
    ๒.๔ ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีด ีจะท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องคา่ตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม กับการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กับองค์การ มีขวัญและก าลังใจ ในการท างานให้กับองค์การ 
   ๒.๕ ท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงานและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
   ๒.๖ ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมและสนับสนุนคนท างานดี การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีการก าหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่ดีและเป็นธรรม จะส่งผลให้มีการให้
รางวัล การเลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดี และการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ดีและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์การ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล8 
   ๒.๗ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนท างานด้วยกันและคนท างานกับผู้บริหาร เนื่องจาก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทีดีระหว่างคนท างานด้วยกัน และระหว่าง

                                                           
๖
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน. ในเอกสารการสอน   ชุดวิชาการพัฒนาองคการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๗การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน. วารสารเพื่อการเพิ่มผลผลิต, 2,(2),   39-4 (2540) 
๘
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิจิตร หัถกร.(2550). 
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คนท างานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเป็นการลดความขัดแย้ง
และกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะส่งผลลบต่อองค์การ 
  โดยสรุปแล้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อการบริหารองค์การ เพราะต้องใช้มนุษย์เป็นผู้
ให้บริการที่ส าคัญ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้มีคนท างานที่เพียงพอและต่อเนื่องได้คนดีมี
ความสามารถมาท างานที่เหมาะสมกับงาน มีการรักษาคนให้อยู่กับองค์การโดยมีการพัฒนา การให้ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และการประเมินผลที่เหมาะสมตลอด จนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนท างานซึ่งจะส่งผลให้
สามารถใช้ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมในการท างานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
  พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือมนุษย์ต้องเป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝน
อบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอก
ตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่าน 
พฤติกรรมทางกายและวาจา9 
  ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนาในแง่ความเป็น
มนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายถอดคุณสมบัติที่ตนท าให้มีข้ึนไปสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการพัฒนาในแง่ของทรัพยากร
มนุษย์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของมนุษย์ด้วยการพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่บทบาทที่ควรพิจารณาต่อไป 
  หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้การด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมาในชีวิต เมาในความมั่งมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่ง
เป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะท่ีเป็นยารักษาในให้พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมีความเกิด ความ
แก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎธรรมดาของโลก แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อม
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพไปในตัวเอง10 หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ  
   - ไตรสิกขา ๓  
   - ศีล ๕  
   - สัปปุริสธรรม ๗    
   - พรหมวิหารธรรม ๔  
   - สังคหวัตถุ ๔  
   ซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์มีชีวิตที่ประเสริฐและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่
เบียดเบียนกัน การพัฒนาตนของบุคคลตามแนวพุทธต้องตั้งอยู่บนหลักภาวนา ๓ คือ กายภาวนา จิตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๒.) ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ เพื่อจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ๓ ประการ คือ 

                                                           
๙
  จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, 2544), หน้า 161 

๑๐
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต). (2552). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑. ท าให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย แต่อยู่ในกรอบวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของสังคม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นกายทุจริต วจีทุจริต และ 

ประพฤติแต่กายสุจริต วจีสริต อันเป็นไปตามหลักของศีลเรียกว่า กายภาวนา เป็นวิธีการพัฒนาบุคคลด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจา เรื่องที่เก่ียวข้องกับสังคม ให้บุคคลแสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดี
เท่านั้น 

๒. ท าให้บุคคลมีจิตใจและอารมณ์ม่ันคง เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนอ่ืนเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นความโลภ ความพยาบาท แล้วให้ประพฤติแต่มโนสุจริต ไม่มีความโลภ 
ไม่มีความพยาบาทหรือมีจิตใจเสียสละและยินดีให้อภัย ตามมโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่
เรียกว่า จิตภาวนา 

๓. ท าให้บุคคลได้รู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิ ละมโนทุจริต  
ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคล ตามหลักของปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา การปฏิบัติข้อนี้เป็นการ
พัฒนาบุคคลให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ11  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาตนให้เป็นคนดีก่อนแล้ว สังคมก็จะดีไป
ด้วย ซึ่งตรงกับข้อความที่ว่า "หลักแห่งความประพฤติ" หรือ แนวทางของการประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่สร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดี ทั้งเป็นพ้ืนฐาน
ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ บรรลุถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต (พระธรรมโกศาจารย์, ๒๕๓๓ : ๓๑)      
  สรุปได้ว่าหลักพ้ืนฐานของมนุษย์มีจุดหมายที่เหมือนกันคือ การมีชีวิตที่ไม่มีโทษภัยอยู่ในสังคมที่ปกติสุขจึง
สร้างกฎระเบียบขึ้นในสังคมมนุษย์ คือ ศีล ๕ เป็นเสมือนระเบียบปฏิบัติของสังคมได้แก่ การเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มี
ชีวิต ชีวิตทั้งหลายมีค่าเท่าเทียมกันทั้งหมดซึ่งการที่ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยความเป็นระเบียบและเป็นที่รองรับ
ของธรรมทั้งหลาย 
 
๔.ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิตของผู้น า 
     พระพุทธศาสนาได้สอนวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมส าหรับผู้น าและสามัญชนหรือคนทั่วไปในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน   ตามหลักการที่เรียกว่า อปัณณกปฏิบัติ (ทางด าเนินที่ไม่ผิด) ซึ่งม ี๓ ข้อดังนี้ 
      ๑. ความส ารวม  ระมัดระวังในอินทรีย์   (อินทรียสงวร)  ซึ่งก็คือการมีสัมมาสติ ควบคุมอินทรีย์ทั้งหก (ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) 
       ๒. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค   (โภชเนมัตตัญญุตา) 
       ๓. การรู้จักตื่นตัว   ไม่ประมาทหวั่นไหว  (ชาคริยานุโยค)   ซึ่งก็คือความขยันรู้จัก ท างานอย่างจริงจัง ไม่
เกียจคร้าน ไม่เห็นแก่นอน 
   ผู้น าที่ดีจะต้องมีความสามารถในการน าตนเองให้รอดพ้นจากการเป็นผู้น าแบบพญามาร ซึ่งอาจเรียกว่า
แบบทรราชย์ก็ได้และจะต้องน าตนเองให้พ้นจากก าลังภายนอกที่เหนือกว่าตนเอง รวมทั้งจากอ านาจกิเลส ภายใน

                                                           
๑๑

 (ความหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งถือเป็นปัญญาภาวนา เช่นกัน (โกศล เพ็ชรวงศ์, ๒๕๓๓ : ๓๓) 
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ของตนเองด้วยน าตนเองให้พ้นจากการถูกกระท า จากก าลังทุก ประเภททอาจจะครอบง าจนไม่มีอิสรภาพในการ
ท าสิ่งที่ดีงาม12 
        พุทธจรยธรรมพื้นฐานส าหรับพัฒนาผู้น า พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักการขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคคล
ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือผู้ตามให้เป็นคนดี ในหลักค าสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง ผู้น าจ าเป็นต้อง
มี การปฏิบัติตามค าสอนพ้ืนฐานเหมือนกับบุคคลทั่วไป ขณะเดียวกันก็จะต้องปฏิบัติตามค าสอนพิเศษ ที่ก าหนดไว้
เฉพาะส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพผู้น า 
       ค าสอนของพระพุทธศาสนาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับคนทั่วไปปรากฏอยู่ ในพระไตรปิฎก ตัวอย่างเช่น ในพรหม
ชาลสูตรแห่งพระสุตตันตปิฎก   พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน  ศีล ๓ ระดับ แก่ สาวกของพระองค์  คือ จูฬศีล มัชฌิม
ศีล และมหาศีล13 
       ศีลระดับจูฬศีล เป็นค าสอนให้งดเว้นจากการประทุษร้ายชีวิตสัตว์ ชีวิตคนอ่ืน ชีวิต    ตนเองและต้นไม้ ทั้ง
ทางกายและทางวาจา 
       ศีลระดับมัชฌิมศีล  เป็นค าสอนส าหรับผู้ที่ต้องการถือเคร่งในชีวิตในระดับสูงขึ้น  โดย เฉพาะนักบวชที่
ประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้วจ าต้องหลีกเลี่ยง จากการแสวงหาความเพลิดเพลิน แบบชาวโลก รวมทั้งใช้เครื่ อง
อุปโภค บริโภคและสิ่งประดับตกแต่งท่ีชาวโลกนิยมกัน    
 
๕.บทสรุป 
      การพัฒนาบุคคลเพ่ือให้เป็นผู้น าที่ดีนั้น เป็นเป้าหมายส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน ตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา บุคคลที่พัฒนาดีแล้วยังมีความประพฤติเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้ ขณะเดียวกันก็เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนานักพัฒนาสังคมตั้งแต่ยุค
แรกเกิดมีพระสงฆ์ข้ึนในสังคมมนุษย์ กล่าวโดยเฉพาะใน สังคมไทย   
  พระสงฆ์เป็นบุคลากรส าคัญมากที่สุดในบรรดาทรัพยากรมนุษย์ของพระศาสนา การ จะให้พระสงฆ์เป็น
ผู้น าได้อย่างสมบูรณ์  จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์พร้อมกัน  ๓ มิติ คือ มิติทางคุณธรรม มิติทางปัญญา 
และมิติการเป็นผู้น า      
  สถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ ล้วนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้น า พระสงฆ์
จ านวนไม่น้อยก่อนบวชและระหว่าง บวชเป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสังคมมาแล้ว         
   ดังนั้นจึงสมควรประยุกต์เอาความรู้ทางวิชาการท่ีได้รับมาเป็นแนวปฏิบัติตน และเป็นแนวทางในการชี้น า
สั่งสอนแก่ประชาชน  เพื่อ ความมีศรัทธาอย่างยั่งยืนต่อพระพุทธศาสนา และเพ่ือบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลตาม
อุดมการณ์ ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 
 

                                                           
๑๒  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาองค์กรและบุคลากร แนวคิดใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล, หน้า 45-46 
๑๓ ทับทิม วงศ์ประยูร และพรทิพย์ ค าพอ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยจิตตปัญญา, (กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, 2554), หน้า 23-25. 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องการเข้าถึงชุมชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นรูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
แห่งชาติ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  (1) 
เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา การบริหารจัดการในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (2) เพ่ือศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสม ที่สามารถนา มาใช้ แก้ปัญหาการบริหารจัดการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และ  (3) 
เพ่ือเสนอแนะให้สร้างรูปแบบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  ในการบริหารจัดการพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ แก้ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทยในปัจจุบัน จะมีลักษณะผสมผสานระหว่าง
ปัญหา ความมั่นคงรูปแบบเก่ากับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประชาชนและประเทศโดยรวม     
  จากสภาพปัญหาความม่ันคงของประเทศโดยเฉพาะในเขต ชายแดนใต้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมภายใต้ศักยภาพ
ความพร้อมของประเทศ ทั้งนี้ พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคน เสริมสร้างศักยภาพผู้ทีด้่อยโอกาสหรือผู้ที่ยัง
ขาดโอกาส ให้มกีารพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะได้อย่างเต็มที่ จังหวัดในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่สร้างสรรค์และ
สันติภาพเพ่ือเป็นเวทีเสรี ส าหรับการแลกเปลี่ยนของผู้ที่มีความเห็นต่าง สร้างการมีส่วนร่วมในการลด แก้ไข ฟ้ืนฟู 
และป้องกันปัญหาหรือความขัดแย้ง รวมทั้งการฟ้ืนฟูให้ความเป็นธรรม เพ่ือลดความโกรธแค้นชิงชัง น าสู่ความสันติ
และตัดวงจรการใช้ความรุนแรงโดยเปิดพื้นที่สันติภาพให้กับผู้ที่มี ความเห็นต่างกับรัฐ มีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี   
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ,  พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Abstract 
  Article about access to communities in the three southern border provinces Is a strategic  
form of National security Aimed at achievement In area management The Three Kingdoms. The 
southern border has objects. 3 objectives are (1) to study current conditions and problems 
Local management Three southern border provinces (2) to study concepts Appropriate theories 
that can be used to solve problems Management of the three southern border provinces, and 
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(3) to suggest the creation of a strategic model National security aimed at achieving results In 
the management of the three southern border provinces to solve the current security problems 
in Thailand There will be a combination of problems Old model stability and new type of 
stability problem that is more complex and diverse Affecting the stability of the people and the 
country as a whole  

From the security problems of the country, especially in the southern border office of 
the Security Council National security has therefore established a development strategy to 
enhance national security. To develop the system Social welfare under the country's readiness, 
as well as formulating strategies for development People who are empowered, underprivileged 
or those who lack opportunities. To have the development of capacity building Fully Provinces 
in the southern border areas With a creative and peace space to provide a free platform for The 
exchange of people with different opinions. Create participation in reducing, solving, restoring 
and preventing problems Or conflict Including restoration for fairness To reduce anger and 
hatred Leading to peace and Break the cycle of violence by opening peace areas for those who 
have Different opinions with the state Participate in Solving problems by peaceful means 
Keywords: management, three southern border provinces 
 

 

๑. บทน า 
สภาความม่ันคงแห่งชาติได้จัดท านโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๒ ส านักงาน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ซ่ึงก าหนดให้น าเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐสภา
เพ่ือทราบ๑ ทั้งนี ้

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการ
แก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงครอบคลุมทั้งมิติงานด้านการพัฒนา และมิติงาน ด้านความมั่นคง ในการ
จัดท านโยบายดังกล่าว ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากภาค
ราชการภาควิชาการทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่รวมทั้งผู้น าศาสนาภาคประชาสังคมและเอกสารทางวิชาการ 
โดยกรอบทิศทางยังคง ความต่อเนื่องในประเด็นที่ได้รับการยอมรับจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ซึ่งน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และ“ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเอกภาพ การบูรณาการของทุกหน่วยงานเพ่ือแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และการด าเนินกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต ้ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 

                                                           
๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิส านักนายกรัฐมนตร,ีนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒, [ออนไลน์] http://www.nsc.go.th (สืบค้นหา 20 มิ.ย. ๒๕๖๓)  
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๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งให้ “สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขความ
รุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวน 
การเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน” และมีวัตถุประสงค์ ๖ ประการ เพ่ือ  (๑) ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยสงบสันติ  (๒) พัฒนาการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายในพ้ืนที่ (๓) ให้สังคมไทยและสังคมในพ้ืนที่ยอมรับและ
เห็นคณุค่าของการอยูร่่วมกัน ภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมกันในการแกไ้ขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (๔)
พัฒนาศักยภาพของคน สังคมและเศรษฐกิจ (๕) สร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่อง ของ
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๖) สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ส านั ก ง านสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าตารางประสานสอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจงาน 
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ โดยก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน รับผิดชอบชัดเจน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มุง่หวังใหทุ้กสว่นราชการและภาคส่วน ที่เกีย่วข้องรวมพลังขับเคลื่อนนโยบายฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติใินลักษณะ
บูรณาการรว่มกัน อย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
๒.สถานการณ์แห่งความรุนแรง 
 ในช่วงเวลา ๑๖ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๓) มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นรายวันอย่างต่อ เนื่องในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ในที่นี้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานีและนราธวิาส สามจังหวัดนี้ถูกจัด
ให้เป็นพ้ืนที“่พิเศษ”ซึ่งเมื่อท าการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาความไม่ 
สงบที่เกิดข้ึน๒ ในสามจังหวัดชายแดนใต้พบว่าสาเหตุของปัญหาจ าแนกดังนี้  
   ๑.ด้านประวัติศาสตร์ พบว่าชาวมุสลิม เชื้อสายมาเลย์ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ของ
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ อันยาวนานของความเป็นอิสระและความเป็นส่วน หนึ่งของอ านาจใดอ านาจหนึ่ง ซึ่ง
เกิดข้ึนและ เข้ามามีบทบาทบริเวณตอนล่างของแหลมมลายู และตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ ชาวเมือง แถบ
นี้ก็จะพยายามประคับประคองความเป็น อิสระของตนโดยการด าเนินนโยบายใต้อ านาจต่างๆเหล่านั้นเผชิญหน้า
กันเองไม่ฝักใฝ่กับอ านาจ ใดมากเกินไปใสถานการณ์ที่ไม่อ านวยและ ยอมรับเอาอ านาจอธิปไตยของอีกฝ่ายหนึ่ง
เมือ่ยามจ าเป็นซึ่ง สอดคล้องกับที่ได้สรุปถึงสาเหตุของปัญหาด้านประวัติศาสตร์ในท านองเดียวกันว่าส านึกประว ตฺ
ศาสตร์ของผู้คนใน ปัตตานียังทรงพลังจนถึงปัจจุบัน“ประวัติศาสตร์ ของเขาจึ ง“ขัดฝืน”เข้ากันไม่ได้กับ
ประวัติศาสตร์ มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดยอ านาจรัฐ พลังอ านาจ ของประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับความหมายที่ผู้คนให้ 
กับเรื่องราวในอดีตในเวลาที่พวกเขาดิ้นรนต่อสู้ เพ่ือพิทักษ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการ นิยามวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของเขา” 

๒.ด้านการเมืองการปกครอง พบว่าเมื่อสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้พยายามใช้
นโยบายผสมผสานกลมกลืน คนไทยทุกเชื้อชาติในประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือจะได้เป็นประเทศมหาอ านาจจึง
ออกนโยบาย เชื่อผู้น าชาติพ้นภัยโดยออกรัฐนิยมบังคับคนไทย ทุกเผ่าทุกเชื้อชาติ ศาสนา ที่มีภาษาประเพณี 
วัฒนธรรม และศาสนาที่แตกต่างกัน ต้องปฏิบัติ เหมือนกนั ฉะนั้น ใน พ.ศ.๒๔๘๖ จึงยกเลิกกฎหมาย อิสลาม

                                                           
๒ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, (2550), บทเรียนภาคพิสดารนิตเิวช สถานการณไิฟใต. ้ วารสารโรงพยาบาลชมุชน, 9(1), 9-16. 



๔๕๑ 

 

และยกเลิกการแต่งกายตามหลักศาสนา อิสลาม จึงท าให้เกิดขบวนการต่อต้านนโยบายรัฐบาลเพราะหลักศาสนา
อิสลามให้มุสลิมต่อสู้กับ ผู้ปกครองที่อธรรม โดยเฉพาะผู้ปกครองที่กดขี่ข่มเหงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น
ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ จึงมีความซับซ้อนในทุกมติิเพราะการปกครองของ ประเทศไทยนั้นใช้ระบบการ
ปกครองแบบรวมศูนยอ์ านาจ ไม่เอ้ือต่อรูปแบบการปกครองที่มีเขต ปกครองพิเศษไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ฯลฯ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมและเข้า ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เกิดเป็นสภาวะที่แตกแยก
ระหว่างกลไก“อ านาจรัฐ”กับประชาชน 
“มุสลิม”  
 
๓.แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เร่งด าเนินการการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยได้น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้พัฒนาความ
เป็นอยู่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนโดยได้จัดท าเป็นแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็น
แผนหลักในการด าเนินงาน๓ 

นอกจากนั้น ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ก าหนดงานเร่งด่วน ในมิติความมั่นคง จ านวน 
๓ งาน เพื่อเป็นการสร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
อ าเภอ” ทั้ง ๓๗ อ าเภอ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยมีการปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) งานควบคุมพ้ืนที่ ด้วยการบูรณาการก าลังทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหารก าลังประชาชน ทุก 
ประเภท และมวลชนจิตอาสา ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานตามขีดความสามารถและ
คุณลักษณะของแต่ละส่วนทั้งนี้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาก าลังประชาชน ให้มีขีดความสามารถใน
การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ตลอดจนรณรงค์ให้พ่ีน้องประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขทุกปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของกองก าลังต ารวจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้มีความทันสมัยแบบสากลเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ๔ 
   ๒) การแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการท าลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ และบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้ค้ายาเสพติดระดับต่าง ๆ ที่เป็นวงจรน ายาเสพติดเข้าสู่ชุมชน และเน้นการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
สันติ ให้อภัย ใช้บทบาทของศาสนาในการลดปัญหายาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อีก
ทั้งน้อมน าการใช้ “ศาสตร์พระราชา” และยุทธศาสตร์คนดี ในการสร้างความยั่งยืนในระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน 

                                                           
๓ 3 หน.บนโต๊ะ 'เจรจาสันติภาพ'ดอกไม้แห่งความหวังเบ่งบาน. (18 กรกฎาคม 2556). คมชัดลึก, สืบค้น 22  กรกฎาคม 

2556 จาก ฐานข้อมูล News Center 
๔ ชลัท ประเทืองรัตนา, การสร้างสนัติภาพในมินดาเนา ฟิลิปินส์ : ประเด็นที่ควรพิจารณาส าหรับสังคมไทย,ศรีปทุม

ปริทัศน์, 8(2), 70 - 77 



๔๕๒ 

 

   ๓) การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งได้ขับเคลื่อนด้วยการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายใต้ความแตกต่างทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา อยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจและความสามัคคี เกิดความตระหนัก 
มีความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นในคุณค่าของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม๕ รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะ
เป็นทางออกจากความขัดแย้ง และความรุนแรงในมิติงานพัฒนา ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
บทบาทและภารกิจ ในการเชื่อมโยงประสานงานเร่งรัดผลักดันเร่งส่งเสริมการพัฒนาของทุกหน่วยงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของประชาชน และให้เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุข มีความก้าวหน้าดังนี้ 
   ๑) ด้านเศรษฐกิจ เร่งรัดผลักดัน กลไก การพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ ผ่านโครงการระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้บรรจุเพ่ิมเติม
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป ได้เร่งรัดจัดตั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าวครบ
วงจร ซึ่งคาดว่าจะเปิดด าเนินการในต้นปี ๒๕๖๒ สนับสนุนการขับ เคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ในทุกพ้ืนที่ เพ่ือต้องการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพ้ืนที่ ๓ อ าเภอในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าผสมผสาน” อ าเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การค้าชายแดนระหว่างประเทศ” 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึง่พาตนเองอย่างยั่งยืน” 
   ๒) ด้านการท่องเที่ยว เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยว อาทิ สนามบินเบตง 
เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น จุดชมวิวสกายวอล์ค ไอยเวง ซึ่งจังหวัดยะลาจะด าเนิน  การให้แล้วเสร็จ
ในปี ๒๕๖๒ การพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ SME ได้ด าเนินการได้หลายมิติ อาทิ การสร้าง
เครือข่าย เชื่อมโยงผู้ผลิต แปรรูปอย่างเป็นระบบการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยการผลักดัน กระบวนการที่
เกี่ยวข้องให้สะดวกและรวดเร็ว เช่น การขออนุญาต และขอใบรับรองจากส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งจัดตั้งที่ศูนย์ราชการในจังหวัด ภาคใต้ตอน ล่าง หรือ โรงแรมชางลีเดิม โดยจะเริ่มด าเนินการในต้นปี 
๒๕๖๒ การสนับสนุนด้านการตลาดจากผู้ผลิตหรือศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ เช่น ตลาดประชารัฐของจังหวัดต่าง ๆ
ไปสู่ภายในและต่าง 
ประเทศ 
    ๓) ด้านสังคม ด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ในหลายๆด้านเช่น การ
เสริมสร้างพลังทางสังคม ด าเนินโครงการพัฒนาผู้สูงวัย โดยอาศัยสถาบันปอเนาะ เชื่อมโยงคนสามวัย ในชุมชน 
และบูรณาการความร่วมมือจากสถาบันปอเนาะ ชุมชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ปี ๒๕๖๒ ด าเนินการน าร่องอ าเภอละหนึ่งแห่ง๖ 

๔) ด้านทรัพยากรมนุษย์ มุ่งพัฒนาด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและการเสริมสร้างสุขภาวะ 
เป็นต้น โดยไตรมาสแรก เริ่มขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งให้โอกาสกับเด็กที่เกิด
ในครอบครัวยากจนและครอบครัวที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนอ่ืนในพ้ืนที่ทั้ง 
                                                           

๕ กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต.้ สืบค้น 17 มีนาคม 2558 จาก
http://www.deepsouthwatch.org/sites/default/files/peaceprocess_mathus.pdf 

๖ วรเดช จันทรศร, ทฤษฎกีารน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: หจก. สหายบล็อกและการ พิมพ์
จ ากัด, 2548), หน้า ๘๐-๘๕. 



๔๕๓ 

 

๓๗ อ าเภอ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬาของเด็กที่มีความสนใจทางด้านการ กีฬาเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี 
โครงการเพิ่มศักยภาพเยาวชนจากสถาบันการศึกษาสู่การแสวงหาอาชีพ เป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน เช่น ทุนการศึกษา CP ALL ซึ่งปีนี้ด าเนินการในระดับปริญญาตรี และระดับวิชาชีพ รวม ๔๐๐ ทุน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย มอ.ปัตตานี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน 
เป็นต้น ส าหรับการส่งเสริมสุขภาวะ ได้ขับเคลื่อนโครงการพ้ืนที่ปลอดหัด ชายแดนใต้ ๒๕๖๓ โดย ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการในทุกมิติ ทางด้านสาธารณสุข สถาบั นการศึกษา 
องค์กร ทางศาสนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติความเชื่อ เพ่ือวาง มาตรการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันการระบาดของโรคหัดให้
มีประสิทธิภาพ 
   ๕) ด้านการเสริมสร้าง ความเข้าใจและมีส่วนร่วม เรื่อง สร้างสภาวะแวดล้อม  ที่เอ้ือ ต่อการ
พูดคุยสันติสุข ด าเนินการหลายโครงการ และหลายกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ การสร้าง ทัศนคติ และความเข้าใจที่
ดีกับนักศึกษาไทยในต่างแดน ซึ่งปัจจุบัน ศึกษาอยู่ใน ๒๕ ประเทศ ประมาณ ๑ หมื่นคน ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนนักศึกษาไทยมุสลิมในหลายประเทศ อธิบายเรื่อง  การ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชี้ให้เห็นโอกาส การมีงานท า เมื่อจบการศึกษากลับประเทศไทย ซึ่งได้สร้าง
ความหวังและทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษา 

    ๖) ด้านการพัฒนาเสริมความมั่นคง ตามแผน เสริมสร้างสันติสุข และตามนโยบาย  ของ 
ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เตรียมการทางด้าน
อาชีพรองรับส าหรับผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ร่วมกับกองอ านวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและต าบลผ่านโครงการ พนม . และต าบลสันติธรรม เพ่ือก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาให้สอดคล้องกัน ได้บูรณาการร่วมกันในการดูแล ชุมชนไทยพุทธและพระสงฆ์ และน าร่องโครงการฟ้ืนฟูวัด
ร้าง และชุมชนที่ ถดถอยในอ าเภอบันนังสตา เพ่ือฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ เช่น การพัฒนากุฏิ ที่พักสงฆ์ และการจัด
พระสงฆ์ไปจ าวัด เป็นต้น 

๔.การด าเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหา  
   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ให้นโยบายกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่อ านวยความเป็นธรรม ประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ลงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์ด ารง
ธรรมเคลื่อนที่ทุกครั้ง พร้อมรายงานข้อมูล หรือ ประเด็นปัญหาข้อเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ให้ทราบ เพ่ือ
แก้ไขต่อไป ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอศรีสาคร อ าเภอแว้ง และ อ าเภอรือเสาะ การบูร
ณาการงานในความรับผิดชอบของ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเป็นระบบ ในทุกมิติ เชื่อว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะดีข้ึน อย่างเป็นรูปธรรม๗ 

                                                           
๗ ศรีสมภพ จิตรภ์ิรมย์ศร,ี แนวคิดเร่ืองพหุวิธี และสหอาณาบริเวณส าหรับกระบวนการ สันติภาพปาตานี, 

(กรุงเทพมหานคร: หจก. ภาพพิมพ,์ ๒๕๕๖), หน้า ๕๓. 



๔๕๔ 

 

   ในส่วนบทบาท และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่ราษฎร คือ
การรับใช้ การให้บริการ และงานพัฒนาประชาชนในชนบท รวมตลอดจนการ  รักษาความมั่นคงภายใน และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นองค์กรหลัก ฝ่าย พลเรือนที่มีบุคลากรอยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งแต่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ปลัด จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด เหล่านี้
เป็นเครื่องมือในการ แก้ไข ปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่ ต้องให้ความส าคัญกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ในด้านการ
พัฒนา การข่าว การ สื่อสารมวลชน การสร้างจิตวิทยามวลชน เป็นหลัก รวมตลอดท้ังการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่อยู่ใน 
ขอบ เขต หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เช่น การระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ปัญหาผู้มีอิทธิพลทาง การ เงิน
ปัญหาการค้ามนุษย์และของเถื่อน เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย  และ ความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรทั้งสิ้น   

นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยยังมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติอีกมากมาย
นับร้อยฉบับ ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน งานอง รัฐบาลนัน่เอง  
 
สรุปได้ว่า 
  ประเด็นที่เสนอนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา คือ 

๑.กระทรวงมหาดไทย จะต้องด าเนินการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เ พ่ือบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุขให้กับประชาชน ทั้งด้านการรับใช้การให้บริการ และการพัฒนาประชาชน 

๒.กระทรวงมหาดไทย จะต้องสนับสนุนชุดปฏิบัติการป้องกันเหตุต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เช่น ชรบ. ชคต. และ อส. ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบ ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง
รักษาแผ่นดินและมีขวัญก าลังใจ 

๓.จัดแบ่งงบประมาณในการด าเนินการให้ฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยให้เต็มที่ เพ่ือใช้จ่าย
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชน ซึ่งส่วนมากยากจน และติดยาเสพติดเป็นจ านวนไม่น้อย 

๔.กลยุทธ์การพัฒนางานยุติธรรมและประสิทธิภาพการเยียวยา โดย การพัฒนากฎหมาย และบูรณาการ
ระบบงานยุติธรรมให้เข้ากับอัตลักษณ์และความสอดคล้องของวิถีชีวิตมุสลิมและศาสนา  อิสลาม การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจในกฎหมายไทย การเสริมสร้างความ ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือกที่
อาศัยพลังชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้าใจ และการขจัดความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี โดยสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี ให้ประชาชนมีความเข้าใจการด าเนินงานของภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือ  กับภาครัฐเพ่ิมขึ้น มี
เป้าหมายการด าเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าถึงประชาชน ในพ้ืนที่มากขึ้น และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม
ของรัฐเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชนมีบทบาทในการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๖.กลยุทธ์การรักษาความสงบ คุ้มครองความปลอดภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย  การเสริมสร้าง
ภูมคิุ้มกันให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยควบคุมและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวการก่อ เหตุรุนแรง  

๗.เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐในพ้ืนที่ป้องกันและเฝ้าระวังการก่อ
เหตุด้วยความร่วมมือและป้องกันตนเองของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพการข่าว และด าเนิน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีเป้าหมายการด าเนินการ คือ ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ การดูแลความปลอดภัยและความคุ้มครอง



๔๕๕ 

 

จากภาครัฐอย่างใกล้ชิด, ชุมชนและหมู่บ้านมีระบบป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยและปัญหายาเสพติด
ร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลสถาน การณ์มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ท าให้ภาครัฐสามารถป้องกัน 
และลดความสูญเสีย จากเหตุ รุนแรงในพื้นที ่
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คุณธรรม – จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย 
ของ กอปรลาภ  อภัยภักดิ์   

Moral - Ethics in the legal profession 
 
 

บทคัดย่อ 

       บทความนี้กล่าวถึงหลักวิชาชีพนักกฎหมายส าหรับทนายความ ประกอบด้วย
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพีทนายความแนววิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพซึ่งจะท า
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เป็นส่วนรวมการประกอบวิชาชีพทนายความเป็นงานท่ีต้องใช้
กฎหมายเป็นหลัก หากผู้ใช้กฎหมายไม่มี หลักคิดให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมในวิชาชีพแล้ว 
การใช้กฎหมายก็ย่อมไม่เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน และไม่เกิดประโยชน์กับการอ านวย
ความยุติธรรมของรัฐ ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ควรธ ารงไว้ ซึ่งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ ประชาชนได้รับ
บริการทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและผดุงความยุติธรรมของบ้าน  เมือง
ควบคู่กันไป ข้อควรประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็น
ทนายความ ท่ีดี คือ ๑) มีคุณธรรมจริยธรรม ๒) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน
มรรยาทอันเป็น จริยธรรมในวิชาชีพทนายความก็เป็นสิ่งควรปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
ทนายความอย่างถูกต้อง ครบถ้วนจะท าให้ทนายความมีหลักปฏิบัติตนในการประกอบวิชาชีพ
อยา่งถูกต้องเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมและจรรยาในวิชาชีพท่ีมุ่งเพื่อให้เป็นทนายความท่ีดี
ของประชาชนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบวิชาชีพและเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ทางวิชาชีพกฎหมายในมาตรฐานท่ีสูงขึ้น ทนายความท่ีปฏิบัติตามหลักวิชาชีพทนายความได้
อย่างครบถ้วนนั้นจะส่งผลให้เอื้อประโยชน์และโอกาสแก่อาชีพทนายความ อันส่งผลให้การ
ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นสัมมาชีพทรงคุณค่าและคุณประโยชน์อย่าง อนันต์ต่อส่วนรวม
สืบไป  
ค าส าคัญ  นักกฎหมาย, ทนายความ, ความยุติธรรม, จริยธรรม 
 

Abstract 
             This article describes the legal profession for lawyers. Consisting of 
ethics and morals Attorney in professional practice, practice guidelines Which 
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will benefit the people As a whole, practicing a lawyer is a law-based job. If 
the law user doesn't have  
           The idea is already in the framework of professional ethics. The use of 
law does not create fairness to the people. And does not benefit the 
administration of state Justice 
           Therefore, lawyers should maintain In which the ethics and 
professional ethics in lawyers are the guidelines for performing duties for the 
public Receive fair legal services in accordance with international standards 
and support the justice of Baan Muang Khom Together, the conduct of the 
professional For professional practitioners to be good lawyers, namely   

   1) morality and ethics 
     2) Be responsible to the society and the public for etiquette which is 
Professional ethics in lawyers It is something that should be practiced correctly 
by professional lawyers. Complete will make the lawyer Have proper conduct 
in professional practice, in compliance with Professional morality and 
ethicsWhich aims to be a good lawyer for the people for the prosperity of To 
practice and to Citizens receive legal services at a higher standard, lawyers 
Who follow professional standards Attorney completely Will result in benefits 
and opportunities for careers Lawyers resulting in Being a lawyer is avaluable 
and valuable livelihood. Infinity continues to contribute  
Keywords:  lawyer, lawyer, justice, ethics 
1.บทน า 
         ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายหรือนิยามไว้ว่า 

   “ คุณ ” หมายความว่า ความดีที่มีประจ าอยู่ 
“ ธรรม ” หมายความว่า คุณความดี ความถูกต้อง 
“ คุณธรรม ” หมายความว่า สภาพคุณงามความดี 
“ จริยะ ” หมายความว่า ความประพฤติ กริยาท่ีควรประพฤติ 
“ ธรรมจริยา ” หมายความว่า การประพฤติเป็นธรรม การประพฤติถูกธรรม 
“ จริยธรรมา ” หมายความว่า ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
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                 “จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย”หมายความว่าข้อท่ีผู้ประกอบอาชีพในทาง
กฎหมายความประพฤติและปฏิบัติ 
               ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ซึ่งในวงการกฎหมาย
ยอมรับและนับถือกันว่าท่านเป็นผู้รอบรู้และเป็นแบบอย่างในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในทางกฎหมาย ได้ให้ความหมายในเรื่องจริยธรรมของนักกฎหมายไว้ว่า “ จริยธรรมของนัก
กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ท่ีว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีในวิชาชีพของนักกฎหมายท่ีดีประการ
หน่ึง และอีกประการหนึ่ง คือ การด ารงตนในสังคมอย่างนักกฎหมายท่ีดี1 ”ผู้ประกอบวิชาชีพ
ในทางกฎหมายนั้นมีอยู่หลายวิชาชีพ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ พนักงานสอบสวน 
ฯลฯ บางวิชาชีพเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมโดยตรง  บาง
วิชาชีพเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมโดยตรง 
ส าหรับวิชาชีพในทางกฎหมาย มีพระราชบัญญัติทนายความ พ. ศ. 2528 มาตรา 51 บัญญัติ
ไว้ว่า “ ทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมารยาททนายความตามท่ีสภา
ทนายความได้ตราเป็นข้อบังคับทนายความผู้ได้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว
ข้างต้น ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมารยาททนายความ2มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า “ 
โทษผิดมารยาททนายความ ” มี 3 สถาน คือ 
   (1) ภาคทัณฑ์  
  (2) ห้ามท าการเป็นทนายความมีก าหนดไม่เกินสามปี  
   (3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
       ส าหรับพนักงานสอบสวนนั้น เป็นหน่วยงานวิชาชีพทางกฎหมายในทางอาญาท่ี
ส าคัญท่ีสุด หน่วยงานหนึ่ง เพราะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐาน
ในทางอาญา ท่ีจะพิสูจน์ว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิด หรือ เป็นผู้บริสุทธิ์ หากรวบรวมและ
ตรวจสอบพยานหลักฐานไว้ดี ก็จะเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เสียหาย พนักงาน
สอบสวนจึงต้องมีความเป็นธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของตน แต่ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนไม่ได้บัญญัติหรือก าหนด เรื่องมารยาท หรือ คุณธรรม 
จริยธรรมไว้โดยตรง หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร คงมีแต่ก าหนดเรื่องวินัย การรักษาวินัย และ
การลงโทษไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนโดยท่ัวไป 
       ส่วนพนักงานอัยการ ซึ่งมีหน้าท่ีกลั่นกรองพยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวน
รวบรวมมา ก่อนท่ีจะมีค าสั่งฟูองหรือไม่ฟูองผู้ถูกกล่าวหา ในคดีอาญา ก็เป็นหน่วยงานส าคัญ
                                                           
1  ความยุติธรรม (เหตุผล/เสมอภาค/อิสรภาพ/มั่นคง-ปลอดภัย) 
2 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๕๑. 



4 
 

ท่ีจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย ก่อนคดีมาสู่ศาล แต่ก็ไม่ได้บัญญัติ หรือ 
ก าหนดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมได้ จึงต้องน าเรื่องวินัย การรักษาวินัยและการลงโทษตาม
กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนมาใช ้เช่นเดียวกัน 
      ส าหรับข้าราชการตุลาการหรือผู้พิพากษานั้น ได้ก าหนดจริยธรรมของข้าราชการ
ตุลาการไว้โดยเฉพาะเรียกว่า ปะมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ3 โดยก าหนดเป็นข้อควร
ปฏิบัติและ ข้อควรละเว้น รวมท้ังหมด 44 ข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมในวิชาชีพ
กฎหมายวิชาชีพใดก็ตาม ย่อมจะหลีกเล่ียงหรือไม่กล่าวถึงความยุติธรรมไม่ได้ กล่าวคือ 
จริยธรรมของวิชาชีพกฎหมาย ทุกวิชาชีพจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความยุติธรรม จึงมีปัญหาท่ี
ตามมาว่า “ ความยุติธรรม ” มีความหมายว่าอย่างไร 
     “ ความยุติธรรม ” เป็นค าท่ีให้ค านิยามได้ยากท่ีสุดค าหนึ่งในทุก ๆ ภาษาตาม
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานให้ค านิยามค าว่า4 “ ยุติธรรม ” ว่าคือ ความเท่ียงธรรม 
ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล และค าว่า “ เท่ียงธรรม ” มีความหมายว่า “ ตั้งตรง
ด้วยความเป็นธรรม5 ”โดยท่ีความยุติธรรมเป็นหัวใจของวิชาชีพกฎหมายทุกวิชาชีพ โดยไม่
อาจแยกออกจากกันได้ จึงมีผู้ให้ค านิยามไว้มากมาย แต่ขอกล่าวถึง ค านิยามและความเห็น
เฉพาะของผู้ท่ีมีชื่อเสียงทางกฎหมายบางท่าน  
2. ความยุติธรรมหมายถึงอะไรในด้านกฎหมาย ?  
       ความยุติธรรมเปรียบเสมือนหัวใจของกฎหมายท่ีจะแยกออกจากกันไม่ได้  เพราะ
กฎหมายด ารงอยู่ได้ด้วยความยุติธรรม และกฎหมายจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อสังคมเห็นว่า
กฎหมายนั้นไม่มีความยุติธรรมอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน การใช้ความยุติธรรมต้องอาศัย
กฎหมายเป็นเครื่องมือ เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและสามารถบังคับให้ปฏิบัติตามได้ 
ในทางตรงกันข้าม ความอยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นเม่ือความเท่าเทียมกันถูกท าให้ไม่เสมอภาค และ
เมื่อความไม่เท่าเทียบ แฝงท าให้กลายเป็นความเท่าเทียมกันความยุติธรรมประกอบด้วย 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
             1. ความถูกต้อง: กฎหมายถือเป็นกติกาของสังคม เมื่อผู้ใดไม่ได้ท าผิด กติกาก็ย่อม
ถือว่าได้ท าถูกต้องแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องชี้น า และเมื่อเป็น
เช่นนี้ความยุติธรรมจ าต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 

                                                           
3 กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ ๔, หน้า ๑๒๔-๒๓๓.  
4 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน 
5 ศัพท์บัญญัติ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ 
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      2. ความชอบธรรม: เมื่อรัฏฐาธิปัตย์ได้รับอ านาจ การใช้อ านาจต้องเป็นท่ียอมรับ
ของสาธารณะ อันกระท าตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ของ
อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ6 โดยถือว่าความยุติธรรมอันเป็นสากลไม่ขึ้นอยู่กับ
มาตราการท่ีมนุษย์ตกลงก าหนดขึ้น หากสิ่งใดท่ีเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว ผู้ใด
ก็มิอาจจะลิดรอนได้ ความยุติธรรมจึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อไม่เป็นการตัดทอนความ
เป็นธรรมอันมนุษย์พึงต้องมี 
    3. ความมีเหตุผล: ตามตรรกวิทยากฎหมาย คือการใช้เหตุผลเพื่อให้สังคมเกิดความ
ยอมรับและรับฟังในเหตุผลได้ โดยต้องมีความสัมพันธ์ ท่ีคล้อยตามกันในทางความคิดท่ีมนุษย์
สามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญา ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึก หากความยุติธรรม
ปราศจากเหตุผลบุคคลในสังคมย่อมขาดความเชื่อมั่นในความยุติธรรม7 
      ลักษณะท้ังสามนี้เป็นส่วนประกอบของความยุติธรรมซึ่งหากขาดลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งไป ความยุติธรรมนั่นย่อมไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ตามสุภาษิต
กฎหมายท่ีว่า“ความยุติธรรรมท่ีล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม” (“justice delayed is justice 
denied”) มีความหมายว่า ถ้ากฎหมายจัดให้มีการเยียวยาผู้เสียหาย แต่การเยียวยานั้นมาไม่
ทันกาล ส่งผลให้ผู้เสียหายและสังคมไม่มีความยอมรับในความยุติธรรม ก็ถือว่าไม่แตกต่างกับ
การท่ีไม่ได้เยียวยา8 โดยการนี้ตั้งอยู่บนสิทธิในการเข้าถึงการพิจารณาคดีความอย่างไม่เชื่องช้า 
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ความยุติธรรมท่ีล้าช้าไม่
สมเหตุสมผลต่อการเยียวยาผู้เสียหาย ถือว่าเป็นความยุติธรรมอันไม่สมบูรณ.์ 
       ดังนั้น ความยุติธรรมจึงมีความหมายว่า ความถูกต้องอันชอบด้วยธรรมและชอบ
ด้วยเหตุผล ตามหลักกฎหมายธรรมชาติ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับแก่สังคมและต้องสอดคล้องกับ
กฎหมาย ถ้ากฎหมายเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ บทบัญญัติหลักกฎหมายเปรียบเสมือน
สมอง และความยุติธรรมก็คือหัวใจของมนุษย์ท่ีท าให้กฎหมายด ารงอยู่ ซึ่งหากกฎหมายขาด
ความยุติธรรมไป กฎหมายย่อมมิสามารถคงอยู่ต่อไปได้ “ กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หาก
เป็นเพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยท่ีตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตาม แม้ไม่รู้กฎหมาย แต่
ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่ ตรงกัน
ข้าม คนท่ีรู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต ควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่ควร
คุ้มครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นไม่สมควรจะถอืว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวง
                                                           
6 Lewis, Frank A. 1991. Substance and Predication in Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press. 
7 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๗ หน้า ๒๔.  
8 ส านักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที ๖, หน้า ๓๙๑. 
9 การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการท างาน” 
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กว้างอยู่เพียงแต่ขอบเขตของกฎหมาย จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึง ศีลธรรมจรรยา ตลอดจน
เหตุและผลความ เป็นจริงด้วย9 ” 
( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันจันทร์ 29 ตุลาคม 
2522 ) 
              จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ท าให้เห็นได้ว่า “ ความยุติธรรม ” เป็นหัวใจและ
รากฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ในวิชาชีพกฎหมาย จึงมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า เรา
จะก่อให้เกิดความยุติธรรม และจะรักษาความยุติธรรมไว้ได้อย่างไร 
3. ความยุติธรรมในวิชาชีพกฎหมายจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักสองประการ กล่าวคือ 
       ประการแรก จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนท่ีรอบรู้กฎหมาย กล่าวคือ จะต้องรู้
กฎหมายโดยละเอียดถี่ถ้วนท้ังในกฎหมายสารบัญญัติ และ วิธีสบัญญัติ หากรู้กฎหมายไม่ด ี
นอกจากจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้10 
       นอกจากจะต้องรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความรอบรู้ในวิชาการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นอย่างดี รวมตลอดท้ังจะต้องมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ
บ้านเมือง ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2518 มีความว่า 
      “เมื่อกฎหมายของเราดีอยู่แล้วจุดใหญ่ที่ส าคัญท่ีสุดในการธ ารงรักษาความยุติธรรม
ในบ้านเมือง จึงได้แก่การสร้างนักฎหมายท่ีดีท่ีจะสามารถวิเคราะห์และใช้กฎหมายได้ตรง
จุดประสงค์ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะให้ทุกคนสร้างตนให้เป็นนักกฎหมายท่ีดีท่ีแท้ 
โดยฝึกตนให้มีความกล้าในอาชีพของนักกฎหมาย คือกล้าท่ีจะปฏิบัติการไปตามความถูกต้อง
เท่ียงตรงท้ังตามกฎหมายและศีลธรรม ไม่ปล่อยให้ภยาคติ คือ ความเอียงเอนไปด้วยความ
หวาดกลัวในอิทธิพลต่าง ๆ เข้าครอบง าส าหรับเป็นก าลังส่งให้ท างานได้ด้วยความองอาจ 
มั่นใจ และมุมานะ อีกประการหนึ่งต้องฝึกให้มีความเคารพเชื่อมั่นในสัจธรรมคือความถูกต้อง
ตามคลองธรรม ตามความเป็นจริงอย่าง มั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมไม่เห็นสิ่งอื่นใดว่ายิ่ง
ไปกว่าความจริงส าหรับปูองกันมิให้ความ อยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้น” 
                                                           
10 สภาทนายความ,พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อมด้วยกฎกระทรวง และข้อบังคับสภา ทนายความที่เกี่ยวข้อง 
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4. นักกฎหมายต้องรู้ว่า ผู้มีหน้าที่ออกฎหมายบัญญตัิมานั้น      
        แม้ในขณะร่างกฎหมายผู้ร่างและผู้บัญญัติกฎหมายจะคิดและเข้าใจว่ากฎหมายท่ี
ออกมาครอบคลุมปัญหาในขณะร่างหรือปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดัอย่างดีและเป็นธรรม
แล้ว11 แต่เมื่อน ากฎหมายดังกล่าวไปใช้และปฏิบัติ ความจริงอาจไม่เป็นท่ีคาดหวังไว้ รวมท้ัง
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในภายหลังมีข้อเท็จจริง และมูลเหตุของปัญหาแตกต่างออกไปตามสมัย
และความเจริญก้าวหน้าของสังคม ดังนั้น เราผู้ใช้กฎหมายจึงต้องค านึงว่ากฎหมายท่ีมีอยู่นั้น
เป็นเพียงหลักกว้าง ๆ เท่านั้น และเป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องใช้กฎหมายให้เกิดความเป็น
ธรรม ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากส าหรับผู้ท่ีมีความตั้งใจจะน าไปใช้ให้เกิดความ
เป็นธรรม ในเรื่องนี้พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานแก่นัก
กฎหมายในโอกาสต่าง ๆ มีใจความส าคัญตอนหนึ่งว่า 

    “กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรม จึงไม่ควรจะมีความส าคัญ
ยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือ
กฎหมาย การพิจารณาคดีใด ๆ โดยค านึงถึงแต่ความผิดความถูกตามกฎหมายแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้นดูเป็นการไม่เพียงพอ ต้องค านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ของกฎหมาย
ด้วยเสมอ” 
5. พระราชด ารัสดังกล่าวตรงกับรากฐานของความเป็นธรรมที่ว่า    
      ผู้ใช้กฎหมายจะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมก่อนกฎหมายโดยเหตุนี้กฎหมายจึง
เป็นเพียงแต่เครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีผุ้ร่างกฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อน าไปสู่ความเป็น
ธรรม โดยผู้ร่างกฎหมายเชื่อว่าถ้าเราท าตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว นั้นคือความเป็นธรรม 
หรือจะน าไปสู่ความเป็นธรรมได้ แต่ในทางปฏิบัติหาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่   
        เพราะบางครั้งเมื่อน าไปใช้อาจพบปัญหาใหม่เกิดขึ้นท่ีผู้ร่างกฎหมายไม่เคยคาดคิด
มาก่อน รวมท้ังบางครั้งการแปลใช้กฎหมายตรง ๆ อาจไม่เป็นธรรมหรือขัดกับความเป็นธรรม
ได ้ฉะนั้น ในการพิจารณาปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ จะต้องหาความเป็นธรรมในเรื่องนั้นให้ได้
เสียก่อน เมื่อได้ความเป็นธรรมแล้ว จึงผันหรือปรับความเป็นธรรมนั้นให้เข้ากับกฎหมายจึงจะ
ถือได้ว่าปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว และเป็นนัก
กฎหมายท่ีดีและมีอุดมการณ์ 
6 กฎหมายทั้งหมดซึง่ประกาศใช้บังคับแก่ประชาชนนั้น   

                                                           
11 กฎหมายอาญาภาคความผิด พิมพ์ครั้งที่ ๔.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕. 
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      แม้จะมีบทบัญญัติอันเท่ียงธรรมและครอบคลุมไปถึงประชาชนท่ัวประเทศอยู่ในตัว 
โดยหลักการแล้วก็ตาม แต่คดีความท่ีเกิดขึ้นนั้นก็ยังผิดแผกแปลกกันไปได้มาก ตามเหตุ
แวดล้อม สภาพการณ์ และพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละท้องถิ่น การใช้กฎหมาย
บังคับคดีต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณอันถูกต้องของนักกฎหมายควบคู่ไปด้วยทุกกรณีจึง
จะสามารถรักษาความยุติธรรมได้ มิให้สั่นคลอนและขาดตกบกพร่องได้ นักกฎหมายทุกคน
จะต้องตั้งใจใช้กฎหมายเพื่อผดุงความเป็นธรรม ความผาสุกสงบ และความมั่นคงของมหาชน
และประเทศชาติ ท้ังต้องเพ่งถึงการใช้วิจารณญาณอันถูกถ้วนให้มากท่ีสุด ควบคู่กับการใช้
กฎหมายเสมอตลอดไป มิฉะนั้นอาจไม่บรรลุผลตามท่ีทุกคนมุ่งหวัง ” 
     แม้เราจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ เมื่อเรารู้กฎหมายและเข้าใจ
วิธีการใช้กฎหมายท่ีดีดังกล่าวแล้ว แต่ในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าท่ีของเรา หากเรา
ไม่มี คุณธรรมหรือจริยธรรมแล้ว ก็อาจท าให้เราน ากฎหมายไปใช้ในทางท่ีผิด อันจะท าให้เกิด
ความเสียหายและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องได้ ฉะนั้นนอกจาก
จะต้องรู้กฎหมายและวิธีการใช้อย่างดีแล้วผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายยังจะต้องประกอบ
วิชาชีพของตนในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพของตนท่ีดีด้วย 
สรุปได้ว่า 
      ส าหรับคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้น แม้จะได้ก าหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม สิ่งส าคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งท่ีผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ขาดไม่ได้ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต หากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายคนใดขาดความซื่อสัตย์สุจริต
แล้ว ก็ไม่อาจให้ความเป็นธรรม หรือ ความยุติธรรมแก่คู่ความประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องได้
ความซื่อสัตย์สุจริตจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าดูตามค าวิเคราะห์ศัพท์ในพจนานุกรม ความซื่อสัตย์
สุจริตจะเกิดขึ้นได้โดย ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสัจจะท้ังกาย วาจา ใจ ยึดมั่นท าแต่สิ่งท่ีชอบ ไม่
ประสงค์ในสิ่งท่ีไม่ถึงได้อันจะน าไปสู่ความทุจริต ในการกระท าทุกอย่าง ปากพูดอะไรก็ท า
อย่างนั้น คือ ปากกับใจต้องตรงกัน ท่ีกล่าวมานี้เป็นความหมายของความซื่อสัตย์สุจริตใน
ความหมายท่ัวไป แต่ในกรณีของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้น ค าว่า “ ซื่อสัตย์สุจริต ” มี
ความหมายลึกซึ้งกว่านี้มากและจะแตกต่างจากวิชาชีพอื่น เช่น เจ้าพนักงานเขตหรืออ าเภอ
ให้บริการท่ีดีแก่ประชาชนท่ีไปติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือในกรณี ผู้ปุวยไปหาแพทย์ 
แพทย์และพยาบาลให้การดูแลอย่างดี ให้ความสะดวกรวดเร็วในการรักษา ผู้บริการในท้ังสอง
กรณีพอใจกับบริการท่ีได้รับจึงน าของก าลังหรือของขวัญไปให้เจ้าพนักงานอ าเภอ แพทย์ หรือ
พยาบาลท่ีให้บริการ อย่างนี้วิชาชีพอื่นถือว่าไม่เป็นไร รับไว้ได้ไม่ขัดต่อความซื่อสัตย์สุจริต 
เพราะเป็นเรื่องท่ีไม่มีคู่กรณี มีเฉพาะผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ   
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     แต่ในวิชาชีพกฎหมายนั้นแม้เราจะชี้ขาดหรือตัดสินไปด้วยความยุติธรรมไม่ได้
เข้าข้างใคร ผู้ชนะหรือผู้ท่ีได้รับความเป็นธรรม น าของก านัล ของขวัญ หรือเงินทองมาให้เมื่อ
คดีเสร็จแล้วก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายท่ีเป็นผู้ด าเนินการ หรือเป็นผู้ชี้ขาด รับไว้ไม่ได้ 
หากรับไว้ถือว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต และขัดต่อประมวลจริยธรรมนักกฎหมาย เพราะในเรื่องคดี
ความนั้นเป็นเรื่องท่ีมี คู่กรณี เมื่อฝุายท่ีชนะเอามาให้ฝุายแพ้ย่อมจะเข้าใจว่าสาเหตุท่ีอีกฝุาย
หน่ึงชนะเพราะเอาของขวัญ ของก านัล หรือเงินทองมาให ้รวมท้ังหากรับไว้จะเป็นหนทางหรือ
บ่อเกิดของการเพาะนิสัยให้อยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอันจะน าไปสู่ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
ต่อไป 
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