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Development of Buddhist Sustainability of Thailand's 4.0.
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บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปฏิรูป โครงสราง กระบวนการและ
พฤติกรรมการบริหารใหมีสมรรถนะ เรียกวาเปนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเขาสูจุดศูนยกลาง การนําเอา
สมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มาลงมือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมพั ฒนา เพื่ อให บังเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไวลวงหน า โดยมุ งความเจริญ เติบ โตทั้ ง
ทางด า นการบริ ห าร เศรษฐกิ จ การเมื อง และสั ง คมประเทศอั น จะนํ า ไปสู ก ารลดความเหลื่ อมล้ํา ของ
ประชาชน
คําสําคัญ : การพัฒนาเชิงพุทธ, ความยั่งยืน, ไทยแลนด ๔.๐

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

๑

พระอธิ การเฉลย ฉนทโก, อาจารย ประจํา หน ว ยวิทยบริการวิท ยาลั ยสงฆ พุ ท ธชิ น ราช มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วัดทานา จังหวัดตาก.

สภาพปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากไมวาจะดานการศึกษา ดานอาชีพ การดํารงชีวิตเปนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมแสดงให เห็น เปน ประจักษ แกสายตาบางสิ่งอย างสามารถจับตองได ทํ าให เกิดการ
สรางสรรคประโยชนม ากมายการติดตอสื่อสารทันสมั ยติ ดต อไดรวดเร็วขึ้ นกว าการเป นอยูเดิ มนํ าไปสูการ
พัฒนาในหลายๆดานของสังคม เทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งที่ของการพัฒนาไปสูความสําเร็จในชีวิตการพัฒนามี
หลายส ว นเช น ด า นสั ง คมเป น การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งให เ กิ ด ความก า วหน า ทั น สมั ย ขึ้ น อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการตามแผนในระดับองคกรในระดับประเทศอาจเรียกวาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเพื่อพั ฒนาให ทัน ยุคทัน สมัยตามความต องการหรือตามเปาประสงค ในสิ่ งที่ กําหนดไวมี การติ ดตาม
ประเมินเพื่อเกิดการพัฒนาการกําหนดวิสัยทัศนเปนกระบวนทัศนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางไม
หยุดนิ่งอาจกําหนดตามปญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมในปจจุบันนั้น ณ เวลานั้นเพื่อใหปญหาหมดหรือเบาลงไป
สังคมไทยก็ เปนเชนเดียวกั บสังคมอื่นๆ ทั่วโลกที่มีปญหา เพราะทุ กสังคมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่ ง
เหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานทําใหเกิดปญหาสังคมได ปญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและสงผลกระทบตอสังคม
ในระดับและขอบเขตที่ตางกัน เชน ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เปนตนอยางไรก็ตามไมวาจะ
มี ความรุน แรงและมี ขอบเขตขนาดใด คนในสั งคมโดยเฉพาะอย างยิ่ งผู ที่ มี ห น า ที่ รับ ผิ ดชอบโดยตรงต อ ง
พยายามหาทางควบคุ ม เพื่ อให ความเปนระเบี ยบเรียบรอยกลับ คืนมา ในที่นี้ จะหยิบ ยกป ญ หาสั งคมบาง
ประการมากล า วถึ ง และเสนอแนะแนวทางในการแกไขสถานการณ สั งคมไทยพบว า การเปลี่ ย นแปลง
ภายในประเทศดานเศรษฐกิจ มีความออนแอลง จากการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยที่ผานสงผลทําใหการเติมโตทาง
เศรษฐกิจลดลง เกิดการเลิกจางงาน การวางงาน รวมทั้งโครงสรางพื้น ฐานถู กทํ าลายตองมีการพั ฒนาและ
ปรับ ปรุงด วยงบประมาณมหาศาล ประกอบกั บ ป จจัยสนับ สนุน ในส วนของวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
คุณภาพบริการของโครงสรางพื้นฐาน โทรคมนาคม กฎหมาย ระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไมเอื้อตอการจัดระบบ
การแข งขัน ที่ เป น ธรรมและเหมาะสม กั บ สถานการณ การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมที่ ก าวสู สังคมผูสู งอายุ
ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมเพิ่มขึ้น แตยังมีกลุมผูดอยโอกาสยังเขาไมถึงบริการทางสังคม
จากสถานการณสังคมเกิดวิกฤตความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม ปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติด และการพนันโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่ตกเปนเหยื่อมากขึ้น รวมทั้งปญหาความขัดแยง
ทางการเมื อง ความไม สงบสุขตามแนวชายแดนภาคใต และปญหาแนวชายแดนเพื่ อนบ าน อัน จะสงผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทยตอการดํารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ และ
ความสงบสุขที่มีแนวโนมจะลดลงพระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ และอยูเคียงคูกับชาติไทย
มาโดยตลอด พุทธศาสนาจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในยุคของการพัฒนาที่เรียกวา
ไทยแลนด ๔.๐
๒. ความยั่งยืนตามแนวพุทธ
สําหรับการพัฒนาอาจกําหนดไดสามดานดังนี้
๑.ดานพัฒนาคนใหมีปญญา
ปญญาคือความรอบรู ปญญา แปลวา ความรอบรู ซึ่งปญญานี้ก็มีอยู ๒ ประเภท อันไดแก
๑. ปญญาทางโลก คือความรอบรูในเรื่องวิชาการตางๆของชาวโลก

๒. ปญญาทางธรรม คือความรอบรูในเรื่องการดําเนินชีวิต
ปญญาทางโลกจะชวยใหเราอยูรอดในโลกไดอยางสุขสบายไมเดือดรอน สวนปญญาทางธรรมจะ
ชวยใหเรามีชีวิตอยูไดโดยมีความทุกขนอยที่สุดได.
๒. ปญญาเกิดได ๓ ทาง
ปญญานี้สามารถเกิดขึ้นได ๓ ทาง อันไดแก
๑. จากการฟง หรืออาน
๒. จากการคิดพิจารณา
๓. จากการปฏิบัติ
เมื่อฟงหรืออานหนังสือที่มีประโยชน ก็เกิดความรอบรูที่จําเอามาได หรือถารูจักคิดพิจารณาใหดี ก็
เกิดความรูชนิดที่เปนความเขาใจได และถามีการทดลองปฏิบัติจนบังเกิดผล ก็จะเกิดความเห็นแจง(รูแจง
เห็นจริง)ซึ่งจัดเปนความรูสูงสุด
๓. หลักการฟง
การพัฒนาปญญาก็คือการสรางปญญาใหเจริญมากขึ้น ซึ่งการฟงรวมทั้งการอานตําราเพื่อใหเกิด
ปญญานี้จะตองอยูในหลักการตอไปนี้
๑. ตั้งใจฟง(มีสมาธิขั้นใชงาน)
๒. ฟงหรืออานสิ่งที่เปนสาระ
๓. รูจักแยกแยะเนื้อหา และสรุปใจความสําคัญ
๔. ไมมีอคติตอผูสอน(ไมลําเอียง)
๔. หลักการคิด
ในการคิดที่จะใหเกิดปญญานี้จะมีหลักการคิดดังนี้
๑. คิดอยางตั้งใจ(มีสมาธิขั้นใชงาน)
๒. คิดในสิ่งที่เปนสาระ
๓. คิดดวยเหตุดวยผล
๔. คิดอยางเปนระบบ
๕. การปฏิบัติที่ทําใหเกิดปญญา
การปฏิบัติที่ทําใหเกิดปญญานั้น ก็แยกได ๒ ทางคือ
๑. ทางโลกก็คือการทดลองปฏิบัติทางวัตถุทั้งหลาย ซึ่งก็ทําใหนักวิทยาศาสตรคนพบความจริงทาง
วัตถุจนสามารถตั้งเปนทฤษฎีทางวัตถุทั้งหลายขึ้นมา
๒. ทางธรรมก็คือการปฏิบัติศีล สมาธิ และปญญา จนบังเกิดเปนความรูแจงเห็นจริงตอชีวิตและตอ
โลก
๓ .ดานสัจธรรมเพื่อชีวิต
"คนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภ

เมื่อมียศก็มีเสื่อมยศ
เมื่อมีสุขก็มีทุกข
เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทา"
เปนของคูกันมาเช นนี้ จะไปถืออะไรกั บปากมนุษ ย ถึงจะดีแสนดีมันก็ติ ถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชม
นับประสาอะไร พระพุ ทธเจ าผูป ระเสริฐเลิศยิ่งกวามนุษ ยและเทวดายังมีม ารผจญ ยั งมีคนนินทาติเตียน
ปุถุชนอยางเราจะรอดพนจากโลกธรรมดังกลาวแลวไมได ตองคิดเสียวาเขาจะติก็ชาง ชมก็ชาง เราไมไดทํา
อะไรใหเขาเดือดรอนแกตัวเราแลคนอื่น เราจึงทํา เขาจะนินทาวาใสรายอยางไรก็ชางเขา บุญเราทํากรรมเรา
ไมสราง พยายามสงบกาย สงบวาจา สงบใจ จะตองไปกังวลกลัวใครติเตียนทําไม ไมเห็นมีประโยชน เปลือง
ความคิดเปลาๆ
เนื่องมาจากในชีวิตของผูเขียนก็ไดประสบมาแลวเชนกัน ยกตัวอยางเชน...จากคําสอน คนเราเมื่อมี
ลาภก็มีเสื่อมลาภ เมื่อมียศก็ มีเสื่อมยศ เนื่องจากผู เขียนเคยถู กยุบเลิกตํ าแหนงจากภาครัฐ ซึ่งมี การปฏิรูป
การศึกษา จึงต องมีการยุบ เลิกตําแหนงผู ชวยหั วหนาการประถมศึกษาอํ าเภอ ซึ่งรัฐเล็งเห็ นว าเป น งานที่
ซ้ําซอนกัน จึ งยุ บสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานสามัญ จังหวัด
โดยใหยุบรวมกันเปนเขตพื้นที่การศึกษาในปจจุบันเรียกไดวา “ตําแหนงถูกยุบ” เพราะการปฏิรูปการศึกษา
และในการถูกยุ บ นั้น เรี ยกได วา ถาอยูไดก็อยูตอไปเปนรองผูอํานวยการเขตพื้นที่ การศึกษาก็ได หรือไมก็
“ลาออก” (ไมรูชะตากรรมของตนเองในขณะนั้น) อาจกลาวไดวา "มีการเสื่อมยศ ตําแหนง"
สําหรับผูเขียนในชวงที่ถูกยุบเลิกตําแหนงนั้น ทําใหตนเองไดผลของสัจธรรมในความเปนจริงตอชีวิต
ของผูเขียนเปนอยางมากโดนกระทําจากผูบังคับบัญชา จากผูรวมงาน ก็มาก จึงทําใหปจจุบัน ผูเขียนมีชีวิตที่
แข็งแกรง ตอสูงาน โดยมีความอดทนเปนที่ตั้งทําใหผานพน วิกฤตแหงหวงกรรมในขณะนั้ นออกมาได(ถาไม
เกิดกับชีวิตใคร ก็จะไมทราบหรอกวามันเจ็บปวดปานใด)ในชวงที่ชีวิตเกิดการวิกฤตนั้น ผูเขียนก็พลิกวิกฤต
นั้นใหเปนโอกาส โดยตั้งใจทํางานใหกับสวนราชการ ทําทุกอยางเทาที่ความสามารถเราจะทําไดไมยอทอตอ
อุปสรรค ปญหาใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ดานคนเปนตัวอยางที่ดี
ในพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสหมวดธรรม หมวดหนึ่งเรียกวาวุฒิธรรม แปลวา
ธรรมที่ทําใหเจริญ มีทั้งหมด ๔ ขอ ไดแก
๑.สั ป ปุ ริสสั งเสวะ แปลวา คบสั ตบุ รุษ คือ “หาครูดีให พบ” การเลื อกครู ดีนั้น ตองพิ จารณา ๒
เรื่องใหญ เปนสําคัญ คือ ตองพิจารณาจากการมีความรูจริงและการมีนิ สัยดีจริง เราจึงจะแนใจไดวาท านจะ
สามารถสอนไดจริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะครูคือตนแบบ และตนแบบเปนสิ่งสําคัญ
๒.สัทธัมมัสสวนะ แปลวาฟงธรรม คือ “ฟงคําครูให ชัด” เมื่อ เราไดพบครูดีแลว สิ่งสําคัญอันดับที่
สองก็ คือ ตองฟ งคําครูให เขาใจ อย าให ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพี้ยนความหมาย ฟ งแล วตองได “คํ าจํากั ด
ความ” ของเรื่องนั้น ๆ ออกมาอยางชัดเจนการใหคําจํากัดความ คือ การกํ าหนดความหมายที่ ถูกต องและ
ชัดเจน ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อใหครูและนักเรียน เกิดความเขาใจที่ตรงกัน วิธีการหาคําจํากัด
ความแบบงายๆ ก็คอื การตั้งคําถามในเรื่องที่เรียนดวยคําวา “อะไร”

๓.โยนิโสมนสิการะ แปลวา ตริตรองธรรม คือ “ตรองคําครูใหลึก” เมื่อ เราไดพบครูดีแลว ไดฟงคํา
ครูชัดเจนแลว แตจะเขาใจความรูของครูไดลึกซึ้งมากนอยแคไหน ก็อยูที่การนําความรูกลับมาไตรตรองให
ลึกซึ้ง การตรองคําครูใหลึก คือ การไตรตรองใหเกิดความเขาใจที่ ถูกตองถึงวัตถุประสงคของธรรมะในเรื่อง
นั้นๆ วิธีการหาวัตถุประสงคก็ทําไดงายๆ ดวยการตั้งคําถามวา “ทําไม”
๔.ธัมมานุธัมมปฏิปตติ แปลวา ปฏิบัติสมควรแกธรรม คือ “ทําตามครูใหครบ” เมื่อ เราหาครูดีพบ
แล ว ฟงคําครูชัดเจนแลว ตรองคําครูอยางลึกซึ้งแลว สิ่งที่ตองทําใหไดก็คือ ตองปฏิบัติจริงใหไดเหมือนครู
คนที่ ไดครู ดีแล วเอาดี ไม ได ก็เป น เพราะ “ทํ าตามคําครูไม ครบ” เพราะถ าทํ าครบ ผลงานก็ ต องออกมาดี
เหมือนที่ครูทํา วิธีการที่จะทําตามคําครูไดครบนั้น มีทางเดียว ก็คือ ตองรับเอานิสัยที่ดีของครูม าเปนนิสัย
ของตนใหได ยิ่งถาเปนเรื่องการเรียนธรรมะดวยแลว ตองเอานิสัยทุม ชีวิตเปนเดิมพั นในการทํ าความดีตาม
อยางพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะเห็ นได วา “วุฒิธรรม ๔ ประการ” คือขุมทรัพยทางปญ ญาที่ พระสั มมาสัม พุทธเจ าทรงมอบไว
ใหแก พวกเรา เพื่อเปนหลักในการเรียนรูวิชาทั้งหลายไมวาจะเปนทั้งทางโลกและทางธรรม ขอเพียงแตพวก
เราตั้งใจศึกษาใหครบทั้งอะไร ทําไม อยางไร และผลเปนอยางไร แลวลงมือปฏิบัติอยางเอาชีวิตเปนเดิมพัน
แลวความสุขและความเจริญในชีวิตยอมบังเกิดขึ้นตามมาทันที
สําหรับบุคคลตนแบบของชาวพุทธสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา เราจะพบวาบุคลิกของชาวพุทธ
จะถอดแบบมาจากพระสั ม มาสัม พุ ท ธเจา เพี ยงแต วาเราได ไม ครบ เราได เพี ย งบางส วน แต ในภาพรวม
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 สงัด
๖. ประกอบความเพียร เนนเรื่องการฝกจิต
สังคหวัตถุ ๔
สังคหวัตถุ ๔ หมายถึ ง หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟอ เกื้อกู ล
หรือเปนหลักการสงเคราะหซ่งึ กันและกัน มีอยู ๔ ประการ ไดแก
๑. ทาน คือ การให การเสียสละ หรื อการเอื้อเฟ อแบ งปน ของๆตนเพื่อประโยชนแก บุคคลอื่น ไม
ตระหนี่ถี่เหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว คุณธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควร

คํานึงอยูเสมอวา ทรัพยสิ่งของที่เราหามาได มิใชสิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแลวก็ไมสามารถจะนําติดตัว
เอาไปได
๒. ปยวาจา คื อ การพูดจาดวยถ อยคําที่ไพเราะออนหวาน พู ดด วยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย
กาวราว พู ดในสิ่งที่ เป น ประโยชนเหมาะสําหรับ กาลเทศะ พระพุ ทธเจ าทรงใหความสํ าคั ญกั บการพู ดเปน
อยางยิ่ง เพราะการพูดเปนบันไดขั้นแรกที่จะสรางมนุษยสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดใหเปนปยวาจา
นั้น จะตองพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
เวนจากการพูดเท็จ
เวนจากการพูดสอเสียด
เวนจากการพูดคําหยาบ
เวนจากการพูดเพอเจอ
๓.. อัตถจริยา คือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น
๔.สมานัตตา คือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย คุณธรรมขอ
นี้จะชวยใหเราเปนคนมีจิตใจหนักแนนไมโลเล รวมทั้งยังเปนการสรางความนิยม และไววางใจใหแกผูอื่นอีก
ดวย
ยุค ๔.๐
Thailand 4.0 เป นวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ….ซึ่งกวาจะมาเปน Thailand 4.0 ก็ตอ งผาน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมากอน
Thailand 1.0 ก็ คือ ยุ คของเกษตรกรรม คนไทยปลู ก ข า ว พื ช สวน พื ช ไร เลี้ ย งหมู เป ด ไก นํ า
ผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยังชีพ
Thailand 2.0 ซึ่ ง ก็ คื อ ยุ ค อุ ตสาหกรรมเบา ในยุ ค นี้ เรามี เครื่ อ งมื อ เข า มาช ว ย เราผลิ ต เสื้ อ ผ า
กระเปา เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเปนตน ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
Thailand 3.0 (ซึ่งเป นยุคป จจุบัน ) เป นยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายสงออกเหล็กกลา
รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซีเมน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อเนนการสงออก
ในช ว งแรก Thailand 3.0 เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง แต ป จ จุ บั น กลั บ เติ บ โตเพี ย งแค ๓-๔ % ต อ ป
เทานั้น ประเทศไทยจึงตกอยูชวงรายไดปานกลางมาเปนเวลากวา ๒๐ ปแลว ในขณะที่ทั่วโลกมีการแขงขันที่
สูงขึ้น เราจึงตองเปลี่ยนสูยุค Thailand 4.0 เพื่อใหประเทศไทยใหกลายเปนกลุมประเทศที่มีรายไดสูง
ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองการปรับเปลี่ยน
เปน “ทํานอย ได มาก” ก็จะตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณ ฑ ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และ
เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด วยภาคอุ ตสาหกรรม ไปสู ก ารขั บ เคลื่ อ นด วยเทคโนโลยี ความคิ ด
สรางสรรค และนวัตกรรมอยางการเกษตรก็ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม
ที่ เน น การบริห ารจั ดการและใช เทคโนโลยี ห รื อ Smart Farming โดยเกษตรกรตอ งร่ํา รวยขึ้ น และเป น
เกษตรกรแบบเป น ผู ป ระกอบการเปลี่ ย นจาก SMEs แบบเดิ ม ไปสู ก ารเป น Smart Enterprises และ

Startups ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสูบริการที่มี
มูลคาสูงเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรูและทักษะสูงโมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

๕. รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
๑. การเปลี่ ย นแปลงแบบรี แ อคที ฟ (Reactive Change) คื อ ปฏิ บั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ
สนองตอบตอปญหา หรือโอกาสที่เกิดขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง ภายหลัง
จากมีเหตุการณเกิดขึ้น (รศ.ดร.สาโรจน โอพิทักษชีวิน, ๒๕๕๕) อธิบายวา เมื่อเกิดปญหาหรือโอกาสเกิดขึ้น จึง
ดําเนินการ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบบรีแอคทีฟ (Reactive Change) เปน การเปลี่ยนแปลงตามกระแส
ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาหนทางในการแกปญหา หรือเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ ข องโอกาสที่ เอื้ อ อํ า นวย เป น การเปลี่ ย นแปลงอย า งฉั บ พลั น ทั น ด ว น หรื อ อาจเรี ย กการ
เปลี่ ย นแปลงแบบรีแ อคที ฟ (Reactive Change) ได วา ”การปรั บ ตัว ”เท านั้ น เอง ภายใต ส ภาพแวดลอ ม
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียกวาเปนการปรับตัวเพื่อการอยูรอดหรือตามโอกาสเทานั้นเอง เพราะ
ไมไดเกิดจากกระบวนการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน
๒. การเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) คื อ ปฏิ บัติการเปลี่ยนแปลง ที่มี การ
วางแผนไวกอนลวงหนา และดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหา (รศ.ดร.สาโรจน โอพิทักษชีวิน, ๒๕๕๕) อธิบายวา
ดําเนินการกอนที่ จะเกิ ดป ญหาหรือโอกาสเกิดขึ้น รูป แบบการเปลี่ ยนแปลงแบบโปรแอคที ฟ (Proactive
Change) เปนการเปลี่ยนแปลง ดวยการนําเอาสมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยูในระบบการบริหาร มา
ทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อการพัฒนา (Administration of Development
A of D) หรืออาจเรียกการเปลี่ยนแปลงแบบโปรแอคทีฟ (Proactive Change) ไดวา “เปนการเปลี่ยนแปลง
บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง” ที่มีการวางแผนการบริหารการพัฒนา ปองกันปญหาและรองรับโอกาสที่
จะเกิดขึ้น โดยมิตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

๖. สรุป
การบริ ห ารการพั ฒ นา คื อ รู ป แบบหนึ่ งของการบริ ห ารเพื่ อ มุ งหวั งผลของการเปลี่ ย นแปลง
จากระดั บ หนึ่ ง ก าวไปสู อีก ระดั บ หนึ่ ง ที่ ดีขึ้ น อัน เป น การพั ฒ นาและรั ก ษาระดั บ ของมาตรฐานให ดี ยิ่ งๆ
ขึ้น ตามเจตนารมณ ที่ ค าดหวั ง ภายใตก รอบหรือ เงื่อนไขที่ กํา หนด ด วยการนํ า เอาสมรรถนะหรื อ ความ
สามารถที่ มี อ ยู ในระบบการบริ ห าร มาทํ า การศึ ก ษาวิ เคราะห เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย และลงมื อ ปฏิ บั ติ
ตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมพั ฒ นา ในรู ป แบบของการบริ ห ารเพื่ อ การพั ฒ นา
(Administration of Development A of D) มีก ารวางแผนการบริ ห ารการพั ฒ นา ป อ งกั น ป ญ หาและ
รองรั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยมิตอ งคํ านึ งถึ งสภาพแวดล อมภายนอกที่ เปลี่ย นแปลงไป เพื่ อ ก อให เกิ ด
ความกาวหน าเชิงสร างสรรคโดยไม ห วั่น ไหวถึ งสภาพแวดลอมภายนอกที่ บี บบั งคับ ด วยการพยามพั ฒนา
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนใหเปนจุดแข็ง ใชจุดแข็งปองกันและขจัดปญหาหรือภาวะคุกคาม และสงเสริม

โอกาสที่เอื้ออํานวย ดําเนินการเปลี่ยนแปลงแบบค อยเปน คอยไป อัตราการเปลี่ยนแปลงจะอยู ในลักษณะ
ของอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงแบบวิ วั ฒ นาการ (Evolutionary Change) บนพื้ น ฐานของสภาพแวดล อ ม
ภายนอกที่เปลี่ยนไป
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