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บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป โครงสราง กระบวนการและ

พฤติกรรมการบริหารใหมีสมรรถนะ เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเขาสูจุดศูนยกลาง การนําเอา

สมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ

กิจกรรมพัฒนา เพ่ือใหบังเกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไวลวงหนา โดยมุงความเจริญเติบโตทั้ง

ทางดานการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมประเทศอันจะนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าของ
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Abstract 

This article is intended to change or improve the structural reform process and 

administrative behavior to performance. That is a change from the outside into the 

center. The introduction of performance or capacity to existing management systems. The 

action by the policy, plan or project development activities. In order to bring about the 

changes that are planned in advance. By focusing its growth in terms of economic, political 

and social management of the country will lead to the reduction of inequality among 

people. 
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๑. บทนํา 

                                                             
๑พระอธิการเฉลย ฉนทโก, อาจารยประจําหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัย        

มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก. 



สภาพปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากไมวาจะดานการศึกษา ดานอาชีพ การดํารงชีวิตเปนการ

เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมแสดงใหเห็นเปนประจักษแกสายตาบางสิ่งอยางสามารถจับตองไดทําใหเกิดการ

สรางสรรคประโยชนมากมายการติดตอสื่อสารทันสมัยติดตอไดรวดเร็วข้ึนกวาการเปนอยูเดิมนําไปสูการ

พัฒนาในหลายๆดานของสังคม เทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งท่ีของการพัฒนาไปสูความสําเร็จในชีวิตการพัฒนามี

หลายสวนเชนดานสังคมเปนการปรับเปล่ียนโครงสรางให เกิดความกาวหนาทันสมัยข้ึนอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการตามแผนในระดับองคกรในระดับประเทศอาจเรียกวาแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาเพ่ือพัฒนาใหทันยุคทันสมัยตามความตองการหรือตามเปาประสงคในส่ิงท่ีกําหนดไวมีการติดตาม

ประเมินเพ่ือเกิดการพัฒนาการกําหนดวิสัยทัศนเปนกระบวนทัศนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางไม

หยุดนิ่งอาจกําหนดตามปญหาที่เกิดข้ึนกับสังคมในปจจุบันนั้น ณ เวลานั้นเพ่ือใหปญหาหมดหรือเบาลงไป 

สังคมไทยก็เปนเชนเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่มีปญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงส่ิง

เหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานทําใหเกิดปญหาสังคมได ปญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและสงผลกระทบตอสังคม

ในระดับและขอบเขตท่ีตางกัน เชน ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เปนตนอยางไรก็ตามไมวาจะ

มีความรุนแรงและมีขอบเขตขนาดใด คนในสังคมโดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอง

พยายามหาทางควบคุม เพ่ือใหความเปนระเบียบเรียบรอยกลับคืนมา ในที่น้ีจะหยิบยกปญหาสังคมบาง

ประการมากลาวถึงและเสนอแนะแนวทางในการแกไขสถานการณสังคมไทยพบวา การเปลี่ยนแปลง

ภายในประเทศดานเศรษฐกิจ มีความออนแอลง จากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยที่ผานสงผลทําใหการเติมโตทาง

เศรษฐกิจลดลง เกิดการเลิกจางงาน การวางงาน รวมท้ังโครงสรางพื้นฐานถูกทําลายตองมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงดวยงบประมาณมหาศาล ประกอบกับปจจัยสนับสนุนในสวนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณภาพบรกิารของโครงสรางพ้ืนฐาน โทรคมนาคม กฎหมาย ระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไมเอ้ือตอการจัดระบบ

การแขงขันท่ีเปนธรรมและเหมาะสม กับสถานการณการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีกาวสูสังคมผูสูงอายุ 

ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมเพ่ิมข้ึน แตยังมีกลุมผูดอยโอกาสยังเขาไมถึงบริการทางสังคม  

จากสถานการณสังคมเกิดวิกฤตความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม ปญหาการแพรระบาดของ

ยาเสพติด และการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีตกเปนเหยื่อมากขึ้น รวมท้ังปญหาความขัดแยง

ทางการเมือง ความไมสงบสุขตามแนวชายแดนภาคใต และปญหาแนวชายแดนเพ่ือนบาน อันจะสงผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยตอการดํารงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมั่นของนานาประเทศ และ

ความสงบสุขที่มีแนวโนมจะลดลงพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ และอยูเคียงคูกับชาติไทย

มาโดยตลอด พุทธศาสนาจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืนในยุคของการพัฒนาที่เรียกวา

ไทยแลนด ๔.๐ 

๒. ความย่ังยืนตามแนวพุทธ 

สาํหรับการพัฒนาอาจกําหนดไดสามดานดังน้ี 

๑.ดานพัฒนาคนใหมีปญญา 

ปญญาคือความรอบรู ปญญา แปลวา ความรอบรู ซ่ึงปญญานี้ก็มีอยู ๒ ประเภท อันไดแก 

๑. ปญญาทางโลก คือความรอบรูในเรื่องวิชาการตางๆของชาวโลก  



๒. ปญญาทางธรรม คือความรอบรูในเร่ืองการดําเนินชวีิต 

ปญญาทางโลกจะชวยใหเราอยูรอดในโลกไดอยางสุขสบายไมเดือดรอน สวนปญญาทางธรรมจะ

ชวยใหเรามีชีวิตอยูไดโดยมีความทุกขนอยที่สุดได. 

๒. ปญญาเกิดได ๓ ทาง 

ปญญานี้สามารถเกิดข้ึนได ๓ ทาง อันไดแก  

๑. จากการฟง หรืออาน  

๒. จากการคิดพิจารณา  

๓. จากการปฏิบัติ   

เมื่อฟงหรืออานหนังสือท่ีมีประโยชน ก็เกิดความรอบรูท่ีจําเอามาได หรือถารูจักคิดพิจารณาใหดี ก็

เกิดความรูชนิดท่ีเปนความเขาใจได และถามีการทดลองปฏิบัติจนบังเกิดผล ก็จะเกิดความเห็นแจง(รูแจง

เห็นจริง)ซึ่งจัดเปนความรูสูงสุด 

๓. หลักการฟง 

การพัฒนาปญญาก็คือการสรางปญญาใหเจริญมากข้ึน ซึ่งการฟงรวมทั้งการอานตําราเพ่ือใหเกิด

ปญญานี้จะตองอยูในหลักการตอไปนี้  

๑. ตั้งใจฟง(มีสมาธิขั้นใชงาน)  

๒. ฟงหรืออานสิ่งที่เปนสาระ  

๓. รูจักแยกแยะเนื้อหา และสรุปใจความสาํคัญ  

๔. ไมมีอคติตอผูสอน(ไมลําเอียง) 

๔. หลักการคิด 

ในการคิดที่จะใหเกิดปญญานี้จะมีหลักการคิดดังน้ี  

๑. คิดอยางต้ังใจ(มีสมาธิข้ันใชงาน)  

๒. คิดในสิ่งท่ีเปนสาระ  

๓. คิดดวยเหตุดวยผล 

๔. คิดอยางเปนระบบ  

๕. การปฏิบัติท่ีทําใหเกิดปญญา 

การปฏิบัติที่ทําใหเกิดปญญานั้น ก็แยกได ๒ ทางคือ  

๑. ทางโลกก็คือการทดลองปฏิบัติทางวัตถุทั้งหลาย ซ่ึงก็ทําใหนักวิทยาศาสตรคนพบความจริงทาง

วัตถุจนสามารถต้ังเปนทฤษฎีทางวัตถุทั้งหลายข้ึนมา 

๒. ทางธรรมก็คือการปฏิบัติศีล สมาธิ และปญญา จนบังเกิดเปนความรูแจงเห็นจริงตอชีวิตและตอ

โลก 

 

๓ .ดานสัจธรรมเพ่ือชีวิต 

"คนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภ 



เมื่อมียศก็มีเสื่อมยศ 

เมื่อมีสุขก็มีทุกข 

เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทา" 

เปนของคูกันมาเชนนี้ จะไปถืออะไรกับปากมนุษย ถึงจะดีแสนดีมันก็ติ ถึงจะชั่วแสนช่ัวมันก็ชม 

นับประสาอะไร พระพุทธเจาผูประเสริฐเลิศยิ่งกวามนุษยและเทวดายังมีมารผจญ ยังมีคนนินทาติเตียน 

ปุถุชนอยางเราจะรอดพนจากโลกธรรมดังกลาวแลวไมได ตองคิดเสียวาเขาจะติก็ชาง ชมก็ชาง เราไมไดทํา

อะไรใหเขาเดือดรอนแกตัวเราแลคนอ่ืน เราจึงทํา เขาจะนินทาวาใสรายอยางไรก็ชางเขา บุญเราทํากรรมเรา

ไมสราง พยายามสงบกาย สงบวาจา สงบใจ จะตองไปกังวลกลัวใครติเตียนทําไม ไมเห็นมีประโยชน เปลือง

ความคิดเปลาๆ 

เน่ืองมาจากในชีวิตของผูเขียนก็ไดประสบมาแลวเชนกัน ยกตัวอยางเชน...จากคําสอน คนเราเมื่อมี

ลาภก็มีเสื่อมลาภ เมื่อมียศก็มีเส่ือมยศ เนื่องจากผูเขียนเคยถูกยุบเลิกตําแหนงจากภาครัฐ ซึ่งมีการปฏิรูป

การศึกษา จึงตองมีการยุบเลิกตําแหนงผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ ซึ่งรัฐเล็งเห็นวาเปนงานท่ี

ซ้ําซอนกัน จึงยุบสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานสามัญจังหวัด 

โดยใหยุบรวมกันเปนเขตพ้ืนที่การศึกษาในปจจุบันเรียกไดวา “ตําแหนงถูกยุบ” เพราะการปฏิรูปการศึกษา 

และในการถูกยุบนั้น เรียกไดวา ถาอยูไดก็อยูตอไปเปนรองผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ได หรือไมก็ 

“ลาออก” (ไมรูชะตากรรมของตนเองในขณะนั้น) อาจกลาวไดวา "มีการเส่ือมยศ ตําแหนง" 

สาํหรับผูเขียนในชวงที่ถูกยุบเลิกตําแหนงนั้น ทําใหตนเองไดผลของสัจธรรมในความเปนจริงตอชีวิต

ของผูเขียนเปนอยางมากโดนกระทําจากผูบังคับบัญชา จากผูรวมงาน ก็มาก จึงทําใหปจจุบัน ผูเขียนมีชีวิตท่ี

แข็งแกรง ตอสูงาน โดยมีความอดทนเปนที่ต้ังทําใหผานพนวิกฤตแหงหวงกรรมในขณะนั้นออกมาได(ถาไม

เกิดกับชีวิตใคร ก็จะไมทราบหรอกวามันเจ็บปวดปานใด)ในชวงที่ชีวิตเกิดการวิกฤตน้ัน ผูเขียนก็พลิกวิกฤต

นั้นใหเปนโอกาส โดยตั้งใจทํางานใหกับสวนราชการ ทําทุกอยางเทาที่ความสามารถเราจะทําไดไมยอทอตอ

อุปสรรค ปญหาใดๆ ท้ังสิ้น 

๔. ดานคนเปนตัวอยางท่ีดี 

ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสหมวดธรรม หมวดหนึ่งเรียกวาวุฒิธรรม แปลวา 

ธรรมท่ีทําใหเจรญิ มีท้ังหมด ๔ ขอ ไดแก 

๑.สัปปุริสสังเสวะ แปลวา คบสัตบุรุษ คือ  “หาครูดีใหพบ” การเลือกครูดีน้ัน ตองพิจารณา ๒ 

เรื่องใหญเปนสําคัญ คือ ตองพิจารณาจากการมีความรูจริงและการมีนิสัยดีจริง เราจึงจะแนใจไดวาทานจะ

สามารถสอนไดจริงท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะครคืูอตนแบบ และตนแบบเปนส่ิงสําคัญ   

๒.สัทธัมมัสสวนะ แปลวาฟงธรรม คือ “ฟงคําครูใหชัด” เมื่อ เราไดพบครูดีแลว ส่ิงสําคัญอันดับท่ี

สองก็คือ ตองฟงคําครูใหเขาใจ อยาใหผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพ้ียนความหมาย ฟงแลวตองได “คําจํากัด

ความ” ของเรื่องนั้นๆ ออกมาอยางชัดเจนการใหคําจํากัดความ คือ การกําหนดความหมายท่ีถูกตองและ

ชัดเจน ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพ่ือใหครูและนักเรียน เกิดความเขาใจท่ีตรงกัน วิธีการหาคําจํากัด

ความแบบงายๆ ก็คอื การต้ังคําถามในเรื่องท่ีเรียนดวยคําวา “อะไร” 



๓.โยนิโสมนสิการะ แปลวา ตริตรองธรรม คือ “ตรองคําครูใหลึก” เมื่อ เราไดพบครูดีแลว ไดฟงคํา

ครูชัดเจนแลว แตจะเขาใจความรูของครูไดลึกซึ้งมากนอยแคไหน ก็อยูท่ีการนําความรูกลับมาไตรตรองให

ลึกซึ้ง การตรองคําครูใหลึก คือ การไตรตรองใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองถึงวัตถุประสงคของธรรมะในเรื่อง 

นั้นๆ วิธีการหาวัตถุประสงคก็ทําไดงายๆ ดวยการต้ังคําถามวา “ทําไม” 

๔.ธัมมานุธัมมปฏิปตติ แปลวา ปฏิบัติสมควรแกธรรม คือ “ทําตามครูใหครบ” เมื่อ เราหาครูดีพบ

แลว ฟงคําครูชัดเจนแลว ตรองคําครูอยางลึกซึ้งแลว สิ่งท่ีตองทําใหไดก็คือ ตองปฏิบัติจริงใหไดเหมือนคร ู

คนท่ีไดครูดีแลวเอาดีไมไดก็เปนเพราะ “ทําตามคําครูไมครบ” เพราะถาทําครบ ผลงานก็ตองออกมาดี

เหมือนท่ีครูทํา วิธีการที่จะทําตามคําครูไดครบนั้น มีทางเดียว ก็คือ ตองรับเอานิสัยที่ดีของครูมาเปนนิสัย

ของตนใหได ย่ิงถาเปนเรื่องการเรียนธรรมะดวยแลว ตองเอานิสัยทุมชีวิตเปนเดิมพันในการทําความดีตาม

อยางพระสัมมาสัมพุทธเจา 

จะเห็นไดวา “วุฒิธรรม ๔ ประการ” คือขุมทรัพยทางปญญาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงมอบไว

ใหแก พวกเรา เพื่อเปนหลักในการเรียนรูวิชาทั้งหลายไมวาจะเปนท้ังทางโลกและทางธรรม ขอเพียงแตพวก

เราต้ังใจศึกษาใหครบทั้งอะไร ทําไม อยางไร และผลเปนอยางไร แลวลงมือปฏิบัติอยางเอาชีวิตเปนเดิมพัน 

แลวความสุขและความเจริญในชีวิตยอมบังเกิดข้ึนตามมาทันที 

สําหรับบุคคลตนแบบของชาวพุทธสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา เราจะพบวาบุคลิกของชาวพุทธ

จะถอดแบบมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจา เพียงแตวาเราไดไมครบ เราไดเพียงบางสวน แตในภาพรวม

กลายเปนวัฒนธรรมของชาวพุทธ อยางเชนวา ทําไมพระพุทธศาสนาถึงไมมีสงครามศาสนา มีแตความสงบ

สันติ เมื่อเราลองมองยอนดูไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาจะเห็นสิ่งที่ พระองคปฏิบัติ ที่พระองคสอนเปนอยาง

นั้น เชน พรรษาแรก ทรงประชุมพระอรหันต ๑๒๕๐รู ป ในวันมาฆบูชา ทานทรงใหโอวาทปาฏิโมกข ตอน

หนึ่งในนั้นทานทรงใหวิธีการในการเผยแพรพระพุทธศาสนาไว ๖ ขอ คือ 

 

๑.  ไมวาราย  

๒.  ไมทําราย ไมลางผลาญใคร 

๓.  ใหสํารวมในพระปาฏิโมกข  

๔.   รูประมาณในโภชนาหาร  

๕.   รักความสงบ สงดั 

๖.  ประกอบความเพียร เนนเรื่องการฝกจิต 

สังคหวัตถุ ๔ 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจของผูอ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟอ เก้ือกูล 

หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน มีอยู ๔ ประการ ไดแก 

๑. ทาน คือ การให การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟอแบงปนของๆตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน ไม

ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควร



คํานึงอยูเสมอวา ทรัพยสิ่งของท่ีเราหามาได มิใชสิ่งจีรังย่ังยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแลวก็ไมสามารถจะนําติดตัว

เอาไปได 

๒. ปยวาจา คือ การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย

กาวราว พูดในสิ่งท่ีเปนประโยชนเหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับการพูดเปน

อยางย่ิง เพราะการพูดเปนบันไดข้ันแรกท่ีจะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน วิธีการท่ีจะพูดใหเปนปยวาจา

นั้น จะตองพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี ้

เวนจากการพูดเท็จ 

เวนจากการพูดสอเสียด 

เวนจากการพูดคําหยาบ 

เวนจากการพูดเพอเจอ 

๓.. อัตถจริยา คอื การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในส่ิงที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน 

๔.สมานัตตา คือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอ

นี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยม และไววางใจใหแกผูอ่ืนอีก

ดวย 

ยุค ๔.๐ 

 Thailand 4.0  เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม ….ซึ่งกวาจะมาเปน Thailand 4.0 ก็ตองผาน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมากอน 

Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงหมู เปด ไก นํา

ผลผลติไปขาย สรางรายไดและยังชีพ 

Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคน้ีเรามีเครื่องมือเขามาชวย เราผลิตเสื้อผา 

กระเปา เครื่องด่ืม เครื่องเขียน เครื่องประดับเปนตน ประเทศเร่ิมมีศักยภาพมากขึ้น 

Thailand 3.0 (ซึ่งเปนยุคปจจุบัน ) เปนยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายสงออกเหล็กกลา 

รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซเีมน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพ่ือเนนการสงออก 

 ในชวงแรก Thailand 3.0 เติบโตอยางตอเนื่อง แตปจจุบันกลับเติบโตเพียงแค ๓-๔ % ตอป

เทานั้น ประเทศไทยจึงตกอยูชวงรายไดปานกลางมาเปนเวลากวา ๒๐ ปแลว ในขณะที่ท่ัวโลกมีการแขงขันท่ี

สงูข้ึน เราจึงตองเปลี่ยนสูยุค Thailand 4.0 เพ่ือใหประเทศไทยใหกลายเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง 

ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองการปรับเปลี่ยน

เปน “ทํานอย ไดมาก” ก็จะตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และ

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรมอยางการเกษตรก็ตองเปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม 

ที่เนนการบริหารจัดการและใชเทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปน

เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสูการเปน Smart Enterprises และ 



Startups ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสูบริการที่มี

มูลคาสูงเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรูและทักษะสูงโมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ 

มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน 

 

๕. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง 

๑. การเป ล่ียนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) คือ ปฏิบั ติการเป ล่ียนแปลง เพ่ือ

สนองตอบตอปญหา หรือโอกาสที่เกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาเปนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ภายหลัง

จากมีเหตุการณเกิดข้ึน (รศ.ดร.สาโรจน โอพิทักษชีวิน, ๒๕๕๕) อธิบายวา เมื่อเกิดปญหาหรือโอกาสเกิดข้ึน จึง

ดําเนินการ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เปนการเปลี่ยนแปลงตามกระแส

ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เปนการเปล่ียนแปลงเพ่ือหาหนทางในการแกปญหา หรือเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวการณของโอกาสที่ เอ้ืออํานวย เปนการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันทันดวน หรืออาจเรียกการ

เปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) ไดวา”การปรับตัว”เทานั้นเอง ภายใตสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียกวาเปนการปรับตัวเพ่ือการอยูรอดหรือตามโอกาสเทานั้นเอง เพราะ

ไมไดเกิดจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดถ่ีถวน 

๒. การเปล่ียนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) คือ ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง ที่มีการ

วางแผนไวกอนลวงหนา และดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหา (รศ.ดร.สาโรจน โอพิทักษชีวิน, ๒๕๕๕)  อธิบายวา 

ดําเนินการกอนท่ีจะเกิดปญหาหรือโอกาสเกิดข้ึน รูปแบบการเปล่ียนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive 

Change) เปนการเปล่ียนแปลง ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มา

ทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบายการบริหารเพ่ือการพัฒนา (Administration of Development 

A of D) หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ไดวา “เปนการเปลี่ยนแปลง

บนพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลง” ท่ีมีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ปองกันปญหาและรองรับโอกาสท่ี

จะเกิดขึ้น โดยมิตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๖. สรุป 

การบริหารการพัฒนา คือ รูปแบบหนึ่ งของการบริหารเพ่ือมุงหวังผลของการเปลี่ยนแปลง                 

จากระดับหน่ึงกาวไปสูอีกระดับหนึ่งท่ีดีข้ึน อันเปนการพัฒนาและรักษาระดับของมาตรฐานใหดี ย่ิงๆ                

ข้ึนตามเจตนารมณที่คาดหวัง ภายใตกรอบหรือเงื่อนไขท่ีกําหนด ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความ                

สามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาทําการศึกษาวิเคราะห เพ่ือกําหนดนโยบาย และลงมือปฏิบัติ                    

ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนา ในรูปแบบของการบริหารเพ่ือการพัฒนา 

(Administration of Development A of D) มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ปองกันปญหาและ

รองรับโอกาสที่จะเกิดข้ึน โดยมิตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือกอใหเกิด

ความกาวหนาเชิงสรางสรรคโดยไมหว่ันไหวถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีบีบบังคับดวยการพยามพัฒนา

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดออนใหเปนจุดแข็ง ใชจุดแข็งปองกันและขจัดปญหาหรือภาวะคุกคาม และสงเสริม



โอกาสที่เอ้ืออํานวย ดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป อัตราการเปลี่ยนแปลงจะอยูในลักษณะ

ของอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary Change) บนพ้ืนฐานของสภาพแวดลอม

ภายนอกที่เปล่ียนไป 
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