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Organization In Nakhon Sawan Province

ธนพร นาคบาง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัย (๑) เพื่อศึกษาระดับภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ( ๒) เพื่ อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์บริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ตาม
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตจั ง หวั ดนครสวรรค์ จานวน ๙๓ คน จาก ๑๒๑ อบต.โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า F - test (One-way ANOVA)
และ LSD
ผลการวิจัยพบว่า
(๑) ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแยกเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง
(๒) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอายุ และประสบการณ์การ
ทางานแตกต่างกันมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ABSTRACT
This research is a quantitative research. The research aims to (1) study
level the transformational leadership of Chief Executive of the parish. In Nakhon
Sawan (2) to compare the transformational leadership of the president of the
district administration. In Nakhon Sawan, age, educational level. And work
experience The sample used in this research include Chief Executive of the district
in the province of 93 121 people from Taos. Questionnaires were used to collect
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data, analyze the data using software packages. To find the frequency, percentage,
average test using the F - test (One-way ANOVA) and LSD.
The results showed that
(1) The change of leadership of Chief Executive of the parish. In Nakhon
Sawan The overall moderate. This separation is to be found in the mind of an
individual. At a high level Part of the inspiration. The influential ideology. And the
intellectual stimulation Is moderate.
(2) The comparison of transformational leadership of Chief Executive of
the district in the province was Chief Executive of the district with different levels of
education, leadership changes at different times. The Chief Executive of the old
district. And experience different leadership changes were not significantly different.
Keywords: Chief Executive of the SAO Leadership Changes

๑. บทนา

องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเป็ น รูป แบบการปกครองท้องถิ่น ของไทยรูป แบบหนึ่งของ
รัฐบาลได้กระจายอานาจให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้จัดขึ้น โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่มี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ตากว่าปีล่ะหนึ่งแสนห้า
หมื่นบาท ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ย นแปลงในด้านการยุบ
รวมสภาตาบลเข้ ากั บ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล หรือ ยุบ รวมองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลเข้ ากั บ
เทศบาล การเปลี่ยนแปลงในด้านจานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้าที่
เป็นผู้บริหารหรือผู้นาสูงสุดในองค์กร การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ
องค์กรได้นั้น ต้องอาศัยการมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อันจะ
นามาซึ่งความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับ บัญชา และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ หากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลขาดภาวะผู้นา อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา ดั้งนั้นนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลในฐานะผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ในองค์ ก ารสมควรอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนตน เพราะฉะนั้นในการที่จะทาการศึกษาเรื่องดังกล่าว
จึงยังมีความจาเป็นที่จะต้องกระทา เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยรวมในสภาพปัจจุบัน และภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และยุค โลกาภิวัฒน์ที่มี
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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง ซึ่งจะทาให้ทราบความต้องการและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในท้องถิ่นได้
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุ บัน อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒ น์
ระบบเสรีทุนนิยม ที่มีการแข่งขันอย่างรวดเร็ว และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
นั้น ส่งผลกระทบต่อบุคคลและองค์ กรอย่างมากที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการเรียนรู้
และปรับบทบาทขององค์การที่เป็นอยู่ให้เหมาะสมถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามามีอิทธิพล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมถึงสภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงทา
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อ ประโยชน์ แ ก่องค์ก าร ผู้ น าที่มี ความสามารถนั บเป็ นบุ คคลที่ส าคัญ ขององค์ กร เนื่ องจากมี
บทบาทและหน้าที่ในการตัดสินใจ กาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา และชักจูงสมาชิกในองค์กรให้
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารก้ า วไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ปั จ จุ บั น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และประสบปัญหาด้านการกาหนดนโยบายและแผนที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจึงจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะต้องมีภาวะผู้นา (Leadership) เป็นอย่างมาก ถึงจะสามารถบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้ประสบความสาเร็จ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากมีนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลที่ห ลากหลาย
ต่างกัน ซึ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
จังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่ อเปรี ยบเที ยบภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของนายกองค์บ ริ ห ารส่ ว นตาบล ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน

๓. สมมติฐานการวิจัย
ต่างกัน

๑. นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลที่มีอายุแตกต่างกันมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่

๒. นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน
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๔. ระเบียบวิธีวิจัย
คน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๑. ประชากร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๑๒๑

๒. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๙๓ คน จากสูตรของทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)ใช้วิธีสุ่มกลุ่มอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ๔ ด้านได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
ด้านอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
ของลิคเคอร์ท (Likert’s scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวบข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๙๓ คน ตามขั้นตอนดังนี้
๑. จัดเตรียมข้อมูลให้ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งทารหัสในแบบสอบถามให้
ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มไว้แล้วเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
๒. ผู้วิจัยขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล จานวน ๙๓
ฉบับ
๓. ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามจานวน ๙๓ ชุด และ
รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ มตั ว อย่ า งมาท าการตรวจนั บ และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานาข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วมาตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความเรียบร้อย จากนั้นนามาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อเตรียมการสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
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๑. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และ
ประการณ์ในการทางาน ด้วยสถิติ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
๒. การวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และแปลความหมาย
การให้คะแนนเป็นค่าเฉลี่ย (Mean)
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ระหว่างตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
กับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยสถิติ
ดังนี้
๓.๑ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยสถิติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) สาหรับตัวแปรต้นที่มี ๓ กลุ่มขึ้นไป โดยมีระดับการวัดแบบอันดับ (Ordinal
scale) คือ อายุ ระดับการศึกษา และประการณ์ในการทางาน
๓.๒ กรณีผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ จะ
ทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post hoc comparisons) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างกัน
แตกต่าง

๕. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ ๑ จานวน และ ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = ๙๓)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
๑. อายุ
๓๐ – ๔๐ ปี
๓๙
๔๑ – ๕๑ ปี
๒๐
มากกว่า ๕๑ ปี ขึ้นไป
๓๔
๒. การศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
๑๐
ปริญญาตรี
๕๕
สูงกว่าปริญญาตรี
๒๘
๓. ประสบการณ์การทางาน
๑ – ๔ ปี
๒๓
๕ – ๘ ปี
๔๙
มากกว่า ๙ ปี
๒๑

ร้อยละ
๔๑.๙๔
๒๑.๕๑
๓๖.๕๖
๑๐.๗๕
๕๙.๑๔
๓๐.๑๑
๒๔.๗๓
๕๒.๖๙
๒๒.๕๘

จากตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐ – ๔๐ ปี ร้อยละ
๔๑.๙๔ รองลงมามีอายุมากกว่า ๕๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๓๖.๕๖ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ ๕๙.๑๔ รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๓๐.๑๑ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน ๕ –
๘ ปี ร้อยละ ๕๒.๖๙ รองลงมา ๑ – ๔ ปี ร้อยละ ๒๔.๗๓
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ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดนครสวรรค์ โดยรวม (n = ๙๓)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
ภาวะผู้นา
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
โดยรวม

๓.๔๑
๓.๔๔
๓.๒๐
๓.๕๓
๓.๔๐

๐.๖๗
๐.๖๘
๐.๖๖
๐.๗๕
๐.๖๒

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

๓
๒
๔
๑

จากตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๐ ) ซึ่ง
แยกเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๓ ) อยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( = ๓.๔๔ ) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
( = ๓.๔๑ ) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( = ๓.๒๐ ) อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ ๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รายข้อ (n =
๙๓)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
ภาวะผู้นา
๑. ท่านสามารถโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับเชื่อถือศรัทธา
๒. ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจและไว้วางใจใน
ความสามารถ
๓. ท่านมักกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
กระตือรือร้น
ยินดีอุทิศตนเพื่อความสาเร็จ
๔. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทางานที่ชัดเจน

๓.๕๗ ๑.๐๒
๓.๓๗ ๑.๒๐

มาก
ปานกลาง

๓
๗

๓.๑๒ ๑.๑๐

ปานกลาง

๙

๓.๓๓ ๐.๘๙

ปานกลาง

๘
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๕. เมื่อมีปัญหาท่านใช้สติ ปัญญา ในการแก้ไขปัญหาใน
สภาวะวิกฤติ
๖. ท่านยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
๗. ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยึดถือเป็นแบบอย่าง
๘. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม
๙. ท่านหลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
๑๐. ท่านแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง
โดยรวม

๓.๕๒ ๑.๐๕

มาก

๔

๒.๙๐ ๑.๒๒
๓.๗๐ ๑.๐๗

ปานกลาง
มาก

๑๐
๑

๓.๔๑ ๐.๙๗

ปานกลาง

๖

๓.๖๙ ๑.๒๐
๓.๔๗ ๑.๑๘

มาก
ปานกลาง

๒
๕

๓.๔๑ ๐.๖๗

ปานกลาง

จากตารางที่ ๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๔๑ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มากที่สุด คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยึดถือเป็นแบบอย่าง ( =๓.๗๐ ) รองลงมาคือ หลีกเลี่ยงที่จะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ( =
๓.๖๙ ) สามารถโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับเชื่อถือศรัทธา ( =๓.๕๗ ) ส่วนภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล น้อยที่สุด คือ ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทางาน ( =๒.๙๐ )
ตารางที่ ๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการแรงบันดาลใจ รายข้อ (n = ๙๓)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
ระดับ
อันดับ
X
ภาวะผู้นา
๑๑. ท่านมองโลกในแง่ดี โดยใช้คาพูดและการ
กระทาที่เป็น
กาลังใจให้
๑๒. ท่านกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
กระตือรือร้น
อุทิศตนและทุ่มเทความพยายามเพื่อส่วนรวม
๑๓. ท่านแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ
สามารถ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
๑๔. ท่านทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าภารกิจที่ปฏิบัติ
เป็น
ภารกิจที่สาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๕. ท่านกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองปฏิบัติ
โครงการใหม่ๆหรือทางานที่ท้าทาย

๓.๖๖

๐.๙๓

มาก

๑

๓.๒๘

๑.๐๔

ปานกลาง

๘

๓.๖๒

๑.๑๔

มาก

๓

๓.๖๖

๐.๙๓

มาก

๒

๓.๔๓

๑.๐๒

ปานกลาง

๗

๓.๖๒

๐.๙๒

มาก

๔

๓.๕๒

๑.๐๐

มาก

๕
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ความสามารถ
๑๖. ท่านให้ความสาคัญกับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
๑๗. ท่านมีนโยบายการทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาของหน่วยงาน
๑๘. ท่านยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติ
ดีเด่น
๑๙. ท่านส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๒๐. ท่านสร้างบรรยากาศการทางานแบบองค์กรมี
ชีวิต
โดยรวม

๓.๔๖
๒.๘๒

๐.๙๕
๐.๙๗

ปานกลาง
ปานกลาง

๖
๑๐

๓.๑๘

๑.๑๒

ปานกลาง

๙

๓.๔๔

๐.๖๘

ปานกลาง

จากตารางที่ ๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้ านการสร้างแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๔๔ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล มากที่สุด คือ มองโลกในแง่ดี โดยใช้คาพูดและการกระทาที่เป็นกาลังใจ
ให้ ( =๓.๘๑ ) รองลงมาคือ ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าภารกิจที่ปฏิบัติเป็นภารกิจที่สาคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ( =๓.๖๖ ) แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้ ( =๓.๖๒ ) ส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล น้อย
ที่สุด คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ใต้บังคับบัญชา ( =๒.๘๒ )
ตารางที่ ๒.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา รายข้อ (n = ๙๓)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
ระดับ อันดับ
X
ภาวะผู้นา
๒๑. ท่านกระตุ้นผู้บังคับบัญชามีความริเริ่ม
สร้างสรรค์
๒๒. ท่านกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาวิธีการ
ทางาน ด้วยแนวทางใหม่ๆ
๒๓. ท่านแสดงแนวคิดที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่า
จาเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการทางานแบบเดิม
๒๔. ท่านสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการ
พิจารณา
ปัญหาและการหาคาตอบของปัญหา
๒๕. ท่านส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวิเคราะห์หา
สาเหตุของ
ปัญหาในการทางาน โดยใช้เหตุผลและข้อมูล
หลักฐาน

๓.๔๘

๑.๑๔

ปานกลาง

๑

๓.๒๓

๐.๙๖

ปานกลาง

๕

๓.๓๗

๑.๐๙

ปานกลาง

๓

๓.๑๔

๑.๐๙

ปานกลาง

๖

๓.๒๗

๑.๑๐

ปานกลาง

๔

๓.๐๙

๐.๙๕

ปานกลาง

๘

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๖. ท่านให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๒๗. ท่านส่งเสริมการศึกษาต่อของผู้ใต้บังคับบัญชา
๒๘. ท่านส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
๒๙. ท่านส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
๓๐. ท่านกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรอบรู้และ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยรวม

๒.๙๙
๓.๑๒
๓.๓๙

๑.๑๘
๑.๑๐
๑.๐๓

๒.๙๘

๐.๘๘

๓.๒๐

๐.๖๖

ปานกลาง
ปานกลาง
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๙
๗
๒
๑๐

ปานกลาง

จากตารางที่ ๒.๓ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = ๓.๒๐ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล มากที่สุด คือ กระตุ้นผู้บังคับบัญชามีความริเริ่มสร้างสรรค์ ( =๓.๔๘ )
รองลงมาส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ( = ๓.๓๙ ) แสดงแนวคิดที่ทา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการทางานแบบเดิม ( = ๓.๓๗ ) ส่วนภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล น้ อ ยที่ สุ ด คื อ กระตุ้ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรอบรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ( = ๒.๙๘ )
ตารางที่ ๒.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รายข้อ (n =
๙๓)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D.
ระดับ อันดับ
X
ภาวะผู้นา
๓๑. ท่านส่งเสริมการสื่อสารสองทาง
๓๒. ท่านสนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
๓๓. ท่านมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ
ต้องการและตรงความสามารถ
๓๔. ท่านให้คาปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็น
กันเอง
๓๕. ท่านพัฒนาส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ศักยภาพในการทางานมากขึ้น
๓๖. ท่านให้ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓๗. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
๓๘. ท่านยอมรับความแตกต่างในความสามารถที่
แตกต่างกันของผู้ใต้บังคับบัญชา
๓๙. ท่านชี้แนะฝึกและให้คาแนะนาแก่

๓.๒๖
๓.๔๖

๑.๑๖
๐.๙๖

ปานกลาง
ปานกลาง

๑๐
๗

๓.๓๔

๐.๙๐

ปานกลาง

๙

๓.๕๖

๑.๐๔

มาก

๕

๓.๓๗

๐.๙๕

ปานกลาง

๘

๓.๖๑

๐.๙๖

มาก

๓

๓.๕๙
๓.๕๔

๐.๙๘
๑.๑๑

มาก
มาก

๔
๖

๓.๖๓

๑.๒๐

มาก

๒
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
๔๐. ท่านพยายามค้นหาว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
โดยรวม

๓.๙๗

๑.๑๖

มาก

๓.๕๓

๐.๗๕

มาก

๑

จากตารางที่ ๒.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายก
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ในจั งหวัดนครสวรรค์ ด้านการคานึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๕๓ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มากที่ สุ ด คื อ พยายามค้ น หาว่ า อะไรเป็ น แรงจู ง ใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ( =๓.๙๗ ) รองลงมาชี้แนะฝึกและให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ประสบการณ์ น้ อ ยกว่ า
( =๓.๖๓) ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ( =๓.๖๑ ) ส่วนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
น้อยที่สุด คือ ส่งเสริมการสื่อสารสองทาง
( =๓.๒๖ )
ตารางที่ ๓ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณ์การทางาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน




จากตารางที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันตามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ และประสบการณ์การทางาน นั้น
ไม่เป็นตามสมมติฐานของการวิจัย

๖. สรุปผลการวิจัย

การวิจัย เรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
นครสวรรค์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐ – ๔๐ ปี ร้อยละ ๔๑.๙๔
รองลงมามี อายุ มากกว่ า ๕๑ ปี ขึ้น ไป ร้ อยละ ๓๖.๕๖ จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ
๕๙.๑๔ รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๓๐.๑๑ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน ๕ – ๘ ปี
ร้อยละ ๕๒.๖๙ รองลงมา ๑ – ๔ ปี ร้อยละ ๒๔.๗๓
๒. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแยกเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านการคานึงถึ งความเป็นปัจเจก
บุคคล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับปานกลาง
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๓. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดนครสวรรค์โดยจาแนกตามตัวแปรอิ สระ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางาน สรุปได้ดังนี้
๓.๑ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
๓.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

๗. อภิปรายผล

๑. ผลการวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล ในจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของนายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลในจัง หวั ด
นครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตาบลยังมี
ปัญหาหลายด้านทั้งด้านกระจายอานาจ ความเป็นอิสระ และระบบอุปถัมภ์ทาให้ผู้มีญาติพี่ น้องมาก
ยังได้รับการเลือกตั้ง ผู้มีความรู้ความสามารถได้รับการเลือกตั้งน้อย และทาให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง
ขาดความรู้ และความสามารถในการทางาน และการบริหารงานบุคคลก็นาระบบอุปถัมภ์มาใช้ทาให้
ขวัญกาลังบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลตกต่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ นิรัตน์ สังข์
จีน (๒๕๕๓) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผ ลในการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเ ทศบาลในจั งหวัดปั ตตานี พบว่า ภาวะผู้ น าโดยรวมของ
นายกเทศมนตรีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาวดี จิตติ รัต
นกุล (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงกับ ประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมของนายกเทศมนตรีอยู่ในระดับสูง
๒. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ จากผลการวิจัย พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอายุแตกต่างกันมี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดารงตาแหน่ง ระหว่างช่วงอายุ ๓๐ – ๔๐ ปี, ๔๑ – ๕๑ ปี และมีอายุมากกว่า ๕๑ ปีนั้น มีคุณวุฒิ
วัยวุฒิ มีวุฒิภาวะความรับผิดชอบในการทางานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สรรเสริญ สุนทรมัฎฐ์ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาของผู้บริหารเทศบาลตาบลสิชล อาเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า อายุของผู้บริหารไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นา
ของผู้บริหารเทศบาลตาบล แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาวิทตรี คาควร (๒๕๕๕) ได้ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอฆ้ องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
อายุของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒ จากผลการวิจัย พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การศึกษามีส่วนสาคัญใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุตินันท์ แดงสกล (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พบว่า ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล แต่ไม่
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิตย์ (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ระดับการศึกษา แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แตกต่างกัน
๒.๓ จากผลการวิจัย พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประสบการณ์การ
ทางานแตกต่างกันมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นตาแหน่งที่ประชาชนเลือกตั้งมาและเป็นบุคคลที่มีความน่าเคารพนับถือ เป็น
ผู้นาในชุมชนอยู่แล้วจึงทาให้ประสบการณ์การทางานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉัจชิสา เพชรหนองชุม
(๒๕๕๔) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะการเป็นผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล :กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดสุราษฏ์ธานี พบว่า ประสบการณ์การทางานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งนภา วิจิตรวงศ์ (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ พบว่า ประสบการณ์
การทางานของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

๘. ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัด
นครสวรรค์ สามารถสรุปข้อเสนอแนะ อันเกิดจากผลการวิจัย ได้ดังนี้
๑. ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้นาต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
กระตือรือร้นและพร้อมอุทิศตนเพื่อความสาเร็จและผู้นาควรส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มากยิ่งขึ้น
๒.
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นาต้องจัดให้มีสถานที่ทางานให้มีบรรยากาศที่
เหมาะสมกับการทางานและผู้น าต้องมีแนวทางการส่ งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยึดหลักความสามารถไม่ใช้หลักอุปถัมภ์
๓. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้นาต้องกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ศึกษาหรือแสวงหาแนวคิดใหม่ และผู้นาต้องจัดทาโครงการที่เสริมสร้างความรู้ต่อระเบียบต่าง ๆที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๔. ด้านการคานึงถึงความปัจเจกบุคคล ผู้นาต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง และความสามารถ และผู้ น าต้ อ งมี ก ารเปิ ด โอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องและความเข้าใจที่
ตรงกันในการปฏิบัติงานใช้คนให้ถูกกับงาน
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การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

The Administration in Accordance with The Sappurisdhamma
of Leaders In Srithep Sub District Administrative Organization,
Phetchabun Province
พระครูปลัดปภากร ธมฺมสาโร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒)
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อ การบริ ห ารงานตามหลั ก สั ป ปุริ ส ธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และ๓)เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน ตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลในอ าเภอศรี เทพ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ใ นภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านอัตถัญญุตาด้านปริสัญญุ
ตา ด้านอัตตัญญุตา ด้านปุคคลัญญุตา ด้านกาลัญญุตา ด้านมัตตัญญุตาด้านธัมมัญญูตา
๒) การเปรียบเทียบระดับ การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลในอ าเภอศรี เ ทพ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โ ดยจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลพบว่ า
ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริห ารงานตาม
หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่
แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
๓) ข้อเสนอแนะ พบว่าสร้างหลักการทางานที่ถูกต้องและบริการประชาชนได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและปฏิบัติต่อประชาชนเท่าเทียมกันทุกด้านต้องเรียนรู้
จุดมุ่งหมายในงานที่ทา ให้ประชาชนได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการของประชาชนต้องมุ่งมั่นใน


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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การทางานให้ถึงจุดหมายที่ประชาชนต้องการต้องรู้จักพึ่งพากัน ร่วมกันหาเหตุผลในการบริหารงาน
และมี ก ารร่ ว มมื อ ใช้ เ หตุ ผ ลในการบริ ห ารงานบริ ห ารงานด้ ว ยความเสมอภาคเหตุ ผ ลในการ
บริหารงานต้องขัดเจนช่วยเหลือชุมชนต้องใช้รอยยิ้ม แบบบริหารงานด้ว ยหัวใจการบริหารงาน
บริการด้วยรอยยิ้ม
คาสาคัญ: การบริหารงาน, หลักสัปปุริสธรรม
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study opinions of people toward
the administration in accordance with the Sappurisdhamma VII of leaders in Srithep
Sub district Administrative Organization, Phetchabun province 2) to compare
opinions of people toward the administration in accordance with the
Sappurisdhamma VII of leaders in Srithep Sub district Administrative Organization,
Phetchabun province, and 3) to study the problems, barriers and suggestions for the
administration in accordance with the Sappurisdhamma of leaders in Srithep Sub
district administrative organization, Phetchabun province.
Results of the Research
1. Overall, the opinions of people toward the administration in accordance
with the Sappurisdhamma VII of leaders in Srithep Sub district Administrative
Organization, Phetchabunprovince was at the high level. When considering each
aspect, sorting arithmetic mean from highest to lowest were Atthannuta: knowing
the meaning, Parisannutà:knowing the society, Attannuta: knowing oneself,
Puggalannutà: knowing the individual, Kàlannutà: knowing the proper time,
Mattannuta: knowing how to be temperate, and Dharmannutta: knowing the law.
2. The comparison of opinions toward the administration in accordance
with the Sappurisdhamma VII of leaders in Srithep Sub district Administrative
Organization, Phetchabun province was classified by individual factors. It is found
that the people in Srithep Sub district Administrative Organization, Phetchabun
province different in gender, age, occupation, and income were indifferent in
opinions toward the administration in accordance with the Sappurisdhamma VII of
leaders in Srithep Sub district Administrative Organization, Phetchabun province.
People who different in education shown that the mean satisfaction level was
significantly different.
3. Suggestion for the leaders in Srithep Sub district Administrative
Organization, Phetchabun province as follows: planning a good principle or master
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plan for officers to follow and know how to service people correctly, following a
rules and well behave oneself while performance a duty; in addition, treat people
equally along with good service, relying on, cooperating and helping in managing to
reach a goal. Therefore, working with service mind and proactive working.
Keywords: Administration, Sappurisdhamma
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พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ๒๕๔๖ ได้กล่าวถึงกาเนิดและพัฒนาการขององค์การบริหารส่วนตาบล บทบาทหน้าที่การ
บริหารงานบุคคล การกากับดูแล ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
อนาคตและในปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗
ซึ่งประกาศใช้วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยสาระสาคัญ
ของกฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า ว คื อ การยกฐานะสภาต าบลที่ มี ร ายได้ โ ดยไม่ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ใน
ปีงบประมาณที่ผ่ านมาติดต่อกัน สามปีเฉลี่ ยไม่ต่ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สามารถจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงกลับมาเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับตาบลอีกครั้งหนึ่ง๑
ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อ จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่คือ
ปัญหาด้านการพึ่งตนเองด้านการคลัง นอกจากองค์การบริหารส่วนตาบลจะมีปัญหาเรื่องของรายได้
ที่น้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการแล้ว ยังประสบปัญหาทางด้านบุคลากร คือ สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีความรู้ ทางด้านกฎหมาย
และความรู้ ทางด้านการบริ ห ารจั ดการองค์กร ทาให้ การปฏิบัติ ห น้าที่และ การดาเนิ น งานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประสบปัญหา คือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีหลักเกณฑ์ที่
แน่น อนและพนักงานขององค์การบริหารส่ว นตาบลบางส่ว นมีทัศนคติที่ไม่ตรง กับสมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและคณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท าให้ การท างา นไม่
สอดคล้องกันหรือไม่สามารถประสานงานกันได้ดี
หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทาให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคน
ดี ธรรมของผู้ดีประกอบด้วย ๑.ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒.อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล ๓.อัตตัญญุ
ตา เป็นผู้รู้จักตน ๔.มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ ๕.กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล ๖.ปริสัญญุตา เป็น
๑

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒๕๔๖, ราชกิจจานุเบกษา, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ บริษัท สกายบุ๊คจากัด, ๒๕๔๗).
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ผู้รู้จักชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล เป็นต้น ๒ หลักสัปปุริสธรรม นั้นมีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาการบริหารงานของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
หลักธรรมที่จะนาพาให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสัตบุรุษแห่งการบริหาร
จากสภาพปั ญหาของ อบต. และหลั กสั ปปุริสธรรม ที่กล่ าวข้างต้น ผู้ บริห ารองค์การ
บริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องมีหลักการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมเพื่อลดปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงาน และสร้างกรอบการบริหารงานที่ดีให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดี
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริ หาร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาความเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริส
ธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสานวิ ธี ( Mixed-Method
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัย เชิงสารวจ
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีจานวน ๕๗,๐๕๙คนซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่ า เฉลี ่ ย เป็ น รายคู่ โ ดยวิ ธ ี ผ ลต่ า งนั ย สาคั ญ น้ อ ยที่ ส ุ ด (Least Significant Different
: LSD.) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

๒

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สัปปุริสธรรม ๗, แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/สัปปุริส
ธรรม, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๔. ผลการวิจัย
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์และข้อมูลที่มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน ๒๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙มีอายุ
๓๑-๔๐ ปี มีจานวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจานวน ๒๑๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗ มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ และมี
รายได้ ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕
ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่อการบริห ารงานตามหลั กสั ป ปุริ ส ธรรมของผู้ บ ริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
๓.๖๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้
๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕
๒. อัต ถัญญุตา ความรู้ จั กอรรถ รู้ค วามมุ่ง หมาย หรือ เป็นผู้ รู้ จักผลพระสงฆ์ มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗
๓. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริส
ธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕
๔. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี ด้านหลักการมีส่วนร่วม พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗
๕. กาลั ญญุตา เป็ น ผู้ รู้ จั กกาลคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ด้านหลั กความรับผิ ดชอบ
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕
๖. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน ด้านหลั กความคุ้มค่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๓.๔๔
๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคลด้านหลักความคุ้มค่าพระสงฆ์
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๓.๔๔
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จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ นาไปสู่การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริห ารงานตามหลั กสั ปปุริส ธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม แตกต่างกัน
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักสั ปปุริส ธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

๕.อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลั กสัปปุริส ธรรมของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” มีประเด็นการอภิปรายผล
ดังนี้
สมมติฐานที่ ๑ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุ
ริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน จึ งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง หมายมั่น ได
ทาการศึกษาเรื่อง "การศึกษาความสัมพันธระหวางสัปปุริสธรรมกับสันโดษ เพื่อเปนแนวทางใน
การคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย"๓พบวาความเกี่ยวพันของอุปลักษณะภายในของสัปปุริสธรรม วา
การกระทาของสัตตบุรุษ คือ ผูรูจักเหตุรูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ ยอมมีความสัมพันธกันเพราะรู
จักเหตุและผลแลวก็จะรูจักตนเมื่อรู จักตนแลวก็รูจักกาลและรู จักประมาณ เมื่อรูจักประมาณก็จะรู
จักเลือกคนใหเหมาะกับงานและรู จักปฏิบัติตนใหถูกตองตามวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้
๓

บรรจง หมายมั่น, "การศึกษาความสัมพันธระหวางสัปปุริสธรรมกับสันโดษเพื่อเปนแนวทาง
ในการคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย", วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), ๒๕๑๘.
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ยังเห็นวา ความจาเปนและความเกี่ยวของของบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตยของแต
ละคน ควรยึดหลักธรรม ๒ ประการ คือ หลักสัปปุริสธรรมและหลักสันโดษ เพื่อใหบุคคลสามารถ
พัฒนาจิตใจของตน ใหเปนคนดีและอยูในสังคมอยางเปนสุข
สมมติฐานที่ ๒ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัปปุ
ริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน จึ งปฏิเสธสมมติฐ านการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ แสงเงิน ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒ นาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นาสาหรับสมาชิกสภา
องค์การบริห ารส่ว นตาบลจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ มตัว อย่างที่ผ่านการฝึ กอบรมมี
คุณลักษณะความเป็นผู้นาด้านการทางานร่วมกันเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การตัดสินใจ และทักษะการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกด้าน๔
สมมติฐานที่ ๓ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ์ สุ
ตะโคตร ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นาของพนักงานเทศบาล : กรณีสานักงาน
เทศบาลเมืองชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษารูปแบบภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ทั้งระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ มี ๕ รูปแบบ
ประกอบด้วย ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้นาแบบเชิงปฏิรูป ภาวะผู้นาแบบที่มีความสามารถ
พิเศษ ภาวะผู้นาแบบเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้นาแบบผู้ให้บริการ ขั้นตอน ที่ ๒ การออกแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาโดยใช้วิธีการฝึกอบรมเป็นแนวทางในการพัฒนา แบ่งเป็น
๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การให้ความรูและประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผู้นา ภาวะผู้นา และการพัฒนาภาวะผู้นาแก่พนักงานเทศบาล ระยะที่ ๒ การนาความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ระยะที่ ๓ การประเมิน ผลการพัฒนาโดยทาการ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นาของพนักงานเทศบาล ทั้งในระดับผู้บริหาร
ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาใช้บริการ ขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติการพัฒนาภาวะ
ผู้น า โดยนาหลั กสู ตรการฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎี -ปฏิบัติ และภาคการศึกษาดูงานในส านั กงาน
เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า พนักงาน
เทศบาลที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผู้นา ภาวะผู้นา การพัฒนา
ภาวะผู้นาและมีเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นาหลังการฝึกอบรมดีกว่าก่อนการฝึกอบรมและ
พนักงานเทศบาลทุกคนให้ความสาคัญต่อการศึกษาแนวทางการนาภาวะผู้นามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับการพัฒนาสู่ฐานที่ดียิ่งขึ้น ขั้นตอน ที่ ๔ การประเมินผลการ
๔

สุพจน์ แสงเงิน, การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นาสาหรับสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนนทบุรี, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, พ.ศ. ๒๕๕๐.
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

พัฒนาโดยทาการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาใช้
บริการต่อพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นาในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พบว่า มีความเห็นต่อ
พฤติกรรมการใช้ภาพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นาในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ด้านการใช้
ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้นาแบบเชิงปฏิรูป ด้านการใช้ภาวะผู้นาแบบที่มีความสามารถ
พิเศษ ด้านการใช้ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และด้านการใช้ภาวะผู้นาแบบผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากทุกด้าน๕
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัป
ปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภัตต์ รุจิปเวสน์ ได้
ศึกษาเรื่อง “การบริหารองค์การบริหารส่นตาบล” พบว่า ในด้านการบริหารงานส่วนบุคคล เกิด
ความซ้าซ้อนและความล่าช้าในการทาหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล การขาดความคล่องตัว
ในการบริหารงานบุคคลและระบบราชการครอบงาการบริหารงานบุคคล และในด้านการกากับดูแล
รัฐกาหนดระเบียบและออกหนังสือสั่งการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลถือปฏิบัติเกินขอบเขตการ
กากับดูแลและขาดประสิทธิภาพในการกากับดูแล๖
สมมติฐานที่ ๕ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสัป
ปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ มุขศรี ได้ศึกษา
เรื่อง “การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร” พบว่า องค์การบริหารส่วน
ตาบล จังหวัดสกลนคร ได้เริ่มจัดตั้งและดาเนินการตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
และหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการจาแนกเป็น ๖
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารสานักงาน การวางแผนพัฒนา การประชุมสภาองค์การ การจัดทาร่าง
ข้อบังคับตาบล การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงบประมาณ๗

๖.ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๕

เยาวลัก ษณ์ สุ ต ะโคตร, การพัฒนาภาวะผู้ น าของเทศบาล กรณี ส านั กงานเทศบาลเมื อ ง
มุกดาหาร, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา, มกราคม ๒๕๕๓.
๖
วิภัตต์ รุจิปเวสน์, “การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔.
๗
ศิริพงษ์ มุขศรี, “การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดสกลนคร”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๐.
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จากการศึกษาวิจั ยเรื่ อง “การบริห ารงานตามหลั กสั ป ปุริส ธรรมของผู้ บ ริห ารองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลในอาเภอศรี เทพ จั งหวัดเพชรบู ร ณ์ ” ผู้ วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็น
นโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ดังต่อไปนี้
๑) ผู้บริหาร อบต.ของท่านเป็นผู้รู้จักเหตุแห่งปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้ดีออกแบบงานที่
สามารถ ตอบข้อซักถามของผู้รับบริการได้
๒) ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบปรึกษาหารือเสนอแนะทุกๆ ๑ เดือนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและปฏิบัติต่อประชาชนเท่าเทียมกันทุกด้าน
๓) รู้ จุ ดมุ่ ง หมายในงานที่ท า ให้ ประชาชนได้รั บ บริ ก ารที่ ตรงตามความต้ อ งการของ
ประชาชนไม่หวั่นไหวในคาติฉินนินทาเมื่อประชาชนประชาชนมีการร้องเรียนต่อการปฏิบัติงาน
๔) ทัศนะต่อการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติต่อประชาชนเท่าเทียมกันทุกด้านใช้เหตุผล
ในการบริหารงานบริหารงานด้วยความเสมอภาค
๕) มีการวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามฐานะของตนรู้จักหน้าที่และสถานภาพของตนเอง
เป็นอย่างดี
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) สร้างหลักการทางานที่ถูกต้องและบริการประชาชนได้ถูกต้องตามขั้นตอนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและปฏิบัติต่อประชาชนเท่าเทียมกันทุกด้าน
๒) ต้องเรียนรู้จุดมุ่งหมายในงานที่ทา ให้ประชาชนได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนต้องมุ่งมั่นในการทางานให้ถึงจุดหมายที่ประชาชนต้องการ
๓) ต้องรู้จักเพิ่งพากัน ร่วมกันหาเหตุผลในการบริหารงานและมีการร่วมมือมีความเห็นอก
เห็นใจต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ
๔) บริหารงานด้วยความเสมอภาคใช้เหตุผลในการบริหารงาน
๕) เหตุผลในการบริหารงานต้องขัดเจนช่วยเหลือชุมชนต้องใช้รอยยิ้ม แบบบริหารงาน
ด้วยหัวใจ
๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจั ยเรื่ อง “การบริห ารงานตามหลั กสั ป ปุริส ธรรมของผู้ บ ริห ารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์”ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ได้นาไปศึกษาวิจัย
ครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้
๑) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริห ารงานตามหลั กสั ป ปุริส ธรรมของผู้ บ ริห ารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์และอาเภออื่นๆ
๒) ควรมีการวิจัยการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านหลักธรรมในหลายๆ ด้าน
๓) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริห ารงานตามหลั กสั ป ปุริส ธรรมของผู้ บ ริห ารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ในการประยุกต์ต่างๆ

24

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

๔) ควรมีการสร้างเครื่องวิจัยเพื่อเติมนอกจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น
การสังเกตพฤติกรรม และการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
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ภาวะผู้นาของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร

The Leadership of Phrateekatasseemuneewong
(WeratVirojano) in Sangha Affair Administration
In Phichit Province

พระเสริมพงศ์ พุทฺธิวํโส (คล้ายเนียม)
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร”
มีจุดประสงค์ดังนี้ คือ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นําตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนา
๒) เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๓) เพื่อศึกษา
แนวทางการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ดําเนินการวิจัยโดยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) การศึกษาเฉพาะราย (Case Study, Life History Collection) และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)จํานวน ๑๐ ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ภาวะผู้นําตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนาตามหลักการภาวะผู้นํา
เป็ นคุ ณสมบั ติ ภายในของผู้ นํ าหรื อหั วหน้ าที่แสดงออกโดยการใช้ อํ านาจหน้ าที่ ชี้ นํ า และการจู งใจ
ผู้ใต้บั งคับบั ญชาให้ ปฏิบั ติตามด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ เป็นกลไกการบริหารงานให้ประสบ
ผลสําเร็จ ผู้อื่นสามารถที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ผู้นําจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการวางแผน
และนโยบาย บริหารงานของกลุ่มหรือองค์กร ให้มีการประสานความร่วมมือกันทํางาน เพื่อให้บรรลุตาม
เป้ าหมายของกลุ่ มหรื อองค์กรที่ได้ วางไว้ทั้งนี้ต้องอาศัย ทฤษฎี เกี่ยวกับคุ ณลักษณะ ทฤษฎีเกี่ ยวกั บ
พฤติกรรมของผู้นํา ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นําตามสถานการณ์ และทฤษฎีผู้นําเชิงปฏิรูป มาสนับสนุนขับเคลื่อน
ในส่วนภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ประกอบด้วย หลักอธิปไตย ๓ พรหมวิหาร ๔
สั งคหวั ตถุ ๔ สาราณิยธรรม ๖ อปริ หานิ ยธรรม ๗ สั ปปุริสธรรม ๗ นอกจากนั้น ผู้ นําพึงระมัดระวั ง
ข้อบกพร่องอันเกิดจาก อัตตาธิปไตย และอคติ ๔
๒) ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เป็นผู้นําที่
เป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ มีจริยาวัตรที่งดงาม เป็นพระเถระที่ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้วยหลัก
ของเมตตาและความยุติธรรม มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านได้แก่ การปกครอง มีการจัดประชุม
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สัมมนา พระสังฆาธิการ การตรวจการคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นมติมหาเถรสมาคม และทําการตรวจตราวัดวาอาราม
อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการ ให้มีคุณภาพ
ด้านการศาสนาศึกษา จัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี และจัดโครงการอบรม
นักธรรมและบาลีก่อนสอบ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับพระสงฆ์
สามเณรและเด็กนักเรียน นักศึกษา และทําการเพิ่มทุนการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระ อีกทั้งยังสนับสนุนการอบรมพระสังฆาธิการ ได้
แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ด้านการสาธารณูปการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล
การก่อสร้าง เพื่อให้งาน สาธารณูการมีความถูกต้องตามแบบที่ได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งให้คําปรึกษากับพระ
สังฆาธิการเพื่อดําเนินงานด้านสาธารณูปการภายในวัดต่าง ๆ ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นผู้นําในการดําเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล
ได้ แก่ การที่ วั ดหรื อคณะสงฆ์ ดํ าเนิ นการเองซึ่ งกิ จการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งที่ มี วั ตถุ ประสงค์ ให้ เป็ น
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างอาคารผู้ป่วย
สําหรับพระสงฆ์และประชาชนโดยทั่วไปที่โรงพยาบาลพิจิตร
๓) แนวทางการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร มีการกระจายอํานาจจากเบื้องบนไปสู่เบื้องล่าง โดยยึดหลักพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม
กฎคณะสงฆ์หนเหนื อ และกฎคณะสงฆ์ภาค ๔ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านนั้ น ท่านให้
ความสําคัญอย่างเท่าเทียมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคณะสงฆ์ ให้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมทั้งหลายของคณะ
สงฆ์ ให้สําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรั บของพระภิกษุ
สามเณร และญาติโยม ประชาชนทั่วไป
คาสาคัญ: ภาวะผู้นํา, การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the leadership based
upon Western theory and Buddhist Principles 2) to study the leadership of
Phrateekatasseemuneewong in management sangha committee in Phichit province,
and 3) to study way to apply the leadership of Phrateekatasseemuneewong in
management sangha committee in Phichit province. This research applied the
qualitative and documentary research, case study and life history, and in-depth
interview by using seven Key Informants and analysis of context-based content.
The finding were as follows:
1. A leader in the leadership based upon Western theory and Buddhist
principles must lead and persuade all controlees performance their work with
enthusiastic and happy to do it that will reach a goal. Good leader should have a
characteristic of a good role model, good thinking, good decision-maker which be
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able to plan and manage all things in his or her organization, building a good team
work which to accomplish organization’s goal.
Theory of leadership divided in 4 theories as followers: Trait Theories,
Behavioral Theories, Situational leadership Theories, and Transformation Leadership
Theories. The most integrated and an outstanding theory is Transformation
Leadership.
The Leadership based upon the Buddhist Principles consisted of
Adhipateyya 3 (dominant influence), Brahmavihara 4 (holy abiding), Sangahavattu 4
(bases of social solidarity), Saraniyadhamma 6 (state of conciliation),
Aparihaniyadhama 7 (things leading never to decline but only to prosperity),
Sappurisa-dhamma7 (qualities of a good man). Therefore, a leader must realize the
weakness of oneself management by avoiding of Attadhipateyya;self-dependence
and Agati;wrong way of behavior or prejudice.
2. The leadership of Phrateekatasseemuneewong in management sangha
committee in Phichit province. Phrateekatasseemuneewong is a supreme Sangha
who have a great personality, generosity, and fairness. His management was
conducted in 6 aspects as follows: governing and administrative management,
setting up a meeting and training for sankhas, checking and evaluating temple. In
addition, he promoted a project in Buddhist studies by teaching and offering sangha
to learn Dhamma and Pali courses, setting up a camp to tutoring novice befor
taking Pali exam, helping monks, novices and students in this area by giving many
scholarships to encourage them to get an Education. Thus he also propaganda in
Buddhism such as Ganthadhura the burden of studying the Scriptures and
Vipassanàdhura the burden of comtemplation; moreover, making a training courses
for leader of Sangha how to mabage their own temple. Then he takes care of
construction and renovation in temples that under his control. Next he such a good
role for being support all kinds to temple that need some helps that involve with
monks and novice, he always willing to construct a building for monks or people
who were sick at Phichit hospital.
3. The guideline that applying in the leadership of
Phrateekatasseemuneewong in management sangha committee in Phichit province
as follows: decentralization in management by hold to the doctrine and the
discipline, Sangha Supreme Council of Thailand, rule of Sangha Northern Region,
and Sangha Region four in order to govern with six aspects of management.
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Therefore, focus on impelling Sangha region reach a goal efficiently and be
accepted by sanghas, novices and others people.
Keywords: Leadership, Sangha Affair Administration

๑. บทนา

กระแสของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โลกที่ไร้พรมแดน หรือข่าวสารข้อมูล ที่ทําให้ทุก
ประเทศในโลกเสมือนเป็นสังคมเดียวกัน ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ มีผลกระทบอย่างรวดเร็วและ
ทั่ว ถึ ง จึ งจํ าเป็ นที่ สั งคมไทยจะต้ องพั ฒ นาศักยภาพของคนไทยในสั งคมให้ เข้ าถึ งธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้และทักษะความสามารถที่จะปรับตนเอง เพื่ออยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
ความสุข เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงทําให้เกิดการงมีแข่งขันสูงมากขึ้นและขาดคุณธรรมมากขึ้น
เช่นกัน ทุกองค์กรหรือทุกกลุ่มงาน บุคคลสําคัญที่จะทําให้กลไกในระบบการบริหารงานขององค์กร
ใด ๆ ดําเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผู้นํา” ผู้นําจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งผู้นํา
ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาของกลุ่มและขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ผู้นํา ผู้บริหาร หรือบังคับบัญชาต้องเร่งรัด
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นํายุคใหม่และจะเห็นได้ว่าภาวะผู้นําจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งชี้
ความสําเร็ จหรือความล้มเหลวขององค์การ และผู้ นําจะต้องมีวิสั ยทัศน์และความสามารถในการ
กระตุ้นให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรื อผู้ ตาม ได้ใช้ศักยภาพที่ดีในการทํางานให้ เกิดประสิทธิภาพสู งสุ ด
พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดํารงอยู่อย่าง
มั่น คงของพระพุทธศาสนา ซึ่ งการบริ ห ารกิ จการคณะสงฆ์นั้น มีม าตั้ง แต่ ส มั ยพุท ธกาล ในสมั ย
พุทธกาลการบริหารจัดการคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้มอบภารกิจต่างๆ ให้แก่คณะสงฆ์ ซึ่งหมายถึง
หมู่คณะ กลุ่มพุทธบริ ษัทได้สื บ ทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาพระสั ทธรรมไว้ รวมถึงคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ ภาค ๔ มี
ผู้ปกครองใกล้ชิด คือพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ท่านเองนอกจากจะ
เป็นนักปกครอง นักการศึกษา และนักพัฒนาแล้ว ยังเป็นผู้นําในด้านต่างๆ ของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด
เพื่อให้คณะสงฆ์ภายใต้ปกครอง ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ที่เป็นยุค
โลกาภิวัตน์ เพื่อให้คณะสงฆ์ได้กลับมามีบทบาทในการเป็นที่พึ่งของสังคมได้ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นําตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
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๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน)
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
พิจิตร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) การศึกษาเฉพาะราย (Case Study, Life History Collection) และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Indepth Interview)
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน ๑๐ รูป

๔.ผลการวิจัย

การทํางานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจ
โน) ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตปกครองจังหวัดพิจิตรที่ครอบคลุม ๑๒ อําเภอ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยไว้ ๓
ประการดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ ๑.เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ นํ า ตามทฤษฎี ต ะวั น ตกและภาวะผู้ นํ า ตามแนว
พระพุทธศาสนา ๒.เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร๓. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นําของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ดําเนินการวิจัยโดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎกเอกสารตํารา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิ ตร จากพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะ
อําเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรจํานวน ๑๐ รูป โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
๑ ภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นาตามแนวพระพุทธศาสนา
สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเป็นคุณสมบัติภายในของผู้นําหรือหัวหน้าที่แสดงออกโดยการใช้
อํ า นาจหน้ า ที่ อิ ท ธิ พ ลการกระตุ้ น ชี้ นํ า และการจู ง ใจให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ต ามด้ ว ยความ
กระตือรือร้นและเต็มใจคุณสมบัติของผู้นําจึงเป็นกลไกการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จซึ่งผู้อื่น
สามารถที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้
ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้นําเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์หรือมรรควิธีในการแก้ปัญหาต่างๆทั้ง
ปัญหาของตัวผู้นําผู้ใต้บังคับบัญชาการบริหารจัดการและปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมอื่นๆอีกทั้ง
เป็นปัจจัยให้ผู้นํามีสัมพันธภาพกับมวลชนได้อย่างดีซึ่งจะเป็นผลให้ผู้นําได้แสดงบทบาทและหน้าที่
ได้อย่างโดดเด่นมีความชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้นําจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการวางแผนและนโยบายบริหารงานของกลุ่ม
หรือองค์กรให้มีการประสานความร่วมมือกันทํางานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร
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ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แบบอย่างที่ดีของกลุ่มหรือองค์กร
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่สมาชิกได้รู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางานบทบาท
และหน้าที่ของผู้นําจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญในการรวมกลุ่มและจูงใจคนให้ดําเนินกิจกรรมไปสู่เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานหรือองค์กร
ในส่วนภาวะผู้นําตามแนวพระพุทธศาสนานั้นผู้นําถือกําเนิดขึ้นจากความเสื่อมของจิตใจ
มนุษย์ โดยการคัดเลือกแต่งตั้ง “มหาสมมุติ” บุคคลที่มีลักษณะรูปงดงาม น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า
น่าเกรงขามกว่า โดยให้ ทําหน้ าที่ว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรถูกติเตียน ขับไล่ ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ
เพราะเป็นใหญ่ในที่นาทั้งหลาย จึงเรียกว่า “กษัตริย์” และเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยชอบธรรมจากหมู่
คณะนั้น ๆ จึงเรียกว่า “ราชา” การเกิดขึ้นของ “ผู้นํา” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ทฤษฎีที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นําแบ่งออกเป็น ๔ทฤษฎี จากอดีตจนถึงปัจจุบันและเรียก
ทฤษฎีต่างๆเหล่านี้คือทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นําทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผู้นําตามสถานการณ์และทฤษฎีผู้นําเชิงปฏิรู ปโดยในทฤษฎีทั้งหมดนี้ทฤษฎีท้ายสุดมีลักษณะที่โดด
เด่นที่สุดเพราะเป็นการบูรณาการทฤษฎีต่างๆเข้าด้วยกันเช่นทําให้ผู้นํามีลักษณะที่ส่งเสริมองค์กรได้
มากกว่าและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นในหลากหลายมิติแต่สรุปว่าไม่มีทฤษฎีใดที่ไม่มีจุดด้อยเพราะ
เป็นการบริหารงานบุคคลต่อองค์กรและบุคคลจึงมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนั้นเองดังนั้นผู้นําองค์กรที่ดี
จะต้องรู้จักกําหนดทิศทางที่ควรจะเป็นขององค์กรการจัดระบบการทํางานขององค์กรให้ชัดเจนและ
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการทํางานให้ครบถ้วนตามลําดับ
ส่วนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ทําให้ประสบกับความสําเร็จในการเป็นผู้นําที่ดีของ
องค์กรนั้นประกอบด้วยหลักอธิปไตย ๓ (รู้ระบอบการบริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน)
พรหมวิหาร ๔ (รู้จักใช้พระเดชและพระคุณ) สังคหวัตถุ ๔ (รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอื่นได้ดี )
สาราณิยธรรม๖ (รู้หลักการบริหารตนและบริหารงานไปพร้อมๆกัน ) อปริหานิยธรรม ๗ (รู้หลัก
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงผลประโยชน์องค์กรเป็นสําคัญ ) สัปปุริสธรรม ๗ (รู้หลัก
บริหารตนและองค์กรอย่างรู้เท่าทันและเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่องค์กรใน
อนาคต) นอกจากนั้น ผู้นําพึงระมัดระวังข้อบกพร่องอันเกิดจากการบริหารตนเองได้แก่พึงเว้นจาก
หลักธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาวะผู้นําคืออัตตาธิปไตย (การใช้เผด็จการในการบริหาร
จัดการองค์กร) และอคติ ๔ (การวางตนไม่เหมาะสมแก่ภาวะผู้นําที่ดีเพราะจิตใจมีอคติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง)
๒ ภาวะผู้นาของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
สําหรับภาวะผู้นําส่วนตัวของพระเดชพระคุณ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) เป็น
ผู้นําที่เป็นแบบอย่างของพระสงฆ์อุชุปฏิบัติ มีจริยาวัตรที่งดงาม เป็นหลวงพ่อที่ดีของลูกศิษย์ เป็น
ครูผู้สอนที่ดีที่ปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง เป็นพระเถระที่ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้วยหลักของ
เมตตาและความยุติธรรม การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช
วิโรจโน) สามารถสรุปได้ดังนี้
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ด้านการปกครอง พระเดชพระคุณ เป็นผู้นําในการจัดประชุม สัมมนา พระสังฆาธิการ
การตรวจการคณะสงฆ์ ซึ่ง เป็ น มติม หาเถรสมาคม และทํ า การตรวจตราวั ด วาอารามอยู่ เสมอ
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการ ให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น โดยจัดการประชุมพระวินยาธิการ โครงการอบรมสอบความรู้พระกรรมวาจาจารย์
ด้านการศาสนศึกษา พระเดชพระคุณ เป็นผู้นําในการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
และแผนกบาลีสําหรับในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร พระเดชพระคุณสนับสนุนการเรียนการ
สอนพระปริยัติธ รรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลีทั่วทั้งจังหวัด และได้จัดโครงการอบรมเสริม
ความรู้แก่พระนวกะในเขตการปกครองคณะสงฆ์พิจิตร เพื่อให้สามารถเรียนรู้หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อการเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติสืบไป หลังจากลาสิกขาบทแล้ว
ด้ า นการศึ กษาสงเคราะห์ พระเดชพระคุณ ได้ตั้ง กองทุ นเพื่ อการศึก ษาสํ าหรับ เด็ ก
นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ อุดมศึกษา และทําการเพิ่มทุนการศึกษาอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย
ด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา พระเดชพระคุ ณ ตระหนั ก ดี ใ นหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่เสมอ โดยจัดทําหนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังสนั บสนุน การอบรมพระสังฆาธิการ ในระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาในทุก
โอกาสที่จะเอื้ออํานวย
ด้านสาธารณูปการ ตั้งแต่พระเดชพระคุณ ในฐานะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่า
หลวง พระอารามหลวง ก็ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดําเนินการด้านสาธารณูปการมากมาย
อี ก ทั้ ง ยั ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม ดู แ ลการก่ อ สร้ า ง และสาธารณู ป การ เพื่ อ ให้ ง านด้ าน
สาธารณูปการนั้นเป็นไปตามการวางแผนที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ พระคุณพระเดช ยังได้ให้คําปรึกษา
กับพระสังฆาธิการต่าง ๆ ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรอีกด้วย
ด้านสาธารณสงเคราะห์ พระเดชพระคุณ เป็นผู้นําในการดําเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลได้แก่การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดําเนินการเองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็น
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การจัดเป็นการหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงให้ประชาชนได้ใช้สอยพื้นที่วัดบางส่วนอันการส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ยัง
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติได้แก่การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติเช่น
สร้างอาคารสําหรับพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลพิจิตร ที่พักริมทางในเส้นทางหลักของจังหวัดอันเป็นการ
ช่วยเหลือสถานที่อันเป็นของสาธารณประโยชน์ทั้งนี้ยังเป็นผู้นําในการช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป
๓ แนวทางการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นาของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
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จากภาวะผู้นําในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช
วิโรจโน) จะทําให้เห็นว่า การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร กระจายอํานาจจากเบื้องบนไปสู่เบื้อง
ล่าง โดยยึดหลักพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม กฎคณะสงฆ์หนเหนือ และกฎคณะสงฆ์ภาค ๔
และกฎคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร พระเดชพระคุณ เป็นผู้นําในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน
นั้นเท่าเทียมกัน คือในด้านการปกครองทําให้พระภิกษุสามเณรในปกครอง มีความประพฤติดี เป็น
ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ด้านการศึกษา พระภิกษุสามเณร เด็กและเยาวชนมีความรู้ คู่คุณธรรมทั้งทาง
โลกและทางธรรม ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการมอบทุนให้กับพระภิกษุสามเณร เด็กและเยาวชน
เป็นประจําทุกปี ด้านการเผยแผ่ ได้นําหลักธรรมไปเผยแผ่ผ่านกิจกรรมด่างๆ เช่น งานบุญต่างๆ ทํา
ให้พุทธศาสนิกชนสามารถนําหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันและมีการเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆ ด้าน
สาธารณูปการ อํานวยความสะดวกในการ บําเพ็ญกุศลหรือกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ให้แก่สาธุชนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับประโยชน์จากศาสนสถานภายในวัด เป็นโบสถ์ วิหาร ศาลา
การเปรียญ ฯลฯ ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้อนุเคราะห์ด้วยวัตถุ
สิ่ งของปั จ จั ย ๔ พร้ อมสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ งานวิช าการต่างๆ ทั้ งเครื่องอุปโภคและบริโ ภคแก่
ผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ยากจนไร้ที่พึ่งตามสมควร
การบริ ห ารกิจ การคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านของพระทีฆทัส สี มุนีว งศ์นี้ ก็เพื่อให้ คณะสงฆ์
ภายใต้ปกครองอยู่ในกฎ ระเบียบ การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จนทําให้เห็นว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรนั้น ผู้นําองค์กรคณะสงฆ์ไทยในระดับต่างๆ สามารถนําภาวะผู้นํา คือ มีการ
นําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ พรหมวิหารธรรม ๔ และสังคหวัตถุ
ธรรม ๔ ไปประยุกต์ใช้กับตนเองในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
คณะสงฆ์ ให้ ร่ ว มกั น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง หลายของคณะสงฆ์ ให้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ หากผู้ นํ าองค์กรคณะสงฆ์ขาดภาวะผู้นําในการบริห ารกิจการคณะสงฆ์ ก็ย่อมไม่
สามารถดําเนินกิจการคณะสงฆ์ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่
คณะสงฆ์เป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากว่าผู้นําองค์กรคณะสงฆ์มีภาวะผู้นําที่ดี ย่อมสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการคณะสงฆ์
ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ เป็นผู้มีภาวะผู้นําในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน จะทํา
ให้ เ ห็ น ว่ า พระเดชพระคุ ณ สามารถบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ ดีต่อด้านต่าง ๆ มากมายเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับ
ของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยม ประชาชนทั่วไป

๕.ข้อเสนอแนะ

จากศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ทําให้มีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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องค์กรพระพุทธศาสนาและวัดต่างๆควรนําผลงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบการ
บริ หารในองค์การมีป ระสิ ทธิภาพประสิทธิผ ลสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้บริห ารกับบุคลากร
ภายในวั ด หรื อ องค์ ก รซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ แ ละจํ า เป็ น ต่ อ การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ
เป้าหมายของวัดหรือองค์กรพระพุทธศาสนาได้เช่น
๑)องค์กรพระพุทธศาสนาควรให้พระสังฆาธิการเป็นผู้นําในการบูรณาการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ทั้ง๖ด้านให้มีประสิทธิภาพในการบริหารวัดหรือองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ
๒)องค์กรพระพุทธศาสนาควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการเรียนรู้เท่าทันเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆในโลกปั จ จุ บั น เช่น การใช้ คอมพิ ว เตอร์ อินเตอร์เน็ ตเป็นต้ นเพื่อ เป็นผู้ นําที่แสวงหาความรู้
สมัยใหม่รวมถึงควรตระหนักประโยชน์และโทษของเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
๓) องค์กรพระพุทธศาสนาควรเน้นย้ําให้ผู้พระสังฆาธิการเป็นผู้รอบรู้ทางหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและให้เป็นมีความชํานาญทางพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ
๔) องค์กรพระพุทธศาสนาควรให้พระสังฆาธิการเป็นผู้นําทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมแล้ว
นํามาประยุกต์ใช้ในความเป็นผู้นําที่ทันสมัยและรู้ทันโลกอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
๑) ด้านการปกครองผู้นําคณะสงฆ์ในระดับต่างๆควรให้ ความสํ าคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรคณะสงฆ์ทุกระดับเพื่อให้เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์รู้จักการวางแผนและทํางานอย่าง
เป็นระบบรู้จักวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานและเป็นผู้นําที่มีความรู้และมีความสามารถในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้คณะสงฆ์ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) ด้านการศาสนศึกษาผู้นําคณะสงฆ์ในระดับต่างๆควรให้ความสําคัญในด้านการศึกษา
พระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีของพระภิกษุและสามเณรให้มีความรู้อย่างแตกฉานเพื่ อ
นําไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถอบรมสั่งสอนประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องรวมถึง
การสนั บ สนุ น การศึกษาโดยการส่ ง พระภิกษุส ามเณรเข้ารั บ อบรมเพื่อ เพิ่มความรู้ เช่น หลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาเป็นต้น
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ผู้นําคณะสงฆ์ในระดับต่างๆควรสนับสนุนให้มีการศึกษา
ทางธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ในทางธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้แก่การสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โครงการบรรพชาสามเณรการมอบ
ทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษารวมถึงการถวาย
ทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร
๔) ด้านการเผยแผ่ผู้นําคณะสงฆ์ในระดับต่างๆควรจัดตั้งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สนับสนุนให้มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและจัดอบรมถวายความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่เพื่อให้มี
ความรู้และวิธีในการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นการเปิดโอกาสให้แก่พระภิกษุสามเณรได้แสดง
ความสามารถของตนเพื่อที่จะได้ทํางานเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

34

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

๕) ด้านการสาธารณูปการผู้นําคณะสงฆ์ในระดับต่างๆควรจัดทําแผนแม่บทในการ
พัฒ นาวัดศึกษารายละเอีย ดของงานสาธารณูป การการบริห ารจั ดการวัดด้ว ยความโปร่ งใสการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุให้คําแนะนําในการก่อสร้างแก่พระสังฆาธิ การทั้งหลายที่มี
ความรู้ ไ ม่ เ พี ย งพอในการก่ อ สร้ า งเพื่ อ พั ฒ นาวั ด ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของพุ ท ธศาสนิ ก ชนและ
ศูนย์กลางทางการศึกษาและการพัฒนาของชุมชน
๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ผู้นําคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ควรมีการกําหนดนโยบาย
การส่งเสริมสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนเช่นการตั้งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือระหว่างวัดกับวัดบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ผู้นําคณะสงฆ์
ควรเป็นผู้นําในการเสียสละโดยการบริจาคหรือชักชวนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน
๖.๓ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
หากมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําในครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยใน
ลักษณะต่อไปนี้
๑) ควรศึกษาบทบาทภาวะผู้นําในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับเจ้าคณะ
จังหวัดภาคหรือเจ้าคณะหนอื่นๆ เพื่อศึกษาว่ามีบทบาทภาวะผู้นําในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่
เหมือนกับภาวะผู้นําในการวิจัยครั้งนี้อย่างไร
๒) ควรศึกษาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม
เพื่อที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้
๓) ควรศึกษาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการควบคู่ กับหลักสากล เช่น ธรรมาภิบาล การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
๔)ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาประสิทธิภาพหรือการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการในด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการบริการในยุคปัจจุบัน
๕) ควรศึกษาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการควบคู่กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
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ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Factor Affecting The Performance of The Work of The Staff of
The Crown Property Bureau
นวลพักตร์ อภัยพงศ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากรส านั กงานทรัพย์สิ นส่ ว นพระมหากษัตริ ย์ โดยมีร ายละเอีย ดที่ จะศึกษา
ดังต่อไปนี้ ๑.) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานและระดับปัจจัย ที่มีผลต่อสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒.)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านการฝึกอบรม การทางานเป็นทีม เทคโนโลยีสารสนเทศ และความผูกพันกับ
หน่วยงาน กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๓.)
เพื่ อศึ กษาอิทธิ พลของปั จจั ยแต่ ละตั ว ที่ มี ต่อสมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรส านั กงาน
ทรัพย์สินส่วน-พระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรสานักงาน
ทรัพย์สินส่วน-พระมหากษัตริย์ จานวน ๓๐๔ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล และได้ท าการวิเ คราะห์ โ ดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป เพื่อ หาค่ า ความถี่ ค่า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า
๑. บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อยู่ ใ นระดั บ มาก และปั จ จั ย ทุ ก ตั ว มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งาน
ทรัพย์สินส่วน-พระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับมาก
๒. ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .๐๑
๓. อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อสมรรถนะในการปฏิ บัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สิน
ส่วน-พระมหากษัตริ ย์ พบว่าตัว แปรอิสระทุกตัว สามารถพยากรณ์ ส มรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร้อยละ ๖๑ และเมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัว
แปรแต่ละตัวผลการศึกษาพบว่า การฝึกอบรม และการทางานเป็นทีม มีผลต่อสมรรถนะในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สิ นส่วนพระมหากษัตริย์ ในระดับมากที่สุด ลาดับถัดไปคือ
ความผูกพันต่อหน่วยงาน และลาดับสุดท้ายคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีผล,สมรรถนะ,บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ABSTRACT
This research is research The purpose is to study the factors that affect the
performance of operational personnel of the Crown Property Bureau. Details of the study
are as follows:1) to study the performance and operational factors. Affecting the
performance of operating personnel of the Crown Property Bureau. 2.) To study the
relationship between the training field. teamwork information technology And affiliations
with agencies The performance of operating personnel CPB 3) to study the influence of
each factor. On the performance of operating personnel of the Crown Property
Bureau.Researchers collected data from a sample of 304 personnel CPB Questionnaires
were used to collect data and analyzed using computer software. To find the frequency,
percentage, average, standard deviation. Correlation and regression analysis.
The study found that
1. Personnel Property Bureau has created the car's performance at a high
level.And all the factors affecting the performance of the employee's office property at a
high level.
2. All the factors were correlated positively on the performance of operational
training in the lot. The CPB is a significant level of .01
3. Factors that influence the performance of operating personnel office
property Crown found that all independent variables can predict the performance of
operational personnel. CPB has 61 percent and considering the influence of the
individual translation results showed that the training and teamwork. Affect the
performance of operating personnel of the Crown Property Bureau. Next is commitment
agencies and the final sequence is information technology .
Keywords: Factors affecting, Performance, Staff of The Crown Property Bureau

๑. บทนา

การเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็วและต่อเนื่องของเทคโนโลยี ส่ งผลกระทบให้ องค์ก รทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต่างพยายามเร่งปรับตัว เพื่อสร้างความอยู่รอดในเชิงของการแข่งขัน ด้วยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น แต่การปรับปรุงสิ่ง
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ต่างๆ เหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่จะทาให้องค์ก รอยู่ในสถานะของความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
องค์กรอื่นๆ ได้ หลายองค์กรจึงได้ให้ความสาคัญในเรื่องสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรใน
องค์ ก รมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการแข่ ง ขั น และการพั ฒ นาขององค์ ก ร
สมรรถนะจะทาให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันจะนาไปสู่ผลงานที่ดี และผลประการโดยรวมของ
องค์กร บุคลากรจึงถือเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่สาคัญต่อการสร้ าง
ความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และเป็นต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Cost) ที่องค์กรต่างๆ
พยายามมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้ มีประสิทธิภาพการทางานสู งขึ้น ดังนั้น
แนวความคิดเรื่องสมรรถนะจึงเข้ามามีบทบาทและนามาใช้องค์กรมากขึ้น
สมรรถนะองค์กรเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการประสานการกระทาของคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
จนถึงคนหมู่มาก ที่ร่วมกันทางานด้วยกัน มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการแบ่งงานกันทา
อย่างเป็นระบบตามความถนัด ทั้งต้องเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างอย่างชัดเจนเพื่อกระทาการตาม
เป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) เป็นตัวทานาย
ความสาเร็จในการทางานของบุคลากรในตาแหน่งหนึ่ง ๆ ได้ดีที่สุด และมีความเบี่ยงเบนหรืออคติ
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือกแบบเก่า ๆ สมรรถนะประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกาหนดปัจจัยพื้นฐานว่าในตาแหน่งหนึ่ง ๆ
นั้น บุคคลจะต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรบ้างและอยู่ในระดับใดจึงจะทาให้บุคคลนั้น
ปฏิบัติงานให้ได้ผลดี และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ประเทศไทยองค์กรธุรกิจหลายแห่งนาระบบ
สมรรถนะมาใช้ เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอส จากัด (มหาชน) , กลุ่ม
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ,บริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ฯลฯ ปัจจุบันเอกชน
รัฐวิสาหกิจ กาลังให้ความสนใจพัฒนาระบบสมรรถนะ สาหรับภาคราชการให้ความสนใจในการนา
ระบบสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บ
ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๔๗๙ , พ.ศ. ๒๔๘๔ และ พ.ศ. ๒๔๙๑ ให้มีหน้าที่ดูแล
รักษาและบริหารจัดการผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับทรั พย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย
การลงทุน ในหลั ก ทรั พ ย์ และการพั ฒ นาอสั ง หาริม ทรัพ ย์ ให้ เ ป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ มีก าร
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง รักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา ประสานประโยชน์ระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมไทย โดยยึดหลัก
ความเป็นธรรม จริยธรรม ความพอเหมาะพอดี สมเหตุสมผล และการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒๕๕๘ : ออนไลน์)
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจุดเน้นในการทางานมา
ทางด้ า นสั ง คมมากขึ้ น จากเดิ ม ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการจั ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดย
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้กาหนดวิธีการในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ
องค์กร ๕ หัวข้อ คือ ๑.) พันธกิจ (Mission) ภารกิจของเราคือ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒.) แรง
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บันดาลใจ (Inspiration) ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เราขอมุ่งมั่นในผลงานเพื่อ
เชิดชูพระเกียรติยศและพระมหากรุณาธิคุณ ๓.) จุดยืน (Position) การบริหารจัดการบนจุดยืนของ
การพัฒนาเพื่อพสกนิกรของพระองค์และชุมชนเป็นสาคัญ ๔.) คุณลักษณะ (Attributes) คานึงถึง
“คน” เป็นหลัก ด้วยความยั่งยืน มีเกียรติภูมิ ความพอดี มีเหตุผล พร้อมภูมิคุ้มกัน และความรู้คู่
คุณธรรม ๕.) คามั่นสัญญา (Promise) การพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล
เพื่อให้วิธีการในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรดังกล่าว สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้วิจัยเห็นว่าสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็น สิ่งที่สาคัญสาหรับการพัฒนาองค์กร
และผลการดาเนินงานขององค์กร ถ้าองค์ก รมีบุคลากรที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงก็ จะทา
ให้ผลการดาเนินงานออกมาดี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่ามีปัจจัยตัวใดที่ส่งผลให้บุคลากรของสานักงาน
ทรัพย์สิน-ส่วนพระมหากษัตริย์ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นความสาคัญในการศึกษาวิจัย
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ นส่ ว น
พระมหากษั ตริ ย์ ซึ่งความคิดเห็ นของบุคลากรที่ได้ จะเป็น แนวทางในการปรับ ปรุ งและพัฒ นา
สมรรถนะในการปฏิบั ติงานของบุ คลากร ตลอดจนเป็น ข้อมูล พื้น ฐาน เพื่อเสนอในเชิงนโยบาย
สาหรับผู้บริหารในการปรับกลยุทธ์ เพื่อให้มีการนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและนามาซึ่งประโยชน์
โดยรวมของสานักงานทรัพย์สินส่วน-พระมหากษัตริย์

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานและระดับปัจจัย ที่มีผลต่อสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒. เพื่ อศึ กษาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งปั จจั ยด้ านการฝึ กอบรม การทางานเป็น ที ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความผูกพันกับหน่วยงาน กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๓. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัว ที่มี ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผ ลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์สิ นส่ ว นพระมหากษั ตริ ย์ ซึ่ง เก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยใช้
แบบสอบถามวัด ระดับ สมรรถนะในการปฏิบั ติงานและระดับ ปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่เป็นปัจจัยกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลของตัวแปรต่อสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานั กงานทรั พย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัตริย์ ได้แก่ การฝึ กอบรม การทางานเป็น ทีม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความผูกพันกับหน่วยงาน
ขอบเขตด้านตัวแปร
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาตัวแปรอิสระ ๔ ตัวแปร ได้แก่ การฝึกอบรม การทางาน
เป็นทีม เทคโนโลยีสารสนเทศ และความผูกพันกับหน่วยงาน และตัวแปรตาม คือ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การ
พัฒนาตนเอง การสื่อสาร และ การมีวิสัยทัศน์
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จานวน ๑๘ ฝ่าย
และ ๑ หน่วยงานอิสระ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๒๘ คน
กลุ่ มตัวอย่าง คือ บุ คลากรของสานักงานทรัพย์สินส่ว นพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสิ้ น
จานวน ๓๐๔ คน โดยผู้วิจัยได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สู ต รของ ทาโร ยามาเน่
(Yamane, ๑๙๗๓ อ้ า งใน ธี ร วุ ฒิ เอกะกุ ล , ๒๕๔๓)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลในสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
๒. ผู้ วิ จั ย จะด าเนิ น การแจกแบบสอบถามที่ ผ่ า นการทดสอบความเชื่ อ มั่น และความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาให้กลุ่ มเป้ าหมายด้วยตนเองและกลุ่ มเป้าหมายทางไปรษณีย์ โดยอธิบายถึง
จุดประสงค์ของการวิจัยและชี้แจงถึงการตอบข้อมูลให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ
๓. เมื่อได้แบบสอบถามครบจานวน ๓๐๔ ชุด หลังจากนั้น ผู้วิจัยจะตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับมาทั้งหมดอย่างละเอียด ก่อนจะนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้น าหลั กของสถิติมาใช้เพื่อวิเคราะห์
แบบสอบถาม ดังนี้
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่ว ไป ของผู้ ตอบแบบสอบถาม และข้อเสนอแนะของ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentast)
๒. การวัดระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานและระดับ ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์แปลความหมายในด้านต่าง
ๆ ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์. ๒๕๔๓ : ๑๖๐)
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

๔. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓๐๔ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ ๖๑.๑๐ และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐ ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๕ รองลงมาอายุตั้งแต่ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๕ และน้อยที่สุด
อายุตั้งแต่ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ในด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็น ร้อยละ ๘๐.๖๐ รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ และน้อยที่สุดอยู่
ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐ ในด้านประเภทงานที่ปฏิบัติ พบว่าส่วนใหญ่มี
ประเภทงานระดับปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๐ รองลงมาคือระดับบริหารและระดับอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๔๐ และน้อยที่สุดเป็นระดับอานวยการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๐ โดยส่วนใหญ่จะซึ่งมีอายุ
งาน ๑ – ๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ ลาดับถัดไปคือช่วงอายุ ๖ – ๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐
และน้อยที่สุดเป็นเป็นช่วงอายุ ๑๑ – ๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ โดยที่มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุด
ในช่วงตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ และลาดับถัดไปคือรายได้ระหว่าง
๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐ จากนั้นเป็นรายได้ระหว่าง ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐ ลาดับสุดท้ายคือรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๖๐
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น พระมหากษัตริย์ ในด้านของการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัตริย์ ในด้านของการทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น พระมหากษัตริย์ ในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัตริย์ ในด้านของความผูกพันกับหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น พระมหากษัตริย์ ในด้านของการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น พระมหากษัตริย์ ในด้านของการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น พระมหากษัตริย์ ในด้านของการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น พระมหากษัตริย์ ในด้านของการมีวิสัยทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอการอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี้
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า
บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๙๘) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ให้ความสาคัญกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทาให้การปฏิบัติงานประสบความความสาเร็จตาม
เป้าหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑.
การคิ ด วิ เ คราะห์ จากการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ ใช้การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก โดยสันนิฐานได้ว่า บุคลากรสานักงานทรัพย์สิน
ส่ ว นพระมหากษั ตริ ย์ ใช้ ก ารคิ ดวิ เ คราะห์ โ ดยยึ ด หลั ก เมื่อ เกิด ปั ญหาในการท างานขึ้ น จะมีก าร
ปะติดปะต่อเชื่อมโยงจนมองหาสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไข บุคลากรสามารถเห็นภาพรวมของ
องค์กรว่ามีจุดอ่อนและจุดเด่นอะไรบ้าง บุคลากรมีความสามารถคาดเดานิสัยของเพื่อนร่วมงานแต่
ละคนได้อย่างถูกต้องด้วยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมที่แสดงออก
๒. การพั ฒ นาตนเอง จากการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์มีสมรรถนะในด้านการพัฒนาตนเองในระดับมาก อาจเป็นเพราะบุคลากรสานักงาน
ทรัพย์สินส่วน-พระมหากษัตริย์ มีการพัฒนาตนเองโดยมีความขวนขวายความสนใจใฝ่รู้ศึกษาหา
ความรู้มีความมุ่งมั่นปรารถนาในการจะปรับปรุงสิ่งต่างๆ ในทุกๆด้าน มีการศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยน
กันระหว่างตาแหน่งงานอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ในขอบเขตที่กว้างกว่าหน้าที่งานประจา และยอมรับและ
สนับสนุนแนวทางการดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาตนเองขององค์กร
๓. การสื่อสาร จากการศึกษาพบว่า บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
สมรรถนะเกี่ยวกับสื่อสาร ในระดับมาก เป็นเพราะบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทางาน อีกทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ความคิดหรือประสบการณ์ร่วมกัน
ภายในองค์กร รวมทั้งมีการถ่ายทอดคาสั่งและนโยบายร่วมกันภายในองค์กร
๔. การมีวิสัยทัศน์ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มีส มรรถนะเกี่ย วกับการมีวิสั ย ทัศน์ ในระดับ มาก เป็ นเพราะบุคลากรส านักงานทรัพย์สินส่ ว นพระมหากษัตริย์ มีสามารถมองเห็นภาพการกาหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรได้อย่างชัดเจน อีก
ทั้ง สามารถเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อมั่นเข้าด้วยกันได้อย่าง
ชัดเจนและยังสามารถพรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเป็นไปได้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ผลการศึก ษาพบว่า การฝึ กอบรม มีอิท ธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบั ติงานบุค ลากร
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็ นการ
สร้างสมรรถนะในการทางานให้แก่ตนเอง
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ผลการศึกษาพบว่า การทางานเป็นทีม มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานบุคลากร
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การท างานเป็ น ที ม เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารท างานบรรลุ เ ป้ า หมาย
เนื่องจากทีมงานจะมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความชานาญ เมื่อลงมือทางาน
จะสามารถดาเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา มีคุณภาพ ทาให้การทางานบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผลการศึกษาพบว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีอิทธิ พลต่ อสมรรถนะในการปฏิบั ติงาน
บุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรสานักงานทรัพย์สิน
ส่วน-พระมหากษัตริย์ ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะสามารถช่วยผู้ใช้ในการกาหนด
เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ แ ละการวางแผนปฏิ บั ติ ก าร และช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ย ระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รลดเวลา แรงงานและค่ าใช้ จ่ ายในการท างานลง เนื่ อ งจากระบบ
สารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจานวนมาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการทางาน
ส่งผลให้ธุร กิจ สามารถลดจ านวนคนและระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลง โดยผ ลงานที่
ออกมาอาจเท่าหรือดีกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันกับหน่วยงาน มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า บุ ค ลากรส านั ก งาน
ทรัพย์สิน-ส่วนพระมหากษัตริย์ให้ความสาคัญกับการสร้างความผูกพันกับหน่วยงานเพราะความ
ผูกพันต่อองค์กร เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการผลักดันให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะพยายาม
กระทาในสิ่งที่ดีให้กับองค์กร เพื่อประโยชน์ขององค์กร และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะคง
อยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป

๖. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า ในสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ควรมีการจั ดอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติ งานให้ กั บ บุ คลากรใน
สานักงานจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานดีแล้วและควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานทั้งองค์กรและนอกองค์กร ตลอดส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นปัจจัยเสริมใน
การเสริมสร้างสมรรถนะที่ดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานทรัพย์สินส่ว นพระมหากษัตริย์
ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์และให้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสาหรับการ
ทาศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
๑ . ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัตริ ย์ ด้ านอื่ น ๆ เพื่ อนาไปใช้ใ นการปฏิบัติ งานของบุค ลากรส านัก งาน
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ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อค้นหารูปแบบที่ทาให้ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒ . ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์ร่วมกันให้บุคลากรทราบถึงสมรรถนะในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
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ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์

The Desirable Leadership of Sangha Administrative Monks
at Wichainburi District, Phetchabun Province

พระมหาประจวบ ฐานวโร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)เพื่อศึกษาภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะ
ผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์ในอาเภอวิเชียรบุรี จานวน ๒๒๕ รูป ซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูลโดย (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) หาค่าเฉลี่ย (mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่าที (ttest) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เฉลี่ ย เ ป็ น ร า ย คู ่ โ ด ย วิ ธ ี ผ ล ต่ า ง นั ย ส า คั ญ น้ อ ย
ที่ สุ ด (Least Significant Different : LSD.) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  = ๓.๗๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความคิดเห็นของของพระสงฆ์ที่มีต่อ ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหารด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน
๒) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ วุฒิการศึกษานักธรรม


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

48

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

การศึกษาวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้ นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่ วนกลุ่ มตัวอย่างที่มี พรรษา วุฒิ การศึกษาสามัญ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่าง มีภ าวะผู้ นาที่พึงประสงค์ของพระสั งฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบู รณ์ ไม่
แตกต่างกัน
๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ
ในอาเภอวิเชีย รบุ รี จั งหวัดเพชรบู ร ณ์ ด้านวิสั ยทัศน์ ควรจั ดเวลาให้ เหมาะสมกับ การทางานที่
รับผิดชอบและหาทุนไว้มาสนับ สนุ นภายในวัด ควรให้ ความร่ว มมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ร่ ว มกั น ท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละสร้ า งสรรค์ ควรมองวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ ไ ปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ
ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ด้านการบริหารควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับการทางานที่รับผิดชอบและจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามลาดับ ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ควรส่งเสริมทากิจกรรมร่วมกันและเปิดใจคุยกันลดความขัดแย้งและพึ่งพากัน
ควรจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study thedesirable leadership of
Sangha Administrative monks at Wichainburi District, Phetchabun Province, 2) to
compare the opinion of the monks towards the desirable leadership ofSangha
Administrative monks at Wichainburi District, Phetchabun Provinceby classifying on
the personal factors, and 3) to study the problems, obstacles and suggestions for
the desirable leadership of Sangha Administrative monks at Wichainburi District,
Phetchabun Province.
This research applied the Mixed Methods Research consisting of the
qualitative and quantitative research. The sample was 225 monks at Wichainburi
District, Phetchabun Provincefrom the sampling table of Taro Yamane. The tools of
the research were questionnaire and in-Depth interview from the key informants.
The analysis of data used Statistical Package for Social Science. The statistics for
analysis data used Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and Ftest with One Way ANOVA andLeast Significant Difference: LSD.)
Results of the Research
1. Overall,the opinion of the monks towardsthe desirable leadership of
Sangha Administrative monks at Wichainburi District, Phetchabun Provinceat the
high level (  = 3.72). When considering each aspect: the vision, the administration,
and the human relations, it was found that the opinion of the monks towards the
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desirable leadership of Sangha Administrative monks at Wichainburi District,
Phetchabun Provinceat the high level in all aspects.
2. The result of the comparison of the opinion of the sample towards the
desirable leadership of Sangha Administrative monks at Wichainburi District,
Phetchabun Province found that the samplehaving the different age, degree of
Dhamma education and degree of Pali education had the different the opinion
towards the desirable leadership of Sangha Administrative monks at Wichainburi
District, Phetchabun Province at 0.01 of statistical significance. Therefore, the
hypothesis was accepted.However, the sample having the differentyear anddegree
of General education hadno the different the opinion towards the desirable
leadership of Sangha Administrative monks at Wichainburi District, Phetchabun
Province.
3. The problems, obstacles, and suggestions for the desirable leadership of
Sangha Administrative monks at Wichianburi District, Phetchabun Province were that
for the vision, The monks should schedule suitably in the working and provide the
fond for supporting the temple. Moreover, the monks should cooperate to the
other organizations to do the activities useful and creative, and see the vision
leading to the objectives to be useful to the monks. For the administration, the
monks should schedule suitably in the duty, provide the creative activities and
apportion the budget for the development. For the development, the monks
should promote to do activities, open the mind to reduce the conflict, and be
interdependent. Moreover, the monks should train to exchange for the good
relationship.

๑. บทนา

ในสภาพปัจจุบันที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความเจริญในด้านวัตถุมีมาก
ขึ้นแต่ความเจริญในด้านศีลธรรมของประชาชนกับลดลงอย่างน่าเป็นห่วงเกิดปัญหาที่เป็นผลกระทบ
อย่างรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเช่นปัญหายาเสพติดการพนัน การเที่ยวกลางคืน
ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศเป็ นต้นหากปล่ อยทิ้งไว้เป็นเช่นนี้โดยไม่แก้ไขอาจทาให้ปัญหาต่างๆ
ลุกลามใหญ่ขึ้นบั่นทอนความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้านคุณธรรม
วัฒ นธรรมจริยธรรมต่างๆกาลังจะเลื อนหายไปคนรุ่นใหม่เองส่ วนมากต่างก็ห ลงไปกับ ความคิด
ค่านิยมสมัยใหม่ยกย่องชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกที่เน้นการบริโภควัตถุต่างๆจนเกิดความสับสนทาให้
ระบบสั ง คมที่ เ คยดี ง ามของไทยได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ อั น เนื่ อ งมาจากการให้
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

ความสาคัญในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านศีลธรรมจึงทาให้สังคมไทยยุคปัจจุบันเกิดปัญหาแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย
นั บ จากอดีต จนถึ งปั จ จุ บั น พระสงฆ์ไ ด้มีส่ ว นส าคั ญกับ สั ง คมไทยมาโดยตลอดจัด เป็ น
สถาบันทางสังคมไทยสถาบันหนึ่งและได้ทาหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่ถึงปัจจุบัน
ทุกวันนี้พระสงฆ์มิได้ทาเฉพาะหน้าที่ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้ทาหน้าที่ใน
การช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมให้ด้านต่างๆหลายด้านด้วยกันพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช
๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๓๕๑ ได้ร ะบุถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนา
สังคมไทยในปัจจุบันไว้ ๖ ภารกิจคืองานปกครองคณะสงฆ์, งานศาสนศึกษา, งานศึกษาสงเคราะห์,
งานเผยแผ่ศาสนธรรม, งานสาธารณูปการและงานสาธารณะสงเคราะห์ทั้งเป็นบทบาทหลักที่กาหนด
ไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางแก่พระสงฆ์ได้นาไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะบทบาททางการเผยแผ่
ศาสนาเป็นบทบาทหลักดั้งเดิมแต่พุทธกาลที่พระองค์ทรงตรัสรู้เริ่มเผยแผ่พระธรรมได้มอบหมาย
ภารกิจแก่พระสงฆ์สาวกให้สานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย
จงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๒ พระดารัสดังกล่าวพระองค์ทรงตรัสไว้เป็นหลักให้แก่
พระสงฆ์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวในการแสดงหน้าที่และบทบาทมิให้คลาดเคลื่อนพระสงฆ์ในฐานะที่
เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงทาหน้าที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งในการศึกษาธรรมและนา
ธรรมที่ตนได้ศึกษาแล้วไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้ตามและสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
นั้นเป็นลักษณะบทบาทที่พระสงฆ์ได้ทาหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยธรรมะและชาวบ้านก็ให้การ
อุ ป ถั ม ภ์ ค้ าชู พ ระสงฆ์ ด้ ว ยปั จ จั ย ๔ ๓ เช่ น กั น จึ ง ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต จิ ต ใจของคนในสมั ย ก่ อ นนั้ น มี
ความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นแต่จากปัญหาในปัจจุบันปรากฏว่าจากสภาพสังคมที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นเรื่องวัตถุและส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประสบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ประชาชนจานวนมากเป็นหนี้เป็นสินต้องพบ
กับความยากจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเต็มไปด้วยปัญหาความทุกข์ยากมากขึ้นทุกวันทั้งนี้
นอกจากวิถีชีวิตในสังคมรอบวัดเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนี้แล้วภายในวัดเองพระภิกษุ
สามเณรก็เริ่มโดนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกชักจูงชักนาให้เบี่ยงเบนออกไปจาก
หลักศีลธรรมตามไปด้วยบ้างแล้วจนกลายเป็นข่าวออกไปตามสื่อต่างๆ ให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ทั้งนี้ก็ยังมี
บางวัดที่สามารถหลุดพ้นจากกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้มาได้และยังสามารถทาตัว
เป็นผู้นาเป็นที่พึ่งทางด้านศีลธรรมอันดีให้แก่ประชาชนได้อีกด้วยเช่นในบางวัดมีการจัดโครงการ
๑

กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์การการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑-๒
๒
วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
๓
เกษมบุญศรี, จตุปัจจัย, สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า
๔๔๑๕ – ๔๔๓๗.
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ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนอาทิการเข้าค่ายพุทธบุตรการเข้าค่ายจริยธรรมเยาวชนการเข้าค่าย
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ๔ทั้งระดับเยาวชนนักเรียนระดับประถมดังโดยผ่านความร่วมมือจากทาง
วัดโรงเรียนชุมชนรัฐบาลตลอดจนองค์กรต่างๆ มีการจัดปฏิบัติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งในวัด
ธรรมดาวันเสาร์-อาทิตย์และโดยเฉพาะวัดสาคัญทางศาสนาต่างๆ ซึ่งเริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจมาก
ทีเดียวความต่างของความสามารถของแต่ละวัดจริงๆ แล้วก็เป็นเพราะหลายเหตุปัจจัยแต่หนึ่งในเหตุ
ปัจจัยหลักอันเป็นปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งเลยก็ว่าได้อยู่ที่ตัวเจ้าอาวาสรวมถึงคณะปกครองทั้งวัด
และคณะสงฆ์เองเป็นหลักดังจะเห็นได้จากวัดไหนที่มีชื่อเสียงไปในทางที่ดีมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เป็นผู้นาทางด้านศีลธรรมอันดีให้แก่สังคมได้วัดนั้นๆ ย่อมมีเจ้าอาวาสที่มีความสามารถที่ดีเป็นตัวตั้ง
รวมเป็นถึงการที่ได้มีคณะปกครองสงฆ์ที่ดีมีประสิทธิภาพร่วมเป็นองค์ประกอบด้วยอย่างไรก็ตาม
ความสามารถของคณะปกครองสงฆ์ที่เรียกว่าพระสังฆาธิการตั้งแต่รองเจ้าอาวาสไปจนถึงเจ้าคุณ
ต่างๆนั้นก็มีหลากหลายโดยเฉพาะภาวะแห่งความเป็นผู้นาในฐานะหน้าที่การเป็นชั้นปกครองซึ่งมีผล
ต่อการดาเนินการของวัดพระสงฆ์สามเณรตลอดจนศาสนาก็มีความแตกต่างหลากหลายตามแต่ละ
รูปไปอันส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการพัฒนาตัววัดตลอดไปจนถึงหมู่คณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ที่
แตกต่างกัน
พระสั ง ฆาธิ ก ารในเขตปกครองจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ อยู่ ใ นพื้ น ที่ ค ณะสงฆ์ ภ าค ๔
(กาแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์) ซึ่งภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์จะต้องปฏิบัติ ๖ภารกิจคืองานปกครองคณะสงฆ์ , งานศาสนศึกษา, งานศึกษา
สงเคราะห์, งานเผยแผ่ศาสนธรรม, งานสาธารณูปการและงานสาธารณะสงเคราะห์ โดยในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหาร ด้านมนุษย์สัมพันธ์
ซึ่งพระสังฆาธิการในเขตปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์มีภาวะผู้นาด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัด
แต่ละพื้นที่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาในการจัดการ พระสังฆาธิการขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิสัยทัศน์
ปัญหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ขาดความเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์มาปฏิบัติหน้าที่. ปัญหาเรื่อง
เวลาและเงินมาสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความแน่ชัด ขาดงบประมาณในการก่อสร้างและ
การพัฒนาต้องช่วยเหลือตนเองในการทางานการทางานมีความยุ่งยากมากกว่าเดิมเพราะพระสังฆาธิ
การขาดทักษะการบริหาร และขาดมนุษยสัมพันธ์ในการพูดกับพระสงฆ์สามเณรภายในวัด ตลอดจน
หน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ปัญหาดังกล่าวทาให้ภาวะผู้นาของพระสังฆาธิ
การลดน้อยลง
จากสภาพปั ญหาความแตกต่างทางภาวะความเป็ น ผู้ น าของพระสั งฆาธิการดังกล่ าว
ข้างต้นเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
๔

ถาวรสุขสาราญ, “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณี
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จั ง หวั ด ชลบุ รี ”วิ ท ยานิ พ นธ์ สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร,
(มหาบั ณ ฑิ ต :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๓.
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ทั้งนี้เพื่อใช้ข้อที่ค้นพบเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและเสนอแนะภาวะผู้นาของพระ
สังฆาธิการที่เป็นที่ต้องการพระภิกษุอันเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่
พระพุทธศาสนาและสังคมไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพชรบูรณ์

๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่ อศึกษาปั ญหาอุ ป สรรคและข้อ เสนอแนะต่อภาวะผู้ น าที่พึงประสงค์ ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริม าณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัย เชิงสารวจ
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์ในอาเภอวิเชียรบุรี จานวน ๒๒๕
รูป ซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูล
โดย (frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (percentage) หาค่ า เฉลี่ ย (mean)และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี ่ ย เ ป็ น ร า ย คู ่ โ ด ย วิ ธ ี ผ ล ต่ า ง
นั ย สาคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significant Different : LSD.) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

๔. ผลการวิจัย

๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ ๔๖ ปีขึ้นไป จานวน ๘๙ รูป คิดเป็นร้อยละ
๓๙.๕๖ มีพรรษาระหว่าง ๕ - ๑๐ พรรษาจานวน ๑๐๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘ มีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมเอกจานวน ๑๘๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๒ ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรม๑๕๒ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๖๗.๕๖ และมีวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม.๑ – ม.๓จานวน ๘๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๔
๔.๒ ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๑) ด้ า นวิสั ย ทั ศ น์ พ ระสงฆ์มี ค วามคิด เห็ นต่ อ ภาวะผู้ น าที่พึ ง ประสงค์ ข องพระ
สังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๓
๒) ด้ านการบริหารพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖
๓) ด้านมนุษย์สัมพันธ์พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘
๔.๓ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์” ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการแก้ไขซึ่งจาแนกเป็น
รายด้าน ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค คือ
๑) ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า พระสังฆาธิการไม่มองการไกลขาดเรื่องเวลาและเงินมา
สนั บ สนุ น ในการปฏิบั ติห น้ าที่ไม่มีความแน่ชัด ขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิสั ยทัศน์ ขาดความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
๒) ด้านการบริหารพบว่า พระสังฆาธิการมีปัญหาด้านการบริหารงบประมาณใน
การก่อ สร้ างและการพัฒ นาต้อ งช่ว ยเหลื อ ตนเองในการบริ ห าร ไม่ มี เ วลาในการจัด กิ จ กรรมที่
สร้างสรรค์งาน
๓) ด้ านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า พระสังฆาธิขาดมนุษยสัมพัน ธ์ที่ดีงามในวัดและ
หน่ว ยงานภายนอก พระสั งฆาธิการไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพระภิกษุส งฆ์ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาการ
ควบคุมก็จะปฏิบัติตัวลาบาก
ข้อเสนอแนะ คือ
๑) ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับการทางานที่รับผิดชอบและ
หาทุนไว้มาสนับสนุนภายในวัด ควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันทากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ควรมองวิสัยทัศน์ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ต่อคณะสงฆ์
๒) ด้านการบริหารพบว่า ควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับการทางานที่รับผิดชอบและ
จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามลาดับ ควรจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
๓) ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ควรส่งเสริมทากิจกรรมร่วมกันและเปิดใจคุยกันลด
ความขัดแย้งและพึ่งพากันควรจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน
๔.๔ สรุ ปผลการสั มภาษณ์ เ ชิง ลึ ก (In-Depth Interview)ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล หลั ก (Key
Informant) เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าที่ พึ ง ประสงค์ ข องพระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอวิ เ ชี ย รบุ รี จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ครั้งนี้ทาให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
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๑. ด้านวิสัยทัศน์ พระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรีต้องเป็นผู้นาที่รู้จักตัดสินใจอย่าง
เด็ดขาดมักมีคุณสมบั ติพิเศษควบคู่กันอยู่อีกประการหนึ่งเสมอคือมักถูกต้องและมีเหตุมีผลผู้นา
มักจะเป็นผู้ที่พูดจาเป็นกันเองถือได้ว่าเป็นผู้นาที่ดีที่สุดของผู้ใต้บังคับบัญชาบางครั้งการตัดสินใจดู
เหมือนจะใช้ความคิดของตนเป็นใหญ่ไปบ้างแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้เพราะกาลังอยู่ในฐานะ
ซึ่งเป็นผู้นาและผู้นาจะติดตามรับผิดชอบไปจนเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการนอกจากจะเฉียบขาดแล้ว
ผู้นาที่มีจุดยืนมีอุดมการณ์หรือมีจุดหมายที่ชัดเจนก็เป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งจุดหมายที่องค์กรมี
ร่วมกันโดยมีผู้นาเป็นผู้ถือธงนานั้นก็เหมือนกับทั้งทีมได้เห็นเส้นชัยหรือหลักชัยที่ต้องเดินไปให้ถึงถ้า
มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วเราก็สามารถมุ่งหน้าไปยังจุดๆนั้นได้ง่ายและเร็วขึ้นเพราะเรารู้ว่า
เรากาลังทาอะไรอยู่คนที่รู้ว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่นั้นย่อมดีกว่ าเดินไปคิดลังเลไปเปลี่ยนไปเปลี่ยน
มาผู้นาที่ดีต้องรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตนว่าใครเหมาะที่จะทาอะไรงานไหนควรให้ใครรับผิดชอบ
คนไหนเก่งอะไรมีข้อบกพร่องด้านใดอยู่บ้างก็พยายามแก้ไขให้เขาสมบูรณ์แบบขึ้นใครขาดใครเกิน
ส่วนไหนก็ปรั บแต่งให้ลงตัว อย่างนี้จึ งจะเรียกว่าผู้ นาที่มีวิสั ยทัศน์มองคนเป็นการรู้จักนิสัยใจคอ
ความชอบส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากจะทาให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วยังเป็นข้อ
หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้นาเอาใส่ใจต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเป็นอย่างดีผู้นาต้องเป็นตัวอย่าง
ของความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ องค์ ก รด้ ว ยผู้ น าควรจะโปร่ ง ใสไม่ มี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บให้ ก ลายเป็ น ที่
วิพากษ์วิจารณ์ได้
๒. ด้านการบริหารพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรีที่เป็นผู้นาที่ดีต้องบริหารงานโดยให้
โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้เขาได้ทางานที่พิสูจน์ความสามารถของบุคคลด้วยงานใดจะ
ส่งเสริมให้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาโดดเด่นเป็นที่ยอมรับก็ควรสนับสนุนไม่ใช่แย่งผลงาน
และโอกาสในการสร้างผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นผลงานของตัวเองหมดเสียทุกครั้งไปให้
โอกาสเขาได้เจริญเติบโตพร้อมทั้งผลักดันสนับสนุนให้สร้างเสริมความสามารถให้ยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆ
ผู้นาที่ดีต้องสร้างผู้ใต้บังคับบัญชาให้เก่งขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าเขาจะเลื่อนขั้นขึ้นมา
ทางานแทนได้ในภายภาคหน้าผู้นาที่ดีควรมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้นาที่ดี
ต้องไม่ลืมข้อนี้แค่ทักทายถามไถ่ทุกข์สุขผู้ใต้บังคับบัญชา ขอบคุณเมื่ อเขาทางานให้ให้รางวัลหรือคา
ชมเชยเมื่อเขาทาในสิ่งซึ่งน่าชมเชยเหล่านี้เป็นต้นภาวะผู้นาที่ดีต้องรู้จักยืดหยุ่นมีอารมณ์ขันอาจมี
การพบปะสังสรรค์กันนอกเวลางานบ้างเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและจะส่งผลให้การทางาน
ราบรื่ น ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ น าที่ เ อาแต่ พู ด ๆ อยู่ ฝ่ า ยเดี ย วโดยไม่ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ค าอธิ บ ายของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเลยนับเป็นการบริหารที่ปิดกั้นตัวเองอย่างยิ่งแน่นอนว่าพระสังฆาธิการที่เป็นผู้นา
มักมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่ามีความรู้มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่การไม่ยอมรับฟังอะไรจากใครเลย
ก็ไ ม่เ ป็ น ผลดีอ าจผิ ด พลาดในการบริ ห ารเพราะบางที ผู้ ใ ต้ บัง คับ บั ญชาอาจมีข้ อ เสนอดี ๆ ที่ผู้ น า
มองข้ามไปหรืออาจมีคาอธิบายที่ฟังขึ้นในความผิดพลาดของงานที่อาจจาเป็นในการบริหารงานซึ่ง
ผู้บังคับบัญชามองไม่เห็นการฟังผู้ใต้บังคับบัญชาพูดหรืออธิบายบ้างจะช่วยให้การบริหารงานได้ง่าย
ขึ้นเพราะผู้ใต้บังคับบัญชาทางานอย่างสบายใจไม่รู้สึกกดดันมากนักเมื่อมีปัญหาก็จะกล้ามาถามหรือ
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เสนอแนะ ผู้ น าที่ รู้ จั ก ฟั ง ให้ ม ากขึ้ น เพี ย งนิ ด หน่ อ ยจะกลายเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ น่ า ไว้ ว างใจที่
ผู้ใต้บังคับบัญชารักและเคารพในการทางาน และได้ผลงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีด้วยความเต็มใจ
๓. ด้านมนุษยสัมพันธ์ พระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี ผู้นาควรเป็นผู้มีบุคลิกดีแต่ง
กายเหมาะสมกับพระสังฆาธิการหรือฐานะทางสังคมต้องดูสะอาดสะอ้านดูสุภาพเข้างานสังคมได้
อย่างไม่ขัดหูขัดตาน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุทั่วไปผู้นาที่มีความสามารถเป็นเลิศอยู่แล้ว
ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดด้วยความนุ่มนวลพูดอย่างรู้จักไตร่ตรองรู้จักสถานการณ์รู้คิดรู้กาลเทศะ
และรู้จักคนที่เรากาลังเจรจาด้วยความสาเร็จก็รออยู่ไม่ไกลในการพูดนั้นต้องคิดก่อนมีการเตรียมการ
มาก่อนความคิ ดต้องไม่สั บ สนพูดอย่างสั้ น กระชับตรงประเด็นจริงใจเป็นธรรมชาติใช้เสี ยงที่ดั ง
พอประมาณคือให้คู่สนทนาได้ยินชัดเจนหากมีผู้ร่วมสนทนาหลายคนทุกคนต้องได้ยินเสียงพูดอย่าง
ทั่วถึงกันพูดจาต้องมีหางเสียงมีจังหวะจะโคนที่ราบรื่นมีเสียงหนักเบาเพื่อเน้นความสาคัญของสิ่งที่
พูด และไม่ทาให้ รู้ สึ กเบื่ อสายตาควรจับจ้ องไปเมื่อ พูดจบจงแสดงท่า ทีว่าพร้อมแล้ ว ที่ จะรับ ฟั ง
ความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอื่นไม่ปิดกั้นไม่คิดว่าสิ่งที่คุณพูดไปนั้นดีที่สุดถูกต้องที่สุดกว่าคนอื่นๆ
แต่มันมีความถูกต้องรอบคอบอย่างที่สุดแล้วจากความคิดของคุณคนอื่นๆ มีความคิดเห็นอย่างไรต้อง
เปิดโอกาสให้เขาแสดงออกมาเพื่อได้รับแรงสนับสนุนหรือหากถูกค้ านก็เป็นโอกาสที่เราจะอธิบาย
เพิ่มเติมได้พระสังฆาธิการที่เป็นผู้นาต้องปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
เข้าใจองค์กรและเห็นใจผู้ร่วมงานประสานประโยชน์ขององค์กรและผู้ร่วมงานได้ดีได้รับความเชื่อถือ
ศรัทธาจากผู้ร่วมงานในทุกระดับตลอดจนผู้นาที่เป็ นพระสังฆาธิการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งในและ
นอกองค์กรบางครั้งนอกองค์กรผู้บังคับบัญชาอาจจะเป็นคนนิสัยดีเยี่ยมอัธยาศัยดีน่าคบหาแต่กับคน
ใกล้ตัวอย่างผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรนายอาจจะเปลี่ยนนิสัยไปอยู่ขั้วตรงข้ามฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้นา
ที่ดีต้องมีจิตใจดี มีเมตตา มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนบุคคลภายนอก

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องภาวะผู้ นาที่พึงประสงค์ของพระสั งฆาธิการใน
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยภาพรวม
จากผลการวิจั ยครั้งนี้ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาที่พึงประสงค์ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบู ร ณ์ อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ าน ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จัยของพระมหาทองดีอ กิ ญฺ จโน ๕ ได้
๕

พระมหาทองดีอกิญฺจโน (ศรีตระการ) “ศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อภาวะผู้นาในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์: กรณีศึกษาคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญและเขตบางแคกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓).
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

ทาการศึกษาเรื่ อง “ศึกษาวิเคราะห์ ทัศนคติที่มีต่อภาวะผู้ นาในการบริห ารกิจการคณะสงฆ์ :
กรณีศึกษาคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญและเขตบางแคกรุงเทพมหานครความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญและเขตบางแคกรุงเทพมหานคร” พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๔และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ยคือด้านการสาธารณูปการด้านการปกครองด้าน
การศาสนศึ ก ษาด้ า นการศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ แ ละด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
๑) ด้านวิสัยทัศน์ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของของพระสงฆ์ที่มีต่อ ภาวะผู้นาที่พึง
ประสงค์ของพระสังฆาธิ การในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่าพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรีมองการณ์ไกลเป็นผู้นาที่รู้จักตัดสินใจอย่าง
เด็ดขาดมักมีคุณสมบั ติพิเศษควบคู่กันอยู่อีกประการหนึ่งเสมอคือมักถูกต้องและมีเหตุมีผลผู้นา
มักจะเป็นผู้ที่พูดจาเป็นกันเองถือได้ว่าเป็นผู้นาที่ดีที่สุดของผู้ใต้บังคับบัญชาสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระบัณฑิตญาณธีโร (สุธีระตฤษณา) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้นาของพระธรรมโกศาจารย์
(ประยูรธมฺมจิตฺโต) ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์” พบว่าภาวะผู้นาของพระธรรมโกศาจารย์ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค๒ทั้ง๖ด้านที่โดดเด่นได้แก่การมีวิสัยทัศน์และการสร้างแรงบันดาลใจ
สอดคล้องกับภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกได้แก่ทฤษฎีผู้นาเชิงปฏิรูปและภาวะผู้นาตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาคือหลักปาปณิกธรรม๓และยังมีหลักธรรมของผู้นาที่เกี่ยวข้องได้แก่หลักสัปปุริส
ธรรม๗หลักพรหมวิหารธรรม๔และหลักสังคหวัตถุธรรม๖และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาภ
ชลโฆสิต เมธี (โฆสิตเมธางกูร ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “จริยธรรมส าหรับผู้ นาตามหลั ก
พระพุทธศาสนา” พบว่าผู้นาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณสมบัติทั้งภายในคือจิตใจและคุณธรรม
และคุณสมบัติภายนอกคือความรู้ความสามารถมาประกอบกันกล่าวคือผู้นาจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ ๒
ด้านคือ๑. คุณลักษณะภายในตัวของผู้นาได้แก่ ๑) รู้หลักของสัปปุริสธรรมมีการรู้หลักเหตุผล๒) มี
สติปัญญาไม่ประมาท๓) ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์๔) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นเข็มแข็ง ๒. คุณลักษณะ
ภายนอกในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกันได้แก่๑) มีความรู้ความสามารถ๒) มีพรหมวิหาร
ธรรม๓) หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม๔) น่ารักน่าเคารพเป็นธรรมาธิปไตยไม่ลาเอียง๗
๒) ด้านการบริหารผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ ภาวะผู้นาที่พึง
ประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการบริหาร ในภาพรวมอยู่ใน
๖

พระบัณฑิตญาณธีโร (สุธีระตฤษณา) “ภาวะผู้นาของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต) ใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙ )
๗
พระมหาภชลโฆสิตเมธี (โฆสิตเมธางกูร ), “จริยธรรมสาหรับผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).
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ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการในสังกัดวัดในคณะสงฆ์อาเภอวิเชียรบุรี การสร้างลักษณะ
ความเป็ น ผู้น าให้ กับ ตนเองเป็ น พื้น ฐานเป็นสิ่ งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางตนให้ เหมาะสม
เอาชนะอกุศลในใจตนได้สามารถบริหารงานในวัดของตัวเอง มีธรรมประจาตนก็สามารถยึดเหนี่ยว
น้าใจของผู้ ใต้ป กครองได้จึ งเป็ นมรรควิธีนาไปสู่เป้าหมายการปกครองซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้นาตามหลักพุทธธรรม๘ คาสอนที่กล่าวเกี่ยวกับลักษณะของผู้นาในพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วยลักษณะดังนี้คือจักขุมามีปัญญามองการณ์ไกลเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองสภาพ
เหตุการณ์ออกวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้วิธูโรจัดการธุระได้ดีเป็นผู้ชานาญในงานรู้จักวิธีการไม่
บกพร่ องในหน้ าที่ที่ตนได้รั บ ผิ ดชอบนิส สยสั มปันโนพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้เพราะเป็นผู้ ที่มีมนุษ ย์
สัมพันธ์ดีและได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น
๓) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของของพระสงฆ์ที่มีต่อภาวะผู้นา
ที่พึ ง ประสงค์ ของพระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอวิเ ชี ยรบุ รี จั งหวั ดเพชรบู รณ์ ด้ านมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์อาเภอวิเชียรบุรีได้ทากิจกรรมร่วมกันและเปิดใจคุย
กันลดความขัดแย้งและพึ่งพากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันของผู้นาในองค์การใด ๆ ย่อมมีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับความสาเร็จขององค์การ
นั้ น ๆ ดั ง นั้ น ในขณะที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การวางแผน และการจั ด องค์ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ ๙ ผู้นาที่ดีต้องมีมนุษยสัมพันธ์
(Human relations) ผู้นาที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิดประสานประโยชน์สามารถทางานร่วมกับ
คนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ผู้นาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็ก
ได้ มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ( Fairness and Honesty) ผู้นาที่ดีจะต้องอาศัยหลักของ
ความถูกต้องหลักแห่งเหตุผ ลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัย
สั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติปราศจากความลาเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก มีความ
อดทน (Patience) ความอดทนจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้
อย่างแท้จริง
๕.๓ อภิปรายผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องพระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอวิ เ ชี ย รบุ รี จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจั ย เนื่ องจากภาวะผู้ น าไม่ได้จ ากัดอยู่ ที่อายุจะเป็นอายุ เท่าไรสามารถเป็ นผู้ นาได้เหมือนกั นซึ่ ง
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิท บุญยะดาษ๑๐ ได้ทาการวิจัยเรื่องภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของ
เจ้าอาวาสกรณีศึกษาจังหวัดเลยพบว่าโดยภาพรวมอายุพรรษาที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีผล
กับภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส
สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของ
พระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอวิ เ ชี ย รบุ รี จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โ ดยภาพรวม ไม่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ (วิรัตสุกอินทร์)๑๑ ได้
ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ผล
การศึกษาวิจัย ภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่ามากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของพระ
สังฆาธิการจั งหวัดอุทัย ธานีตามหลั กสั ป ปุริ ส ธรรมโดยรวมไม่แตกต่าง ปฏิเสธสมมติฐ านที่ตั้ งไว้
ทั้งหมดกล่าวคือพรรษาตาแหน่งการศึกษานักธรรมการศึกษาบาลีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่
พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขสุวีโร (มีนุช)๑๒ ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความ
สนใจต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ :ศึกษากรณีพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติณระดับ .๐๕ได้แก่การมองเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการศึกษาพระปริยัติธรรม
การควบคุมจากเจ้าอาวาสหรือผู้ปกครองสงฆ์การกระตุ้นทางการศึกษาพระปริยัติธรรมจากบุคคล
สาคัญแรงจูงใจใฝ่ความสาเร็จระดับความเข้มข้นของการขัดเกลาจากสถาบันสงฆ์และความโน้มเอียง
ในการลาสิกขา
สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึง
ประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ (วิรัตสุกอินทร์)๑๓
๑๐

วรวิทบุญยะดาษ, “ภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาจังหวัดเลย”,
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๔๙).
๑๑
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ (วิรัตสุกอินทร์),การศึกษาภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตาม
หลักสัปปุริสธรรม๗, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์),บัณฑิตวิทยาลัย : , มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒
พระสุขสุวีโร (มีนุช), “ความสนใจต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ : ศึกษากรณีพระนิสิตมหา
จุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย ”, วิ ทยานิ พนธ์ สั งคมวิ ทยาและมานุ ษยวิ ทยามหาบั ณฑิ ต , (สาขาสั งคมวิ ทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘).
๑๓
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ (วิรัตสุกอินทร์), การศึกษาภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ ), บัณฑิตวิทยาลัย : ,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรม๗
ผลการศึกษาวิจัยภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่ามากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของพระ
สังฆาธิการจั งหวัดอุทัย ธานีตามหลั กสั ป ปุริ ส ธรรมโดยรวมไม่แตกต่าง ปฏิเสธสมมติฐ านที่ตั้งไว้
ทั้งหมดกล่าวคือพรรษาตาแหน่งการศึกษานักธรรมการศึกษาบาลีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาที่พึง
ประสงค์ของพระสังฆาธิการในอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ๑๔ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ” ผลการวิจัย พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตาแหน่งพระสังฆาธิการ จานวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ
การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระ
สังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามพระ
วินัยอย่างเคร่งครัด มีกองทุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุ สามเณร ดาเนินกิจกรรมบางอย่างภายในวัดอย่างมีระเบียบ
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ภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัด
ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

Buddhitst Leadership of Sangha Administrator Monks
Affecting of Temple Management in Manorom District,
Chainat Province

พระกษิภัท ฐานิสฺสโร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการใน
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษา
แนวทางและข้อเสนอแนะการบริห ารจั ดการวัดของพระสั งฆาธิการในอาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ระดับภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดในอาเภอ
มโนรมย์ จั งหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๕)พิจารณาเป็น รายด้าน
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน (  = ๓.๖๒) ด้าน
บารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ(  = ๓.๖๐) ด้านการบริหารและการปกครอง
(
= ๓.๕๒) ด้านการให้ความสะดวกในการบาเพ็ญกุศล (  = ๓.๔๕)
๒) การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิ การที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มี
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิเปรียญธรรม มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาเชิงพุทธที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จั งหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธที่มี
ผลต่อการบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการที่มี
ผลต่อกาบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ บาง
วัดมีปญหาเรื่องความสะอาดภายในวัด หรือบริเวณรอบนอกของวัด เนื่องจากไมมีการจัดเก็บที่ถูกวิธี
วัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่มี สภาพทรุดโทรม เนื่องจากไมมีการซ่อมแซม การประชุมแต่ละครั้ง
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มีระยะเวลาในการประชุมหางกัน นานเกิน ไป ทาใหขาดความต่อเนื่ องในการติดตามงาน การ
รวมศูนยกลางการปกครองไปที่เจาอาวาสเพียงผู เดียว ทาใหในบางครั้งการดูแลอาจไมทั่วถึงเทาที่
ควรผู ที่จะทาหนาที่ในการอบรมพระภิกษุ และสามเณรมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะในดานการเรียน
นักธรรม ทาใหตองไปเรียนที่วัดอื่น ที่มีความพรอมมากกวา
ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดใหมีการทาความสะอาดและปรับทัศนียภาพภายในและรอบ
นอกบริเวณวัดใหมีความสวยงาม รมรื่น เพื่อใหวัดเปนที่ที่รมเย็นสาหรับพระภิกษุ สามเณร และญาติ
โยมที่เขามาภายในวัด โบราณสถานและโบราณวัตถุถือวาเปนสิ่ งที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร
และบงบอก ถึงวัฒนธรรมและความเปนมาของชุมชนไดเปนอยางดี ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กรมศิลปกร เขามามีส วนรวมในการดูแล และซอมแซม เพื่อใหโบราณสถานและ โบราณวัตถุยังคง
อยูคูวัดต่อไป มีการจัดประชุมอย่างน้อย เดือนละครั้ง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการ ปฏิบัติงาน
และทาใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การกระจายอานาจการปกครอง ออกไปยังผู ที่มี
ส่วนรวมในการบริหารและการปกครอง เพื่อทาใหการบริหารและการปกครองมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนนักธรรมภายในวัด
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the buddhist leadership of
Ecclesiastical monks Officer toward the management of Temples in Manorom
District, Chainat Province 2) to compare the Buddhist leadership of Ecclesiastical
monks toward the management of temple in Manorom District, Chainat Province,
and 3) to study the problems, obstacles and suggestions for the Buddhist leadership
of Ecclesiastical monks toward the management of temple in Manorom District,
Chainat Province.
Results of the Research
1. Overall,the level of the Buddhist leadership of Ecclesiastical monks
toward the management of temple in Manorom District, Chainat Province was at the
high level (  = 3.55). When considering each aspect, sorting arithmetic mean from
highest to lowest were Education and training(  = 3.62), maintain and religion
property management, (  = 3.60), administrative management (  = 3.52) and
monastery’s activities(  = 3.45).
2. The comparison of the Buddhist leadership of Ecclesiastical monks
toward the management of temple in Manorom District, Chainat Province was
classified by individual factors. It is found that the sanghas were not significantly
different though there having different age, year of monkhood, education, degree of
Dhamma Scholar, and degree of Pali Scholar. While the differences inage of
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Sanghas shown that the mean satisfaction level was significantly different, thus
accepting the null hypothesis with statistical significance at the level of 0.05
3. The problems ofthe Buddhist leadership of Ecclesiastical monks toward
the management of temple in Manorom District, Chainat Province as follows : it
found that some temples were not clean and did not know how to organize and
tidy an inside and outside of temple, lack of maintaining and religious property, no
follows up after conferencing, center of administrative power was only the abbot
which was not good because each abbot had too many duties and could not take
care all of problems.
The suggestion for development of the Buddhist leadership of
Ecclesiastical monks toward the management of temple as follows: each temple
should decorate an atmosphere of temple more beautiful and keep a temple
clean, ask for a organization such as Fine Arts Department look after and maintain
some historical monument in the temple, setting a meeting schedule at least once
a month for efficiency in management, decentralizing of management.

๑. บทนา

ในสังคมของประเทศไทยประกอบไปด้วยสถาบันทางสังคมหลายสถาบันแต่สถาบันที่มี
ความใกล้ชิดกับคนในสังคมมากที่สุดและเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมก็คือสถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันศาสนานั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ งต่อการ
ดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ เป็น ที่ย อมรั บกันโดยทั่ว ไปว่าประชาชนส่ว นใหญ่ของสั งคมไทยนั้นนับถือ
พระพุทธศาสนาถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติ ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึง ได้เข้ามี
บทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย พระสงฆ์จึงมีบทบาทสาคัญที่จะทา
หน้าที่เผยแผ่ความรู้ ธรรมะ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบได้เข้าใจและนาไปปฏิบัติ การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จึงมีความสาคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและดารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย คณะสงฆ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการทาหน้ าที่
เผยแผ่ สืบสาน และถ่ายทอดคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้
พุทธบริษัทได้นาเอาพระธรรมคาสั่งสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง
และสังคม การที่พระสงฆ์มีบทบาทหลักในการเผยแผ่พระธรรมคาสอนถือเป็นหน้าที่หลั กที่พระสงฆ์
ต้องทาให้ เกิดให้ มีขึ้น พระสงฆ์จ ะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อสร้างภาพลั กษณ์แห่ งความ
ศรั ทธา เลื่ อมใสให้แก่พุทธศาสนิกชนและเป็นแรงจูงใจให้ พุทธศาสนิกชนหั นมาเข้าวัดรักษาศีล
ปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในชีวิตและพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสสามารถที่จ ะดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข
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การบริหารเป็นสิ่งสาคัญต่อการบริหารดาเนินการขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมือชี้ถึง
ความสาเร็จและล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพ ในการดาเนินงานของ
ผู้บริหารนั้นจาเป็นต้องมีกระบวนการในการชักนาบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการทางานให้
ประสบความสาเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันตัดสินใจ
ร่วมกันปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จาเป็นในการบริหารงาน๓ประการคือทักษะด้านการ
ทางานทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะทางด้านความคิดนอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีหลักในการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายดังนั้นการดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการนาหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้
การบริหารจัดการวัดให้คงสถานะแห่งความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความสาคัญใน
ความรู้สึกของประชาชน จึงเป็นความจาเป็นที่เจ้าอาวาสต้องตระหนักให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะการ
ประคองศรัทธาของประชาชนในถิ่นที่นั้นๆ ตลอดถึงความรู้สึกรู้สึกของบรรพชนที่ให้ความเชื่อมั่น
อย่างสูงส่งมาแต่บรรพกาล จ้าอาวาสมีธุระ ภาระ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการวัด ทุกประการ
ล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถอันเป็นพิเศษของเจ้าอาวาสทั้งนั้น ดั้ง นั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
เจ้าอาวาส เป็นบุคคลและมีตาแหน่งพระสังฆาธิการเบื้องต้น ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงและความ
เจริญทางพระพุทธศาสนา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ฉ บั บ ใหม่ ขึ้ น ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่ อ คณะกรรมการท างานส าเร็ จ รั ฐ บาลจึ ง ได้ ต รา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ “โดยที่การจัดดาเนินกิจการคณะสงฆ์
มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอานาจดาเนินการด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการถ่วงดุลอานาจเช่นที่ เป็นอยู่
ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการดาเนินกิจการ
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการ
คณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอานาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
พระพุทธศาสนา”
การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารดีศาสนาก็มี ความ
เจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่ง
งานมอบอานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ ฝ่ายบริหารระดับต่างๆรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของ
ตนและพัฒนาการในด้านต่างๆเพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีอานาจรัฐและจารีตประเพณี
เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่า เป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะ
สงฆ์ใน ๖ ด้านคือด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้าน
สาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ให้ดาเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎหมาเถร
สมาคม มติ ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการวัดของพระสั งฆาธิการใน
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ดาเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกานวิจัยคือ พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท จานวน ๑๔๖ รูป จากประชากรจานวนพระสงฆ์๒๓๑ รูปโดยการคานวณจากสูตรทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๙๐๘ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และนาเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการ
แจกแจงความถี่ของผู้ตอบคาถามปลายเปิด และการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative .Research)
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth.Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน
๗ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

๔. ผลการวิจัย

ระดับ ภาวะผู้น าเชิงพุทธของพระสั งฆาธิ การที่มีผลต่อการบริห ารจั ดการวัดในอาเภอ
มโนรมย์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
ระดับ ภาวะผู้น าเชิงพุทธของพระสั งฆาธิการที่มีผลต่อการบริห ารจัดการวัดในอาเภอ
มโนรมย์ จั ง หวั ด ชั ย นาทโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =๓.๕๕)พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอน(  =๓.๖๒)ด้าน
บารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ (  =๓.๖๐)ด้านการบริหารและการปกครอง(  =๓.๕๒)
ด้านการให้ความสะดวกในการบาเพ็ญกุศล(  =๓.๔๕)
การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
วัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่ มีพรรษา
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิเปรียญธรรม มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิง
พุทธที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธ
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สมมติฐานการวิจัยส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในภาวะผู้นาเชิงพุทธ
ของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัด

๕. อภิปรายผล

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท” มีประเด็นการอภิปลายผล ดังนี้
ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน พบว่าภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิการที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทมีระดับภาวะผู้นาเชิงพุทธต่อการบริหาร
จัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับภาวะผู้นาเชิงพุทธของ
พระสังฆาธิการที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน
ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาต่อการการบริหารจั ดการวัดของพระสังฆาธิการ ใน
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาเปรียบเทียบ
โดยจาแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา
นักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีระดับภาวะผู้นาต่อการการบริหารจัดการวัด
ของพระสังฆาธิการในอาเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีระดับภาวะผู้นาต่อการการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

๖. ข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้

ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) เจาอาวาสควรเรง สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหเกิดการจัดทาทะเบียนครุ
ภัณฑตางๆ ภายในวัด เพื่อใหทราบจานวนครุภัณฑตางๆ ภายใน
๒) เจาอาวาสควรกาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ในการบริหารงานหรือการประชุมทุกครั้ง
เพื่อใหการทางานเปนระบบและสามารถรับมือกับ สถานการณต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวด
เร็วตลอดจนสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหสอดรับกับสภาพความเปนจริงได
๓) เจาอาวาสควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด การเรียนรู ทั้งในแผนกธรรม บาลี สามัญ
และความรูเทคนิควิธีการในดานอื่นๆ อันจาเปนตอการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษา
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๔) เจาอาวาสควรใหความส าคัญใน เรื่องการหุความสะดวกในการบาเพ็ญกุศลเปนน
พิเศษเพราะถือวาเปนเรื่องที่ใกลชิดและมีผลตอความรูสึกของพุทธศาสนิกชนที่เขามาภายในวัด ซึ่ง
หากวัดใดมีการจัดการที่ดี มีความสะดวกเอื้อตอการบาเพ็ญกุศลตางๆ ญาติโยมก็ จะนิยมเขาวัดนั้น
ซึ่งหากมีญาติโยมหรือผูมีจิตศรัทธาเขามาในวัดมากก็จะทาใหวัดมีความเจริญ ตามไปดวยเชนกัน
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) ควรนาผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการศึกษาภาวะผู้นาเชิงพุทธของพระสังฆาธิ
การที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัด ในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และความเรียบร้อยดีงามตามกฎของมหาเถรสมาคมที่ได้กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน
๒) ควรน าปั ญหาและอุ ปสรรคที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษานี้ ม าประชุ ม เพื่ อ ปรึก ษาหารือ เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่โดยให้ทุกวัดภายในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของ
อาเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการในการบริหารจัดการวัดในอาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาทให้เข้าการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมือง และสถานการณ์ปัจจุบัน
๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่ส งผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เจาอาวาส
เพื่อทาใหทราบถึงปจจัยที่มีความสาคัญตอประสิทธิภาพการบริหารซึ่งจะมีช วยให เกิดการกระตุ
นหรือความตองการพัฒนาประสิทธิภาพตอไป
๒. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต อประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เจ้า
อาวาส เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู มีสวนสาคัญที่จะทาใหพระพุทธศาสนา ยั่งยืน
อยูไดสืบไป
๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของเจาอาวาสในทุกภาค เพื่อก่อ
ใหเกิดการเปรียบเทียบและกระตุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานของ เจาอาวาส
ใหสูงขึ้น อันจะสงผลดีตอวัด ชุมชน และสังคม
๔. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจาอาวาสในดานตางๆ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานคณะสงฆ
๕. ควรมีการศึกษาและวิเคราะหหลักธรรมตางๆ ที่สามารถนามาประยุกตใชกับ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจาอาวาสในการบริหารกิจการคณะสงฆ
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คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ
อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

Quality of Public Service In Takhro Police Station
Phaisali District Nakhonsawan Province
เกรียงไกร พิมพ์สวรรค์

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานี ตารวจภูธ รตะคร้ อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒ )เพื่อเปรี ย บเทียบความคิดเห็ น ของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้ออาเภอไพศาลีจังหวัด
นครสวรรค์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓)เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
การให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า
๑)ระดับคุณภาพการให้ บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก(  = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา(  = ๓.๙๙)ด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า(  = ๓.๘๘)ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง(  = ๓.๘๐)ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ(  =๓.๗๘)และด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค(  = ๓.๗๕)
๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้ออาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าประชาชนที่มี
อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ
๐.๐๕ จึ งยอมรั บสมมติฐ าน ส่ว นประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน
๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้ออาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์พบว่าในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจมีการ
เลือกปฏิบัติโดยให้บริการกับประชาชนที่คุ้นเคยก่อนการให้บริการล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดนัดไว้ขาด
การเอาใจใส่ในการให้บริการและไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ตามความต้องของประชาชนได้อย่าง
ชัดเจน
คาสาคัญ: คุณภาพ, การให้บริการประชาชน
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study level of quality of public
service in Takhro Police Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province. 2) to
compare the opinion of the people toward the quality of service in Takhro Police
Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province by classifying on the personal
factorsand 3) to study problems, barriers and suggestions for the public service of
Takhro Police Station Phaisali District Nakhonsawan Province.
Results of the Research
1. The level of quality of Public Service in Takhro Police Station Phaisali
District Nakhonsawan Province found that the overall was at high level (  = 3.85).
When consider by arrange in the order of satisfactory, sorting arithmetic mean from
highest to lowest were the timely service (  =3.99), the progressive service
(  =3.88), the continuous service (  =3.80), the ample service (  =3.87), and the
equitable service (  =3.85).
2. For the comparison of the people’s opinion toward quality of public
service in Takhro Police Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province by
classifying the personal status, it was found that the people having different age
had different opinion toward the quality of public service in Takhro Police Station,
Phaisali District, Nakhonsawan Province at 0.05 of statistical significance. The
hypothesis is accepted. However, the people having different sex, educational
degree, and occupation had no different opinion toward the public service quality.
3. The problems that toward the quality of public service in Takhro Police
Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province as follows: the servicing of the
policeman discriminated people by serve acquaintance first, service very slow and
document not be on time, lack of paying attention to people and cannot response
in some questions as people want to.
Keywords: Quality, Public Service

๑. บทนา

กิจการตารวจได้ก่อกาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ โดยพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น ๔ เหล่า
เรียกว่า "จตุสดมภ์" ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา และพร้อมกันนี้ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีการตารวจขึ้น โดย
ให้ขึ้นอยู่กับเวียง อันมีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายก อัครมหาเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๐๕ สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพัฒนากิจการ
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ตารวจให้รุ่งเรืองทัดเทียมตามสากลอารยประเทศ เช่น โปรดให้มีการปรับปรุงเครื่องแบบตารวจโดย
ยึดตามแบบตารวจอังกฤษและทรงให้เรียกชื่อกองตารวจนี้ว่า “กองโปลิสคอนสเตเบิล ”สมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ปรับปรุงกิจการตารวจนอกจากได้ขยาย
งานตารวจนครบาลก็ได้พยายามขยายการตารวจไปยังหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคตามลาดับ
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานตราพระแสงโล่เขนประกอบที่มุมธงประจาตารวจภูธรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๓ อันเป็นที่มา
ของสัญลักษณ์ตราประจาตารวจสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันและทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ
รวม กรมตารวจภูธรและกรมพลตระเวนเป็น“กรมตารวจ” เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ จึงถือ
เป็นวันสถาปนากรมตารวจในปัจจุบัน ได้มีการปรับโอนกรมตารวจมาขึ้นอยู่กระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งเป็น “สานักงานตารวจแห่งชาติ” โดยมีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสานักนายกรัฐมนตรี๑ มีการ
แบ่งส่วนราชการออกไปเป็น ๒ ส่วน คือ สานักงานผู้บังชาการตารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการ
หรือกองกากับการ ๒ โดยมีสถานีตารวจหรือที่ประชาชนเรียกกันว่า โรงพัก ทาหน้าที่ให้บริการแก่
ประชาชน ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจต้องเข้าไปสัมผัสกับประชาชน โดยการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่
ได้รั บ ความเดือดร้ อนเสี ย หาย และต้อ งการได้รับ ความเป็น ธรรมในรูป แบบต่างๆกัน โดยในการ
ให้บริการประชาชนของสถานีตารวจยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางมีการปรับเปลี่ยนระบบและ
วิธีการปฏิบัติงานให้สั้นและกระชับ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
เสร็จสิ้น ณ จุดเดียวบนสถานีตรวจหรือ ณ จุดให้ บริการในพื้นที่มีหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมงต่อวันและตลอด ๗ วันต่อสัปดาห์๓
สานั กงานตารวจแห่ งชาติเป็น หน่ว ยงานบังคับ ใช้กฎหมายพร้อมให้บ ริการและรับ ใช้
ประชาชนตามอานาจหน้าที่อย่างรวดเร็วโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจประจ าสถานี ต ารวจต่ า งๆนั้ น ต้ อ งสั ม ผั ส กั บ ประชาชน
ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนย่อมจะรักและศรัทธาแต่ถ้าการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ดีประสิทธิภาพต่าประชาชนย่อมเสื่อมศรัทธาและสังคมไม่ยอมรับงานของตารวจซึ่งลักษณะ
ของการปฏิ บัติงานในด้านต่างๆโดยรวมแล้วก็คือเรื่อง“การให้ บริการประชาชน”นั่นเอง๔ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อธิบายคาว่า “ตารวจ”ไว้ในคารวมของคาว่า “พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจ”ว่าหมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่รักษา
๑

หน้า ๙-๑๓.

๒

กองบรรณาธิการ, “๑๓ตุลาฯวันตารวจไทย”, ตารวจเพื่อมวลชน,ปีที่๑ฉบับที่๒ (ตุลาคม ๒๕๕๐),

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ
ประชาชน)ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
๔
ประมวลระเบียบการตารวจ, “ว่าด้วยระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี” เล่ม ๒ ตอน ๑ ประเภท
บริหาร,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ตารวจ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒๖.
๓
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ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและระบุอานาจไว้ว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพ.ศ.๒๔๗๘ กาหนดอานาจหน้าที่ของไว้ดังนี้
๑. ตารวจเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบของประชาชน
๒. ตารวจเป็นพนักงานสอบสวนย่อมมีอานาจสอบสวนคดีอาญาภายในเขตอานาจของตน
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทย
๓. อานาจการจับกุมผู้กระทาผิดในคดีอาญา อาจเป็นทั้งในกรณีที่มีหมายค้นและไม่มี
หมายจับรวมถึงการค้นตัวในที่สาธารณสถาน
๔. อานาจควบคุมตัวผู้กระทาผิดที่ถูกจับไว้ได้ตามกาหนด เวลา ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
๕. อานาจตรวจค้นเคหสถาน ที่อยู่อาศัย และสานักงานของบุคคลอันเป็นที่รโหฐานตาม
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ในปั จ จุ บั น ด้ ว ยสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง อย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งไร
พรมแดนเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิดมีคดีความต่างๆและปัญหาอาชญากรรม
เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ เจ้าหน้าที่ตารวจจึงต้องมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยโดย
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพราะในปัจจุบันนั้น
ผู้กระทาความผิดจะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการ
กระทาความผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องตามให้ ทัน แต่เป็นเรื่องปกติที่มี
ข้าราชการตารวจบางส่วนอาจจะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับปล่อยปละ
ละเลยเข้าไปมีส่วนเรียกรับผลประโยชน์แก่ผู้มีอิทธิพล หรือผู้กระทาผิดกฎหมายจนทาให้ภาพลักษณ์
ของสานักงานตารวจแห่งชาติและข้าราชการตารวจโดยรวมเกิดความ เสียหาย เสื่อมศรัทธา ขาด
การยอมรับจากประชาชน และเกิดกระแสสังคมต่อต้านในการปฏิบัติงานตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่
ทั่วไป เป็นเหตุให้ประชาชนไม่ชอบการให้บริการ และไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งยังไม่พอใจ
การวางตัวของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ความไม่เชื่อถือในตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ
ว่าจะช่วยจัดการกับปัญหาของตนได้การวางตัวของเจ้าพนักงาน และความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ
หน้าที่

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการจากสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอ
ไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์จานวน ๒๒๗ คน สุ่มจากประชากร คือ ประชาชนจานวน ๕๒๖ คน๕โดย
การใช้ สู ต รของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มูล เป็ น
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๘๔๐ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
(Frequency)ค่ า ร้ อ ยละ(Percentage)หาค่ า เฉลี่ ย (Mean)และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test)และการทดสอบค่าเอฟ(F-test) ด้ว ยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)คาถามปลายเปิด
นาเสนอเป็ นบทความเรีย งประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ ตอบ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (Key Informants)จานวน ๘ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

๔. ผลการวิจัย

๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จานวน
๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓ มีอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ มี
ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔ และมีอาชีพรับจ้าง/
เกษตรกรรม จานวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕
๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธร
ตะคร้ออาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๔) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้
๑) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
๕

งานนโยบายและแผน,บรรยายสรุปของสถานีตารวจภูธรตะคร้ออาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ.๒๕๕๖, หน้า๓.
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การให้บริการอย่างเสมอภาคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒) ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
การให้บริการอย่างทันเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๙ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๓) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
การให้บ ริ การอย่างเพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  =๓.๗๘ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  = ๓.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๕) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
การให้บริการอย่างก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึ กษาค้ นคว้ าข้ อมู ล การวิ จั ยเรื่ องคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
๕.๑ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวนิดาด้วงอินได้ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพการให้บริการของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
สันกาแพงจังหวัดเชียงใหม่พบว่าคุณภาพการให้บริการของสานักงานพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมมี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากประชาชนมีความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ในทุกด้าน
๕.๒ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้ออาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นรายด้าน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

75

๑. ด้านการให้บริ การอย่างเสมอภาค ผลการวิจัย พบว่าประชาชนมีความคิดเห็ นต่อ
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสถานี ต ารวจภู ธ รตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จั งหวัด นครสวรรค์ ด้า นการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคทุก
ข้อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิ กา ตรีรัตน์ ได้ทาการศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบก อาเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบ ลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเห็น ว่าคุณภาพการให้บ ริการในภาพรวมและรายด้านของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบก อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการ
ให้บ ริการขององค์การบริ หารส่ว นตาบลหนองบกด้านการตอบ สนองความต้องการของผู้มารับ
บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑
๒. ด้ า นการให้บ ริ ก ารอย่ า งทั น เวลา ผลการวิ จัย พบว่ า ประชาชนมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อ
คุณภาพการให้ บ ริ การของสถานี ตารวจภูธ รตะคร้ อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
ให้บริการอย่างทันเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา อยู่ใน
ระดับ มาก ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของเพชรทม ฟองทาทาการวิจั ยเรื่อ ง ความพึ งพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการของสถานีตารวจภูธรกิ่งอาเภอแม่ ออน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง
ความพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตารวจ ในด้านการให้บริการทั่วไป อยู่ใน
เกณฑ์ เฉลี่ยโดยรวมไดดูแลเอาใจใสตอประชาชนเป็นอย่างดี เต็มใจให้ บริการแกประชาชนอย่าง
สุภาพอ่อนโยน จัดให้ มีป้ายแสดงรายชื่อ แผนกงาน ไวอย่างชัดเจน พรอมทั่งไดจัดให้ มีบัตรคิว ไว
สาหรับประชาชน อย่างเพียงพอและเจาหน้าที่ตารวจมีการแต่งกาย สะอาดเรียบร้อยสมกับเป็นผู
พิทักษ์สันติราษฎร์
๓. ด้ า นการให้บ ริ การอย่ า งเพียงพอ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
การให้ บ ริการอย่ างเพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก แสดงให้เห็ นว่าคุณภาพการให้ บริการ
ประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชล สมพันธ์ ได้ศึกษา เรื่องการประเมิน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ล าพู น ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ดั ง นี้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีความคิดเห็น
ของประชาชนต่ อการให้ บ ริ การของส านั กงานที่ดิ นจั งหวัด ล าพูนโดยรวมมี คุณ ภาพสู งมากเมื่ อ
พิจารณาคุณภาพบริการแต่ละด้าน พบว่าด้านประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ด้านความเสมอภาค ด้าน
ความเป็น ธรรม ด้ า นสนองตอบความต้ อ งการ ด้ า นความสะดวกสบายและด้ า นความพร้ อ ม
ให้บริการ มีระดับคุณภาพการให้บริการสูงมาก ส่วนด้านความทั่วถึง ด้านสนองตอบความพึงพอใจ
และด้านความต่อเนื่องมีระดับคุณภาพการให้บริการสูง ปัจจัยทางด้านการศึกษาและอาชีพไม่มี
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ความสั มพั น ธ์ กั บ ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บริ การของส านัก งานที่ดิ น จัง หวั ด ล าพู น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากรับบริการของสานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน แบ่งเป็นด้านอาคารสถานที่
คือ ที่จอดรถมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งระบบการจอดรถไม่เป็นระเบียบ
ด้านการให้บริการเป็นไปด้วยความล่าช้าสาหรับปัญหาอื่น ๆ คือ ประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมด้านเอกสารและขั้นตอนการทางาน
๔. ด้ า นการให้บ ริ การอย่ า งต่ อเนื่ อง ผลการวิจั ย พบว่ า ประชาชนมี ค วามคิด เห็ น ต่ อ
คุณภาพการให้บ ริการของสถานี ตารวจภูธ รตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่
ในระดับมากซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของ จ าเริ ญ สุภ าค า ไดทาการวิ จั ย ความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบริการงานสอบสวนศึกษาเฉพาะกรณีส ถานีตารวจภูธ ร อำเภอเมือ ง จังหวัด
เชีย งใหมมาเปแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนในด้านการ
สอบสวนในด้านความพึ ง พอใจของประชาชนที่ม ารั บ บริ ก ารงานสอบสวนว่ามีค วามพอใจต่ อ
การให้ บ ริ ก ารของเจาหน้ า ทีง่ านสอบสวนโดยเจาหน้ า ที่ฝ่ า ยสอบสวนสามารถให้ คำแนะนำที่
ถู ก ต้ อ งชั ด เจน สามารถติดต่อไดสะดวกและมีกระบวนการทางานที่รวดเร็วกวาเดิมอีกทั้งยังมีการ
อานวยความสะดวกทั้งดานสถานีสิ่ งอานวยความสะดวกไวทาให้ ประชาชนที่ม ารับ บริการงาน
สอบสวนซึ่งสงผลดี ตอประชาชนที่มารับบริการ
๕. ด้ า นการให้ บริ การอย่า งก้า วหน้า ผลการวิ จัย พบว่า ประชาชนมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสถานี ต ารวจภู ธ รตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จั งหวัด นครสวรรค์ ด้า นการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าอยู่ใน
ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสานักงานเทศบาลตาบลเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ากระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฎร พบว่า สานักงานเทศบาล
ตาลงเชียงดาวมีการกาหนดขั้นตอนแต่ละงานผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนเป็นไปตามลาดับของงาน
ทาให้ได้รับการบริการได้ถูกต้องขั้นตอนการปฏิบัติเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ขณะเดียวกันยัง
ประสบปัญหาด้านประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในกระบวนการให้บริการ และการจัดเตรียมเอกสาร
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า เจ้าหน้ าที่ผู้ประปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็น
อย่างดีและสามารถให้ปรึกษา/ชี้แจงช่วยแก้ปัญหาตอบข้อขัดข้องใจได้ ให้การบริการด้วยความ
เรี ย บร้ อย มี ความเสมอภาคในการให้ บ ริการ ด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก พบว่ า ส านั กงาน
เทศบาลตาบลเชียงดาวมีสถานที่ให้บริการที่ สะอาด เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ พอเพียง อุปกรณ์
การบริการงานทะเบียนที่มีความทันสมัย ขณะเดียวกันยังประสบปัญหาด้านสถานที่ให้บริการที่ต้อง
อาศัย พื้นที่ของที่ว่าการอาเภอเชีย งดาว และสถานที่ให้บริการแคบ ด้านระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านประชาชนบางส่วนยังไม่
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เข้าในกระบวนการ และวิธีการมารับบริการงานทะเบียนราษฎรความพึงพอใจของประชาชนในการ
รับบริการงานด้านทะเบียนราษฎร พบว่า ประชาชนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เพราะประชาชน
สามารถได้รับบริการที่รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เรียกรับผลประโยชน์
จากประชาชนสาหรับ แนวทางการส่งเสริมการให้บริการงานทะเบียนราษฎรประชาชนผู้รับบริการ
๕.๓ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้ออาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาวิจัยเรื่ อง “คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจภูธรตะคร้อ
อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ”ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอในการแก้ไขซึ่ง
จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค คือ
๑) ด้ า นการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเสมอภาคพบว่ า ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนของสถานี
ตารวจภูธรตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ยังเลือกปฏิบัติงานโดยให้บริการกับ
ประชาชนที่คุ้นเคยก่อนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอคติต่อประชาชนที่ผู้มาใช้บริการโดยไม่ยึดกฎหมาย
และระเบียบของหน่วยงาน
๒) ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา พบว่า เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานล่าช้าและให้การบริการ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนดนัดไว้มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ไม่ชัดเจนทาให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเสียเวลาล่าช้าสับสนและเบื่อหน่ายจนเกิดทัศนะคติที่ไม่ได้ต่อการบริการ
๓) ด้ านการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเพีย งพอ พบว่า มี เอกสารสิ่ ง พิม พ์ป ระชาสั มพั น ธ์ไ ม่เ ป็ น
ปัจจุบันต่อความเคลื่อนไหวของกฎหมายและแนวนโยบายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ คาชี้แจง
แนะนาเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อยังไม่เพียงพอ
๔) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า การบริการขาดการเอาใจใส่ให้บริการล่าช้า
และไม่ทันต่อเวลาการให้บริการตามขั้นตอนของการรับเรื่องต่างๆจนเสร็จมีเวลาไม่ชัดเจน
๕) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ตาม
ความต้อ งของประชาชนได้ อ ย่า งชั ดเจนหน่ ว ยงานขาดบริ การด้ านอิ น เตอร์ เน็ ต ส าหรั บ บริ ก าร
ประชาชน
ข้อเสนอแนะ คือ
๑) ด้านการให้ บ ริ การอย่างเสมอภาค พบว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้ มาใช้
บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรมไม่มีอคติต่อประชาชนที่ผู้มาใช้บริการโดยยึดกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน
๒) ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา พบว่าเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาที่กาหนดนัด
ไว้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้คาแนะนาและชี้แจงเสริมเพิ่มเติมถึงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานก่อนการให้บริการ
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๓) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่าควรจัดเอกสารสิ่งพิมพ์ให้ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ คาชี้แจงแนะนาเพื่อความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อ
๔) ด้านการให้ บ ริการอย่ างต่อเนื่อง พบว่าเจ้าหน้าที่ควรมีความตั้งใจเอาใจใส่ ในการ
บริการ ให้การบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้คาแนะนา
และชี้แจงถึงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของเรื่องต่างๆ
๕) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า ควรมีการอบรมความรู้ในเรื่องกฎหมายและ
ขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ชัดเจน ควรเพิ่มบริการด้านอินเตอร์เน็ตสาหรับบริการประชาชน
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ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

The Effectiveness Insangha Administration of
Administrative Monksat Nongphai District, Phetchabun Province
พระมนู สนฺตจิตฺโต
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ตามความคิดของพระสงฆ์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) โดยเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์ในหนองไผ่ จานวน ๒๔๔ คนซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูลโดย (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) หาค่าเฉลี่ ย (mean)และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี ่ ย เป็ น รายคู่ โ ดยวิ ธี
ผลต่ า งนั ย สาคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significant Different : LSD.) และการวิ จั ย เชิ ง
คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)
และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากลุ่มตัว อย่างที่มีอายุ ต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่
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จัง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๕ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐ านที่ตั้ งไว้ ส่ ว นกลุ่ มตัว อย่ างที่ มี พรรษา วุ ฒิ การศึกษานักธรรม วุ ฒิ การศึ กษาบาลี วุ ฒิ
การศึกษาสามัญ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน
๓) ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้ านการปกครองคณะสงฆ์พระสังฆาธิการควรมีการ
กระจายงานให้ พระภิกษุที่อยู่ในการปกครองช่วยดูแลงานหรือกิจการต่างๆ ภายในวัดเพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระงานด้านต่างๆแล้วเสร็จตามภาระกิจเป็นที่เรียบร้อยและควรมีการจัดอบรมสั่งสอน
พระภิกษุสามเณรด้านข้อวัตรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลั กพระธรรมวินัยโดยให้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็น
ประจ า ด้ า นการปกครองตามพระธรรมวิ นั ย พระสั ง ฆาธิ ก ารควรให้ พ ระภิ ก ษุ ใ นสั ง กั ด วั ด ลง
อุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน อย่างเคร่งครัดให้เป็นระเบียบ และควรจัดทาบัญชีรับ จ่ายในวัดอย่างเป็นระบบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้านการปกครองตามกฎมหา
เถรสมาคม พระสังฆาธิการควรควบคุมกากับดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัดและควรออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยให้ยึดและปฏิบัติกันอย่าง
เคร่งครัดด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดควรจัดทาทะเบียนประวัติพระภิ กษุสามเณรที่อยู่
ประจาวัดให้เป็นระบบเพื่อจะได้ตรวจสอบประวัติพระภิกษุที่อยู่ในการดูแลของพระสังฆาธิการในแต่
ละวัด
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, การปกครองคณะสงฆ์
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the effectiveness in the
Sangha administration of Administrativemonks at Nongphai District, Phetchabun
Province, 2) to compare the opinion of the monks towardsthe effectiveness in the
Sangha administration of administrativemonks at Nongphai District, Phetchabun
Province by classifying on the personal factors, and 3) to study the problems,
obstacles and suggestions for the Sangha administration of administrativemonks at
Nongphai District, Phetchabun Province.
This research applied the Mixed Methods Research consisting of the
qualitative and quantitative research. The sample was 244 monks living in Nongphai
District, Phetchabun Province. The tools of the research were questionnaire and inDepth interview from the key informants. The statistics for analysis data used
Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and F-test with One Way
ANOVA and Least Significant Difference: LSD.)
Results of the Research
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1. Overall,the opinion of the monks towardsthe effectiveness in the
Sangha administration of administrativemonks at Nongphai District, Phetchabun
Province was at the high level (  = 3.63). When considering each aspect, it was
found that the opinion of the monks towardsthe effectiveness in the
Sanghaadministration of administrativemonks at Nongphai District,
PhetchabunProvinceat the high level in all aspects.
2. The result of the comparison of the opinion of the sample towardsthe
effectiveness in the Sangha administration of administrativemonks at Nongphai
District, PhetchabunProvincefound that the sample having the different age had
the different opinion towardsthe effectiveness in the Sangha administration of
administrative monks at Nongphai District, Phetchabun Province at 0.05 of statistical
significance. Therefore, the hypothesis was accepted. However, the sample having
the different year, degree of Dhamma education, degree of Pali education and
degree of General education had no the different opinion towardsthe effectiveness
in the Sangha administration of administrative monks at Nongphai District,
Phetchabun Province.
3. The problems, obstacles, and suggestions for the effectiveness in the
Sangha administration of administrative monks at Nongphai District,
PhetchabunProvincewere that the Ecclesiastical monks should decentralize the
work to the monks under the government to help the work or the activities within
the temple to lighten the load, train the monks and the novices in the suitable
regulations according to the Dhamma-Vinaya. For the government in the DhammaVinaya, theadministrative monks should give the monks in the temple giving a
recitation every half a month seriously and make the account in the temple
systematically to be translucent and verifiable. For the government in the law of
the Sangha Supreme Council of Thailand, the administrative monks should control
and look after the monks and the novices to conduct in the Dhamma-Vinaya
seriously and set the regulations in the living together. For the government in the
regulations of the temple, the administrative monks should arrange the records of
the monks and the novices in the temples systematically to verify the records of
the monks under the government of the administrative monks in each temple.
Keywords: Effectiveness, sangha Administration
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๑. บทนา

ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาโดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นได้มีต่อเนื่องมา
ตั้งแต่สุ โขทัย ดังนั้น พระพุทธศาสนามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
บทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจและอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามให้กับผู้คนในสังคมตลอดจนการ
ให้ความอนุเคราะห์ที่เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะตามความต้องการของประชาชนอีกทั้งมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาให้กับสังคมให้แก่ประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีนอกจากนี้พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์
ยังมีบทบาทสาคัญสูงมากต่อการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านพร้อมกับการพัฒนาชุมชน
กล่าวคือบทบาทในการเผยแพร่หลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ชาวบ้านแล้วพระสงฆ์ยังให้การศึกษาแก่บุตรหลานของชาวบ้านโดยการสั่ง
สอนและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งช่ว ยสอนหนังสือแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆการ
สงเคราะห์ชาวบ้านที่ยากจนการสนับสนุนกิจการต่างๆที่เป็นส่วนรวมของประชาชนการรักษาผู้ป่วย
ตามความสามารถของแต่ละท่านการให้คาแนะนาในการประกอบอาชีพหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับชาวบ้านเป็นต้น
ในสังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆ์เป็นผู้นาทางด้านจิตใจและเป็นศูนย์รวมความ
เคารพนับถือเนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์และเป็นผู้เสียสละ
บาเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจและที่สาคัญที่สุดคือเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้มี
สติปั ญญารอบรู้ วิช าการต่างๆ เหนื อกว่าชาวบ้ านสามารถเป็ น ที่ป รึ กษาแนะนาชาวบ้ านในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ การปกครองวัดเพื่อให้มีประสิทธิผลนั้น นักปกครองหรือเจ้าอาวาสจะต้องมี
หลั กเกณฑ์ ห รื อ ทฤษฎีที่เ ป็ น เสมือนเป็ น ตัว ชี้ วัดการปกครองเบื้องต้ นการปกครองหมายถึ งการ
ปกครอง (Goverment)
การดู แ ลรั ก ษาหมู่ ค ณะและการด าเนิ น งานหรื อ การจั ด การ
(Mannagement) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์กรต่างๆให้สาเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย
(Policy) และวัตถุประสงค์ (Purposes/Objectives) ขององค์กรหรือวัดนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) การปกครององค์กรหรือวัดต่างๆจึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปกครอง
บังคับบัญชา (Supervision and Control) การจัดการ (Administrative Measurement) ก็คือ
"ประสิทธิภาพ" (Efficiency)และประสิทธิผล (Effectiveness)
การปกครองกิจการคณะสงฆ์โดยปกครองตามหลักภาวะผู้นาก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นาที่มีหน้าที่ในการดูแลปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหาจากภายใน
และภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถปกครองกิจการคณะสงฆ์ ให้รอด
พ้นจากภัยต่างๆได้ จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว
พระมหากัสสปะเป็นพระสาวกสาคัญยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธานใหญ่ในการ
ทาสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้าสัตตบรรณในเขาเวภาระ เขตกรุงราชคฤห์๑ และหลังจากสังคายนาพระ
ธรรมวินัยครั้งที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระมหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนา ๙ สาย
๑

สง่า หล่อสาราญ, ตานานพระพุทธสาวก, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗.
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และประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวนั้นด้วย ๒ ทาให้ พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย เช่นเดียวกับการปกครองคณะสงค์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งมีการจัดโครงสร้างการปกครองและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่ง
มี จ อมพลสฤษดิ์ ธ นะรั ช ต์ เ ป็ น นายกรั ฐ มนตรี ที่ มุ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการปกครองคณะสงฆ์ ใ ห้
สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศของจอมพลสฤษดิ์ ที่นิยมการรวบอานาจการตัดสินใจ
เด็ดขาดไว้กับผู้นาที่เข้มแข็งจอมพลสฤษดิ์เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กาหนดให้มีการ
ถ่วงดุลอานาจกันนั้นนามาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเห็น
ว่าการแยกอานาจบั ญชาการคณะสงฆ์ออกเป็ น ๓ ทาง คือ สังฆสภา คณะสั งฆมนตรี และคณะ
วินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นระบบที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการ
ดาเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคและล่าช้าด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะรัฐมนตรี
จึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นในพ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อ
คณะกรรมการทางานสาเร็จ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยคาแนะนา
และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
คื อ “โดยที่ ก ารจั ด ด าเนิ น กิ จ การคณะสงฆ์ มิ ใ ช่ เ ป็ น กิ จ การอั น แบ่ ง แยกอ านาจด าเนิ น การด้ ว ย
วัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอานาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบันและโดยระบบเช่นว่านั้นเป็น
ผลบั่ น ทอนประสิ ท ธิ ภ าพแห่ ง การด าเนิ น กิ จ การจึ ง สมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เสี ย ใหม่ ใ ห้ ส มเด็ จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอานาจกฎหมาย
และพระธรรมวินัยทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา”
การปกครองของพระสังฆาธิการจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและ
จะต้องมีคุณลั กษณะคื อผู้ น าต้องมี คุณสมบั ติเช่น มีส ติปั ญญาความดีง ามความรู้ความดีง ามและ
ความสามารถของบุคคลที่ชักนาให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและ
ลักษณะผู้นาที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก ๓ ประการคือมองกว้างคิดไกลและใฝ่สูงตลอดจน
ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคนและสังคมต่อไป๓ สมดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้าพระมงคลเทพมุนี (สดจนฺทส
โร) ได้กล่าวแก่ศิษยานุศิษย์ว่าวัดจะเจริญดีมีความมั่นคงมีการพัฒนาและมีสันติสุขแก่วัดและสังคมก็
ด้วยเหตุปัจจัย๔ประการได้แก่ . มีสมภารดีคือมีพระภิกษุเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้นาผู้
ได้อบรมตนตามพระธรรมวินัยดีตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรมีสติปัญญาสามารถปกครองพัฒนาดูแล
รักษาพระภิกษุสามเณรในวัดให้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดี ๒. มีธรรมดีคือมีการศึกษาอบรมทั้งปริยั ติ
๒

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
ปัญญา, ๒๕๓๒), หน้า ๙.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นาความสาคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ
,(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า๓ - ๓๒.

84

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

สัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมคือปฏิบัติไตรสิกขาดีเพื่อความถึงปฏิเวธสัทธรรม๓. มีพระดีมีเจดีย์คือปูชนีย
วัตถุสาคัญได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และแม้รูปเหมือนของบุรพาจารย์ผู้ทรง
คุณธรรมสูงและ๔. มีวัดดีคือมีบริเวณวัดที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสงบร่มรื่นสัปปายะเหมาะ
แก่ที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนผู้ประสงค์ศึกษาหาความรู้มาบาเพ็ญกุศลคุณความดีได้แก่
ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลให้เกิดความสงบสุขทางใจ๔
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่คณะสงฆ์ภาค ๔ คือ
กาแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์ ซึ่งทางผู้วิจัยจะทาการวิจัยประสิทธิผลในการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจะศึกษาประสิทธิผลในการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัดแต่ละพื้นที่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาในการจัดการ
จากสภาพความแตกต่างทางการปกครองของพระสังฆาธิการดังกล่าวข้างต้นเป็นสาเหตุ
จูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่มีต่อ
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อใช้ข้อที่ค้นพบ
เป็ น แนวทางในการพัฒ นาแก้ไขปรั บ ปรุงและเสนอแนะประสิ ทธิผ ลของพระสั งฆาธิการที่เป็น ที่
ต้องการสงฆ์อันเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่พระพุทธศาสนาและ
สังคมไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ตามความคิดของพระสงฆ์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัย เชิ งสารวจ
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์ในหนองไผ่ จานวน ๒๔๔ คนซึ่ง
ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
(frequency) ค่ าร้ อยละ (percentage) หาค่ าเฉลี่ ย (mean)และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
๔

๒๘๒ - ๒๘๓.

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัยชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมพิมพ์, ๒๕๔๘),หน้า
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(standard deviation) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance) แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี ่ ย เ ป็ น ร า ย คู ่ โ ด ย วิ ธ ี ผ ล ต่ า ง
นั ย สาคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least Significant Different : LSD.) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท

๔. ผลการวิจัย

๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๖ - ๔๕ ปี มีจานวน ๑๑๓ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๓๑ มีพรรษาระหว่าง ๕ - ๑๐ พรรษาจานวน ๑๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๒ มีวุฒิ
การศึกษานักธรรมเอกจานวน ๑๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๔ ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรมจานวน
๑๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๕ และมีวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม.๑ – ม.๓จานวน ๙๖ รูป,
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔
๔.๒ ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๓ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปได้ดังนี้
๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕
๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการ
ปกครองคณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗
๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการ
ปกครองคณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕
๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการ
ปกครองคณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๔
๔.๓ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการแก้ไข
ซึ่งจาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

ปัญหา อุปสรรค คือ
๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์พบว่า พระสังฆาธิการบางรูปไม่กระจายงานให้ พระที่อยู่ใน
การปกครองช่วยดูแลงานหรือกิจการต่างๆ ภายในวัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานด้านต่างๆการ
อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรด้านข้อวัตรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยปฏิบัติไม่เป็น
ประจา
๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินั ยพบว่า พระสังฆาธิการให้พระภิกษุในสังกัดวัดลง
อุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน แต่การการปฏิบัติของพระสงฆ์ในวัดปฏิบัตินัอยลงพระ
สังฆาธิการไม่ได้จัดทาบัญชีรับ-จ่ายในวัดอย่างเป็นระบบทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อคฤหัสถ์
๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พบว่า พระสังฆาธิการควบคุมดูแลพระภิกษุ
สามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแต่พระภิกษุบางรูปปฏิบัติกันน้อยลง พระสั งฆาธิการออก
กฎระเบียบในการอยูร่วมกันเป็นหมู่คณะแต่ขาดการเชื่อฟังและปฏิบัติจากพระภิกษุ
๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดพบว่า การจัดทาทะเบียนประวัติพระภิก ษุ
สามเณรที่อยู่ประจาวัดยังไม่เป็นระบบทาให้การติดตามประวัติและการตรวจสอบได้ง่าย
ข้อเสนอแนะ คือ
๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์พบว่า พระสัง ฆาธิการมีการกระจายงานให้ พระภิกษุที่อยู่
ในการปกครองช่วยดูแลงานหรือกิจการต่างๆ ภายในวัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานด้านต่างๆแล้ว
เสร็จตามภาระกิจเป็นที่เรียบร้อยและควรมีการจัดอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรด้านข้อวัตรปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยโดยให้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นประจา
๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัยพบว่า พระสังฆาธิการควรให้พระภิกษุในสังกัดวัด
ลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน อย่างเคร่งครัดให้เป็นระเบียบ และควรจัดทาบัญชีรับ จ่ายในวัดอย่างเป็นระบบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พบว่า พระสังฆาธิการควรควบคุมกากับดูแล
พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและควรออกกฎระเบียบในการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะและควรอบรมกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันกับพระภิกษุ โดยให้ยึดและปฏิบัติกัน
อย่างเคร่งครัด
๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดพบว่า ควรจัดทาทะเบียนประวัติพระภิกษุ
สามเณรที่อยู่ประจาวัดให้เป็นระบบเพื่อจะได้ตรวจสอบประวัติพระภิกษุที่อยู่ในการดูแลของพระ
สังฆาธิการในแต่ละวัด
๔.๔ สรุ ปผลการสั มภาษณ์ เ ชิง ลึ ก (In-Depth Interview)ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล หลั ก (Key
Informant)เกี่ยวกับประสิทธิ ผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ทาให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
๑.ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทั่วไป การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ .ศ.
๒๕๐๕พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับโครงสร้างอานาจเห็นว่า
โครงสร้างอานาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศเจ้าอาวาสมี
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อานาจมากเกินไปควรนาพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหาควรมีการกระจายอานาจ
ให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้งและถอดถอนจะเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปกครองของพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอันจะทาให้เกิดประสิทธิผลในการปกครอง
ปฏิบั ติต ามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ใ ช้ใ นการปกครองคณะสงฆ์ จะท าให้ เ กิด ประสิ ทธิ ผ ลในการ
ปกครอง และปฏิบัติตามอย่างชัดเจนแล้วก็จะทาให้แก้ไขปัญหาให้แก่ภิกษุสามเณรนั้นด้านนี้ได้อ ย่าง
ชัดเจนแล้วมีประสิทธิภาพการทางานที่จริงจังและมีการแจกงานประสานงานอย่างทั่วกันเข้าใจงานก็
จะทาให้งานมีประสิทธิภาพอย่างดี๐ ดังนั้นการปกครองโดยทั่วไป คณะสงฆ์จะต้องหมั่นติดตามและ
ประเมินผลพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์เพื่อให้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
๒. ด้ า นการปกครองตามพระธรรมวิ นั ย การปกครองคณะสงฆ์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ มี
กระบวนการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการปกครองไปสู่
ความเจริญและมีกฎหมายพระราชบัญญัติข้อบังคับระเบียบต่างๆมาเกื้อกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะ
การปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากเช่นด้านการปกครองด้านการศาสน
ศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ด้านสาธารณูปการด้านการสาธารณสงเคราะห์ มี
รูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองกิจการคณะสงฆ์
เชื่อว่ามีส่วนสาคัญยิ่งในการปกครองให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนั้นผู้ที่จะ
เป็นผู้นาในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถและ
เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติที่ดีงามและเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม
๓. ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรมเพื่อรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรม
พัฒนาจิตการเผยแผ่ศาสนธรรมแก่ศาสนิกชนเช่นด้านการปกครองด้านกฎหมายกฎระเบียบของสงฆ์
เป็นต้น พระสงฆ์ในระดับปกครองขาดความสามัคคีและมีการเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อผลประโยชน์ใน
การเลื่อนตาแหน่งสมณศักดิ์ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะการเมืองในองค์กรทาให้ได้รับความยุติธรรมไม่
เท่ากันในวงการสงฆ์ในปัจจุบันจาแนกตามภารกิจการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ด้าน จาเป็น
อย่างมากที่ทางคณะสงฆ์แต่ละวัดต้องมีความสามัคคีกันช่วยกันสอดส่องดูแลอาคารเสนาสนะต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดูดีเป็นที่น่ามองและช่วยกันซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้นชารุดขึ้นมาต้องทา
ให้มีสภาพที่ เหมือนเดิมดูงามตาเป็นที่น่าศรัทธาของประชาชนที่พบเห็นและดึงดูดให้ประชาชนเข้า
มาในวัดเพื่อพักผ่อนใจ
๔. ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัด
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ได้ดาเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพื้นที่เขตการ
ปกครองหนองไผ่เป็นประจาและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้นาชุมชนพร้อมกันนี้
ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประชุ ม โดยสละเวลามาเข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ก ารวาง
กฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่มีการยกย่องพระมหาเถระ
ผู้ ท าคุ ณ งามความดี แ ละเชิ ด ชู ใ ห้ เ ป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ ท าความเข้ า ในการปกครองตามจารี ต
พระพุทธศาสนามีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติทั้งนี้ยังส่งเสริมการ
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ปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิดทัศนะ
ใหม่ๆ ในหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนาในแต่ละด้าน

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่ องประสิ ทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูชัยกิจจา
รักษ์ ิตธมฺโม (เทวินทร์)ได้วิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการจัดการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
อาเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในอาเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (=
๓.๙๕, S.D. = ๐.๖๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในอาเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีอยู่ในระดับมากทุกด้าน๕
๕.๒ ความคิ ด เห็ น ของพระสงฆ์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปกครองคณะสงฆ์ ข อง
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
๑) ด้ า นการปกครองคณะสงฆ์ ทั่ ว ไป ผลการวิ จั ย พบว่ า พระสงฆ์ มี ความคิ ดเห็ นต่ อ
ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมในด้ านปกครองอยู่ ในระดับมากแสดงให้ เห็ นว่าประสิ ท ธิผ ลในการปกครองคณะสงฆ์ ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๐๕พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอานาจเห็นว่า
โครงสร้างอานาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศเจ้าอาวาสมี
อานาจมากเกินไปควรนาพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหาควรมีการกระจายอานาจ
ให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้งและถอดถอนจะเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปกครองของพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอันจะทาให้เกิดประสิทธิผลในการปกครอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญก์วฬาภรณ์กลิ่นนิ่มนวล ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๕

พระครูชัยกิจจารักษ์ ิตธมฺโม (เทวินทร์) “ประสิทธิผลการจัดการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในอาเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี”พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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สานักงานจั งหวัดพิษณุโ ลกผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริห ารจัดการส านักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท๔ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุในสังกัดวัดในคณะสงฆ์อาเภอหนองไผ่
ต้องลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนความสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ญกุศลจัดให้
พระภิกษุทาวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดทั้งปีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธ
บริษัทและการอบรมแก่คฤหัสถ์ไวยาวัจกรและศิษย์วัดเป็นประจามีการสนับสนุนแก่พระภิกษุใน
ปกครองเช่นจัดส่งให้เรียนพระปริยัติธรรมตรี -โท-เอกเพื่ออบรมสั่งสอนด้านข้อวัตรปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัยออกกฏระเบียบข้อบังคับของพระธรรมวินัยให้เข้มงวดและลงโทษอย่างจริงจังปรับ
ความเข้าใจกันรู้จักเหตุและผลตามพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤศดามตะขบ๘๑๖
ได้ วิ จั ย เรื่ องทั ศ นคติ ของพระสงฆ์ ใ นจั ง หวัด เชี ย งใหม่ต่ อ โครงสร้ า งอ านาจการปกครองวั ด ตาม
พระราชบั ญญัติค ณะสงฆ์พ .ศ.๒๕๐๕พบว่าทัศนคติ ของพระสงฆ์โ ดยทั่ว ไปมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างอานาจเห็นว่าโครงสร้างอานาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม
การเมืองของประเทศเจ้าอาวาสมีอานาจมากเกิน ไปควรนาพระธรรมวินัยมายึดเป็น หลักในการ
ตัดสินปัญหาควรมีการกระจายอานาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้ง
และถอดถอนรัฐควรเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสถาบันศาสนามากขึ้นและนอกจากนี้ประชาชนควร
เข้ามามีอานาจในระดับที่เหมาะสม
๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์อาเภอหนองไผ่ได้มีการจัดประชุม
พระภิกษุสามเณรเพื่ อชี้แจงระเบียบตามวาระต่างๆออกกฎระเบียบในการอยูร่วมกันเป็นหมู่คณะ
ระงับอธิกรณ์การวินิจฉัยปัญหาเพื่อยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรมกากับดูแลการจัด ศาสนสมบัติของ
วัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรงควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย จัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผู้บังคับบัญชาออกข้อกฏหมาย
คณะสงฆ์และทางานตามกฏหมายของคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพเป็น
ตัวอย่างที่ดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ ๗พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครอง
ดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและในวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคม
ข้อบั งคับ ระเบีย บคาสั่ งมติประกาศและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชมีห น้าที่ควบคุมและ
๖

กฤศดามตะขบ, “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอานาจการปกครองวัดตาม
พระราชบัญ ญั ติค ณะสงฆ์ พ .ศ. ๒๕๐๕”, วิท ยานิ พนธ์ รัฐศาสตรมหาบั ณฑิ ต , (บั ณ ฑิต วิ ทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕).
๗
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ
ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้าคานา.
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ส่ ง เสริ ม รั กษาความเรี ย บร้อ ยดี งามของคณะสงฆ์จั ด การและพั ฒ นาการศาสนศึ ก ษาการศึ ก ษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดี
พระสังฆาธิการจึงมีความสาคัญในการดูแลพระภิกษุและสามเณรดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้
ภิกษุและสามเณรมีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนดูแลการประพฤติปฏิบัติของพระภิก ษุและสามเณรไม่ให้ออกนอก
พระธรรมวินัยและพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสจะต้อง
บ ารุ ง รั ก ษาจั ดการวัด และสมบั ติ ของวัด ให้ เป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อ ยปกครองและสอดส่ องให้
บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พานักอยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเป็นธุระในการอบรมศึกษาสั่ง
สอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ให้สะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศลระบุถึงคาม
สาคัญของพระสังฆาธิการว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปก็ด้วย
จะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นสาคัญเนื่องด้วยพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะ
พระสั ง ฆาธิ ก ารระดั บ เจ้ า อาวาสซึ่ ง เป็ น ที่ เ คารพและเลื่ อ มใสศรั ท ธาของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เจ้าอาวาสจึงมีอานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการวัดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัด ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์อาเภอหนองไผ่ได้การจัดทาทะเบียน
ประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยู่ประจาวัดอย่างเป็นระบบจัดประชุมพระภิกษุให้มีศีลจารวัตรที่ดีงาม
แก่ผู้พบเห็นและสนับสนุนให้พระภิกษุเรียนปริยัติสามัญ – ปริยัติธรรม – แผนกบาลีส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรประพฤติเหมาะสมแก่สมณสารูปมีการจัดสาธารณสมบัติของวัดอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องกฎระเบียบของวัดและเคารพผู้อยู่ก่อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจตราภายในวัดและควรจัดให้มีกฏระเบียบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองวัด ๘ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระยาวชิร ญาณวโรรสการ
ปกครองวัดวัดบวรนิเวศวิหารที่สาคัญๆดังนี้ ๑) ตั้งกรรมการสงฆ์ไว้เพื่อปรึกษาการ ๒) จัดให้พระผู้
เป็นกรรมการสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ทาการจัดแยกเป็นแผนก๓) จัดหน้าที่อุปัฎฐากวัดให้ทาบัญชีคน ๔)
พระผู้ทาการสงฆ์ให้ได้รับบารุงโดยชื่อว่านิตยภัตต์คฤหัสถ์ผู้ทาการวัดให้ได้รับเกื้อกูล ๕) ให้จด
ทะเบียนภิกษุสามเณรเด็กวัดอุปัฏฐากภิกษุสามเณรผู้อยู่ประจาและคนอาศัยชั่วคราว ๖) สารวจ
บัญชีเลขวัดให้ได้จริง๗) มีการจัดทุกการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณรโดยการตั้งมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

๘

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตานานวัดบวรนิเวศวิหาร, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า๔.
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ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

Rajbhamma X with Academic Administration in the Schools
พระครูสมุห์บัญชา วฑฺฒโน (คันทรง)
บทคัดย่อ
คุณธรรมสาหรับผู้บริหารส่วนมากมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้านการครองเรือน ด้าน
ครองคน ครองงานในระดับมากเกือบทุกด้าน นั้นในการบริหารถ้าผู้บริหารขาดความยุติธรรม ขาด
ความเที่ยงตรงแล้วย่อมจะเกิดไม่เรียบร้อย และจะต้องมีคุณธรรมประจาใจ มีการเกื้อหนุนและเป็น
ที่ที่พึ่งของผู้ใต้บัญชาได้ มีจิตใจที่อดทน หนักแน่น มีความรอบรู้ มีไหวพริบปฏิภาณ มองกาลไกล
คิดให้ถี่ถ้วน และไม่ย่อท้ออุปสรรค ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องให้ความสาคัญมากที่สุด และต้องใช้หลักในการบริหารให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของงาน
วิชาการรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนการพัฒนานักเรียนตามหลักพุทธธรรมและ
ไตรสิกขาให้ได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
ทางานร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถให้คาแนะนากับครู พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถ สนับสนุนทรัพยากร และทุกฝ่ายต้องช่วยกันทางานให้เต็มที่เพื่อให้เกิดความสาเร็จใน
การบริหารงานวิชาการซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา
คาสาคัญ: ทศพิธราชธรรม, การบริหารงานวิชาการ
ABSTRACT
For most executives, moral behavior and moral aspects of the
householder who dominate in almost every aspect. If the executive in the
administration of justice. The lack of honest and would not be completed. And
there must be a moral motto. With the support of the Southern Command, and is
relied on. A mental patient has a strong intellectual attainments have a long time
to think carefully. And the indomitable obstacle the administration as a major
academic administrators need to focus most. And requires the administration to
include activities in all his academic work as well as the various factors involved
and support the development of students as Buddhism and threefold to get the
most quality. In particular, management must act as a role model. A collaboration
with teachers, students, parents, and the community can provide guidance to


นักวิชาการศาสนา, วัดโบสถ์ ต.ย่านชื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
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teachers. Developing a competent teacher. Supporting Resources and all parties
have to work hard together to achieve success in academic administration, which is
the most important mechanism in education.
Keywords: Rajbhamma X, Academic Administration

๑. บทนา

การบริหารงานวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา เป็นงานที่สาคัญที่สุดของสถานศึกษาเป็น
งานหลัก งานที่สาคัญที่สุดของโรงเรียน คือ งานวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจและงานหลักของโรงเรียน
ส่วนงานด้านอื่นนั้นเป็นงานที่สนับสนุนงานวิชาการให้มีคุณภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นการ
ดาเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากร การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการ
อบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ความรู้รอบตัว ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการดารงชีวิตอย่างมีความสุขซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา มาตรา ๓๙ กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียน ที่จะจัดการงานเหล่านี้ให้
มีประสิทธิภาพ โดยที่งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น ตลอดจนการ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาอีกด้วย๑
ดังนั้ น จากคากล่ าวเบื้ องต้น การบริ ห ารงานวิช าการเป็นหั ว ใจส าคัญของโรงเรียนมี
ขอบข่ายกว้างขวางผู้บริหารโรงเรียนต้องกระจายอานาจในการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน มี
การวางแผนการท างานที่เ ป็ น ระบบต้ อ งเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ สามารถปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็ จ ตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รและสามารถปรั บ ตั ว ในสั ง คม มี คุ ณ ธรรม มี ค วาม
ขยันหมั่นเพียร มีความรู้และทักษะตามศักยภาพ และมีความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย
๑

ส านั ก งานคณะกรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : สานักนาย
รัฐมนตรี, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔.
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ธรรมะสาหรับนักบริหารมีมากมายที่ใช้สาหรับนักปกครอง ทศพิธราชธรรมเป็นหลัก
ธรรมที่มีความสาคัญที่สุด เพราะเป็นหลักธรรมสาหรับผู้เป็นประมุขของแผ่นดิน หรือเราจะเรียก
ว่าเป็นคุณธรรมประจาตนของผู้ปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนมีความสุข ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว
ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือนักปกครองเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารทุก
ระดับชั้นในแต่ละองค์กรก็พึงใช้หลั กธรรมนี้ได้ ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล การเสียสละ ความตรง
ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความยุติธรรม หาก
นักปกครองหรือผู้นาประเทศสามารถปฏิบัติหลักธรรม ๑๐ ประการนี้แล้ว ย่อมจะเป็นที่รักของ
ประชาชน ดั่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระราชดารัสพระราชทานความหมายของคุณธรรม ๔
ประการให้แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช
เจ้า ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันจั นทร์ ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ ๒๐๐ ปี ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ
“ ... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนามาปฏิบัติมีอยู่ ๔ ประการ
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงจังต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบั ติแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดีนั้น
ประการที่ ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ประการที่ ๔ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรม ๔ ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง และบารุงให้มีความเจริญงอกงาม
ขึ้นโดยทั่วไปกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง
พัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...” และพระราชดารัสดังกล่าวนี้ยังไปสัมพันธ์กับพระ
ดารัสของสมเด็จพระญาณสังวร กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในทางราชการจะเรียกสั้น ๆ ว่าราชการ
แล้วพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงไว้ว่าการจะมีคุณธรรม ๕ ประการ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ กล่าวคือ๒
๑. มีปัญญา คือ ความฉลาดสามารถในการเรียนรู้ การคิด และกระทาเพื่อพัฒนาตนเอง
และหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ
๒. มีความพร้อม คือ มีความรอบรู้วิชาการต่าง ๆ อย่างพร้อมมูล อย่างน้อยก็จะต้องมี
ความรู้ดีในสาขาวิชาที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบหรือประกอบกิจกรรมอยู่
๒

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒ โน), ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๔-๔๕.
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

๓. มีความฉลาดในวิธีการ ได้แก่ มีความฉลาดสามารถในการจัดการหรือดาเนินการใน
อันที่จะให้หน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบนั้น ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
๔. รู้จักกาลเวลาคือ รู้จักกาลเทศะว่า เวลาใดควรทาอะไร เวลาใดไม่ควรทาอะไร เป็น
ต้นตลอดถึงรู้จักคุณค่าของเวลา ไม่ปล่อยเวลาและโอกาสอันควรล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์
๕. รู้จักยุคสมัย คือ ต้องเป็นคนทันโลก ทันสังคม ทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัว
แก้ไขกิจการในหน้าที่รับผิดชอบ ของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่าง
ดี

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการ คือเป็นหัวใจหลักของการบริการงานในสถานศึกษาที่มีพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงาน
คณะคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๙ มุ่งกระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษามากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะทาให้สถานศึกษาดาเนิน การได้ โดยอิสระคล่องตัวอย่าง
รวกเร็วสภาพคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถพัฒนาเหล่าครู และกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดวัน การวัดผลประเมินผล
รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
การบริหารวิชาการเป็นหลักการบริหารสถานศึกษาเพราะการบริหารวิชาการเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข จึงหมายถึง กิจกรรม
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งถือ เป็นงานหลักของโรงเรียนจนมีคากล่าวว่า
“งานวิช าการเป็ นหั วใจของสถานศึกษา” เพราะสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นมีหน้าที่ให้ความรู้
พื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ดังนั้น ผลผลิตของโรงเรียนจะมีคุณภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับงาน
ฝ่ า ยวิ ช าการ ๓ แต่ ถ้ า มองในด้ า นกระบวนการด าเนิ น งาน แล้ ว การบริ ห ารวิ ช าการ หมายถึ ง
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นตั้งแต่การ
กาหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการ
เรี ย น เพื่อให้ เ ป็ น ไปตามจุ ด มุ่ง หมายของหลั กสู ต และจุ ดมุ่ง หมายของการศึ กษา และให้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุ ดแก่ผู้ เรี ย น หากมองการบริ ห ารงานวิช าการ ในด้า นงานของสถานศึ กษา งาน
บริ ห ารงานวิ ช าการ ได้ แ ก่ งานการควบคุ ม ดู แ ลหลั ก สู ต รการสอน อุ ป กรณ์ ก ารสอน การจั ด
แบบเรียน คู่มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรม
๓

อมรา เล็กเริงสินธ์, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗๕.
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ครู การนิ เ ทศการศึกษา การเผยแพร่ ง านวิช าการ การวั ดผลการศึก ษา การศึก ษาวิจั ย การ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา๔
จึงกล่าวได้ว่า งานวิชาการเป็นงานที่รวมภารกิจของหน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่บ่ง
บอกถึงปรัชญาจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้แก่ นักเรียน หรือบุคคลในชุมชน
ได้รั บการพัฒนาตนเองด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเฉพาะงานวิชาการจึงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร และการพัฒนา
หลั กสูตรกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่ มเป้าหมายหรือผู้เรียนการจัดสื่ อและเทคโนโลยี
การศึกษา การวัดผลและประเมินผล การประกันคุณภาพรวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชน์
ทางวิ ช าการ ๕ ดั ง นั้ น งานวิ ช าการถื อเป็ น หั ว ใจของการบริ ห ารการศึ ก ษาตามจุ ด มุ่ ง หมายของ
สถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่
กาหนดไว้อย่างมีกระสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการประกันคุณภาพทั้งในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นตัวรับรองคุณภาพการศึกษา

๓. กระบวนการบริหารงานวิชาการ

ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์กับความต้องการ
ของผู้เรียน สังคมตลอดแรงงานโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกฝั ง
คุณธรรมให้เกิดกับตัวผู้เรียนนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยต้องอาศัยครูและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร ต้องมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบโดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เพื่อให้ผลประโยชน์ไปสู่ตัวผู้เรียน ให้มากที่สุด ได้
เสนอแนะกระบวนการบริหารงานวิชาการสาหรับผู้บริหารโรงเรียน พอสรุปได้ดังนี้๖
ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ เป็นการศึกษาข้อมูลจากผล
สัมฤทธิ์ทางเรียนและสถิติต่าง ๆ เช่นการมาเรียน การสอบซ่อม การตกซ้าชั้น และการศึกษาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร ระเบียบการประเมินผล เป็นต้น ส่วน
วิธีที่จะใช้ศึกษาควรศึกษาประเมินดูความต้องการวิธีวิ จัย การใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนใช้
สัมมนาการค้นหาปัญหาต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้บริหารต้องรู้จักวางแผนจัดทาโครงการปฏิทินปฏิบัติงานการจัดทาแผน
การสอน การจัดตารางสอน จัดครูเข้าสอน เป็นต้น
๔

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๔), หน้า ๒.
ชุ ม ศั ก ดิ์ อิ น ทรรั ก ษ์ , การบริ ห ารงานวิช าการ, (หาดใหญ่ : ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒.
๖
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษา แ ห่ ง ช า ติ , ก า ร บ ริ ห า ร งา น วิ ช า ก า ร ,
(กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๙.
๕
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ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินงานตามแผนในขั้นตอนนี้ ผู้บริหารต้องตรวจตราดูแลควบคุม
กากับติดตาม และนิเทศการสอน ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ฉะนั้นผู้บริหารควรจะประเมินผลเกี่ยว กับผลการ
เรียนการสอนของนักเรียนโครงการวิชาการของโรงเรียนและการปฏิบัติงานของครู เป็นต้น ในการ
กระบวนการบริหารงานงานวิชาการสรุปได้ว่า การบริหารงานต้องมีการศึกษาสภาพและความ
ต้องการการวางแผน การดาเนินงานตามแผนและการประมวลผล ด้านความละเอียดอ่อนครอบ
คลุมในวงกว้างผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

๔. การบริหารตามแนวทศพิธราชธรรม

ทศพิ ธ ราชธรรมนั้ น เป็ น คุ ณ ธรรมที่ ทุ ก คนผู้ อ ยู่ ร่ ว มในสั ง คม เดี ย วกั น ทั้ ง ในฐานะ
ผู้ปกครองทั้งในฐานะผู้อยู่ในปกครอง ควรประพฤติโดยเสมอหน้ากัน เพื่อความผาสุกและความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมของตน และเพราะฉะนั้นคุณธรรมหมวดนี้จึงอาจจะเรียกชื่อได้หลายอย่าง
ตามฐานะของผู้นาไปปฏิบัติ เช่น หากพระราชาหรือพระมหากษัตริ ย์ทรงนา ไปปฏิบัติก็เรียกว่า
ราชธรรม หากคณะรัฐบาลนาไปปฏิบัติก็เรียกว่า รัฐบาลธรรม (หรือรัฐบาลธรรม) หากผู้นาหรือ
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ นาไปปฏิบัติก็เรียกได้ว่า บริหารธรรม หรือปริหารกธรรม ธรรมสาหรับการ
บริหารหรือสาหรับนักบริหาร หากพ่อบ้านแม่เรือนนาไปปฏิ บัติก็เรียกได้ว่าคหบดีธรรม หรือถ้า
ประชาชนทั่วไปนาไปปฏิบัติก็เรียกได้ว่า ประชาธรรมเป็นต้น ฉะนั้นทศพิธราชธรรมจึงกล่าวได้ว่า
เป็นคุณธรรมสาหรับผู้ปกครอง หรือนักบริหารทุกระดับชั้น หรือถ้าจะกล่าวกันอย่างกว้าง ๆ เป็น
กลาง ๆ ก็กล่าวได้ว่า เป็นคุณธรรมสาหรับทุ กคน ซึ่งความจริงข้อนี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น เมื่อได้
พิจารณาทศพิธราชธรรมเป็นข้อ ๆ ไป
คุณธรรม ๑๐ ประการดังที่กล่าวมานี้ ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักบริหารก็คงจะ
เห็นได้ว่ามีความจ าเป็ นสาหรับ ผู้ปกครองหรือผู้บริหารและมีความจาเป็นแม้แก่ผู้ อยู่ในปกครอง
หรือผู้ร่วมงานอย่างไร เพราะคุณธรรมแต่ละข้อมีความชัดแจ้งอยู่ในตัวแล้ว จนเกือบจะไม่ต้อง
อธิบายอะไรเพิ่มเติมอีก แต่บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับหัวข้อธรรมเหล่านี้นัก ในที่นี้จึงจะขอ
ขยายความเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย
คุณ ธรรมข้อที่ ๑ คือ ทาน นับว่ามีความส าคัญส าหรับผู้ ปกครองเป็นอันดับแรก
เพราะในฐานะที่เป็นผู้นาหรือผู้ปกครองนั้น หากมองในแง่ของหน้าที่ผู้ปกครอง ก็มีหน้าที่จะต้อง
บาบัดทุกข์ บารุงสุขคนในปกครองของตน ด้วยการให้วัตถุสิ่งของบ้าง ด้วยการให้วิชาความรู้บ้าง
ด้วยการให้สิ่งที่ต้องการอื่น ๆ ตลอดถึงให้การอบรมแนะนาบ้าง เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ใช้เป็นเครื่อง
ยังชีพและสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความผาสุกตามควรแก่อัตภาพ สิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในคุณธรรมข้อที่
เรียกว่า ทาน การให้นั่นเอง ส่วนผู้อยู่ในปกครอง เมื่อได้รับจากผู้ปกครองแล้ว ก็ควรจะให้ตอบ
ด้วยความผาสุกของส่วนรวมจึงจะเป็นไปได้ เช่น เสียภาษีอากรแก่รัฐตามฐานะและหน้าที่ ให้
ความร่วมมือช่วย เหลือเมื่อได้รับการของร้อง เป็นต้น ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงควรให้แก่กันและกันตาม
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ฐานะและหน้าที่ของตน ๆ เพราะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้แต่ฝ่ายเดียวหรือรับแต่ฝ่ายเดียว สุ ดท้ายก็
คงจะไม่มีใครให้ เพราะไม่มีอะไรจะให้อีกต่อไป
คุณธรรมข้อที่ ๒ คือ ศีล นั้นก็หมายความว่า ผู้ปกครองจะต้องประพฤติตนอยู่ใน
ศีล ธรรม มั่นคงหนักแน่นอยู่ในระเบียบวินัย กฎหมายและขนบประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง
วางตนให้เป็นหลักเป็นที่เชื่อถือของประชาชนได้ ในฐานะที่เป็นหลักเป็นประธานของหมู่คณะหรือ
ประเทศชาติ ส่วนประชาชนก็จะต้องประพฤติเช่นเดียวกัน เพราะถ้าผู้นาทาดีอยู่คนเดียว แต่ประชา
ชนไม่เอาด้วย สังคมก็จะสงบเรียบร้อยไม่ได้ หรือถ้าประชาชนพยายามทาดี แต่ผู้นาไม่เอาด้วยประ
ชาชนก็เดือดร้อน ฉะนั้นทุกฝ่ายจึงต่างต้องมีศีลต่อกันสังคมจึงจะสงบสุข
คุณธรรมข้อที่ ๓ คือ ปริจจาคะ ความเสียสละ โดยหน้าที่แล้วผู้ปกครองย่อมต้อง
เป็นคนเสียสละ หากไม่มีคุณธรรมข้อนี้ ก็เป็นผู้ปกครองที่ดีไม่ได้ เป็นผู้นาที่ดีไม่ได้ เพราะจะ
กลายเป็ นผู้ ใช้อานาจหน้าที่เพื่อกอบโกยประโยชน์สุ ขส่ วนตนถ่ายเดียว กล่าวสั้ น ๆ ผู้ปกครอง
จะต้องพร้อมเสมอที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของคนในปกครองของตนหรือเพื่อประเทศชาติของ
ตน ส่วนประชาชนก็จะต้องเสียสละ เพื่อสนองนโยบายที่เป็นธรรม หรือความปรารถนาดีของ
ผู้ปกครองด้วยเช่นกัน เช่นเมื่อถึงคราวควรอด ก็อดด้วยกั น เมื่อถึงคราวควรออม ก็ออมด้วยกัน
การแก้ปัญหาของหมู่คณะหรือชาติบ้านเมืองจะเป็นไปได้ แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งกาลังประสบปัญหา แต่อีก
ฝ่ายหนึ่งกลับแสวงหาแต่ความสุขใส่ตัวเอง โดยไม่อาทรห่วงใยต่อใคร หมู่คณะหรือชาติบ้านเมืองก็
คงไปไม่รอดแน่ ฉะนั้น ทุกคนจึงต้องเสียสละตามควรแก่ฐานะและความรับผิดชอบ
คุณธรรมข้อที่ ๔ คือ อาชชวะ ความซื่อตรง ข้อนี้ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะคง
เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว กล่าวโดยสรุปก็คือกิจการทุกอย่างหากผู้ที่มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะในฐานะผู้นา
หรื อผู้ ตาม ต่างไม่มีความซื่อสัตย์ ต่อกัน ไม่ซื่อตรงต่อเวลา ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่ซื่อตรงต่อ
ความถูกความควร ความสัมฤทธิ์ผลก็เป็นไปได้ยาก และจะถึงความล่มสลายในที่สุด แต่ถ้าทุกฝ่าย
ซื่อตรงต่อกัน ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อหน้าที่ และซื่อตรงต่อความถูกความควร ก็หวังได้ว่า
กิจการย่อม จะประสบความสาเร็จด้วยดี หากแม้นจะมีอุปสรรคก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขให้สาเร็จ
ได้ไม่ยาก
คุณธรรมข้อที่ ๕ คือ มัททวะ ความอ่อนโยน คุณธรรมข้อนี้มีความจาเป็นอย่างไร
คงเห็นได้ไม่ยาก คนที่เย่อหยิ่งจองหองหรือแข็งกระด้างหยาบคายนั้น ย่อมเป็นที่เกลียดชังของคน
ทั่ว ไป หากเป็นผู้ปกครองด้วยแล้วก็ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการปกครองเป็นอย่างยิ่งเพราะ
จะทาให้คนในปกครอง ขาดความเคารพนับถือและเสื่อมศรัทธา และบางครั้งอาจจะก่อให้เกิด
ความหายนะอย่างร้ายแรงขึ้นได้ ฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีย่อมจะสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนและในทุก
โอกาสด้วยความจริงใจเสมอ และประชาชนก็จะให้ความเคารพรักและคารวะอ่อนน้อมเป็นการตอบ
แทนเช่นกัน โดยสรุปแล้วก็คือ ทุกคนควรมีความสุภาพอ่อนโยนต่อกันและกันตามควรแก่ฐานะ
คุณธรรมข้อที่ ๖ คือ ตบะ ความเพียร ลักษณะของผู้นาที่จะขาดเสี ยมิได้ก็คือ
ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ
จึงจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและยาเกรงขึ้นในประชาชนได้ ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจะมีได้ก็ต่อเมื่อ
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มีพลังภายในคือตบะ ความเพียรพยายามอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงจนกว่าจะบรรลุความสาเร็จในหน้าที่
การงานนั่นเอง ตบะจึงเป็นที่มาแห่งอานาจของผู้นา ดังที่มักเรียกกันว่า “มีตบะเดชะ” ผู้นาที่ไร้
ตบะไม่ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ย าเกรงของคนในปกครอง ฉะนั้ น ตบะ จึ ง เป็ น คุ ณ ธรรมจ าเป็ น ส าหรั บ
ผู้ปกครองผู้ บริหาร และในเมื่อผู้ปกครองผู้บริหารมีความเพียรพยามแล้ว ผู้อยู่ในปกครองหรือผู้
ตามก็ จ ะต้ อ งสนองตอบด้ว ยคื อ จะต้ อ งมี ค วามเพี ยรพยายามไปตามฐานะและหน้า ที่ อ ย่า งเต็ ม
ความสามารถด้วย กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ทุกคนต้องมีความเพียรพยายามอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคง ร่วมใจ
กันในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่หมู่คณะหรือชาติบ้านเมือง
คุณธรรมข้อที่ ๗ คือ อักโกธะ ความไม่โกรธนั้นก็หมายถึงว่าผู้ปกครองไม่ควรปฏิบัติ
ต่อคนในปกครองของตนด้วยอานาจบาดใหญ่ หรือด้วยความเกรี้ยวกราดอย่างไร้เหตุผล เพราะจะ
ทาให้กลายเป็นที่เกลียดกลัวและเกลียดชังของคนในปกครอง อันจะทาให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่ถ้าผู้ปกครองหรือผู้บริหารเป็นคนไม่วู่วามใช้อารมณ์ แต่เป็นคน
เยือกเย็นมีเหตุผล และแสดงความเมตตาอาทรต่อทุกคนโดยเสมอหน้า ก็ย่อมจะเป็นที่รักที่พอใจ
ของทุกคนและย่อมจะรับความร่วมมือร่วมใจในกิจการทุกอย่างด้วยดี โดยไม่ต้องบังคับของร้อง
ฉะนั้นทุกฝ่ายจึงควรปฏิบัติต่อกันด้วยความไม่วู่วามและมีเหตุผล พร้อมทั้งมีเมตตาอาทรต่อกันตาม
ฐานะ กิจการทุกอย่างจึงจะดาเนินไปด้วยดี
คุณธรรมข้อที่ ๘ คือ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนนั้นก็ได้แก่ ผู้ปกครองจะต้องไม่
เป็นผู้โหดร้ ายทารุณประชาชน ไม่กระทาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ ยากแก่
ประชาชน ทั้งในด้านทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย หากผู้ปกครองโหดร้ายปราศจากกรุณาปรานีประ
ชาชนก็จะมีแต่ความหวาดผวาหาความมั่นใจในในชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงจะไม่มี
ใครคิดสร้างสรรค์อะไรให้สังคมหรือส่วนรวมเพราะแต่ละคนก็จะมัวแต่ระวังภัยอันอาจจะเกิดขึ้น กับ
ตนเองได้ทุกเมื่อ ฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีจะต้องไม่สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน แต่
จะต้องพยายามสร้างความสุขกายเย็นใจให้แก่ทุกคนในปกครองของตนเท่าที่สามารถจะทาได้ ส่วน
ประชาชนก็จะต้องไม่หาเหตุสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ปกครองด้วยเช่นกันกล่าวสั้น ๆ ก็คือ ทุก
ฝ่ายจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกัน จึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข
คุณธรรมข้อที่ ๙ คือ ขันติ ความอดทน ภารกิจของผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่หนักยิ่ง
ผู้ ปกครองจึงจาต้องมีความอดทนอย่างยิ่ง จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นผลสาเร็จ คือจะต้อง
อด ทนต่อความทุกข์ยากในการปฏิบัติหน้าที่ ทนเสียสละเพื่อประชาชน ทนต่อปัญหาและอารมณ์
อันไม่พึงประสงค์ของคนเป็นจานวนมาก ตลอดถึงทนต่อความรู้สึกและความต้องการอันไม่ถูกไม่
ควรของตนเองไม่ ใ ห้ แ สดงออกมาด้ ว ย กล่ า วสั้ น ๆ ก็ คื อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ห นั ก แน่ น มั่ น คงในทุ ก
สถานการณ์ เพื่อให้ภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบดาเนินไปด้วยดี แม้ประชาชนก็จะต้องมีความ
อดทนด้วยเช่น กัน เช่น ทนกระทาในสิ่งที่ดีงามควรกระทา ทนลาบากได้ในเมื่อบ้านเมืองอยู่ใน
ภาวะลาบาก ทนเสียสละได้ในเมื่อบ้านเมืองต้องการความเสียสละช่วยเหลือหรือทนอดทนออมได้
เพื่อผลดีแก่ส่วนรวมเป็นต้น กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันทนร่วมกันทา การแก้ปัญหา
หรือสร้างสรรค์ความเจริญของบ้านเมืองจึงจะเป็นไปได้
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ผู้ปกครองที่ประกอบด้วยคุณธรรม ๙ ประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติ
คุณธรรมข้อที่ ๑๐ คือ อวิโรธนะ ความปฏิบัติไม่ผิ ด ได้แก่ปฏิบัติหรือกระทาการ
ต่างๆ ไม่ผิดไปจากทานองคลองธรรมของผู้ปกครองที่ดี แต่กระทาการต่าง ๆไปตามที่ถูกที่ควรโดย
ยึดถือคุณธรรม มีทศพิธ ราชธรรมเป็นต้นเป็นหลั กในการบริหารหรือปกครอง กล่าวสั้ น ๆ ก็คือ
ปกครองโดยธรรม ที่ทางพระพุทธศาสนารวมเรียกว่า ธรรมมาธิปไตย ถือธรรมคือความถูกต้อง
ยุติธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาประโยชน์สุขส่วนตัว หรืออานาจบาทใหญ่ หรืออารมณ์อันไร้เหตุผลมาเป็น
หลักเป็นใหญ่ในการบริหารหรือปกครองแม้ผู้อยู่ในปกครอง หรือผู้ร่วมงานก็เช่นเดียวกัน จะต้อง
ยึดถือธรรมคือความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติสนองตอบต่อผู้ปกครอง หรือปฏิบัติต่อ
กันและกัน กล่าวโดยสรุปก็คือทุกฝ่ายจะต้องยึดถือธรรม คือความถูกต้องยุติเป็นหลักในการปฏิบัติ
ต่อกันและกัน ไม่เอาประโยชน์สุขส่วนตัว หรืออคติความลาเอียงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง มาเป็น
เกณฑ์ในการวินิจฉัยตัดสินความเป็นธรรมในสังคมจึงจะเกิดขึ้นและดารงอยู่ได้
ดั ง ที่ ก ล่ า วมานี้ จะเห็ น ได้ ว่ า คุ ณ ธรรมทั้ ง ๑๐ ประการนี้ เ ป็ น คุ ณ ธรรมที่ ทั้ ง ฝ่ า ย
ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง หรือทั้งฝ่ายบริหารและผู้ร่วมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยกัน
จึงจะเกิดผลคือ ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้ คุณธรรม ๑๐ ประการนี้หากจะกล่าวกันโดยสารัตถะ
หรือโดยใจความสาคัญแล้ว ก็คือเรื่องของการให้ การบริจาค ความเสียสละ (ทาน ปริจจาคะ)
ความซื่อ สัตย์สุตริ (ศีล อาชชวะ) ความอ่อนโยนมีไมตรีเอื้ออาทรต่อกัน (มัททวะ อักโกธะ อวิหิงสา)
ความ เพียรพยายามอดทน (ตบะ ขันติ) และความถูกต้องยุติธรรม (อวิโรธนะ) นั่นเอง เมื่อย่น
ย่อลงดังนี้ ก็ยิ่งจะทาให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะโดยที่แต่และคนต่างก็ไม่
มีคุณธรรมเหล่านี้จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นผาสุกได้หรือไม่ คาถามเหล่านี้ก็คงจะให้คาตอบที่ตรงกันว่า
ไม่ได้ ฉะนั้นตามคติแห่งพระพุทธศาสนา จึงถือว่าทศพิธราชธรรมนี้เป็นคุณธรรมเพื่อยังประ โยชน์
สุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยมีพระราชาหรือผู้ปกครองเป็นผู้นา ในการประพฤติปฏิบัติ โดยนัยนี้
คุณธรรมหมวดนี้จึงอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งตามลักษณะของผลที่มุ่งหมายว่าสุขุบายธรรม คือธรรม
เป็นอุบายคือ นโยบายนาไปสู่ความสุขความเจริญ
นักบริ ห ารและนั กปกครองบ้านเมืองเมื่อได้ป ระกอบไปด้ว ยคุณธรรม ยอมเสี ยสละ
ประโยชน์สุขส่วนตน มุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นหลัก ก็ย่อมจะบริหารกิจการต่าง ๆ ปกครอง
บ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความเดือดร้อนความขัด แย้งต่อกันและกันอันจะเป็นเหตุให้ถึง
ความฉิบหาย ผู้บ ริหารผู้ป กครองทุกวันนี้ที่มีความขัดแย้งกันมากก็เพราะขาดหลั กธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักทศพิธราชธรรมที่เป็นหลักธรรม ที่สาคัญที่สุดและรู้จักกันมากที่สุด
เพราะฉะนั้นจงอย่าเป็นแต่เพียงรู้จักแค่ชื่อของหลักธรรมเท่านั้น ควรนาเอามาประพฤติปฏิบัติด้วย
เมื่อผู้บริหารหรือนักปกครองนาเอามาปฏิบัติด้วยแล้ว ก็ย่อมจะถูกเรียกได้ว่าเป็นนักบริหารที่ดีมี
คุณธรรม เป็นนักปกครองที่ดีมีคุณธรรมตลอดไป
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๕. สรุป

คุณธรรมสาหรับผู้บริหารส่วนมากมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้านการครองเรือน ด้าน
ครองคน ครองงานในระดับมากเกือบทุกด้าน นั้นในการบริหารถ้าผู้บริหารขาดความยุติธรรม ขาด
ความเที่ยงตรงแล้วย่อมจะเกิดไม่เรียบร้อย และจะต้องมีคุณธรรมประจาใจ มีการเกื้อหนุนและเป็น
ที่ที่พึ่งของผู้ใต้บัญชาได้ มีจิตใจที่ อดทน หนักแน่น มีความรอบรู้ มีไหวพริบปฏิภาณ มองกาลไกล
คิดให้ถี่ถ้วน และไม่ย่อท้ออุปสรรค ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องให้ความสาคัญมากที่สุด และต้องใช้หลักในการบริหารให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของงาน
วิชาการรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกื้อหนุนการพัฒนานักเรียนตามหลักพุทธธรรมและ
ไตรสิกขาให้ได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
ทางานร่วมกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถให้คาแนะนากับครู พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถ สนับสนุนทรัพยากร และทุกฝ่ายต้องช่วยกันทางานให้เต็มที่เพื่อให้เกิดความสาเร็จใน
การบริหารงานวิชาการซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา
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ดุสิต, ๒๕๔๐.
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ภาวะผู้นาของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ

Administrator’s leadership and Academic Administration
สมบัติ รัตนคร
บทคัดย่อ
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นผู้ที่มีการพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้น
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, การบริหารงานวิชาการ
ABSTRACT
In the management of school administrators. Must be those that are
developed or implemented on the basis of the development of local programs.
Academic Planning The teaching and learning in schools. Curriculum development
the development of the learning process, measurement, evaluation, and
implementation of transfer results. Research to improve the quality of education in
schools. Develop and promote learning. Educational supervision, guidance systems
and quality assurance standards. Promote academic community to be
strengthened. In collaboration with academic institutions and other organizations.
Promotion and technical support to individuals, families and organizations.
Establishments and other institutions of education. The rules and guidelines about
academic work of the school. The book selection Textbooks for use in schools.


โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
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Development and use of technology for education. The academic administration
even more efficient and effective
Keywords: leadership, Academic Administration

๑. บทนา

การบริหาร เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดโดยองค์การหรือสถาบัน ไม่มีองค์การไหนสามารถทาให้บรรลุเป้าหมายได้นอก
เสียจากว่า สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วทาเป้าหมายให้เป็นจริงการบริหารถูก
มองว่าเป็นกลไกที่บริหาร องค์การเป็นที่ทราบกันในทางเทคนิคว่า การบริหารเป็นส่วนหลักที่
เกี่ยวข้องกับการทาให้สิ่งต่าง ๆ บรรลุความสาเร็จ ซึ่งทุกสถาบันมีจุดหมายและจุดมุ่งหมายบางอย่าง
โรงเรียนเป็นหน่วยทางสังคม(Social unit) และการบริหารเป็นกลไกที่บริหารหน่วยกลไกการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพนาผลงานที่เป็นระบบและประโยชน์มาสู่โรงเรียน การบริหารเป็นระบบอย่างหนึ่ง
การศึกษาก็เป็นระบบอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน การบริหารงานวิชาการ เป็นพันธกิจการบริหารอีกงาน
หนึ่งที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ในมาตรา ๓๙๑ ให้เป็นพันธกิจการบริหารของคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ ดังนั้นการบริหารงาน
วิชาการจึงเป็นอีกงานหนึ่งที่ผู้บริหาร ควรได้ศึกษาทาความเข้าใจและทาหน้าที่ในพันธกิจนี้อย่าง
มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อไป เพราะงานวิชาการโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้นั้น ถือ
ได้ว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา หรือที่เรียกว่า “เทคนิคหลักของ
องค์การ (Technical core)” ขององค์การทางการศึกษาและเป็นเหตุผลหลักที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ทางการศึกษาขึ้นมาในสังคม คือ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิกของสังคม๒
การบริห ารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัว ใจของการบริห ารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยู่ที่
งานด้านวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง การจัดสิ่งส่งเสริมงานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัดและประเมินผล ขั้นตอนการ
ดาเนินงานด้านวิชาการ จะมีขั้นการวางแผนงานด้านวิชาการ ขั้นการจัดและดาเนินการ และขั้น

๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔.
๒
Hartog, D.N., & P.L. Koopman, Leadership in Organization : Handbook of
Industrial, Work, and Organizational Psychology : Volume 2 Organizational Psychology.
(London : Sage, 2001), p. 40.
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ส่งเสริมและติดตามผลด้านวิชาการหลักการบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล๓
การที่จะบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าวได้ ปัจจัยสาคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญสูงสุดใน
สถานศึกษา ในการกาหนดนโยบาย แนวทางการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิผล ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางการบริหาร และการจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนในสภาวะที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีอยู่อย่างไม่ขาด
สายจะมีความสลับสับซ้อนมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาที่พร้อมเปลี่ยนแปลงจาก
สิ่งเก่าเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ พร้อมรับฟังและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่สังคมคาดหวัง

๒. ความสาคัญของภาวะผู้นา

การบริหารการศึกษาในปัจจุบันมีส่วนประกอบที่สาคัญหลายอย่างขององค์กรที่จะช่วยให้
องค์กรนั้นอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา มีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้องค์ประกอบที่
สาคัญยิ่ง ส่วนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือ บุคคลที่ทาหน้าที่เป็นผู้นา หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของ
องค์กรนั้น ซึ่งภาวะผู้นาหรือความเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสาคัญต่อความสาเร็จของ
องค์กรในอันที่จะดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เป็นอย่างมาก ความล้มเหลวของ
องค์กรต่างๆ ที่เป็นมาสืบเนื่องมาจากการขาดผู้นาที่มีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้น ประสิทธิภาพของผู้นา
จะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้ นาได้ใช้ภ าวะผู้ นาซึ่งภาวะผู้ นามีห ลายแบบแล้ ว แต่ว่าจะเลื อกใช้แบบใดให้
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการเลื อ กแบบภาวะผู้ น าควรค านึ ง ถึ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สถานการณ์และบุคลิกภาพของผู้นาเอง๔
ภาวะผู้นา มีความสาคัญและเป็นที่ยอมรั บกันอย่างกว้างขวางแล้วว่าเป็นคุณลักษณะ
สาคัญของการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปสู่ความสาเร็จและเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดัน ให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ เป็นสิ่งเร้าและตัวเร่งอันสาคัญ ที่จะทาให้การทางานของสถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย เป็นหลักสาคัญที่จะนาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จ ตามเป้าหมายที่กาหนด
ดังนั้น ภาวะผู้นา จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อการบริหารหรือต่อตัวผู้บริหาร เพราะภาวะผู้นา
จะเป็ น เครื่ องชี้ให้เห็ น ความส าเร็ จของหน่วยงานงานจะดาเนิ น ไปด้วยดีและบรรลุ วัตถุป ระสงค์
ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้นาซึ่งทักษะและศิลปะที่ใช้ในการบริหารงาน
คือ ภาวะผู้นา
๓

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริม
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓). หน้า ๗.
๔
สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑๘.
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ภาวะผู้น าของผู้บ ริหาร เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดทาให้การประเมินประสบความสาเร็จ
ผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการประเมิน ให้กาลังใจ ติดตามข่าวคราว ทาให้บุคลากรรู้สึก
อุ่นใจและ มีกาลังใจในการทางาน อีกทั้งยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการทางานผู้บริหาร
ควรเข้าใจกระบวนการประเมิน กระจายงานให้บุคลากรทางานอย่างทั่วถึงและเป็นที่ปรึกษาสามารถ
ให้คา แนะนาได้ เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นใจในการทางาน๕
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมองค์กร ผลจากการศึกษาด้านภาวะ
ผู้นาพบว่ากระแสหลักในการศึกษาเรื่องนี้ให้ความสาคัญกับการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีข้อถก
แถลงเกี่ยวกับการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจว่ามีทั้งข้อดี
ข้อเสีย กล่าวคือ จะเกิดผลดี เพราะการทาให้บุคคลในองค์กรเกิดความกระจ่างชัดเจนในความ
คาดหวัง ที่องค์กรมีต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งความชัดเจนเรื่องผลตอบแทนที่บุคคลพึง
ได้รับจากองค์กร หากผลการปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ ทาให้เกิดความรับผิ ดชอบ และความ
ผูกพันต่อผลการตัดสินใจ การตัดสินใจนั้นได้รับการนาไปปฏิบัติ เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเพื่อ เพิ่มผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลทางสังคมต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กร
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจโดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์สาหรับทุก
สถานการณ์ กล่าวคือการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมจะไม่เกิดผลดี หากสถานการณ์นั้นต้องการ การ
ตัดสินใจที่มีความรวดเร็ว หรือเป็นการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
นั้นๆ แต่การตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมจะเกิดผลดี หากผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
ตัดสินใจเพียงพอ และในสถานการณ์ที่การยอมรับการตัดสินใจร่วมกันของผู้ใต้บังคับบัญชามีความ
จาเป็นในการนาไปปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นการบริหารจัดการเชิง
คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง ระบบ ครู ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการสอนที่ ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Child
Centered) ชุมชน ผู้ปกครอง ให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยทุกฝ่ายมุ่งไปสู่เป้าหมายสาคัญเดียวกัน
คือ คุณภาพนักเรียน ได้แก่ เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข เป็นสาคัญ

๓. องค์ประกอบของภาวะผู้นา

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการผันผวนในทุก ๆ ด้าน ภาวะผู้ นาเป็นสิ่ งที่จะทาให้สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤตยืนหยัดไปสู่ความสาเร็จที่ยั่งยืนต่อไปได้ ซึ่งภาวะผู้นามี ๓ องค์ประกอบ
คือ๖
๕

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน้า ๖๑.
๖
ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, การวิเคราะห์ภาวะผู้นาของศึกษาธิการจังหวัด ที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลองค์การสานักงานศึกษาธิการจังหวัด, วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๓๗), หน้า ๖๑.
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๑) ภาวะผู้นาบารมีในการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นาจะแสดงออกด้วยการเป็นแม่แบบที่
เข้มแข็งให้ผู้ตามได้เห็นตามเกิดการรับรู้ในพฤติกรรมของผู้นาทาให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม
ผู้นาขึ้น นอกจากนี้ผู้นายังมีพฤติกรรมปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรม และศีลธรรมสูงจนเกิดการ
ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ทาให้ได้รับความศรัทธา ความไว้วางใจ การยอมรับนับถืออย่าง
ลึ กซึ้งจากผู้ ต ามพร้ อ มได้รั บ ความไว้ว างใจอย่ างสู ง อีกด้ว ย แต่ก็ยัง ไม่ส ามารถก่ อให้ เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าผู้ตามจะเกิดความชื่นชมและศรัทธาแล้วก็ตาม เพราะยังไม่เกิดแรงจูงใจที่สูง
พอที่จะเปลี่ยนความยึดติดผลประโยชน์ของตนไปเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งค่อนข้างมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น ผู้นาจะต้องแสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังที่
ผู้นามีต่อผู้ตามด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ เพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายแทน การทาเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผู้นาจึงเป็นผู้ที่ส่งเสริมน้าใจแห่งการทางาน
เป็นทีม ผู้นาจะพยายามจูงใจผู้ตามให้ทางานบรรลุเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการสร้างจิตสานึก
ของผู้ตามให้เห็นความสาคัญว่า เป้าหมายและผลงานนั้นจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จได้
๒) ภาวะในการกระตุ้นทางปัญญา เป็นพฤติกรรมของผู้นาที่แสดงออกด้วยการกระตุ้นให้
เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการคิดทวนกระแสความเชื่อและค่านิยมเดิมของตนหรือ
ผู้นาหรือองค์กร ผู้นาจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม มองปัญหาเป็นโอกาส และจะให้
การสนับสนุนหากต้องการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตน หรือการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ ๆให้กับ
องค์การ ส่งเสริมให้ผู้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้ตาม
ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้ทุกคนได้ทางานอย่างอิสระในขอบเขตของงานที่ตนมี
ความรู้ความชานาญ
๓) ภาวะในการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นพฤติกรรมของผู้นาที่ให้ความสาคัญใน
การใส่ใจถึงความต้องการความสาเร็จและโอกาสก้าวหน้าของผู้ตามเป็นรายบุคคล ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลบางคนอาจต้องดูแลใกล้ชิด ในขณะที่บางคนมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วจะ
ให้อิสระในการทางาน เป็นต้น โดยที่ผู้นาจะแสดงบทบาทเป็นครู พี่เลี้ยง และที่ปรึกษาให้คาแนะนา
ในการช่วยเหลื อผู้ ตามให้พัฒนาระดับความต้องการของตนสู่ ระดับที่สูงขึ้นสร้างบรรยากาศการ
ทางานที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้และความมั่นใจให้แก่ผู้ตามเพื่อให้ทางานได้ประสบความสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ
ภาวะทั้ง ๓ องค์ประกอบ จะหลอมรวมพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา ของคนทั่วทั้งองค์กร
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

๔. ทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership Theories)

ภาวะผู้นา เป็นเรื่องสาคัญต่อการบริหารองค์กรและการแข่งขันทางธุรกิจมากนักวิชาการ
ในหลายยุคหลายสมัยจึงทุ่มเทศึกษาเรื่องภาวะผู้นากันเป็นจานวนมาก จนก่อเกิดเป็นทฤษฎีและ
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แนวคิดในมุมมองที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เป็น ๔ กลุ่ม
คือ๗
๑) ทฤษฎีผู้นาเชิงคุณลักษณะ (Trait approach)
แนวคิดนี้ได้มุ่งอธิบายบุคลิกลักษณะของผู้นา โดยเชื่อว่าผู้นาจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก
บุคคลทั่วไป นักวิชาการกลุ่มแนวคิดนี้จึงมุ่งศึกษาคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าว จากการศึกษาผู้นาที่มี
ความโดดเด่นหลายๆ คน สามารถแบ่งคุณสมบัติที่ค้นพบได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) ลักษณะทาง
กายภาพ เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อายุ เป็นต้น ๒) ลักษณะทางความสามารถ เช่น ความ
เฉลียวฉลาด ความรู้ ความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น ๓) ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น
การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตัว เป็นต้น แต่ก็มี
งานวิจัยมากมายที่ขัดแย้งกันและกันจนไม่สามารถพบข้อสรุปที่ชัดเจนอีกทั้งยังมีการศึกษาที่พบว่า
คุณสมบัติของผู้นาไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์อีกด้วย
๒) ทฤษฎีผู้นาเชิงพฤติกรรม (Behavioral approach)
แนวคิดนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผู้นาแสดงออกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่
ผู้นาต้องการ โดยผู้นาแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจและทาการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นาโดยทาการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสรุปที่สาคัญๆ มีดังต่อไปนี้
๑) ภาวะผู้นาแบบประชาธิปไตยและผู้นาแบบเผด็จการ (Democratic Leadership –
Autocratic Leadership) ผู้นาแบบประชาธิปไตยนิยมกระจายอานาจ มอบหมายงานให้สมาชิก
และเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในทางตรงกันข้าม ผู้นาแบบเผด็จการมัก
นิยมใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจด้วยตัวเอง และมักไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
๒) การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชชิแกน (University of Michigan) ได้แจกแจง
พฤติกรรมของผู้นาที่แตกต่างกันใน ๒ ลักษณะอย่างเห็นได้ชัด คือ ๑)พฤติกรรมผู้นาที่มุ่งคน
(People-Oriented Behaviors) ที่ให้ความสาคัญต่อสมาชิกหรือพนักงาน เข้าใจความแตกต่างและ
ยอมรับความสาคัญของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อีกทั้งยัง
สนใจ และเข้าใจความต้องการของคนงาน ๒)พฤติกรรมของผู้นาที่มุ่งงาน (Task-Oriented
Behaviors)ที่ผู้นาเน้นความสาเร็จของการทางานเน้นการสร้างงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูงเน้น
การใช้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
๓) การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) ได้สรุปว่า พฤติกรรม
ของผู้นาสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ด้าน คือ ๑) พฤติกรรมที่มุ่งสร้างโครงสร้าง (Initiation Structure)
ที่ผู้นาให้ความสาคัญกับกฎเกณฑ์ การบังคับบัญชา เน้นบทบาทหน้าที่ตามตาแหน่ง และเน้นผลงาน
๗

วิภาดา คุปตานนท์, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๔), หน้า ๒๔๑.
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ที่เกิดจากการทางานตามโครงสร้าง ๒) พฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ (Consideration)ผู้นาจะให้
ความสาคัญกับการมีความสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก และมีส่วนร่วมในการทางาน
๓) ทฤษฎีผู้นาเชิงสถานการณ์ (Situational approach)
เป็นการศึกษาที่เน้นการปรับสภาพการนา หรือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการนาก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการนาที่เหมาะสม
และเกิดผลดีในสถานการณ์ต่างๆ คือ๘
๑) การศึกษาของ ฟิลด์เลอร์ (Fiedler) ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผู้นา สมาชิก และสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ
สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้นา
๒) ทฤษฎีมุ่งสู่เป้าหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายผลกระทบของ
พฤติกรรมผู้นาที่มีต่อการจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของสมาชิกมีการเน้นที่เป้าหมาย
โดยดูพฤติกรรมของผู้นาที่แสดงออกเพื่อให้สมาชิกประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของบุคคลและ
องค์การผู้นาที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์การ ผู้นาสามารถ
เพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจแก่ผู้ตามได้ โดยการให้รางวัล
๓) การศึกษาของ Hersey-Blanchard ได้นาแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มา
ประยุกต์ คือ พฤติกรรมที่มุ่งสร้างโครงสร้าง (Initiation Structure) และพฤติกรรมที่มุ่ง
ความสัมพันธ์(Consideration) และอธิบายว่า ภาวะผู้นาแบบต่างๆ ประกอบกับความพร้อมของ
สมาชิกทาให้เกิดรูปแบบของการทางานของผู้นา ๔ รูปแบบ คือ การบอกกล่าว(Telling) การ
นาเสนอความคิด(Selling) การมีส่วนร่วม (Participation) และการมอบหมายงาน(Delegation)
๔) ทฤษฏีผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Theory)
เป็นแนวคิดการศึกษาภาวะผู้นาแนวใหม่ ที่มุ่งยกระดับความต้องการ ความเชื่อ เจตคติ
คุณธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือ องค์การให้มีประสิทธิผล โดย
มีแนวคิดว่าการศึกษาภาวะผู้นาในระยะที่ผ่านมายังไม่สามารถอธิบายภาวะผู้นาได้อย่างชัดเจนยัง
เป็นภาวะผู้นาที่มุ่งเสริมแรง (Contingent Reinforcement) และเป็นพฤติกรรมความต้องการของ
มนุษย์ขั้นพื้นฐาน (First Order Change) เท่านั้น จึงทาให้เกิดแนวคิดของภาวะผู้นาเปลี่ยนสภาพ

๕. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

งานวิชาการเป็นงานที่สาคัญและจาเป็นที่สุดของสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานที่สาคัญและเป็น
หลักของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะเป็นขนาดใดก็ตาม การสังเกตว่าสถานศึกษานั้นมี
มาตรฐานและคุณภาพเป็นอย่างไรจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเพราะงานวิชาการเป็นงาน
๘

ดิลก ถือกล้า, เปรียบเทียบแนวคิดภาวะผู้นาแบบ Principle Centered Leadership กับ
Managerial Grid, การบริหารคน. ๓(๒๔) , ๗๑. ๒๕๔๗, หน้า ๗๑.
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ที่มีขอบข่ายกว้างและมีความเกี่ยวพันธ์กับงานด้านอื่นๆอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นงานด้านหลักสูตร งาน
ด้านวัดผล การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า
งานวิชาการเป็นงานที่สาคัญมากต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับและทุกสถานศึกษา
การที่สถานศึกษาจะเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพทางด้าน
วิชาการเป็นสาคัญ ดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานวิ ช าการอย่ า งสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ง านวิ ช าการของ
สถานศึกษามีคุณภาพ นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงบรรลุตาม
จุ ดมุ่ งหมายของหลั ก สู ตรอัน จะส่ งผลให้ ไ ด้รับ การยอมรับ จากชุม ชนและผู้ ป กครองนัก เรีย นอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหารกับครูผู้สอนใน
โรงเรียน โดยผู้บริหารจะต้องคอยกระตุ้น และส่งเสริมให้ครูร่วมมือกันทุกคนในการปฏิบัติกิจกรรม
ทุกชนิดในโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
และมีประสิทธิภาพ๙ ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการการบริหารสถานศึกษา จึงเป็นการจัดกิจกรรมทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ การปรับปรุงพัฒ นาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน รวมถึง เป็นการบริหารงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา

๖. หลักการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

งานวิชาการเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของสถานศึกษา ผู้บริหารจาเป็นต้องให้ความสาคัญ
การจะบริ ห ารงานวิ ช าการได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลั ก และกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการมีหลักการบริหารได้แก่
๑) หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการ
ลงทุน นั่นคือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร โดยไม่ลาออก
กลางคัน เรียนเกินเวลา และช้ากว่ากาหนด
๒) หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั่น
คือ นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมี ความรู้ความสามารถ ทักษะคุณภาพ
และการจัดการได้

๙

เกรียงศักดิ์ อัจกลับ, พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร, วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ๒๕๔๖),
หน้า ๑๗.
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ดังนั้น หลักการบริหารงานวิชาการ ที่เป็นแนวคิดเพื่อปฏิบัติไปสู่ความสาเร็จในการ
บริหารงานวิชาการ จาเป็นต้องมีหลักการที่สาคัญ ๆ ดังนี้ (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, ๒๕๔๖,หน้า ๒๒๒๕)
๑) หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงานเพื่อนาไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดคือผลผลิตและกระบวนการเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้บุคลากรและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในระดับสากลมากขึ้นโดยอาศัยกระบวนการประกันคุณ ภาพการศึกษา ได้แก่ การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
๒) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุง
และพัฒนา หลักการมีส่วนร่วมต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันทางาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายอาจดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมีเป้าหมาย
การทางานร่วมกัน นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพได้มากขึ้น การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจาก การร่วมคิด ร่วม
ทา และร่วมประเมิน
๓) หลักการ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด หลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้เป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในขณะดาเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ มี
ประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่างๆ ที่ทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มากที่สุด
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outputs) ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้นรวมทั้งการ
คานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้คาสองคานี้ควบคู่กันคือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อย การใช้กาลังหรือ
แรงงานน้อย โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้นการลงทุน
ในทางวิชาการจึงต้องคานึงถึงความประหยัดด้วยเช่นเดียวกัน ผู้บริหารจะใช้กลวิธีอย่างไรในการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุ เทคโนโลยีและใช้
เวลาน้อยอีกด้วย
๔) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกากับที่ดี การดูแลอย่างดี
ประกอบด้วยสี่ประการ ดังนี้
เป้ า หมายต้ อ งสอดคล้ อ งต่ อ ความต้ อ งการหรื อ ความจ าเป็ น ของสั ง คมหรื อ ชุ ม ชน
(Relevance) สถานศึกษาต้องทาในสิ่งที่สอดคล้องกับประโยชน์ของผู้เรียน ประโยชน์ของสังคม
ชุมชน
มีความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการบริหารต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อธิบาย
ได้ด้วยเหตุผล และมีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
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ทุกขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบ (Accountability) มีผู้ยอมรับในผลของการกระทาและพร้อมที่
จะแก้ไขปัญหาให้จงได้
กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และได้ประสิทธิผล(Effectiveness)
หมายถึง มีการวางแผนงาน มีการปฏิบัติตามแผน มีการติดตามและประเมิน และมีการปรับปรุง
พัฒนาผลที่ได้รับคุ้มค่ากับการลงทุน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
๕) หลักความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาการ ได้แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล
หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัยเป็นต้นหลักการต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นวิชาการที่ต้องอาศัยองค์ความรู้เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
จากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการต้องคานึงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทาให้ดีที่สุดนาไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง คานึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาโดยให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันทา ให้ผลผลิตมีคุณภาพ คานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ความประหยั ด การดาเนิ นงานทางวิช าการโดยอาศัยหลั กการดังกล่าวย่อมจะสามารถบรรลุ
ความสาเร็จคือความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ได้ดังนี้
๑) การวางแผนงานวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ นโยบายจะท าให้ ง าน
วิชาการมีระบบ
๒) การจัดโครงสร้างบริหารงานวิชาการ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร จะทาให้
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
๓) การกระจายอานาจและความรั บผิดชอบให้ ผู้ ปฏิบัติจะทาให้งานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะทาให้การดาเนินการสอดคล้องสัมพันธ์และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๕) การมีวินัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการจะสามารถทาให้งานดาเนินไปได้
ด้วยดี
๖) บุคลากรทุกคนต้องการขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๗) การประสานงาน ความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือย่อมนามาซึ่ง
ความสาเร็จของหน่วยงาน
๘) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับงานวิชาการ
๙) การติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งที่จาเป็นในการพัฒนางานวิชาการ
๑๐) การบริ ห ารเป็ น ทั้ งศาสตร์ และศิล ป์ดังนั้น การบริ ห ารงานวิช าการจาเป็ นต้องใช้
ศาสตร์ ศิลป์ ทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน
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๗. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ

การบริ ห ารงานวิ ช าการเป็น การด าเนิน งานที่ เกี่ ยวกับ การจั ดกิ จกรรมทุ กชนิด ที่ช่ ว ย
ส่งเสริมการจัดการเรี ย นการสอนให้ มีคุณภาพและมาตรฐานจนบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
สาหรับขอบข่ายและภารกิจงานการบริหารงานวิชาการ มีดังนี้
๑) การพัฒ นาหรื อการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น เป็นการสารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพการศึก ษา การจัดทา
เอกสารเผยแพร่แหล่ งเรีย นรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ เป็ นกาหนดวิสัยทัศน์และเห็ นความสาคัญงานด้าน
วิชาการของโรงเรียน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ การกากับ ช่วยเหลือ
คณะครูเพื่อให้ดาเนินการตามแผนงานด้านวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จ การประเมินสรุป
แผนงานหรือโครงการดาเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นสนับสนุน พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการ
สอน การจัดสรรงบประมาณ จัดทาสื่อการสอนหรือสื่อประกอบการสอนอย่างเพียงพอและทั่วถึง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของนั กเรียน จัดหา
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้คาปรึกษาหารือและช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการสอนของคณะครู
๔) การพัฒนาหลั กสูตรสถานศึกษา เป็นการสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ให้และส่งเสริม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดหาคู่มือ แนวการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแก่ครู และการประเมิน
การใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน
ร่วมกับครู การควบคุม กากับให้การจัดตารางสอนของครูเป็นไปตามความเหมาะสมของครูผู้ บริหาร
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖) การวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน เป็นการดาเนินการ
วางแผน และกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลร่วมกับครู และฝ่ายวิชาการ ให้
คาปรึกษา แนะนาแก่ครูเกี่ยวกับ การวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็น การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
การพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพ
๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ เป็นการนาเอาแนวคิดวิธีการ ใหม่ ๆ
เครื่องมือทางอิเล็กโทรนิกส์ คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อ การสืบค้นในการเรียนการสอน
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๙) การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกอย่างของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
แนะนาครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอน ช่วยให้เกิดความงอกงาม
ทางวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาครู ช่วยในการเลือก และปรับปรุง วัตถุประสงค์ ของ
การศึกษา ช่วยในการปรับปรุงวัสดุ และเนื้อหาการสอน
๑๐) การแนะแนว เป็นการอบรม การชี้แนวทาง การให้ความรู้ และการ ส่งเสริมให้ครู
ในโรงเรียนจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
๑๑) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เป็นการจัดทา
รายงาน ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นการสารวจความต้องการ การ
วางแผน การสนับสนุนและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น คือ
การวางแผน การประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนา ด้านวิชาการ
๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เป็นการสารวจข้อมูลความต้องการและพัฒนาการเรียนรู้
ในการได้รับการศึกษาของ ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา
๑๕) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เป็น
วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน การตรวจสอบร่างระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียนและแก้ไขปรับปรุง การนาระเบียบและแนว
ปฏิบั ติงานด้านวิชาการของโรงเรี ยน ไปสู่ การปฏิบัติ มีการประเมิน ผลการใช้ระเบียบและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน
๑๖) การคัดเลือกหนั งสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา เป็น การตัดสิ น ใจร่ว มกัน
คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในโรงเรียน จัดทาหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึ กหั ด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พิจารณาคุณภาพหนังสื อเรียน
หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
มีการประเมินการใช้หนังสือเรียน แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน
๑๗) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการคิดค้นและผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อ มีการควบคุม กากับ ให้ครูได้
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมาบริการ
อานวยความสะดวก
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๘. สรุป

ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นผู้ที่มีการพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้น
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พุทธรัฐกับสันติภาพ

Buddhist State with Peace
อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ความเท่ า เที ย มกั น ในสั ง คม การน าหลั ก พุ ท ธธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ ง
การเสริมสร้างสันติภาพภายใน การบริหารความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ การเสริมสร้างความ
ไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างเพื่อนมนุษย์ และการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ตามหลักพุทธรัฐ
เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน
พุท ธรั ฐ เป็ น รั ฐ ทางโลกธรรม และเป็ น รั ฐ แห่ ง อุ ด มคติ ที่ จ ะต้ อ งปกครองโดยใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนา มีกระบวนการบริหารทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุให้มีดุลยภาพ โดย
การดาเนินชีวิตตามทางสายกลาง ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา พุทธรัฐนั้น สามารถผสมผสานเข้า
กันได้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีหลักการพื้นฐาน คือ หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย หลักเสียงข้างมาก ประชาธิปไตย
แบบพุทธรั ฐ ต้องยึ ดหลั กธรรมาธิป ไตย เพราะประกอบไปด้วยธรรม มีธ รรมเป็นเป้าหมาย
เป็นการปกครองในอุดมคติ แม้ว่าหลักธรรมาธิปไตย จะไม่ได้เป็นระบอบการปกครองก็จริง
ถึงอย่างนั้น ก็เป็นหลักในการปกครองที่ดีทสี่ ุด เพราะเข้ากันได้กับการปกครองทุกระบบ
สันติภาพ คือ การที่คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่มีความ
ขัดแย้ งกัน เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ยอมรั บความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา
และอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่ก่อสงครามเพราะลัทธิ อุดมการณ์ และความเชื่อทางศาสนา
และที่ส าคัญต้องปฏิบั ติตนตามหลั กสาราณียธรรม อัน เป็ น ธรรมที่ตั้งแห่ งความระลึ กถึงกั น
เป็นพลังในการสร้างความรัก ความสามัคคี มีเมตตา อหิงสา ภราดรภาพ การประนีประนอมที่ดี
ต่อกัน เพื่อเป็นเส้นทางสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริง
คาสาคัญ : พุทธรัฐ, สันติภาพ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to present the topic about social right,
freedom and equity problems. To present how to apply the Buddist pinciples
for good governance. To present how to manage conflict between states. To
present how to build trust and cooperation among people and to turn enemies
into friends for sustainable peace.
Buddhist state is ideal type of state in worldly way. The Buddhist
principles are used to administrate the state. The administration focuses on
balanced progression of mind and outer world by following the middle way.
The Buddhist state can be applied to use with democracy, which the basic
principles are principles of people’s participation, principle of freedom, principle
of equity, principle of law and majority rule. It is necessary to have the principle
of supremacy of the Dhama in democracy in Buddhist state. It is an ideal type
of governance, of which the purpose is dhama. The supremacy of the dhama is
not a system of governance; however, it is the best principle of governance. The
supremacy of the dhama can be applied to any governance system.
Peace is a condition which people live together without violence,
without conflict, respect each other, accept the differences in cultures, races,
religions and political ideology, without war caused by the differences in
doctrine, ideology and belief, and people follow the states of conciliation,
which is the dhamma for living together peacefully. To follow the principle can
create love, unity, loving-kindness, nonviolence, fraternity and compromise.
These leads to peace for humankind.
Keywords: Buddhist state, peace

๑. บทนา

สงคราม ความรุนแรง และสิ่งที่ไร้มนุษยธรรม กาลังเกิดขึ้นทั่วโลก เป็นข้อพิสูจน์ว่า
เราถูกแบ่งแยกด้วยชื่อของประเทศและศาสนา มนุษย์กลายเป็นศัตรูของกันและกันเอง วิ่งตาม
สิ่งที่ต้องการน้อยใหญ่ เพื่อสนองกิเลสตัณหาของตน ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เราหมกมุ่นกับ
การทาสงคราม มีความหลงผิดในเรื่องค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร ระบบแบบแผนความสัมพันธ์และ
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นบ่อเกิดความความขัดแย้ง ความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาคในสังคม
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแผ่ขยายเป็นวงกว้างทั่วโลก เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะความ
เกลียดชัง ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดมาจากความยากจน และการแย่งชิงทรัพยากรที่มีจากัด การสร้าง
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ความแตกต่างทางชนเผ่า ศาสนา และเชื้อชาติ เหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น แล้วในอดีต เช่น
ความโหดร้ายของสงครามซีเรีย สงครามชาวปาเลสไตน์กับชาวอิสราเอล การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในรวันดา โซมาเลีย การฆ่าล้างล้างเผ่าพันธุ์ของจีนที่มุ่งยึดครองทิเบต หรือแม้แต่การค้ามนุษย์
ชาวโรฮิงญาในพม่า เป็นต้น
พุทธรัฐ ไม่ใช่รัฐทางศาสนา แต่เป็นรัฐทางโลกธรรม ที่ใช้อานาจในการควบคุมกิเลส
ตัณหา มานะ และทิฏฐิ อันเป็นความต้องการของมนุษย์ที่แสดงออกมาทางกาย วาจา ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ให้อยู่ในระดับปกติ เป็นสภาวะที่สังคมมีความสงบสุข ปราศจาก
ความรุนแรง มีสิทธิและเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้รับความเคารพ ปราศจากการ
เอารัดเอาเปรียบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติ สภาวะเช่นนี้เรียกว่า สันติภาพ
วิถีสู่สันติภ าพนั้น ต้องไม่ใช้ความรุนแรง ความรุนแรงไม่อาจหยุดความรุนแรงได้
ความรุนแรงนั้น หยุดได้ด้วยความรัก นี่คือกฎของธรรมชาติที่เปลี่ยนไม่ได้ พระพุทธศาสนา
มองว่า เหตุปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แล้วส่งผลกระทบในภายนอก คือ อกุศลธรรม
๒ กลุ่ม ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ และปปัญจธรรม ได้แก่ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งทั้ง ๖
ประการนี้ มีอิทธิพลและมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในบุคคลหรือ ระหว่าง
กลุ่มบุคคล การทาสงครามเย็นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตย
กับคอมมิวนิสต์ หากวิเคราะห์ ดูจะเห็นการทางานประสานกันของกิเลสกลุ่มปปัญจธรรม คือ
แกนกลางของความขั ด แย้ ง ที่ อ ยู่ ลึ ก สุ ด เป็ น เรื่ อ งของความยึ ด มั่ น ในทิ ฏ ฐิ หรื อ อุ ด มการณ์
(Ideology) การต่อสู้ ช่วงชิง เพื่อให้ได้เป็นประเทศมหาอานาจของโลก เป็นเรื่องของมานะ
ส่วนการแย่งชิงผลประโยชน์ เพื่อจะได้ครอบครองทรัพยากรของโลกให้ได้มากที่สุด เป็นเรื่อง
ของตัณหา๑
สันติภาพ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้ความสาคัญที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ทรงต่อสู้กับแนวทางการปกครองที่ถือชั้นวรรณะ การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
มาสู่ ความเสมอภาคกัน และมีเสรีภาพในการดารงชีวิต พระพุทธศาสนา จึงมีแนวทางและ
หลักการที่จะนาพาชาติบ้านเมืองให้บรรลุเป้าหมายที่สงบสุข มีสันติอย่างแท้จริง ถ้าเรามีสันติ
หรือความสงบในหัวใจ เราก็จะสามารถต่อสู้กับปัญหาภายนอกได้ ด้วยความสุขุมรอบคอบและ
ด้ ว ยปั ญ ญา พระพุ ท ธศาสนาสอนให้ เ รารั ก กั น มี ค วามเมตตากรุ ณ าต่ อ กั น มี ค วามอดทน
ไม่เบียดเบียนกัน และคาสอนที่สาคัญที่ทาให้เรามีสันติภาพภายใน คือ หลักสาราณียธรรม ๖
ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นพลังในการสร้างความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน

๑
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๒. ความหมาย และองค์ประกอบของพุทธรัฐ

๒.๑ ความหมายของพุทธรัฐ
คาว่า “รัฐ” ตรงกับภาษาบาลีว่า รฏฺฐ แปลว่า แว่นแคว้น๒ หรือ ประเทศ ส่วนมาก
แล้วในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มักจะใช้คาว่า “แคว้น” มากกว่าคาว่า รัฐ แต่คาว่า รัฐ ก็มี
ใช้เหมือนกัน เช่น คาว่า มคธรัฐ๓ เป็นต้น นอกจากศัพท์ว่า แคว้นแล้ว ศัพท์อื่นๆ ที่ใช้ใน
ความหมายว่า รัฐ ในพระไตรปิฎกยังมีอีกหลายคา เช่น มหาชนบท ราชธานี มหานคร พระนคร
เมือง เป็นต้น
พุทธรั ฐ หมายถึง ชุมชนของมนุษย์ที่มุ่งเน้นให้กระบวนการทั้งทางวัตถุและจิตใจ
เป็ น ไปอย่ างมีดุล ยภาพ รั ฐ เป็ น เครื่องมือของประชาชน รัฐ ทาหน้าที่ในการรับใช้ประชาชน
โดยการใช้อานาจในการควบคุมกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเป็นความต้องการของมนุษย์ที่
แสดงออกมาทางกาย วาจา ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้อยู่ใน
ระดับปกติ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข แต่เนื่องจากมนุษย์มีจิตใจที่ดี เลว หยาบ กระด้าง
ต่างกัน ในการอยู่รวมกันดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีรัฐและผู้ใช้อานาจของรัฐ หากมนุษย์ทุกคนใน
สั ง คมเป็ น คนดี มี ศี ล ธรรม ประพฤติสุ จ ริ ต ทางกาย วาจา ใจแล้ ว รั ฐ ก็ ดี ผู้ ใช้ อ านาจรั ฐ ก็ ดี
กฎหมายก็ดี ล้วนไม่มีความจาเป็น จุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นรัฐนั้น เริ่มต้นจากครอบครัว
และสังคมขนาดใหญ่ ต่อมาเป็นสถาบันการปกครองและเศรษฐกิจ
๒.๒ องค์ประกอบของพุทธรัฐ
องค์ประกอบที่สาคัญของรัฐประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ประชาชน
ดินแดน รัฐบาล และอานาจอธิปไตย ซึ่งองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ เมื่อนาองค์ประกอบของ
พุทธจักรมาศึกษาเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นได้ว่า มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ พุทธรัฐ คือ
รัฐในอุดมคติที่พระพุทธเจ้าทรงก่อตั้งให้เป็นรูปธรรมขึ้น เป็นรัฐที่มีลักษณะพิเศษ มีเป้าหมาย
นโยบาย และหลักการที่แตกต่างจากรัฐทั่ว ๆ ไป องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการนั้น มีรายละเอียด
ดังนี้
๑) ประชาชน (Population) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของรัฐ เพราะ
ประชาชนเป็นผู้สร้างวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแผนการบริหารการปกครอง
ของรัฐ ประชาชนเป็นปัจจัยสาคัญ ที่สามารถทาให้รัฐเจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมโทรมได้ สิ่งที่ต้อง
พิจารณาเกี่ยวกับประชาชน คือ จานวน เชื้อชาติและวัฒนธรรม ประเภทและชนชั้น ที่สาคัญคือ
คุณภาพของประชากร ในทางพุทธรัฐประชาชน ก็เป็นองค์ประกอบที่สาคัญมากที่สุดเหมือนกัน

๒

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย
(กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณกิจการพิมพ์, ๒๕๑๔), หน้า ๓๐๗.
๓
ที.ม. ๑๐/๑๕๒/๑๐๓.
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เพราะถ้าไม่มีประชาชน พุทธรัฐ ก็กาเนิดขึ้นมาไม่ได้ ประชาชนในทางพุทธจักร ๔ เรียกว่า
“บริษัท ๔” ประกอบไปด้วย
๑.ภิกษุบริษัท คือ บุรุษที่ออกบวชเป็นพระภิกษุ ปฏิบัติต ามคาสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า และสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย พระภิกษุในยุคแรก ๆ ของพุทธกาลนั้น จะเป็น
ภิกษุได้ก็ด้วยพระดารัสของพระพุทธเจ้า ที่ว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว
จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกระทาที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”๕ ต่อมาเมื่อมีผู้ขอบวชมากขึ้น
พระพุทธองค์ จึงทรงประทานอนุญาตให้คณะสงฆ์ทาการบวชให้แทน ซึ่งการรับประชาชนเข้า
หมู่โดยวิธีที่พระพุทธองค์ทรงรับเองนั้น เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” การที่คณะสงฆ์เป็นผู้ทา
การคัดเลือกและรับเข้าหมู่นั้น เรียกว่า “ญัตติจตุถกรรมอุปสัมปทา” คือ การบวชโดยการ
อนุญาตของหมู่สงฆ์ในที่ประชุม เป็นวิธีที่ทรงอนุญาตให้สงฆ์ทาเมื่อคณะสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ขึ้นมา
และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
๒.ภิกษุณีบริษัท คือ สตรีที่มีศรัทธาออกบวชเป็นพระภิกษุณี หรือนักบวชที่เป็นสตรี
ซึ่งเกิดขึ้นประมาณตอนต้นมัชฌิมโพธิกาล โดยมีพระนางปชาบดีโคตมี เป็นพระภิกษุณีรูปแรก
และการจะบวชเป็นภิกษุณี ได้นั้ น จะต้องอุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่าย คือ จากภิกษุส งฆ์ และ
จากภิกษุณีสงฆ์ จึงจะเป็นนางภิกษุณีโดยสมบูรณ์
๓.อุบาสกบริษัท คือ ฆราวาสผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนตามหลัก
ศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ เป็นผู้ที่เข้าใกล้พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๔.อุ บ าสิ ก าบริ ษั ท คือ สตรี ที่ เ ป็น ฆราวาส และปฏิญ าณตนเป็ น พุท ธศาสนิ ก ชน
มีคุณสมบัติ คือ การปฏิบัติตามหลักศีลธรรมเหมือนกับอุบาสก
ประชาชนในพุ ท ธรั ฐ นั้ น ไม่ ว่ า จะมาจากชนชั้ น วรรณะ เชื้ อ ชาติ เพศ ผิ ว พรรณ
ที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ทุกคนมีสิทธิ์ ในการบรรลุธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับการ
บาเพ็ญบารมีของแต่ละบุคคล และเมื่อปฏิบัติถึงขั้นสูงสุด ก็ย่อมได้รับความสุขจากวิมุตติรส
เท่าเทียมกัน ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เสมือนเช่นน้า ไม่ว่าจะไหลมาจากแม่น้าคงคา ไม่ว่าจะไหลมา
จากแม่น้ายมุนา หรือไม่ว่าจะไหลมาจากลาธารใดๆ ก็ย่อมเป็นทะเล ฉันนั้น”๖
๒) อาณาเขตหรือดินแดน (Territory) รัฐจะมีแต่ประชาชนอย่างเดียวโดยไม่มี
อาณาเขตหรือดินแดนที่แน่นอนเป็นถิ่นที่อยู่ไม่ได้ เพราะจะทาให้เป็นพวกเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง ก็ไม่อาจเรียกว่าเป็น “รัฐ” หรือ “ประเทศ” ได้โดยสมบูรณ์ การที่รัฐจะจัดตั้งสังคมของตน
ขึ้นเป็นรัฐได้นั้น นอกจากจะมีประชาชนแล้ว ยังจะต้องสามารถครอบครองดินแดนถิ่นที่อยู่เป็น
๔

องฺ.จตุก.๒๑/๑๒๙/๑๓๒-๑๓๓.
พ ร ะ ร า ช ธ ร ร ม นิ เ ท ศ (ร ะ แ บ บ ิต า โ ณ ), ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า .
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๖๔.
๖
ม.ม.๑๓/๒๕๙/๒๕๖.
๕
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ของตนอย่างเป็นหลักแหล่ง มีอาณาเขตที่แน่นอน และเป็นที่ยอมรับของรัฐอื่น ๆ ว่ามีรัฐนั้นๆ
อยู่จริง ไม่โดยทางพฤตินัยก็โดยทางนิตินัย พุทธรัฐ ก็มีสังฆมลฑล ซึ่งอยู่ภายในรัฐ เป็นดินแดนที่
ได้รับอนุญาต หรือได้รับพระราชทานจากพระราชา ให้เป็นสถานที่อยู่จาพรรษาของพระภิกษุ
สงฆ์ ซึ่งเรียกว่า วัด หรือ อาราม มีขอบเขตที่แน่นอน เป็นที่ยอมรับกันทั้งในทางนิตินัยและ
พฤตินัย โดยเฉพาะในประเทศไทย วัด หรือ พุทธสถาน เป็นดินแดนที่จัดเป็นเอกเทศจากฝ่าย
อาณาจักร เป็นศาสนสมบัติทไี่ ม่ต้องเสียภาษี ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ภายในรัฐก็ตาม
๓) รัฐบาล (Government) คือ รัฐจาเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล เพื่อทาหน้าที่ปกป้อง
คุ้มครอง ดูแล รักษาอาณาเขต ดินแดน รวมทั้งประชากรที่อยู่ภายในรัฐ ให้ได้รับความปลอดภัย
จากศัตรูภายใน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมของรัฐนั้นๆ และจากศัตรูภายนอก มิให้มา
รุกรานได้ ถ้ารัฐปราศจากรั ฐบาลแล้ว จะไม่สามารถดารงความเป็นรัฐหรือชาติไว้ได้ รัฐบาล
เป็นองค์การหรือสถาบันทางการเมือง มีหน้าที่หลักในการสร้างและรักษากฎหมาย เพื่อความ
ยุติธรรมและความสงบสุขของบ้านเมือง
ในทางพุทธรัฐก็มีองค์กรบริหาร หรือองค์กรปกครองสูงสุดเช่นเดียวกัน ในสมัย
พุทธกาล มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระประมุข ทรงมีฐานะเป็นพระธรรมราชา มีพระสารีบุตร
เป็นพระธรรมเสนาบดี มีพระมหาโมคคัลลานะ เป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย ช่วยในด้านการ
ปกครอง ส่วนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน มีองค์กรบริหารสูงสุด
ที่เรียกว่า “มหาเถรสมาคม” มีสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์พระประมุขสูงสุด มีหน้าที่ในการ
บริหารปกครองและออกกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักของพระธรรมวินัย รวมทั้งเป็นผู้
ควบคุมและบังคับให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบนั้นๆ
๔) อานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อานาจสูงสุดในการปกครอง และการ
บริหารของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมาย มีลักษณะถาวร แสดงออกในรูปของการบังคับบัญชา ผู้ที่อยู่
อาศัยภายในรัฐนั้นๆ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ อานาจอธิปไตยนั้น มีความสาคัญยิ่ง เพราะ
จะเชื่อมโยงไปถึงรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ ด้วย เป็นเครื่องแสดงความเป็นอิสระ หรือความเป็น
เอกราช อานาจอธิป ไตยอาจตั้งอยู่ บนรากฐานของอานาจบังคับ หรือความยิน ยอมของ
ประชาชน รัฐนั้นมีลักษณะสาคัญ ๓ ประการ คือ ๑) อานาจอธิปไตย ๒) การผูกขาดอานาจ
๓) มิติทางการเมือง อานาจอธิปไตยและการผูกขาดอานาจ เป็นทั้งองค์ประกอบของรัฐ และ
ลักษณะของรัฐ เป็นสิ่งสาคัญ ถือว่าเป็นหัวใจของความเป็นรัฐ เพราะเป็นอานาจที่ใช้ควบคุมทั้ง
อาณาเขตและประชากรทั้งหมด ทั้งเป็นการผูกขาดเหนือความกดดันบีบบังคับจากองค์กรใดๆ
ในทางพุทธรัฐ มีพระธรรมวินัยเปรียบดังกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีอานาจสูงสุดที่ใครจะ
ล่วงละเมิดมิได้ ถ้าหากมีผู้ล่วงละเมิด ก็สามารถจะลงโทษหรือบังคับให้กระทากรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งตามพุทธบัญญัติได้ ในทางพุทธจักร มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่ให้อานาจคณะสงฆ์
บริหารปกครองกันเอง สามารถกาหนดนโยบายหรือออกกฎข้อบังคับใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัยและกฎหมายของรัฐ
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จะเห็นได้ว่า ฝ่ายอาณาจักร มีองค์ประกอบที่สาคัญของรัฐ ทั้ง ๔ ประการ คือ
ประชาชน ดินแดน รัฐบาล และอานาจอธิปไตย เมื่อนามาเปรียบเทียบกับพุทธรัฐแล้ว นับว่า
มีส่วนที่สอดคล้องกันอย่างมาก คือ องค์ประกอบของพุทธรัฐ ประกอบไปด้วยบริษัททั้ง ๔
ซึ่งเป็นประชาชน มีอาณาเขต หรือสังฆมลฑลอยู่ภายในรัฐที่แน่นอน มีองค์กรบริหารสูงสุดใน
สมัยปัจจุบันก็คือมหาเถรสมาคม มีอานาจอธิปไตยคือกฎหมายของรัฐรับรอง และมีพระธรรม
วินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดของสังฆมลฑล กล่าวได้ว่า พุทธรัฐก็คือรัฐๆ หนึ่งนั่นเอง ที่มีเป้าหมาย
นโยบาย ที่แตกต่างจากรัฐทั่วๆ ไป

๓. รูปแบบการปกครองของรัฐตามแนวพระพุทธศาสนา

รูปแบบการปกครองของรัฐตามแนวพระพุทธศาสนานั้น จะชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับ
พระพุ ท ธศาสนากั บ ระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ ยึ ด หลั ก ธรรมาธิ ป ไตยเป็ น หลั ก เพราะหลั ก
ธรรมาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ พระพุทธศาสนากับระบอบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบที่อานาจเป็นของประชาชน ลักษณะสาคัญของ
ระบอบนี้ก็คือ การที่ประชาชนในรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิ
เสรีภาพ ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน๗ ระบอบประชาธิปไตย มิใช่เป็นระบอบการ
ปกครองที่ดีที่สุด พระพุทธศาสนามิได้เป็นประชาธิปไตย แต่มีหลักการบางอย่างที่คล้ายคลึงกับ
ระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ หลักอธิปไตย ๓ คือ ความเป็นใหญ่ หรือภาวะที่ถือเอาเป็น
ใหญ่๘ ได้แก่
๑) อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นใหญ่ กระทาการด้วยการปรารภตน
เป็นประมาณ เทียบได้กับคาว่า เผด็จการ
๒) โลกาธิปไตย การถือกระแสโลกเป็นใหญ่ โลกาธิปไตยตามความหมายนี้เทียบได้
กับคาว่า ประชาธิปไตย ที่ถือคนส่วนใหญ่เป็นหลัก
๓) ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระทาการด้วยปรารภ
ความถูกต้อง เป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณ
ธรรมาธิปไตย เป็นแก่นหรือเป็นหัวใจที่อาจเกิดขึ้น และฝังอยู่ได้ทั้งในโลกาธิปไตย
และอัตตาธิปไตย ทั้งนี้ จะเห็นได้ชัดเจนในผู้นาระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งผู้นาในระดับโลก
เพราะธัมมาธิปไตยยึดโยงกับความรู้และสติปัญญาของบุคคลนั้นๆ ว่า มีสติปัญญา รู้ว่าอะไรเป็น
ธรรม อะไรถูกต้องดีงามได้ มากแค่ไหน เพียงไร แต่เมื่อนาหลักอธิปไตย ๓ มาเปรียบเทียบกับ
๗

มรกต สิงห์แพทย์, “พุทธศาสนากับประชาธิปไตย”, วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ๑ (มกราคมเมษายน ๒๕๓๘) : ๖๒.
๘
ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; อง.ติก.๒๐/๔๗๙/๑๘๖.
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คาว่า ประชาธิปไตย มีความหมายพอที่จะเทียบเคียงได้กับคาว่า โลกาธิปไตยนั่นเอง เพราะ
ประชาธิปไตย ถือเอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณ ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไป เพราะ
บางครั้งเสียงส่วนใหญ่ อาจเป็นเสียงที่ผิดพลาดก็เป็นได้ ดังนั้น ประชาธิปไตย ก็ยังต้องอยู่ใน
กรอบของธรรมาธิปไตย หรือกรอบของความถูกต้อ งชอบธรรม หลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย๙ สามารถสรุปได้ ๕ ประการ คือ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักเสรีภาพ
หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงข้างมาก เมื่อนาหลักการพื้นฐานเหล่านี้มา
เปรียบเทียบหลักการในทางพระพุทธศาสนาแล้ว จะเห็นว่า มีส่วนที่คล้ายคลึงกันหลายประการ
กล่าวคือ
๑) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือหลักอานาจอธิปไตยของปวงชน ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการใช้อานาจทางการเมือง เช่น การให้ประชาชนเป็นผู้
เลือกตั้งบริหารประเทศ การให้สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐ ในพระพุทธศาสนา
จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการปกครองหมู่คณะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เริ่มต้นตั้งแต่การ
บัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงบัญญัติในท่ามกลางสงฆ์ ทรงสอบถามภิกษุที่
เป็ น ผู้ก่อเรื่ องแล้ วทรง ติเตีย นการกระทานั้น ๆ ทรงบอกถึงเหตุผ ลของการบัญญัติสิ กขาบท
เมื่อพระสงฆ์ทั้งหมดยอมรับว่าถูกต้องดีงาม ก็ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบท
๒) หลักเสรีภาพ พระพุทธศาสนาได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลทั้งในด้านความคิดและการ
กระทา โดยถือว่า มนุษย์เป็นผู้กาหนดวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ได้เกิดจากการมีผู้สร้างหรือเทพเจ้า
ที่มีอานาจเหนือมนุษย์คอยดลบัน ดาล หลักพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีเสรีภาพและให้รู้จัก
ใช้เสรีภาพในทางพอเหมาะพอดี ไม่ใช้จนเกินขอบเขตหรือสุดโต่ง (Extreme Liberty) เกินไป
จนไปกระทบเสรีภาพของบุคคลอื่น หากบุคคลต่างใช้เสรีภาพจนไม่มีขอบเขตจากัด ในที่สุดรัฐ
หรือสังคมนั้น ก็จ ะไม่มีเสรีภาพหลงเหลืออยู่ เลย๑๐ ในด้านเสรีภาพการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ
ท้วงติงในสิ่งที่ถูกต้อง พระพุทธองค์ ก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ แม้แต่พระองค์
เองก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายท้วงติงได้ ถ้าหากเห็นว่า พระองค์กระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ดังมีปรากฏในมหาปวารณาสูตร หลักปวารณานี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์ทรงให้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือท้วงติงในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องได้ แต่ต้องเป็นไปในทางที่
ดีงาม และสร้างสรรค์หมู่คณะ ซึ่งถือว่า เป็นหลักการของประชาธิปไตยในการใช้เสรีภาพ
๓) หลักความเสมอภาค พระพุทธศาสนา ยอมรั บความเสมอภาคของมนุ ษย์
นับตั้งแต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน ตลอดถึงโอกาสในการประพฤติปฏิบัติ
ธรรมและการบรรลุธรรม พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธระบบวรรณะ ว่าไม่ใช่สิ่งกาหนดความแตกต่าง
๙

จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์ (พระนคร : สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๑๔), หน้า ๒๒๓.
ประยงค์ สุวรรณบุปผา, รัฐปรัชญา แนวคิดตะวันออก–ตะวันตก (กรุงเทพมหานคร: โอ.
เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๓๘.
๑๐
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หรือกาหนดคุณค่าความเป็นมนุษย์ แต่สิ่งที่กาหนด คือ กรรม หรือการกระทาของแต่ละคน
วรรณะทั้ง ๔ ถ้าประกอบอกุศลกรรม ก็จะไปสู่ทุคติเท่าเทียมกัน ไม่มีวรรณะใด ชนชั้นใดได้รับ
การยกเว้นเป็นพิเศษ พระพุทธองค์ทรงยอมรับความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษกับสตรีในด้าน
สติปัญญา เช่น “บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่ แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน”๑๑
๔) หลักกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม เป็นหลักการใช้เหตุผล พระพุทธเจ้าได้ทรง
บัญญัติพระธรรมวินัยเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในหมู่แห่งสงฆ์แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น หมู่แห่งสงฆ์
ก็จ ะต้อ งยึ ดหลั กกฎหมายของฝ่ ายอาณาจัก รอีกด้ ว ย เพื่ อความถูกต้อ งชอบธรรม ยุ ติธ รรม
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
๕) หลักเสียงส่วนมาก การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีการใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติ ซึ่งเรียกว่า เยภุยยสิกา๑๒ เพื่อตัดสินอธิกรณ์ คือ ภารกิจ
ที่พึงทาให้สงบเรียบร้อยเหมาะสม นอกจากนี้ ในหลักอปริหานิยธรรมที่ทรงแสดงแก่ชาววั ชชีว่า
ให้หมั่นประชุมกันเนืองๆ ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า เป็นหลักธรรมสาหรับการปกครองโดยใช้
เสียงส่วนมาก แต่ในบางครั้ง เสียงข้างมากก็ไม่สามารถตัดสินความจริงได้ เพราะเราตัดสินใจ
ไม่ได้ตัดสินความจริง
๓.๒ ธรรมาธิปไตย : ระบบการปกครองในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา
พระพุ ท ธศาสนาไม่ ไ ด้ ย อมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธระบบการเมื อ งการปกครองแบบใดๆ
โดยเฉพาะ เพราะระบบการปกครองต่ า งๆ ล้ ว นมุ่ ง ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมทั้ ง สิ้ น ต่ า งก็ มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เพียงแต่วิธีการของแต่ละระบบอาจจะแตกต่าง
กันออกไป
การปกครองในอุดมคติทางพระพุ ทธศาสนาก็คือ ระบบการปกครองที่เรียกว่า
ธรรมาธิปไตย เพราะธรรมาธิปไตยเป็นทางสายกลางระหว่างอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย ๑๓
หลักการปกครองในอดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา ถึงแม้ว่า จะแตกต่างกันในรูปแบบการ
ปกครอง แต่เนื้อหาสาระของการปกครองก็คือ การที่จะให้บรรลุถึงหลักการปกครองโดยธรรม
ถ้าการปกครองทุกระบบยึดถือธรรม หรือหลักการ ความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่แล้ว การ
ปกครองทุกระบบ ก็สามารถใช้ได้หมด ธรรมาธิปไตย มิใช่เป็นระบบการปกครองแต่เป็นหลักใน
การปกครอง หรือเป็นเป้าหมายของการปกครองทุกระบบ ที่จะต้องประกอบไปด้วยธรรม
มีธรรม เป็นธรรม และชอบธรรม

๑๑

ขุ.ชา. ๒๘ / ๑๑๔๒ / ๒๒๖.
วินย.๒/๘๘๐/๗๑๖.
๑๓
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๔๙.
๑๒
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ดังนั้น “ธรรมาธิปไตย” ถือได้ว่า เป็นเป้าหมายหลักของการปกครองทุกระบบ
การปกครองที่ประกอบไปด้วยธรรม ผู้ปกครองก็เป็นธรรม ระบบการปกครองก็ประกอบไปด้วย
ธรรม ประเทศชาติก็ย่อมเจริญก้าวหน้า ประชาชนก็จะพบแต่ความผาสุก (ปชาสุข มหุต ตม)
ในทางพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่า การปกครองแบบธรรมาธิปไตย หรือการปกครองที่ใช้ธรรม
เป็ นอานาจ ยึ ดถือธรรมเป็ นหลั กการ ประกอบไปด้ว ยธรรม มีธ รรมเป็น วิธีการ มีธรรมเป็น
เป้าหมาย เป็นการปกครอง ในอุดมคติและเป็นการปกครองที่ดีที่สุด

๔. ความหมายและประเภทของสันติภาพ

๔.๑ ความหมายของสันติภาพ
คาว่า สันติภาพ๑๔ มีความหมายทั้งในเชิงปฏิเสธและยืนยัน ในความหมายปฏิเสธ
สันติภาพไม่เพียงแต่หมายถึงสภาวะที่ไม่มีสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึงสภาวะที่ไม่มี
ความรุนแรงในโครงสร้างสังคม เช่น ความอยุติธรรม ความไม่เสมอภาคในสังคม การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การทาลายความสมดุลทางนิเวศวิทยา ในความหมายเชิงยืนยัน สันติภาพ หมายถึง
สภาวะที่มีความสามัคคีปรองดอง เสรีภาพ และความยุติธรรม ดังนั้น คาว่า สันติภาพ จึงหมาย
รวมสภาวะที่ไม่มีความขัดแย้งเข้ากับสภาวะที่มีความสามัคคี
สั น ติ ภ าพของโลกไม่ อ าจเป็ น ปั ญ หาน่ า ห่ ว งใยเฉพาะนั ก การเมื อ งสองสามคน
คณะรัฐบาลสองสามคณะ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหารจานวนไม่กี่คนได้อีกต่อไป โลกไม่มั่นคง
ปลอดภัย หากปล่อยเรื่องนี้ไว้ในกามือของพวกเขา ดูเหมือนว่า คณะบุคคลเหล่านี้ เชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษในการกาจัดสันติภาพที่แท้จริงออกไป และทาการเตรียมรบ ซึ่งเป็นอันตรายอย่าง
มหั น ต์ การตั้ ง หน้ า ตั้ ง ตาแข่ ง ขั น อาวุ ธ ของพวกเขา ได้ รั บ ความชอบธรรมจากสุ ภ าษิ ต ที่ ว่ า
“แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ” พวกเขาเชื่อว่า นโยบาย “ถ่วงดุลอานาจ”
จะสามารถรักษาสันติภาพไว้ได้ จึงมุ่งรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโลกด้วยการสั่งสมอาวุธ
ร้ายแรง แต่การสั่งสมอาวุธนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบัน ได้สร้างภัย
คุกคามต่ออนาคตของมวลมนุษยชาติมากกว่าจะเป็นการคุ้มครองป้องกัน๑๕
อีกนัยหนึ่ง สันติภาพ หมายถึง สภาวะหรือสภาพที่มวลสรรพสิ่งสามารถจะดารงอยู่
และเคลื่อนไหวไปตามกระบวนการธรรมชาติและสังคม ได้อย่างมีดุลยภาพหรือปกติ ทั้งที่เป็น
กระบวนการในองค์รวม และกระบวนการจาเพาะ สันติภาพอันสมบูรณ์ย่อมไม่มีอยู่ในสังคมโลก
โดยเฉพาะกับสังคมของมนุษย์ เพราะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถจะสร้างบทบาท หรือการ
๑๔

พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, ที่ระลึกงานบาเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒. พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร:
๒๕๕๙. หน้า ๑๗.
๑๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑.
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แสดงออกของตนเองได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ ทั้งการสร้างสรรค์ การทาลาย ความรัก
ความใคร่ ความเกลียดชัง สงคราม วัฒนธรรม ค่านิยม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ด้วยเหตุ
ดังกล่าว ตัวแปรหรือปัจจัยที่จะสร้างความขัดแย้ง จึงสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ๑๖ สังคมที่
ระบุคุณค่าวางอยู่บนความจริง การปราศจากความรุนแรง และการปฏิ เสธด้วยตนเอง๑๗ ส่วน
สังคมที่ไม่มีความจนและไม่มีความรวย เป็นสังคมที่มีอิสรภาพและตื่นรู้อยู่เสมอ ซึ่งหมายถึงการ
มีความสุขและสันติภาพ๑๘
ดังนั้น สันติภาพ คือ การที่คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งกัน
เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เป็นพื้นฐานของความก้าวหน้า ความสุขและความงอกงาม เป็นสิ่ง
สาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงอยู่ของชีวิต สันติภาพไม่ได้เป็นเพียงการปราศจากสงครามเท่านั้น
หากแต่เป็นสถานะของจิตใจ หรืออารมณ์แห่งความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น มีความรัก มีความรู้สึก
ว่าเป็นพี่น้องกัน เคารพและห่วงใยผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรง หนทางที่จะนาโลกไปสู่สันติภาพ
ได้นั้น ประชาคมโลก ต้องปรับทัศนคติในการบริหารความขัดแย้งทางความคิด ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง การนิยมความรุนแรง ด้วยการพูดคุย
เจรจา เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสัน ติสุข และร่วมกันผลักดันให้เกิด
สันติภาพขึ้นในโลก
๔.๒ ประเภทของสันติภาพ
สันติภาพที่จะเกิดขึ้นได้ในสังคมของมนุษย์นั้น มีอยู่ ๒ ประเภท๑๙ คือ
๔.๒.๑ สัน ติ ภ าพภายนอก คื อ สภาวะที่กระบวนการต่างๆ ทางกายภาพ
สามารถจะดารงอยู่ และเคลื่อนไหวเป็นไปตามวิถีทางของตนได้อย่า งมีดุลยภาพ หรือเป็นไป
อย่างปกติวิสัย ซึ่งสันติภาพภายนอกนี้ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) สันติภาพทาง
ธรรมชาติ คือ สภาวะทางกายภาพของกระบวนการแห่งธรรมชาติทั้งปวง ที่สามารถจะดารงอยู่
และเคลื่ อนไหวไปได้อย่างมีดุลยภาพ เช่น การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ความอุดม
สมบูร ณ์ของป่าไม้ เป็น ต้น ๒) สัน ติภาพทางสังคมของมนุษย์ คือ สภาวะทางกายภาพของ
กระบวนการแห่งสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล คือ การไม่ฆ่ากันโดยไม่มีเหตุผล และที่เป็น
องค์รวม คือการที่สังคมหรือรัฐทั้งภายในรัฐและระหว่างรัฐ ไม่ทาสงครามระหว่างกันอย่างไม่มี
เหตุผล
๑๖

เอส.เอส,อนาคามี, พุทธรัฐ (Buddhist State), พิมพ์ครั้งแรก, พิมพ์ที่ นวสาส์น การพิมพ์,
กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓, หน้า ๔๒๕.
๑๗
Sarvodaya, Application of the Concept of Right Livelihood for a Full
Engagement Society. Ratmalana, Sri Lanka: SarvodayaVishvaLekha Pres, 1996, p.2.
๑๘
Bound, George D..Buddhism at Work: Community Development, Social
Empowerment and the Sarvodaya Movement. USA: Kumarian Press, 2004, p.45.
๑๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒๙-๔๓๓.
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๔.๒.๒ สันติภาพทางภายใน คือ สภาวะที่มนุษย์สามารถจะควบคุมจิตใจ
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง ให้อยู่ภายใต้กระบวนการแห่งเหตุผล หรือจริยธรรมอันเหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจิตสามารถรักษาสภาวะที่ปกติของตนเองได้ การกระทาใดๆ ของ
ร่างกายหรือพฤติกรรม ก็ย่อมจะเป็นโดยปกติด้วย
ดังนั้ น ทั้งสัน ติภ าพภายนอกและสันติภ าพภายในล้ วนต้องมีดุลยภาพทั้งสองด้าน
เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคมของมนุษย์ ไม่เช่นนั้นทั้งสภาวะที่มนุษย์จะสามารถควบคุมจิตใจ
และสภาวะทางกายภาพของกระบวนการแห่งธรรมชาติทั้งปวง จะไม่สามารถจะดารงอยู่ซึ่ง
ความปกติได้ ทั้งสันติภาพภายนอกและสันติภาพภายในต่างส่งผลต่อกัน

๕. สาราณียธรรม ๖ : หลักพุทธธรรมเพื่อสันติภาพของมวลมนุษยชาติ

สาราณียธรรม๒๐ คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลัง
ในการสร้างความความรัก ความเมตตา และความสามัคคี มี ๖ ประการ ดังนี้
๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรม ในเพื่อนมนุษย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้อนื่ ด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทาดีต่อกัน
ไม่เบียดเบียนทาร้ายกัน ไม่ก่อสงคราม แต่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อความผาสุกของ
มวลมนุษย์
๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรม ในเพื่อนมนุษย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือช่วย
บอกแจ้งสิ่งที่เ ป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนาตักเตือนด้วยความหวังดี ใช้หลักการทูตโดยการ
เจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสีกัน
๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพื่อนมนุษย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีความซื่อสัตย์เคารพในความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
๔. สาธารณโภคี ได้ข องสิ่ ง ใดมาก็แ บ่ง ปันกั น คือ เมื่อ ได้ สิ่ งใดมาโดยชอบธรรม
แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยร่วมกัน
๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทาตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
คือ มีความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ในข้อ ที่เป็ นหลั กการส าคัญ ที่จะนาองค์ก รไปสู่ ความไม่ขัด แย้ ง

๒๐

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒๐, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๕๔, หน้า ๒๐๐-๒๐๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 129

การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่กาหนดไว้ ไม่กระทาตนเสมือนว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนมติของสังคมโลก ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน หรือข่มเหงกีดกันผู้อื่น
สาหรับสังคมมนุษย์และมวลมนุษยชาติ การสร้างความความรัก ความเมตตา ความ
สามัคคี การร่วมกัน การมีความประพฤติสุจริตดีงาม และการมีความเห็นชอบร่วมกัน ย่อมทาให้
เกิดสันติภาพต่อกันจากบุคคลไปสู่สังคมและไปสู่สันติภาพในโลก

๖. พุทธรัฐกับสันติภาพ

พุ ท ธรั ฐ คื อ รั ฐ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของประชาชน ท าหน้ า ที่ ใ นการรั บ ใช้ ป ระชาชน
โดยการใช้อานาจในการควบคุมกิเลส ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเป็นความต้องการของมนุษย์ที่
แสดงออกมาทางกาย วาจา ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้อยู่ใน
ระดับปกติ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นใน
นามของพระพุทธศาสนา หรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการบังคับผู้ คนให้นับถือ ให้เสรีภาพ
ในการพิจารณา ให้มีปัญญากากับการศรัทธา
เราสามารถยับยั้งสงครามได้ หากทุก คนยึดมั่นหลักคาสอนของศาสนา คือ “เมตตา
อหิงสา ภราดรภาพ และการประนีประนอม (Compromise)” เพราะหลักคาสอนเหล่านี้ คือ
“เส้นทางสู่สั นติภาพ ของมวลมนุษย์ชาติ ตราบเท่าที่ มนุษย์ต้องการสันติภาพ และความสุ ข
เราจาต้องแสวงหาวิธี หรือแนวทางสู่สันติภาพ และร่วมใจกันสร้างเส้นทางแห่งสันติภาพให้ได้
เพื่อความสุข ความสงบของชาวโลกทั้งมวล” พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้และความ
จริง มีอิสรเสรีภาพ ไม่ผูกติดกับพระเจ้า ไม่มีการบังคับให้คนศรัทธา แต่ให้สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
ตนเอง อีกทั้งยังมีหลักคาสอนที่ให้มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ดังพระพุทธพจน์ว่า
โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา ๒๑ เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลก (Loving-kindness cements
the people of the world) เมตตาเป็นคุณธรรมที่ทาให้คนคิด กระทา ที่มุ่งให้ผู้อื่นเป็นสุข
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง เห็นอก
เห็นใจผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน หากมีโอกาสช่วยเหลือกันได้จะไม่รีรอ จะรีบขวนขวยหาทาง
ช่วยเหลือทันที ความมีเมตตาต่อกัน จะทาให้คนมีความเอื้อ เฟื้อ หรือมีน้าใจ ทาให้คนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คนที่จะสร้างสันติภาพ เพื่อทาไม่ให้มีความรุนแรง อย่างที่เรียกกันใน
ปัจจุบันว่า อหิงสา (nonviolence) ต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาความสามารถอย่างยอดเยี่ยม หรือ
อาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้มีเจตจานงที่เป็นธรรม มุ่งดี ปรารถนาสันติสุข ไม่เบียดเบียนกัน ดังพระ
พุทธพจน์ว่า “อพฺยาปชฺฌ สุข โลเก ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก”๒๒ เมื่อมวลมนุษย์มี
จิตสานึกหยั่งรู้ถึงสิทธิหน้าที่ ความเท่าเทียมกันในสังคม มองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่า เราเป็น
๒๑
๒๒

ว.ว. ๒๐๔.
วิ.มหา.๔/๖ ขุ.อุ.๒๕/๘๖.
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เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ และตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งตรงกับหลักภราดรภาพ (Fraternity)
คือ ความเป็นพี่เป็นน้องกัน มนุษย์ทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อกันดุจพี่น้อง
ความเป็นพี่เป็นน้องเป็น สิ่งที่ธ รรมชาติมอบให้มนุ ษย์ คือ การไม่เน้นผิวพรรณ หรือ เผ่าพันธุ์
ดังคากล่าวของมหาตมะคานธี มหาบุรุษแห่งอินเดีย ที่ว่า “โลกทั้งผอง พี่น้องกัน ” ความรู้สึกนี้
ช่วยยับยั้งสงครามได้ ตราบเท่าที่มีความรู้สึกว่า ทุกคนในโลกเป็นพี่น้องกัน และประการสุดท้าย
การประนีประนอม (Compromise) คือ การที่ประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
แต่ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง (bargaining) การไกล่เกลี่ยโดยผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่สาม
(the third person)
ในปัจจุบัน สงคราม เกิดขึ้นมาจากความโกรธแค้น ความพยาบาท และความเห็นแก่
ตัว หากมนุษย์กาจัดตัดรากเหง้า คือ ความโกรธแค้น ความพยาบาท และความเห็นแก่ตัว ได้
สงครามย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะรากเหง้าของสงคราม ถูกตัดราก ถอนโคนแล้วด้วยอาวุธคือเมตตา
อหิงสา ภราดรภาพ และการประนีประนอมตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เราสามารถประนีประนอมกันได้ แม้แต่จะก้าวพ้น
การประนีประนอมไปสู่ความประสานกลมกลืนกันด้วยอาศัยความรักและไมตรีก็ได้ แต่เราไม่
สามารถประนีประนอมกับสัจธรรมหรือความจริงได้ เราจะสัมพันธ์กับความจริงหรือสัจธรรมนั้น
ได้ก็ด้วยความรู้และปัญญาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ในการเกี่ยวข้องกับความจริง เราต้องส่งเสริม
เสรีภาพทางความคิด เราควรพัฒนาให้มีวัฒนธรรม๒๓
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการไม่จองเวร เพราะเวรย่อมระงับ ด้ว ยการไม่จองเวร
ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ๒๔ ได้กล่าวถึงหลักการของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยลด
สภาวะสงครามและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ได้แก่ หลักการที่ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่
จองเวร เพราะการจองเวรจะไม่รู้จักจบสิ้น ปัจจัยที่ทาให้มนุษย์ขัดแย้งกันจนปัญหาความรุนแรง
เบียดเบียนเกิดขึ้น คือ อยากได้ อยากใหญ่ และใจแคบ กล่าวคือ อยากได้ เรียกว่า ตัณหา คือ
อยากได้ผลประโยชน์ อยากได้สิ่งเสพบริโภค ทรัพย์สมบัติ ความพรั่งพร้อม มาบารุงบาเรอตัวให้
มากที่สุด ข้อนี้เป็นเหตุใหญ่ ให้คนขัดแย้งจนแม้กระทั่งยกทัพไปรบราฆ่าฟันกัน ปัจจัย ตัวที่ ๒
คือ อยากใหญ่ คือ ต้องการอานาจ ต้องการความยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถครอบงาผู้อื่น หรือบังคับ
เขาได้ ข้อนี้ท่านเรียกว่า มานะ ส่วนปัจจัยตัวที่ ๓ คือ ใจแคบ ได้แก่ การถือรั้นไม่ยอมรับไม่ยอม
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะความเชื่อถือผิดๆ เช่น เรื่องลัทธิศาสนา อุดมการณ์ต่างๆ
การนิย มความรุ นแรง เพราะฉะนั้ น ลัทธิศาสนา ก็เลยกลายเป็ นเหตุให้ เกิดสงครามในอดีต
๒๓

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข , คาปราศรัย ในพิธีรับ
รางวั ล การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ ที่ อ งค์ ก ารยู เ นสโก กรุ ง ปารี ส , ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๓๗, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จากัด), ๒๕๓๗, หน้า ๒๖.
๒๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), วิถีสู่สันติภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่
บริษัท พิมพ์สวย จากัด), ๒๕๕๐, หน้า ๘-๑๔.
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มากมาย เพราะมนุษย์ถูกโมหะครอบงา มนุษย์ยึดติดกับศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมือง
อันมีผลเป็นความขัดแย้งและสงคราม มนุษย์ในอดีตมีศรัทธามืดบอดในศาสนาแล้วก่อสงคราม
กับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะคลั่งศาสนา แต่มนุษย์สมัยปัจจุบัน ก่อสงครามและความขัดแย้ง
เพราะระบบเศรษฐกิจและอุดมการณ์ทางการเมือง และสงครามลัทธิอุดมการณ์และศาสนานี้
กลายเป็นเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังกว่าสงครามแย่งชิงผลประโยชน์และสงครามแสวงหาความยิ่งใหญ่
ปัจจัยตัวที่ ๓ นี้ จึงเป็นตัวที่ฝังลึกมาก ที่เรียกว่า ทิฏฐิ สรุปว่า ตัวการสาคัญที่อยู่เบื้องหลังของ
ความขัดแย้ง การรบราฆ่าฟันกัน ตลอดจนสงคราม ก็คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ นั่นเอง
เพื่อให้เห็นประเด็น ปัญหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับพุทธรัฐกับ สันติภาพ อันสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ศึกษาในครั้งนี้ จะได้กล่าวหลักการของพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องช่วยสร้าง
สันติภาพในโลก ดังต่อไปนี้
๑. สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในสังคม
พุทธรั ฐ เกิดขึ้ น ในสั งคมอิน เดียที่เคยนับ ถือพระพรหมเป็นเทพเจ้า สู งสุ ด ผู้ ส ร้า ง
ผู้บันดาลทุกสิ่ง มีการบู ชายัญเทพเจ้า มีการแบ่งชั้นวรรณะ มีการผูกขาดการศึกษาให้อยู่ใน
วรรณะสูง แต่เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ทรงสอนให้ตระหนัก รู้ในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ว่า
“มนุษย์มิใช่ประเสริฐหรือต่าทรามเพราะชาติกาเนิด แต่จะประเสริฐหรือต่าทรามเพราะการ
กระทา”ทรงสอนไม่ให้มัวหวังผลจากการอ้อนวอนบูชายัญ ให้หันมาหวังผลจากการกระทาหรือ
ที่เรียกว่า กรรม นี่คือการ “ประกาศอิสรภาพของมนุษย์” และเป็นการปฏิวัติความเชื่อเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น สังคมประชาธิปไตยแบบ
พุทธรัฐ จะต้องมีเครื่องผูกพัน คนให้มีความสามัค คี ร่วมมือร่วมใจกัน การร่วมมือกันและอยู่
ร่ ว มกั น ด้ ว ยดี นั้ น มี ลั ก ษณะการแสดงออกต่ า งๆ กั น ซึ่ ง เน้ น ความมี เ มตตาปรารถนาดี
หวังประโยชน์ สุ ขต่อกัน อันจะโยงไปหาหลั กการพื้น ฐาน คือ การที่คนเราจะต้องใช้ปัญญา
เป็นสังคมแห่งสามัคคีเอกภาพ ที่คนมีเมตตาหรือไมตรีต่ อกันเป็นพื้นฐานรองรับความเป็นอยู่
และการแสดงออกเสรีที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
๒. การนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมือง
พุทธรัฐ ให้สิทธิเสรีภาพแก่มวลมนุษย์ และการนาเอาหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ปกครองโดยการไม่ปกครอง คือ มองเห็นราษฎรเป็นประดุจดั่งลูก เป็นเหมือน
พี่น้ องร่ว มอุทรเดีย วกัน ให้ความรั กเอื้ออาทร อุทาหรณ์ เช่น พระเจ้า อโศกมหาราช ได้นา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ ในการบริหารบ้านเมือง มีการริเริ่มใหม่ คือ การถือหลักการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆ นั่นคือ การให้เสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา ทั้งๆ ที่พระองค์เป็นราชาในแบบสมัยโบราณที่มีอานาจเต็มที่ แต่เมื่อ พระองค์นับถือ
พระพุทธศาสนาก็ถือหลักเมตตา อุปถัมภ์บารุงทุก ศาสนา และให้ศาสนิกชนในศาสนาต่างๆ
อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน ยอมรับหลักธรรมของกันและกัน ไม่ทะเลาะ
ไม่ใช้กาลัง ไม่ใช้ความรุนแรง นี้เป็นวิถีทางแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง
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๓. การเสริมสร้างสันติภาพภายใน
พุทธรัฐ มีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การสร้างสันติภาพภายใน ควบคุมจิตใจไม่ให้ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของตั ณหา มานะ และทิ ฏ ฐิ เพราะทิฏ ฐิ จั ดได้ ว่า เป็ นตั ว แปรที่ ส าคั ญที่ ทาให้
พราหมณ์ เจ้าลั ทธิ ต้องทะเลาะวิวาทกัน เพียงเพราะต้องการรั กษาจุดยืน ของตนเองเอาไว้
โดยไม่ยอมรับ หรือสนใจแนวคิดของคนอื่น ตรงกันข้าม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าใจกฎ
ของธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะรักเท่ากับตัวเอง ซึ่งถือเป็นอัตตาที่นาไปสู่ความอยากคือ
ตัณหา ทรงสอนให้มองเข้ามาภายในตน เมื่อเข้าใจตัวเอง เห็นตัวเอง บริหารกิเลสได้ โลกก็จะไม่
วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง มีอิสรภาพ สันติภาพ เพราะสันติภาพที่แท้จริง ต้องเริ่มจากภายในตัวของเรา
ดังนั้น พระพุทธศาสนา จึงถือเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง กล่าวคือ สันติ ภาพในฐานะ
ที่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา และสันติภาพในส่วนของหลักการและการปฏิบัติ
เพื่อให้ ได้มาซึ่งจุ ดมุ่งหมายนั้ น เพราะเหตุนี้ สั นติภ าพ จึงมิได้เ ป็นเพียงจุด มุ่งหมายของ
พระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายร่วมสากลของมวลมนุษยชาติและศาสนาอื่นๆ ด้วย
๔. การบริหารความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ
พุทธรัฐ เป็นรัฐแห่งสันติ ที่เผยแผ่สู่ชาวโลกด้วยความสงบ พระพุทธเจ้าทรงมีวิธี
บริหารความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ อุทาหรณ์ เช่น สงครามน้า ๒๕ ระหว่างชาวศากยะและ
โลกิยะ เป็นสงครามที่เริ่มต้นด้วยการแย่งชิงทรัพยากรน้า ในแม่น้าโรหิณี เพื่อนาไปใช้ในเชิง
กสิกรรม โดยที่ทั้งฝ่ายศากยะและโลกิยะไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของกันและกันเป็นที่ตั้ง การเจรจา
ต่อรองจึงประสบความล้มเหลว นาไปสู่การทะเลาะวิวาท และได้นาเอาเรื่องชาติพันธุ์ วรรณนา
ของแต่ละฝ่ายมาจุดชนวนความขัดแย้ง สิ่งที่ทาหน้าที่ชักใยอยู่เบื้ องหลังพฤติกรรมดังกล่าวก็คือ
ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเมฆหมอกของอวิชชา พระพุทธเจ้า ทรงห้ามทัพได้
โดยอธิบายให้เห็นว่า เป็นเรื่องโง่เขลาเพียงใด ที่จะสังหารผลาญชีวิตมนุษย์อันประมาณค่า
มิได้ เพื่อแลกกับน้า ซึ่งมีค่าเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ พระองค์ ทรงใช้กลยุทธ์การโน้มน้าว
(Persuasion) ให้ความสาคัญกับการเจรจา ไกล่เกลี่ย โดยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสีย
ที่จะเกิดขึ้นแก่คู่กรณี และโน้มน้าวให้คู่กรณีได้เห็นถึงความสาคัญของความสามัคคี ไม่มีอคติคือ
ความลาเอียง จึงเกิดความปรองดอง สามัคคี และสันติภาพได้ในที่สุด
๕. การเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างเพื่อนมนุษย์
พุทธรั ฐ เป็ น รัฐ ที่เสริมสร้ างความไว้ว างใจและความร่ว มมือระหว่างเพื่อนมนุษย์
โดยสร้างความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน มีความอดทนอดกลั้น และมีการให้อภัย ต่อกัน
อันเป็นสิ่งสาคัญของสันติภาพ สันติภาพในโลกจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อศาสนาทั้งหลายหันหน้า
๒๕

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), ''แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสอง
ทศวรรษหน้า, พิมพ์ครั้งที่ ๑, พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา:
๒๕๕๘, หน้า ๒๔๗-๒๕๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 133

เข้าหากัน ร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้ความรักมาแทนที่ความเกลียดชัง การให้อภัยมาแทนที่ความ
พยาบาท การส่งเสริมการใช้สันติวิธีต่อต้านสงคราม ไม่นิยมความรุนแรง เพราะความรุนแรงนั้น
ไม่อาจแก้ปั ญหาได้อย่ างยั่งยื น หากต้องแก้ด้ว ยสั นติวิธี เพราะสันติวิธีเท่านั้น ที่เป็นหนทาง
สู่สันติภาพได้อย่างแท้จริง ที่สาคัญมวลมนุษย์ต้องปรับทัศนคติตามหลักคาสอนของศาสนาของ
ตนให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่สุดโต่ง เห็นการทาลายล้างเป็นความชอบธรรม โดยยึด
หลักความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรต่อกันเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่เสมอ
๖. การเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร
พุทธรัฐ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร กรณีศึกษาในพระไตรปิฎกมีมาก ในที่นี้จะขอยกเรื่อง
เป็นอุทาหรณ์แสดงการยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็น
กษัตริย์ครองเมืองพาราณสี มีพระนามว่า มหาสีลวะ พระราชอาณาจักรของพระองค์ถูกรุกราน
โดยกษัตริย์แคว้นโกศล แม้ในสถานการณ์ที่ยั่วยุเช่นนั้น พระโพธิสัตว์ยังคงรักษาท่วงทีอหิงสา
และสันติ และในที่สุดก็ประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนใจข้าศึก ด้วยอานาจแห่งความรักเพียง
อย่างเดียว๒๖ และอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องพระเทวทัต แม้ว่าพระเทวทัตจะพยายามทา
ร้าย ใส่ร้าย และปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า ด้วยการจ้างนายขมังธนูไปลอบสังหาร กลิ้งศิลาก้อน
ใหญ่ลงมาจากยอดเขาคิชฌกูฏ ปล่อยช้างนาฬาคิรีที่ดุร้าย ทาสงฆ์ให้แตกกัน คือ สังฆเภท ก็จริง
ถึงอย่างนั้น พระพุทธเจ้ า ก็ยังทรงรัก เมตตาต่อพระเทวทัตเสมอ เพราะพระพุทธเจ้า ตรัสว่า
พระองค์มีความเมตตาต่อพระเทวทัตเท่ากับราหุล ดังนั้น ความรัก ความเมตตา จึงเป็นความ
รักที่ไม่มีประมาณ ไม่มีเงื่อนไข และสามารถเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้

๗. บทสรุป

พุทธรัฐ ไม่ใ ช่รัฐทางศาสนา แต่พุทธรั ฐเป็นรั ฐทางโลกธรรม ในพระธรรมวินัย
ภิกษุสงฆ์ มิได้มีหน้าที่โดยตรงในภารกิจแห่ งการปกครองของรัฐ พุทธรัฐตามที่กล่าวมาแล้ ว
ข้างต้น จึงเป็นรัฐจาเพาะของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ที่จะต้องปกครองกันเอง โดยใช้หลักการ
ของพระพุทธศาสนา เป็นรากฐานอันสาคัญที่สุด โดยสังคมนาหลั กการต่างๆ มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ศาสนาไม่ควรเป็นรัฐ แต่ศาสนาก็ควรจะ
เป็นส่วนประกอบสาคัญยิ่งของรัฐ และรัฐเองก็ควรจะเป็นส่วนประกอบอันสาคัญยิ่งของ
ศาสนา คือ ทั้งรัฐและศาสนาควรจะเป็นส่วนประกอบอันสาคัญยิ่งของกันและกัน ดังนั้น พุทธรัฐ
จึงไม่อาจให้ พระพุทธศาสนากลายมาเป็นรัฐ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และรัฐดังกล่ าวเอง ก็ไม่
อาจจะดารงอยู่โดยปราศจากพระพุทธศาสนาได้เช่นกัน
๒๖

พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต (มีฤกษ์), พุทธวิธีสร้างสันติภาพ, ที่ระลึกงานบาเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๒. พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร:
๒๕๕๙. หน้า ๔๗.
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พุทธรัฐ คือ รัฐ หรือสังคมที่มุ่งเน้นให้กระบวนการทั้งทางจิตใจและวัตถุ เป็นไปอย่าง
มีดุลยภาพ พุทธรั ฐจะไม่เลื อกเพีย งสิ่ ง เดียว แล้ วละทิ้งในสิ่งอื่นที่จาเป็น เพราะนั่นจะทาให้
สภาวะแห่งดุลยภาพถูกทาลายลง ดังนั้น คาสอนของพระพุทธเจ้า ได้เน้นย้าการดารงชีวิต หรือ
การทากิจกรรมต่างๆ ด้วย “เส้นทางสายกลาง” หรือหลักแห่งดุลยภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้
พุทธรัฐสามารถที่จะกลายเป็นรัฐแห่งอุดมคติ ที่ เกิดขึ้นได้ในสังคมของมนุษย์ มิใช่เป็นรัฐแห่ง
อุดมคติที่เลื่อนลอย อยู่กับความฝันของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งนี่คือ ลักษณะจาเพาะอัน
สาคัญของความเป็นพุทธรัฐ
พุทธรัฐ มิได้แยกตนออกจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่สามารถที่จะ
ผสมผสานเข้าไปเป็นเสมือนหนึ่งกับ จิตวิญญาณของทุกระบอบการปกครอง รัฐที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบพุทธรัฐนั้น ย่อมจะใช้หลักพุทธปรัชญาเป็นหลักการพื้นฐาน และใช้
กระบวนการแห่งประชาธิปไตยเป็นตัวขับเคลื่อน ในการทากิจกรรมหรือพัฒนาส่วนต่างๆ ของ
รัฐให้เจริญรุ่งเรืองเป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่ง พุทธรัฐ ก็เปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณ และ
กระบวนการประชาธิปไตย ก็เปรียบเสมือนกับร่างกายนั่นเอง เมื่อจิตวิญญาณกับร่างกาย
หลอมรวมกัน อย่ างมีดุ ล ยภาพ การเดิน ทางหรือการพัฒ นาในเรื่ องต่า งๆ ก็ จะเป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบพุทธรัฐ ประชาธิปไตย จะไม่มีทางเป็ น
ประชาธิปไตย ถ้าหากไม่ถึงธรรมาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยที่เป็นอัตตาธิปไตยนั้น ไม่ดีไปกว่า
ราชาธิปไตยที่เป็นอัตตาธิปไตย คือ นาไปสู่ความพินาศเช่นเดียวกัน จะเป็นธรรมาธิปไตยก็ต้อง
เริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรเป็นธรรม ความรู้เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัญญาไตร่ตรองพิจารณา
การฆ่าและการทาร้ายร่างกายของกันและกัน รวมทั้งการฆ่าตัวตาย ตามหลักคาสอน
ของพระพุทธศาสนาแล้ ว ถือว่ า เป็ น บาปมหั น ต์ เพราะมัน เป็น การเบียดเบียนที่รุ น แรงต่ อ
สิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์ไม่ฆ่าหรือทาร้ายร่างกายกัน และดารงชีวิตในทางสายกลาง
ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ชีวิตก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งมันเป็นกระบวนการพื้นฐานของ
สันติภาพ หากมวลมนุษย์ยึดมั่นในคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วไซร้ ความ
ขัดแย้ง หรือแม้แต่สงครามก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้
สรุป พุทธรัฐกับสันติภาพ เป็นรัฐทางโลกธรรม ใช้กระบวนการแห่งประชาธิปไตย
เป็นตัวขับเคลื่อน และมีพุทธปรัชญาเป็นพื้นฐานในการควบคุมกิเลส ตัณหา มานะ และทิฏฐิ
อันเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมาทางกาย วาจา รวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
จึงเป็ นสภาวะที่สั งคมมีความสงบสุ ข ปราศจากความรุนแรง มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สภาวะเช่นนี้เรียกว่า สันติภาพ โดยที่วิถีสู่สันติภาพนั้น ต้องไม่ใช้ความรุนแรง
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ประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธธรรม

Effective Participation of the People to Protect the
Environment by Buddhism

สุวัฏ สอนจันทร์

บทคัดย่อ
การพั ฒ นาประเทศที่ น าไปสู่ ร ะบบเศรษฐกิจ อุต สาหกรรม ทาใหหเ เกิ ปปญ หหาทาดปเา น
สิ่ดแวปลเอมมีการใหชเทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ทาใหหเเกิปมลพิษจากอุตสาหกรรมเป็นปญหหาที่ทวีความ
รุนแรดและไปเรับผลกระทบจนเกิปวดกวเาด จึดตเอดพึ่ดการมีส่วนร่วมขอดประชาชนใหนการรักษา
สิ่ดแวปลเอมตามแนวอปริหานิยธรรม
แนวทาดการนาหลักอปริหานิย ธรรมไปสรเาดประสิทธิผลการมีส่วนร่วมขอดประชาชนใหน
การรักษาสิ่ดแวปลเอม เป็นแนวทาดใหนการบริหารดานเพื่อใหหเการทาดานเป็นระบบ ระเบียบและคาสั่ด
สามารถนาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสดค์อย่าดชัปเจน แต่อย่าดไรก็ตาม
จะตเอดมีอดค์ประกอบปเวยการวาดแผน การปาเนินดาน การตรวจสอบ การปรับปรุด การมีส่วนร่วม
ใหนการหมั่นประชุมเนือดนิตย์ การมีส่วนร่วมพรเอมเพรียดกันประชุม พรเอมเพรียดกันเลิกประชุม
พรเอมเพรียดกันทากิจที่พึดทา การมีส่วนร่วมใหนการยึปถือและยอมรับใหนกติกา กฎระเบียบ กฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่วาดเอาไวเเพื่อจัปการสิ่ดแวปลเอม การมีส่วนร่วมใหหเความเคารพนับถือผูเนา การมีส่วนร่วม
ใหหเการคุเมครอดปกป้อดและส่ดเสริมบทบาทสตรี การมีส่วนร่วมใหหเความเคารพ สักการบูชาสถานที่
สาคัห การมีส่วนร่วมอารักขา คุเมครอด ป้อดกัน อันชอบธรรมแก่ผูเมีศีลทั้ดหลาย
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมขอดประชาชน, ประสิทธิผล, การจัปการสิ่ดแวปลเอม, หลักพุทธธรรม
ABSTRACT
Developing countries that contribute to the industrial economy. Cause
environmental problems resources are used more and more. Pollution from
industry is intensifying and affected until broadly. We need to engage the public in
environmental trading the context for Aparihaniyadhamma.
The main guidelines for the new context to Aparihaniyadhamma, effective
public participation in environmental protection. Guide the administration to make
the system work. Regulations and orders can be implemented concretely achieve
the objectives clearly. However, there must be an element of planning,


กรุดเทพฯ
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implementation, monitoring, updating, participation in regular meetings everlasting.
Participation Unison conference. Unison Meeting Unison do things that they do. To
take part in the adoption of rules, regulations, laws, regulations and put them to
better manage the environment. Participation respected leader. To contribute to
the protection and promotion of women's role. Participation respect, Sacred
Landmarks Participation protect the legitimate protection to those who are
baptized.
Keywords : The Participation Of The Public, Effectiveness, Environmental
Management, Buddhism

๑. บทนา

การพั ฒ นาประเทศที่ น าไปสู่ ร ะบบเศรษฐกิจ อุต สาหกรรม ทาใหหเ เกิ ปปญ หหาทาดปเา น
สิ่ดแวปลเอม มีการใหชเทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น มลพิษจากอุตสาหกรรมมีปญหหาที่ทวีความรุนแรดและ
ไปเรับผลกระทบเป็นวดกวเาด ปัดที่สุพิชัย ศิริรักษ์ ๑ ไปเกล่าวว่า “การมุ่ดพัฒนาประเทศและรับเอา
อุตสาหกรรมต่าดๆ จากต่าดประเทศมาเขเาสู่กระบวนการผลิต โปยไม่ไปเมีมาตรการตั้ดรับที่เพียดพอ
ก่อใหหเเกิปผลกระทบใหนปเานลบต่อสิ่ดแวปลเอม” ซึ่ดสอปคลเอดกับพระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะ
นันทน์)๒ ที่กล่าวว่า การพัฒนาที่ประเทศที่ผ่านมามุ่ดเนเนความเจริหเติบโตทาดเศรษฐกิจ และละเลย
ที่จ ะพัฒ นาทาดปเานสั ดคมควบคู่กั น เป็ นเหตุใหหเ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒ นธรรมอัน ปีดาม ขอด
สัดคมไทยเปลี่ยนแปลดเขเาสู่ระบบใหหม่ การพัฒนาประเทศใหนระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัดคม
แห่ดชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)๓ จึดมุ่ดสรเาดภูมิคุเม กันใหนประเทศใหหเเขเมแข็ดขึ้น เพื่อ
เตรียมความพรเอมขอดคน สัดคม และระบบเศรษฐกิจขอดประเทศ ใหหเสามารถปรับตัวรอดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลดไปเอย่าดเหมาะสม โปยใหหเ ความสาคัหกับการพัฒนาคน และ
สัดคมไทยใหหเมีคุณภาพ มีโอกาสเขเาถึดทรัพยากร และไปเรับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สัดคมอย่าดเป็นธรรม รวมทั้ดสรเาดโอกาสทาดเศรษฐกิจปเวยฐานความรูเ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิปสรเาดสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่ดแวปลเอม
๑

สุ พิชัย ศิ ริรั กษ์ , “รูป แบบการบริ หารจัป การสิ่ดแวปลเ อ มตามหลัก พุท ธจริ ยธรรมาภิ บ าล ขอด
เทศบาลใหนเขตภาคกลาดตนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลดกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) หนเา ๑.
๒
พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะนันทน์), “รูปแบบการพัฒนาสิ่ดแวปลเอมใหนศาสนสถานเพื่อการ
เรียนรูเธรรมะ:กรณีศึกษา วัปราชพฤกษ์ อาเภอเขเาคเอ จัดหวัปเพชรบูรณ์ ” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,
สาขาวิชาสิ่ดแวปลเอมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรปิตถ์, ๒๕๕๗) หนเา ๑.
๓
สานักดานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัดคมแห่ดชาติ (สคช.), แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑, (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙), ปฐมบท หนเา ฉ.
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อดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่น ซึ่ดเป็นอดค์กรขอดรัฐ ที่ทาดานอยู่ใหนทเอดถิ่น และมีความ
ใหกลเชิปกับทเอดถิ่นมากที่สุป การใหหเอานาจกับอดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่น ใหนการจัปการชุมชน ใหหเ
อานาจอดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่น ใหนการออกขเอบัหหัติ เพื่อเป็นเครื่อดมือใหนการจัปทาบริการ
สาธารณะ โปยการออกขเอบัหหัติทเอดถิ่นเกิปจาก “ปญหหา” ที่เกิปขึ้นใหนชุมชน เป็นปญหหาที่คนใหน
ชุมชนไม่สามารถแกเไขไปเเอด หรือตเอดการการสนับสนุน จากอดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่น ปญหหาที่
ชุมชนไม่สามารถแกเไขไปเนั้น เรียกว่า “ประเป็นปญหหา” เมื่อปญหหานั้นถูกกล่าวถึดใหนวดกวเาด และ
ไม่ไปเเป็นเพียดปญหหาขอดใหครคนใหปคนหนึ่ด จนเป็น “ประเป็นสาธารณะ” จากนั้น หน่วยดานหรือผูเที่
เกี่ยวขเอดกับปญหหานั้นๆ ใหหเความสนใหจและตเอดการแกเไขปญหหา เกิปการยกระปับแนวทาดการแกเไข
ปญหหาไปเป็น “วาระสาธารณะ” และมีการระปมพลัดสติปญหหา แบ่ดบทบาทหนเาที่ และการมีส่วน
ร่วม จนเกิปเป็น “นโยบายสาธารณะ” ใหนขั้นตอนนี้เอด ที่อดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่น มีบทบาท
สาคัหใหนการร่วมแกเไขปญหหาอย่าดจริดจัด เนื่อดจากถือว่าเป็นหน่วยดานที่ใหกลเชิปกับชุมชนมากที่สุป
ปัดนั้น อดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่นจาเป็นตเอดมีการพัฒนาและ “ออกขเอบัหหัติทเอดถิ่น” ประยุกต์
กับ หลั กพุทธธรรมใหนการรักษาสิ่ ดแวปลเ อม โปยมีเป้าหมายส าคัห ๒ ประการ คือ เพื่อควบคุ ม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขอดมนุษย์ และเพื่อวาดแผนการแกเไขปญหหาและพัฒนาชุมชน ทาใหหเการ
แกเไขปญหหา ใหนเรื่อดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอม มีความยั่ดยืนและเกิปความสุมปุล เพราะ
เกิปจากความร่วมมือขอดคนใหนชุมชน เกิป ความรัก ความห่วดแหน ใหนทรัพยากร เพราะการมีส่วน
ร่วมขอดทุกภาคส่วนใหนชุมชน ทั้ดชุมชนเอด อดค์การบริหารส่วนทเอดถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยดานต่าดๆ ที่เกี่ยวขเอด ทาใหหเเกิปการแกเไขปญหหาไปเอย่าดจริดจัด การใหหเอานาจกับชุมชน ใหนการ
ปูแลทรัพยากรร่วมกัน โปยมีอดค์กรปกครอดส่วนทเอดถิ่นสรเาดขเอบัหหัติทเอดถิ่นขึ้นมารอดรับการ
ปาเนินดานขอดชุมชน ใหนการจัปการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอม ซึ่ดจะทาใหหเการปาเนินดาน
ขอดชุมชนมีประสิทธิภาพเกิปประสิทธิผล

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน

ทฤษฎีเพื่อการเสริมสรเาดการมีส่วนร่วมขอดประชาชน เพื่อใหหเเกิปผลสัมฤทธิ์ใหนการจัปการ
สิ่ ด แวปลเ อ มชุ ม ชน กระตุเ น เตื อ นใหหเ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใหจกั น รั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ดแวปลเอมใหนชุมชนใหหเเกิปความสมปุลไปเอย่าดแทเจริด ปัดนี้
Norman Uphoff ไปเอธิบายกรอบความคิปเบื้อดตเนใหนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมใหน
การพัฒนาชนบทไวเว่า มี ๓ มิติ (Dimensions) และ ๒ บริบท (Contexts) ทั้ดนี้ ใหนมิติขอดการมี
ส่วนร่วม ไปเแก่
มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่ดเป็น
๑) การมีส่วนร่วมใหนการตัปสินใหจ
๒) การมีส่วนร่วมใหนการปาเนินดาน
๓) การมีส่วนร่วมไปเรับผลประโยชน์
๔) การมีส่วนร่วมใหนการประเมินผลการปาเนินดาน
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นอกจากนี้ อัฟฮอฟฟ์ยัดกล่าวอีกว่า การมีส่วนร่วมใหนการตัปสินใหจ ไม่ไปเหมายความว่าจะ
เป็นการตัปสินใหจเพียดอย่าดเปียว ยัดใหชเการตัปสินใหจควบคู่ไปกับการปาเนินดานปเวย เช่น ใหนการจัป
อดค์กร การกาหนปกิจกรรมการพัฒนา เป็นตเน และการตัปสินใหจยัดมีความเกี่ยวขเอดกับประชาชนใหน
เรื่อดผลประโยชน์และการประเมินผล ปัดแผนภาพที่ ๑
การตัปสินใหจ
Decision
Making
การปาเนินดาน
Implementation
ผลประโยชน์
Benefits
การประเมินผล
Evaluation
มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมกับใหคร (Who, Whom) ไปเแก่ การพิจารณาอดค์ประกอบขอดผูเที่เขเา
มามีส่วนร่วมกับชาวบเานใหนแต่ละขั้นตอน เช่น ผูเนาชุมชน เจเาหนเาที่ขอดรัฐ และอดค์กรที่ใหหเทุน ทั้ดนี้
ใหหเพิจารณาคุณลักษณะทาดประชากร สัดคม เศรษฐกิจ ขอดผูเเขเามามีส่วนร่วมใหนเรื่อด เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายไปเ ระปับชั้นใหนสัดคม ระยะเวลาอยู่อาศัย การถือครอดที่ปิน เป็นตเน
มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมอย่าดไร (How) แบ่ดเป็น
๑) ลักษณะขอดการมีส่วนร่วม เช่น ความเต็มใหจเขเาร่วม การไปเราดวัลตอบแทน หรือ
การถูกบัดคับใหหเเขเาร่วม
๒) รูปแบบการมีส่วนร่วม เช่น การเขเาร่วมโปยตรด หรือผ่านอดค์กรขอดชุมชน
๓) ขนาปขอดการมีส่วนร่วม เช่น ความถี่ และระยะเวลาใหนการเขเาร่วม
๔) ผลที่เกิปจากการมีส่วนร่วม ซึ่ดอาจเป็นการเสริมพลัดหรืออานาจขอดอดค์กร หรือ
เป็นการปฏิสัมพันธ์ธรรมปาเท่านั้น
สรุปไปเว่า การมีส่วนร่วมขอดประชาชน หมายถึด กระบวนการที่เปิปโอกาสใหหเประชาชน
ไปเ มี ส่ ว นร่ ว มใหนการคิ ป ริ เ ริ่ ม การพิ จ ารณาตั ป สิ น ใหจปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ป ชอบใหนเรื่ อ ดต่ า ด ๆ อั น มี
ผลกระทบถึดตัวประชาชนเอด การที่สามารถทาใหหเประชาชนเขเามามีส่วนร่วมใหนการพัฒนาชุมชน
เพื่อแกเไขปญหหาและนามาซึ่ดสภาพความเป็นอยู่ขอดประชาชน ที่ปีขึ้นไปเนั้น ผูเนาการเปลี่ยนแปลด
ตเอดยอมรับปรัชหาพัฒนาชุมชนที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่อาศัยกับผูเอื่นอย่าดเป็น
สุข ไปเรับการปฏิบัติอย่าดเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับขอดผูเอื่น และพรเอมที่จะอุทิ ศตนเพื่อกิจกรรม
ขอดชุมชน ขณะเปียวกันตเอดยอมรับปเวยความบริสุทธิ์ใหจปเวยว่า มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาไปเถเามี
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โอกาส ไปเรับการชี้แนะอย่าดถูกตเอดและไปเรับการสนับสนุนส่ดเสริมจากรัฐใหนการวาดแผน ตัปสินใหจ
ปาเนินการประเมินผลการปาเนินดานใหนเรื่อดที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอนาคตโปยประชาชน
เอด หากสามารถสนับสนุนส่ดเสริมใหหเประชาชนไปเมีส่วนร่วมใหนการพัฒนาทเอดถิ่นใหนปเานต่าด ๆ ตาม
สภาพปญจจัยที่กล่าวไวเซึ่ดจะเกิปประโยชน์โปยตรดและทาใหหเทเอดถิ่นมีความเข็มแข็ด สามารถกาหนป
แนวคิป นโยบายและแผนดานต่อภารกิจภาครัฐ ใหนการตอบสนอดปญหหา ความตเอดการขอดชุมชน
ทเอดถิ่น ต่อไปไปเอย่าดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ดขึ้น

๓. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กร

ปญจ จั ย ที่มีผ ลต่อความส าเร็จหรือเป้าหมายขอดอดค์กรนั้นนักวิช าการหลายท่านเสนอ
ทัศนะต่าดๆ ปัดนี้ ความมีประสิทธิผลขอดอดค์กรว่า หมายถึด การพิจารณาผลขอดการทาดานขอด
อดค์กรปัดประสดค์ที่คาปหวัดไวเเป็นหลัก และความสาเร็จขอดดานอย่าดมีประสิทธิผลนี้ อาจเกิปจาก
การปฏิบัติดานที่ไม่ประหยัปหรือไม่มีประสิทธิภาพไปเ เพราะประสิทธิภาพเป็นขอดการทาดานใหหเ
ไปเผลสูดสุป ส่วนประสิทธิผลเป็นเรื่อดขอดการนาเอาผลดานที่สาเร็จปัดที่คาปหวัดไวเ มาพิจารณา ซึ่ด
จากความหมายปัดกล่าว จะเห็นไปเว่าเนเนการเปรียบเทียบระหว่าดผลการปฏิบัติดานที่เกิปขึ้นจริดกับ
ผลดานที่คาปหวัดไวเนั่นเอด นอกจากนี้นัยสาคัหอีกประการหนึ่ดคือ การมีประสิทธิผลขอดอดค์กรอาจ
ไม่ไปเหมายความว่าอดค์กรตเอดมีประสิทธิภาพปเวย๔ ประสิทธิภาพขอดอดค์กรมิไปเขึ้นอยู่กับสาเหตุใหป
สาเหตุหนึ่ด แต่เป็นผลมาจากปญจจัยหลายปญจจัย ปัดนี้
๑) ความผูกพันต่ออดค์กรนี้ อาจจะใหชเเป็นเครื่อดมือพยากรณ์พฤติกรรมขอดสมาชิกขอด
อดค์กรไปเ โปยเฉพาะอย่าดยิ่ดอัตราการเปลี่ยนดาน อัตราการเขเาออกจากดานขอดสมาชิกใหนอดค์กร
๒) ความผูกพันต่ออดค์กรเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่อด หรือพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา
เรื่อดความจดรักภักปีขอดสมาชิกใหนอดค์กร ซึ่ดผูเบริหารตเอดการใหหเเกิปขึ้นใหนอดค์กร
๓) การทาความเขเาใหจเรื่อดความผูกพันต่ออดค์กร ช่วยใหหเผูเศึกษาเขเาใหจธรรมชาติขอดคน
โปยทั่วไปมากขึ้นถึดกระบวนการหรือขั้นตอนที่คนจะสรเาดความผูกพัน ปัดนี้
(๓.๑) พนั กดานซึ่ดมีความรูเสึกผูกพันอย่าดแทเจริดต่อเป้าหมายและค่านิยมขอด
อดค์กรมีแนวโนเมที่จะมีส่วนร่วมใหนกิจกรรมขอดอดค์กรอยู่ใหนระปับสูด
(๓.๒) พนักดานซึ่ดมีความรูเสึกผูกพันอย่าดสูด มักมีความปรารถนาอย่าดแรดที่จะคด
อยู่กับอดค์กรต่อไป
(๓.๓) บุคคลซึ่ดมีความรูเสึกผูกพันสูดจะเต็มใหจที่จะใหชเความพยายามมากพอสมควร
ใหนการทาดานใหหเกับอดค์กร ทาใหหเมีผลปฏิบัติดานอยู่ใหนระปับปีกว่าคนอื่น๕

๔๑.

๔

สมพดษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้ดที่ ๘, (กรุดเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หนเา

๕

อนันต์ชัย คดจันทร์, ความผูกพันต่ออดค์กร, จุฬาลงกรณ์ปริทัศน์, (๑๐ , ๙, ๒๕๓๙), หนเา ๓๔-๔๑.
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ประสิทธิผลขอดอดค์กรหมายถึดสมรรถนะ (Capacity) ขอดอดค์กรใหนการที่จะอยู่รอป
(Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และสรเาดความเติบโต (Growth) ไม่ว่าอดค์กร
นั้นจะมีหนเาที่ใหปจะตเอดกระทาใหหเลุล่วดไป ๖ ปญจจัยกาหนปประสิทธิผลขอดอดค์กร ซึ่ดจาแนกเป็น
ลักษณะใหหห่ ไปเ ๔ ประการ คือ
๑) ลักษณะขอดอดค์กร
๒) ลักษณะขอดสภาพแวปลเอม
๓) ลักษณะขอดบุคลากร
๔) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ๗
สรุปได้ว่า จากปญจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลอดค์กรที่จะมีความอยู่รอปไปเนั้น ตเอดมีผลมา
จากการพิจารณาผลขอดการทาดานขอดอดค์กรปัดประสดค์ที่คาปหวัดไวเเป็นหลัก และความสาเร็จ
ขอดดานอย่าดมีประสิทธิผ ลนี้ อาจเกิปจากการปฏิบัติดานที่ไม่ประหยัปหรือไม่มีประสิ ทธิภ าพไปเ
เพราะประสิทธิภ าพเป็น ขอดการทาดานใหหเไปเผลสูดสุป ส่ว นประสิ ทธิผลเป็นเรื่อดขอดการนาเอา
ผลดานที่ ส าเร็ จ ปั ด ที่ ค าปหวัด ไวเ เ ป็ น หลั ก โปยอดค์ ร วมแลเ ว ประสิ ท ธิ ผ ลขอดอดค์ ก รนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
สมรรถนะขอดอดค์กรที่จะปรับตัว รักษาสภาพ และสรเาดความเติบโต ไม่ว่าอดค์กรนั้นจะมีหนเาที่ใหป
จะตเอดกระทาใหหเสาเร็จลุล่วดไป

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อม

มู ล นิ ธิ ส ถาบั น สิ่ ด แวปลเ อ มไทย (สสท) ซึ่ ด เป็ น สถาบั น ที่ มุ่ ด ส่ ด เสริ ม ใหหเ การพั ฒ นาใหน
ระปับประเทศและการประกอบการใหนระปับ อดค์กร ไปเรับการขับ เคลื่ อนบนพื้น ฐานขอด การ
ประหยัปทรัพยากรและลปปญหหาสิ่ดแวปลเอมปเานมลพิษและขอดเสีย หรือมีการจัปการสิ่ดแวปลเอมที่
ปีใหนการปาเนินดาน ซึ่ดจะช่วยยกระปับขีปความสามารถใหนการแข่ดขันขอดประเทศ สถาบันจึดไปเมี
ส่วนร่วมวิจัยและปฏิบัติดานปเานการพัฒนาขีปความสามารถใหหเอดค์กรที่เกี่ยวขเอดกับการกาหนป
นโยบายพัฒนาใหนระปับมหภาคและการประกอบการใหนระปับจุลภาคมีแนวทาด ระบบ กระบวนการ
เครื่ อ ดมื อและฐานขเอ มูล ใหนการประเมิ นและพัฒ นาการจัป การสิ่ ด แวปลเ อมใหนกรอบการพัฒ นา
ประเทศและการประกอบการ ไปเแก่
๑) แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอมใหนระปับนโยบาย การกาหนปนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอม ๒๐ ปี (๒๕๔๐-๒๕๕๙) การจัปทาแผนแม่บทการจัปการ
ลุ่มน้าภาคกลาด แนวทาดการบริหารจัปการขอดเสียขอดประเทศไทย การจัปทาแผนแม่บทบริหาร
จัปการมลพิษทาดน้า การจัปทายุทธศาสตร์ชาติปเานการเปลี่ยนแปลดสภาพภูมิอากาศ การพัฒนา
๖

Edgar H. Chien, Organization Psychology, ๒nd ed, (Englewood Cliffs, New Jersey :
Prentice - Hall, lnc., 1970), p. 118.
๗
Steers, อเาดใหน ธีระ วีรธรรมสาธิต, “ความผูกพันต่ออดค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีผูเบริหารระปับ
หัวหนเาแผนก/เทียบเท่าขอดเครือซีเมนต์ไทย”, หนเา ๑๗.
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ตัวชี้วัปการพัฒนาอย่าดยั่ดยืนขอดประเทศไทย เพื่อใหชเประเมินสถานภาพสิ่ดแวปลเอมเปรียบเทียบกับ
ผลการพัฒนาเชิดเศรษฐกิจและสัดคม
๒) มาตรการทาดเศรษฐศาสตร์ใหนการจัปการมลพิษ การศึกษาวิจัยเพื่อนามาตรการทาด
เศรษฐศาสตร์ สิ่ ด แวปลเ อ มมาใหชเ ให นการจั ป การมลพิ ษ ภายใหตเ ห ลั ก การ “ผูเ ก่ อ มลพิ ษ เป็ น ผูเ จ่ า ย”
(polluter-pay-principle) ตามที่ระบุไวเใหนพระราชบัหหัติส่ดเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ดแวปลเอม
แห่ดชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จนเป็นที่มาขอดคาว่า pollution charge และ pollution management
fee (PMF) สาหรับมลพิษที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเมื่อการศึกษานี้ไปเรับการยอมรับและกาลัด
ผลักปันใหนทาดกฎหมาย สถาบันไปเขยายผลการศึกษาไปถึดการใหชเหลักการทาดเศรษฐศาสตร์กับการ
จัปการมลพิษทาดอากาศ การจัปการมลพิษจากฟาร์มสุกรและการเกษตร การฟื้นฟูและประเมิน
ความเสีย หายต่อสิ่ดแวปลเอมสาหรับผูเลั กลอบระบายขอดเสีย (มลพิษทาดปินและน้าใหตเปิน) และ
ศึกษาความเป็นไปไปเใหนการใหชเใหบอนุหาตการระบายมลพิษ
๓) การพั ฒ นาระบบฐานขเ อ มู ล บั ห ชี ร ายการสิ่ ด แวปลเ อ ม การจั ป ท าฐานขเ อมู ล บั ห ชี
รายการสิ่ดแวปลเอม (Life Cycle Inventory) ขอดผลิตภัณฑ์ปเานการเกษตร อุตสาหกรรม
ทรัพยากรน้า ไฟฟ้า และวัสปุพื้นฐานต่าด ๆ และการศึกษาผลกระทบขอดมาตรการสิ่ดแวปลเอมใหน
ระบบการคเ า ระหว่ า ดประเทศ การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ป ผลประกอบการปเ า นสิ่ ด แวปลเ อ มขอด
ภาคอุตสาหกรรม ปญจจุบันสถาบันไปเมุ่ดพัฒนาการจัปทาฐานขเอมูลบัหชีรายการสิ่ดแวปลเอม เพื่อใหหเ
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่าด ๆ ไปเหลากหลายมากขึ้นพรเอม ๆ กับการพัฒนาแนวทาดและวิธีการติปตาม
และประเมินผลการบริหารจัปการสิ่ดแวปลเอม
๔) ส่ดเสริมมาตรการ Greening supply chain ไปเมีการส่ดเสริมผ่านการสัมมนาและ
ฝึกอบรมใหหเแก่ภาคธุรกิจไทยใหหเเห็นความสาคัหใหนการส่ดเสริมใหหเคู่คเาใหส่ใหจใหนการจัปการสิ่ดแวปลเอม
และมลพิษจากการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ไปเทาการศึกษาและวิจัยใหนประเทศและต่าดประเทศ
เพื่อทราบสถานการณ์การปาเนินดานใหนปเานนี้ และร่วมกันนาเสนอนโยบายมาตรการที่เหมาะสม
ใหหเแก่หน่วยดาน
๕) รั ฐจัปทาแผนแม่บทการช่วยเหลือระหว่าดรัฐบาลไทยและรัฐบาลหี่ปุ่น สถาบันไปเ
จัปทา Master Plan of the Green Partnership Plan ใหน ๒ แผน คือระหว่าดปี พ.ศ. ๒๕๔๔๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๐๐๕) และปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๐๖-๒๐๑๐) เพื่อกาหนปกรอบ
ความร่วมมือระหว่าดประเทศไทยและประเทศหี่ปุ่นใหนการจัปการสิ่ดแวปลเอมและอุตสาหกรรม
๖) การจัปการสิ่ดแวปลเอมใหนภูมิภาค การปาเนินดานปเานความร่วมมือระหว่าดประเทศ
สถาบันไปเร่วมกับอดค์กรวิจัยขอดประเทศต่าด ๆ หลายโครดการและไปเร่วมทีมประเมินดานวิจัยและ
ภาคสนามใหนหลายประเทศ เพื่ อ มุ่ ด เนเ น ใหหเ เ กิ ป การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูเ ก ระบวนการท าดาน
การประสานดาน และการควบคุมการทาดานโปยมุ่ดผลสัมฤทธิ์ โปยตัวอย่าดดานวิจัยระหว่าดประเทศ
ที่สาคัห เช่น ใหนปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ไปเทาดานร่ว มกับอดค์กรวิจัยขอดประเทศต่าด ๆ เช่น
ฟิลิ ปปิ น ส์ อิน เปีย อิน โปนี เซีย เวีย ปนาม มาเลเซีย หี่ปุ่น จีน บัดคลาเทศ ภายใหตเการสนับสนุน
ดบประมาณขอด Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ใหนการทาดานวิจัย
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ประเป็นการคเาและสิ่ดแวปลเอมระปับเอเชีย -แปซิฟิค (ใหนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก) โปยศึกษาถึดการรี
ไซเคิล SME ระบบขเอมูล พลัดดาน การเปิปการคเาเสรี เป็นตเน ใหนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาดานร่วมกับ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และ The Energy and
Resources Institute (TERI) ใหนเรื่อด Energy and climate change โปยร่วมกับอดค์กรวิจัยใหน
ประเทศอินโปนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และหี่ปุ่น โปยสถาบันรับผิปชอบดานวิจัยใหน ๕ ประเทศ
คือ เวียปนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย ใหนปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทาดานร่วมกับ ADB และ TDRI ใหน
เรื่อด Technology Transfer เพื่อเตรียมการเจรจาใหนการประชุมอนุสัหหาสหประชาชาติว่าปเวย
การเปลี่ยนแปลดสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: COP 15 Negotiation) ณ กรุดโคเปนเฮเก็น ประเทศ
เปนมาร์ก ร่วมกับอดค์กรวิจัยใหนประเทศอินเปีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และ หี่ปุ่น๘
การจัปการสิ่ดแวปลเอมเป็นการจัปการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอมเพื่อนาไปสู่
สัดคมที่ยั่ดยืน ซึ่ดตเอดอาศัยกระบวนการที่หลากหลายเพื่อแกเปญหหาไปเอย่าดรอบปเาน เช่น การจัปการ
ปเวยการบัดคับใหชเบทลดโทษต่าด ๆ เพียดอย่าดเปียวจะไม่สามารถแกเปญหหาที่เกิปขึ้นไปเอย่าดมี
ประสิทธิภาพ แต่ถเาสัดคมมีกระบวนการเสริม เช่น การสรเาดจิตสานึกที่ปีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ดแวปลเอมพรเอม ๆ กับการกาหนปมาตรการจูดใหจและการบัดคับใหชเบทลดโทษ ก็จะทาใหหเการจัปการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอมเป็นไปอย่าดมีประสิทธิภาพมากยิ่ดขึ้น

๕. หลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักพุทธธรรม ไปเแก่ “อปริหานิยธรรม ๗” ซึ่ดกษัตริย์แห่ดแควเนวัชชีซึ่ดรวมกันเรียกว่า
กษัตริย์ลิจฉวีใหชเเป็น “ธรรมาภิบาล” ใหนการบริหารอดค์กรแลเวพบว่าธรรมะทั้ด ๗ ขั้นนั้นเป็นขเอ
ปฏิบัติซึ่ดจะสรเาดความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่าดมั่นคดใหนอดค์กรใหปๆ ก็ตามที่ประพฤติไปเอย่าด
สม่าเสมอและมั่นคด๙ นอกจากนี้ความหมายอปริหานิยธรรม ๗ (ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ดแห่ดความเสื่อม,
เป็ น ไปเพื่อความเจริ หฝ่ ายเปียวส าหรั บหมู่ช นหรือผูเ บ ริห ารบเานเมือด) พระพุทธอดค์ไปเตรัส กับ
กษัตริย์วัชชีอยู่ใหนวัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่ดจะนามากล่าวไวเใหนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ปัดนี้๑๐
๑) หมั่นประชุมกันเนือดนิตย์
๒) พรเอมเพรียดกันประชุมพรเอมเพรียดกันเลิกประชุมพรเอมเพรียดกันกระทากิจอันพึด
กระทา
๓) ไม่บั หหัติสิ่ ดที่มิไปเบั หหัติไวเ (อันขัปต่อหลั กการเปิม) ไม่ลเ มลเ าดสิ่ดที่บัหหัติไวเ ถือ
ปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วาดไวเเปิม
๘

มู ล นิ ธิ ส ถาบั น สิ่ ดแวปลเ อ มไทย สสท, การจั ดการสิ่ ง แวดล้ อ ม, [ออนไลน์ ], แหล่ ดขเ อ มู ล :
http://www. tei.or.th/w_em/index.html [เขเาถึดวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕9].
๙
วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใหจขอดพระพุทธศาสนา, (กรุดเทพมหานคร : ธรรมปาการพิมพ์
, ๒๕๔๘), หนเา ๓๒ – ๓๕.
๑๐
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ดที่ ๑๒,
(กรุดเทพมหานคร : บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้ดแมสโปรปักส์ จากัป, ๒๕๔๖), หนเา ๒๑๑ – ๒๑๒.
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๔) ท่านเหล่าใหปเป็นผูเใหหห่ชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถเอยคาขอดท่านเป็น
สิ่ดอันรับฟญด
๕) บรรปากุลสตรี กุลกุมารีทั้ดหลายใหหเอยู่ปีโปยไม่ถูกข่มเหดหรือฉุปคร่าขืนใหจ
๖) เคารพสักการบูชาเจปีย์ (ปูชนียสถานปูชนียวัตถุตลอปถึดอนุสาวรีย์ต่าดๆ) ขอดวัชชี
(ประจาชาติ) ทั้ดหลายทั้ดภายใหนและภายนอกไม่ปล่อยใหหเธรรมิกพลีที่เคยใหหเเคยทาแก่เจปีย์เหล่านั้น
เสื่อมทรามไป
๗) จัปใหหเความอารักขาคุเมครอดป้อดกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้ดหลาย (ใหนที่นี้กิน
ความกวเาด หมายถึด บรรพชิตผูเปารดธรรมเป็นหลักใหจขอดประชาชนทั่วไป) ตั้ดใหจว่าขอพระอรหันต์
ทั้ดหลายที่ยัดไม่ไปเมาพึดมาสู่แว่นแควเนที่แลเวพึดอยู่ใหนแว่นแควเนโปยผาสุก
การนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใหชเใหหเเกิปประสิทธิผลการมีส่วนร่วมขอดประชาชนใหนการ
รักษาสิ่ดแวปลเอม ปัดนี้
หมั่นประชุมเนือดนิ ตย์ ประยุกต์ใหชเโ ปยการวาดแผนการมีส่ว นร่วมใหนการรับฟญด ความ
คิปเห็นและกาหนปทิศทาดขอดประชาชนซึ่ดเป็นไปตามหลักกฎหมาย การปาเนินดานการมีส่วนร่วมใหน
การแบ่ดดานกันทาและการมอบหมายบทบาทหนเาที่ขอดกลุ่มต่าดๆ การตรวจสอบการมีส่วนร่วมใหนการ
สรเาดเป้าหมายและการประเมินผลจากการปาเนินดานที่ผ่านมา ปรับปรุด พัฒนามีส่วนร่วมทบทวน
กิจกรรมที่ไรเประสิทธิภาพ
พรเอมเพรี ยดกัน ประชุม พรเอมเพรียดกันเลิกประชุม พรเอมเพรียดกันทากิ จที่พึดทา
ประยุกต์ใหชเโปยการวาดแผนการมีส่วนร่วมต่อการเสนอความคิป ความเห็นและสิทธิใหนการเขเาร่วมกลุ่ม
การป าเนิ น ดานมี ส่ ว นร่ ว มใหนการรั บฟญ ดความคิ ปและความเห็ นขอดประชาชนโปยภาพกวเ าด การ
ตรวจสอบการมี ส่ ว นร่ ว มใหนการใหหเ ค าแนะน าต่ อผลกิ จกรรมต่ าดๆ ปเ วยความมี เมตตา ปรั บปรุ ด
พัฒนาการมีส่วนร่วมใหนการตักเตือน การแนะ และการคาปโทษแก่ผูเกระทาความผิป
การยึปถือและยอมรับใหนกติกา กฎระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่วาดเอาไวเเพื่อจัปการ
สิ่ดแวปลเอม ประยุกต์ใหชเโปยการวาดแผนการมีส่วนร่วมการรักษาผลประโยชน์ขอดชาติและปฏิบัติตาม
กฎหมาย การปาเนินดานการมีส่วนร่วมปฏิบัติหนเาที่ปเวยความสามารถ การตรวจสอบการมีส่วนร่วม
การปาเนินการตามกฎหมายอย่าดเคร่ดครัป ปรับปรุด พัฒนาการมีส่วนร่วมใหนการตักเตือน การแนะ
และการคาปโทษแก่ผูเกระทาความผิป
การใหหเความเคารพนับถือผูเนา ประยุกต์ใหชเโปยการวาดแผนการมีส่วนร่วมใหนการกาหนป
คุณธรรมสาหรับผูเปกครอด และคุณธรรมสาหรับผูเถูกปกครอด การปาเนินดานการมีส่วนร่วมใหนการ
ยอมรับขเอเสนอแนะจากประชาชน การตรวจสอบการมีส่วนร่วมการตักเตือนปเวยจิตเมตตาต่อกัน
ปรับปรุด พัฒนาการมีส่วนร่วมใหนการแกเไขความผิปพลาปที่เกิปขึ้นแลเวพรเอมทั้ดการใหหเอภัยต่อกัน
การใหหเการคุเมปกป้อดและส่ดเสริมบทบาทสตรี ประยุกต์ใหชเโปยการวาดแผนการมีส่วนร่วม
ใหนการกาหนปใหหเ สตรี ไปเ มีโอกาสเสนอหลั กปฏิบัติ การปาเนิ นดานการมีส่ วนร่วมใหนการทาประชา
พิจารณ์ ใหนกลุ่ มสตรี การตรวจสอบการมี ส่ ว นร่ วมใหนการแต่ ดตั้ ดสตรี ใหหเ เป็ นผูเ ตรวจสอบโครดการ
ปรับปรุดพัฒนาการใหหเเกียรติและสนับสนุนบทบาทสตรีต่อกิจกรรมต่าดๆ
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การใหหเความเคารพ สักการบูชาสถานที่สาคัห ประยุกต์ใหชเโปยการวาดแผนการมีส่วนร่วม
ใหนการร่ า ดแผนการจั ป ท าโครดการต่ า ด ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ข อดประชาชน การป าเนิ น ดานไม่
กระทบกระเทือนต่อถาวรวัตถุอันเป็นที่เคารพ การตรวจสอบการมีส่วนร่วมใหนการการปกป้อดถาวรวัตถุ
ทาดพระพุทธศาสนา ปรับปรุด พัฒนาการมีส่วนร่วมใหนการการปูแลรักษาและการฟื้นฟู
อารั ก ขา คุเม ครอด ป้ อดกัน อัน ชอบธรรมแก่ผูเ มีศี ล ทั้ด หลาย ประยุก ต์ให ชเ โ ปยการวาด
แผนการส่ดเสริมบทบาทพระสดฆ์ใหนการเขเาไปปูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ดแวปลเอม การ
ปาเนินดานการมีส่วนร่วมใหนการรับฟญดความคิปเห็นและปฏิบัติตามคาสั่ดสอนขอดพระสดฆ์และผูเมีศีล
ทั้ดหลาย การตรวจสอบการมีส่วนร่วมขอดเจเาหนเาที่ใหนการอารักขาคุเมครอด ป้อดกันภัยต่อ พระสดฆ์
และผูเมีศีล การตรวจสอบการมีส่วนร่วมขอดเจเาหนเาที่ใหนการอารักขา คุเมครอด ป้อดกันภัยต่อพระสดฆ์
และผูเมีศีล ปรับปรุด พัฒนาการมีส่วนร่วมใหนการกาหนปกติกา และมาตรการสาหรับการปูแลพระสดฆ์
และผูเมีศีลทั้ดหลาย

๖. บทสรุป

ประสิทธิผลการมีส่วนร่วมขอดประชาชนใหนการรักษาสิ่ดแวปลเอมตามหลักพุทธธรรม ตเอด
มีการประยุกต์ใหชเโปยการวาดแผน การปาเนินดาน การตรวจสอบ การปรับปรุด พัฒนาการมีส่วนร่วม
ใหนการหมั่นประชุมเนือดนิตย์ การมีส่วนร่วมพรเอมเพรียดกันประชุม พรเอมเพรียดกันเลิกประชุม
พรเอมเพรียดกันทากิจที่พึดทา การมีส่วนร่วมใหนการยึปถือและยอมรับใหนกติกา กฎระเบียบ กฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่วาดเอาไวเเพื่อจัปการสิ่ดแวปลเอม การมีส่วนร่วมใหหเความเคารพนับถือผูเนา การมีส่วนร่วม
ใหหเการคุเมปกป้อดและส่ดเสริมบทบาทสตรี การมีส่วนร่วมใหหเความเคารพ สักการบูชาสถานที่สาคัห
การมีส่วนร่วมอารักขา คุเมครอด ป้อดกัน อันชอบธรรมแก่ผูเมีศีลทั้ดหลาย
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การพัฒนาภาวะผู้นาขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการนาด้วยหลักพุทธธรรม

Leadership Development Organization on Water Management
with Buddhist

อำพล ปุญญำ*

บทคัดย่อ
สังคมในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคโลกำภิวัตน์ ที่เต็มไปด้วยควำมไร้ระเบียบและเป็น
สังคมที่ประกอบไปด้วยสภำวะพื้นฐำนของบุ คคลที่มีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ซึ่งประกอบ
ควำมแตกต่ำงของบุคคลผนวกเข้ำกับควำมพยำยำมที่จะดำรงและรักษำควำมเป็น อัตลักษณ์ จึงเกิด
กำรบริหำรจัดกำรในองค์กำรขึ้น ฉะนั้น องค์กำรจะต้องให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำภำวะผู้นำตำม
หลักพุทธธรรม
กำรพัฒนำภำวะผู้นำแบบสังคหวัตถุ 4 ได้ ช่วยประสำนผู้คนจำกครอบครัวและประเทศ
ต่ำงๆ ให้อยู่ร่วมกันได้ มนุษย์จะสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข ๔ ประกำรคือ โอบอ้อมอำรี
วจีไพเรำะ สงเครำะห์ประชำชน ทำตนเสมอต้นเสมอปลำย หลักพุทธธรรมของผู้นำนี้มีควำมสำคัญ
อย่ำงยิ่งกำรพัฒนำภำวะผู้นำขององค์กรกำรบริหำรจัดกำรน้ำเพรำะในกำรบริหำรจัดกำรน้ำนั้น
ควำมสำเร็ จทั้งปวงที่จ ะพึงเกิดขึ้นได้ด้ว ยกำรสงเครำะห์กัน มีผลสะท้อนต่อผลงำน ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติงำนขององค์กรแต่ละแห่งเป็นอย่ำงมำก ผู้นำนั้นจึงเปรียบเสมือนหนึ่งว่ำเป็นแกนกลำงหรือ
เป็นเสำหลักให้กำรดำเนินงำนของผู้ตำม ตลอดจนผลงำนส่วนรวมขององค์กรก้ำวไปสู่ควำมสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยไปได้ด้วยดี
คาสาคัญ : กำรพัฒนำภำวะผู้นำ, กำรบริหำรจัดกำรน้ำ, หลักพุทธธรรม
ABSTRACTS
In today's global society, a globalized society is filled with lawlessness and
as a society composed of individuals with the condition of difference and diversity.
Which consists of different individuals combined with efforts to establish and
maintain an identity. Therefore the management of the organization. Therefore,
organizations need to focus on leadership development based on Buddhist
principles.
Leadership Development Series Sangahavatthu 4 objects. Helped
coordinate family and people from different countries, to live together. Humans
can live together happily four main progressive melodic utterances public housing.
Buddhist leaders have a critical leadership development organization for water
*
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management in the management of water. Success all that will happen with the
relief well. A reflection on the work The practices of each organization is huge.
As one leader, then that is a core pillar for the implementation of the following.
As well as the majority of organizations towards the achievement of the goals went
well.
Keywords : Leadership Development, Water Management, Buddhism

๑. บทนา

ปั จจุ บั นสถำนกำรณ์ต่ำงๆ มีก ำรเปลี่ ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เป็น ควำมท้ำทำยของ
องค์กำรที่จะต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำง ค่ำธรรมเนียมภำษี
ควำมคำดหวัง ควำมต้องกำรจำกลูกค้ำ สังคมในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคโลกำภิวัตน์ที่เต็มไปด้วย
ควำมไร้ ระเบี ยบ (Chaos)๑ และเป็ นสั งคมที่ประกอบไปด้ว ยสภำวะพื้นฐำนของบุคคลที่มีควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย เช่น ค่ำนิยม ทัศนคติ ภำษำ ควำมต้องกำร ผลประโยชน์ และกลุ่มชำติ
พันธ์ ดังนั้น ด้วยควำมแตกต่ำงของบุคคลผนวกเข้ำกับควำมพยำยำมที่จะดำรงและรักษำควำมเป็น
อัตลักษณ์ (Identity) จึงเกิดกำรบริหำรจัดกำรในองค์กำร ฉะนั้น องค์กำรจะต้องให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒ นำควำมสำมำรถให้ กับ องค์ กำรสร้ำ งนวัต กรรม และกำรสร้ ำงแรงจู งใจ พัฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงในระยะยำว
ในสังคมหน่วยงำนองค์กำรใดๆ ไม่ว่ำจะมีขนำดใหญ่หรือขนำดเล็ก ในกำรบริหำรองค์กำรนั้นๆ ต้อง
มีผู้นำ เป็นปัจจัยสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็จขององค์กำรนั้นๆ ทั้งนี้ เพรำะว่ำ ผู้นำมีภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องบริหำรจัดกำร เช่น กำรวำงแผน สั่งกำร ควบคุม และกำกับ
ดูแลให้บุคลำกรขององค์กำรนั้นปฏิบัติงำนให้ประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ
องค์กำรที่วำงไว้ ปัญหำเป็นที่น่ำสนใจว่ำ ผู้นำจะต้องทำอย่ำงไรหรือมีวิธีกำรนำอย่ำงไร จึงทำให้
บุคลำกรในสังกัดที่เป็นผู้ตำมเกิดควำมรักและผูกพันกับงำนและองค์กำร ทุมเทควำมรู้ ควำมสำมำรถ
พยำยำมทำงำนนั้นให้ประสบควำมสำเร็จด้วยควำมเต็มใจ ตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน และสำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยขององค์กำร
๑

ทฤษฎี “ไร้ระเบียบ” (Chaos Theory or Theory of Complex System) เป็นแนวคิดทำงฟิสิกส์
ใหม่ซึ่ง Ilya Prigogine ได้นำเสนอในงำนเรื่อง The Law of Chaos โดยชี้ให้เห็นว่ำ แนวคิดเกี่ยวกับควำมไร้
ระเบียบนี้ทำให้นักวิทยำศำสตร์ และนักสังคมศำสตร์ต้องทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นฐำนของกฎธรรมชำติใหม่
เนื่องจำกควำมคิดที่ผ่ำนมำ วิทยำศำสตร์มักจะมองกฎธรรมชำติว่ำเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้อย่ำงตำยตัว ซึ่งแนวคิดนี้
ได้เปลี่ยนไปเมื่อมีกำรค้นพบทฤษฎีเรื่อง Chaos เพรำะแนวคิดนี้ได้ย้ำให้เห็นว่ำ รำกฐำนของธรรมชำติ คือ สภำวะ
แห่งกำรไร้เสถียรภำพ ดูเพิ่มเติมใน ยุค ศรีอำริยะ, มายาโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหำนคร : โครงกำรวิถีทรรศน์,
๒๕๔๑), หน้ำ ๑๑๑-๑๑๙.
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กำรพั ฒ นำภำวะผู้ น ำเป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ที่ จ ะท ำให้ อ งค์ ก รบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ต ำม
เป้ ำหมำยที่ตั้ ง ไว้ ควำมสำมำรถและลั กษณะต่ ำงๆ ของผู้ น ำที่จะสำมำรถปฏิบัติ งำนได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบผสมผสำนเป็น กระบวนกำรสนับสนุนกำร
พัฒ นำควำมร่ว มมือในกำรจั ดกำรน้ำ ผืนดิน และทรัพยำกรอื่น ๆ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสวัสดิกำรสังคมในทำงแนวที่เสมอภำคเท่ำเทียมกัน โดยไม่
ทำลำยและรักษำไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สำคัญ น้ำควรได้รับกำรบิหำรจัดกำรภำยใต้ขอบเขตควำมเป็นลุ่ม
น้ำ ภำยใต้หลักธรรมและกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณะ ๒ กระบวนกำรจัดกำรน้ำที่มองเป็นองค์รวม
(Holistic) เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

๒. การพัฒนาภาวะผู้นา

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนแนวพุทธต้องมีกำรพัฒนำแยกเป็น ๒ สวน สวนหนึ่ง คือ กำรพัฒนำคน
เรียกว่ำ ภำวนำ และอีกส่วนหนึ่งคือกำรพัฒนำวัตถุ พัฒนำสภำพแวดล้อม เรียกว่ำ วัฒนำ หรือ
พั ฒ นำ ๓ องค์ ก ำรสหประชำชำติ ไ ด ให้ ค วำมหมำยว่ ำ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development) หมำยถึง “กำรพัฒนำที่สนองควำมต้องกำรของประชำชนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้
ประชำชนรุ่ นต่อไปในอนำคตต้องประนีป ระนอมยอมลดควำมต้องกำรของตนเอง”๔ และคำว่ำ
“ผู้นำ”คือผู้ที่มีคุณสมบัติติดตัวที่ควรค่ำแก่กำรนับถือ เช่น สติปัญญำควำมดีงำม ควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลำย มำประสำนกันและพำกันไปสู่ ๕ จุดหมำยที่ดีงำม
ภำวะผู้นำ คือ ภำวะที่ก่อให้เกิดศรัทธำเป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมำยร่วมกันในสังคมนั้นๆ ๖ กำร
ใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของตำแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตำมเพื่อที่จะนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของกลุ่มตำมที่ได้กำหนดไว้๗ ภำวะผู้นำ จึงหมำยถึง ศิลปะ หรือ ควำมสำมำรถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ
หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นไม่ว่ำจะเป็นผู้ร่วมงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อ
ปฏิบัติกำร และอำนวยกำรโดยกำรใช้กระบวนกำรสื่อควำมหมำยหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกัน
๒

GWP-TAC, Integrated Water Resources Management, TAC Background papers,
(Stockholm : Global Water Partnership, 2000. p,4.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, (กรุงเทพมหำนคร :
โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๑), หน้ำ ๒๑.
๔
World Commission On Environment and Development, Our Common Future, (New
York Oxford University : Great Britain R. Clay Ltd., 1987), p. 43,
๕
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นา : ความสาคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ,
(กรุงเทพมหำนคร: ธรรมสภำ, ๒๕๔๖), หน้ำ ๒๕.
๖
ประเวศ วะสี, “ภาวะผู้นา สภาพในสังคมไทยและวิธีแก้ไข”, ใน ภำวะผู้นำควำมสำคัญต่ออนำคต
ไทย, (กรุงเทพมหำนคร : มติชน, ๒๕๔๒), หน้ำ ๗๑.
๗
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหน่วย ที่ ๕-๘,
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (นนทบุรี : มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๐.
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กับตน ดำเนินกำรจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ กำรดำเนิน
จะเป็นไปในทำงที่ดีหรือชั่วก็ได้๘
ประเภทของผู้นำและลักษณะของผู้นำจะเป็นแบบใดซึ่งขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ของสังคมใน
แต่ละแห่งเป็นต้นตัวกำหนด เพรำะผู้นำที่เป็นบุคคลธรรมดำก็สำมำรถที่จะได้รับกำรยอมรับจำกมติ
มหำชน จึงต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ำสภำพแวดล้อมและสำรภำพกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีทัศนะ
ของนักวิชำกำรทั้งหลำยซึ่งสำมำรถจำแนกผู้นำออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน ได้แก่
ก. พิจำรณำตำมควำมรับผิดชอบที่ผู้รับผิดชอบอยู่ ซึ่งแยกได้
๑) ผู้นำแบบใช้พระเดช ผู้นำในลักษณะนี้ได้อำนำจมำตำมตัวบทกฎหมำย เป็นผู้มี
อำนำจตำมกฎหมำยและสำมำรถใช้อำนำจได้ตำมกฎหมำย ผู้ใต้บังคับบัญชำต้องเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตำมผู้นำประเภทนี้ได้แก่ ผู้นำตำมหน่ำยรำชกำรต่ำงๆ
๒) ผู้นำลักษณะพิเศษหรือมีควำมสำมำรถพิเศษผู้นำที่มีคุณลักษณะนี้เป็นผู้ที่มี
พรสวรรค์โดยกำเนิด มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรโน้มน้ำวหรือเข้ำใจคนผู้นำ
ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้นำและสมำชิกในกลุ่มจะ
ออกมำในรูปแบบควำมร่วมมือร่วมใจกันทำงำนด้วยควำมรักควำมศรัทธำที่มีสมำชิกในกลุ่มมีต่อผู้นำ
ซึ่งจะเป็นให้พลังสมำชิกเหล่ำนั้นร่วมกันปฏิบัติตำมคำแนะนำด้วยควำมเคำรพนับถือทีสมำชิกในกลุ่ ม
มีต่อผู้นำซึ่งจะเป็นให้พลังสมำชิกเหล่ำนั้นร่วมกันปฏิบัติตำมคำแนะนำด้วยควำมพร้อมเพียง
๓) ผู้นำแบบพ่อพระ ผู้นำลักษณะนี้ เป็นผู้นำที่เป็นจุดศูนย์กลำงแห่งควำมรักเป็น
จุดศูนย์กลำงรวมศรัทธำ ควำมศรัทธำ ควำมเชื่อมั่นจำกคนทั้งปวง ผู้นำในลักษณะนี้จะไม่ใช้อำนำจ
ตำมแบบอย่ำงผู้นำแบบใช้พระเดชหรือผู้นำในลักษณะพิเศษ อำนำจต่ำงๆ เกิดจำกแรงศรัทธำรัก
และเคำรพนับถือจำกประชำชนโดยประชำชนจะพร้อมใจกันปฏิบัติตำม ผู้นำแบบ พ่อพระที่เห็นชัด
คือองค์พระมหำกษัตริย์
ข. พิจำรณำจำกวิธีกำรที่ผู้นำใช้ ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้
๑) ผู้นำแบบอัตนิยม หรือแบบเผด็จกำร
๒) ผู้นำแบบประชำนิยมหรือกำรเป็นผู้นำ แบบประชำธิปไตยผู้นำ
๓) ผู้นำแบบเสรีนิยม
ค. พิจำรณำจำกบทบำทที่ผู้นำแสดง จำแนกได้ ดังนี้
๑) ผู้นำแบบแสดงตนเองในลักษณะพ่อแม่ปกครองลูก
๒) ผู้นำแบบใช้กลอุบำยกุมบังเหียนกำรบริหำร
๓) ผู้นำในลักษณะผู้เชี่ยวชำญ๙
คุณสมบัติของผู้นำโดยพิจำรณำควำมหมำยจำกคำว่ำ LEADERSHIP ดังนี้๑๐
๘

กิติ ตยัคคำนนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้นา, (กรุงเทพมหำนคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน้ำ ๒๒.
กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้นา, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชำชีพ, ๒๕๓๘), หน้ำ ๔.
๑๐
รัศมี ภิบำลแทน, “คุณลักษณะควำมเป็นผู้นำ”, วารสารรามคาแหง, ๒๕๓๗ : ๔๐-๔๗.
๙
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๑. L = Love คือ มีควำมรักในหน้ำที่ รักผู้ใต้บังคับบัญชำ รักควำมยุติธรรม
รักควำมก้ำวหน้ำ
๒. E = Education and Experience คือ มีกำรศึกษำดี มีประสบกำรณ์เป็นแบบอย่ำง
ได้หรือเป็นได้ทั้งในฐำนะผู้นำและเป็นครูคนอื่น
๓. A = Adaptability คือ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์
สิ่งแวดล้อมได้ รู้จักแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. D = Decisiveness คือ มีควำมสำมำรถ ในกำรพิจำรณำตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็วและ
ถูกต้อง
๕. E = Enthusiasm คือ มีควำมกระตือรือร้นตั้งใจทำงำนอย่ำงจริงจังและสำมำรถชัก
นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทำงำนอย่ำงจริงจังได้ด้วย
๖. R = Responsibility คือ มีควำมรับผิดชอบในส่วนของตนและผู้อื่นที่ได้ทำลงไป ไม่
ปัดควำมรับผิดชอบและรวมถึงควำมรับผิดชอบที่เกิดจำกกำรสั่งงำนที่มีควำมเสี่ยง (risk) หรือ
ตัดสินใจอย่ำงรีบด่วน
๗. S = Sacrifice and Sincerity คือ มีควำมเสียสละและอุทิศผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมด้วยควำมจริงใจ
๘. H = Harmony คือ มีควำมนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิดควำมรักควำม
สำมัคคี และ อำจหมำยถึง กำรถ่อมตัว (Humble) ตำมกำลเทศะด้วย
๙. I = Intellectual Capacity คือ มีควำมเฉลียวฉลำดมีไหวพริบทันคน ทันเกม และ
ทันเหตุกำรณ์
๑๐. P = Persuasiveness คือ มีควำมสำมำรถในกำรจูงใจคน
ผู้นำที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้
๑. กำรเป็นผู้รู้จักตนเอง (serif realization)
๒. กำรเป็นผู้รู้จักกำรวิเครำะห์หำเหตุและผล (Analytical Mind)
๓. กำรเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกำล (Life Long Learning)
๔. ควำมเข้ำใจในจิตวิทยำกำรบริหำร
๕. กำรเป็นคนดี “Good Person” คนดี “Good Person” ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก) มีควำมรู้ไหวพริบเฉลียวฉลำด (IQ=Intelligence Quotient) รู้แจ้งถึงควำมดี
ควำมชั่ว รู้ที่จะเอำตัวรอดจำกเล่ห์อุบำยของตัณหำ คนชั่ว และนำพำตนเองและผู้คนให้เ ห็นแจ้ง
ในทำงที่ดีควรประพฤติปฏิบัติได้
ข) มีควำมอดกลั้น สติตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ (EQ=Emotional Quotient)
จนตกอยู่ในห้วง “กิเลส” คือ โลภะ โทสะ และโมหะ และเกิดปัญญำในกำรแก้ไข สร้ำงสรรค์ และ
เล็งเห็นผลเลิศ ในระยะยำวได้
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ค) มีควำมอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (AQ=Adversity Quotient) พร้อม
ที่จะเสียสละแรงกำยเพื่อให้ได้มำซึ่งอุดมคติแห่งตนและควำมดีที่ยึดมั่น ไม่หวั่นไหวต่อควำมลำบำก
และอุปสรรคใดๆ
ฆ) ไม่เป็นผู้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี (VQ=Void Quotient) รู้ที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเองตลอดเวลำให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำอย่ำง
เหมำะสม
ง) เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (MQ=Moral Quotient) มีสำนึก
ของ “ควำมผิดชอบชั่วดี มีควำมละอำยใจต่อควำมชั่วเกรงกลัวต่อบำป ไม่ประพฤติชั่ว มุ่งทำแต่ควำม
ดี มีจิตใจที่ผ่องใส
คุณสมบัติต่ำงๆ ที่ผู้นำพึงมี สำมำรถสรุปเป็นลักษณะใหญ่ๆได้ ๔ ลักษณะ คือ
๑. ลักษณะทำงสติปัญญำ คือ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเชำว์และไหวพริบสำมำรถ
วินิจฉัยปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงเฉียบแหลมและทันท่วงที
๒. ลักษณะทำงอุปนิสัย คือ มีพฤติกรรมทำงจริยธรรมอันดี เช่น ควำมซื่อสัตย์ ควำม
อ่อนโยน ควำมมีสัจจะ ควำมรับผิดชอบและควำมไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น
๓. ลักษณะทำงอำรมณ์ คือ สำมำรถบังคับหรือควบคุมอำรมณ์และบทบำทของกำรเป็น
ผู้นำได้ เมื่อควบคุมตัวเองเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ ก็เป็นเหตุให้ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชำได้ง่ำย
๔. ลักษณะทำงร่ำงกำย คือ มีบุคลิกภำพทำงกำยดี สุขภำพแข็งแรง มีพลังศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและภำวะร่ำงกำยที่ดีย่อมแสดงออกซึ่งบุคลิกภำพของกำรเป็นผู้นำ
ให้เด่นชัดมำกยิ่งขึ้น

๓. การบริหารเพื่อการพัฒนา

กำรบริหำรจะทำให้องค์กรแต่ละองค์กรประสบควำมสำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สิ่งที่
ขำดเสียไม่ได้ก็คือกำรบริหำรงำนที่ดี หำกผู้นำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเป็นและดี องค์กรก็
จะประสบควำมสำเร็จ ในทำงตรงกันข้ำม หำกผู้นำไร้ควำมสำมำรถ บริหำรงำนไม่เป็น องค์กรก็
ยำกที่จะประสบควำมสำเร็จได้ กระบวนกำรเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถของคน ส่วนใหญ่ในกำรปรับปรุง
คุณภำพชีวิตของตนอย่ำงต่อเนื่อง เนื้อหำสำระของกำรพัฒนำจึงอยู่ที่ควำมสำมำรถของคนส่วนใหญ่
ส่วนกลไก หรือ กำรดำเนินกำรเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำมำใช้ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำ
จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นกระบวนกำรระยะยำวและ น่ำจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ
๑) ควำมก้ำวหน้ำ ถ้ำเป็นเรื่องทำงเศรษฐกิจก็จะเรียกว่ำ ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ ถ้ำ
เป็นด้ำนสังคมก็เป็นเรื่องควำมมีเหตุผลตลอดจนระบบและกลไกให้สำมำรถใช้เหตุผลเป็นหลักในกำร
ตัดสินใจ
๒) ควำมมั่นคง เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในทำงสังคม เรำต้องกำรเห็นควำมมั่นคงทำสังคม
เป็นสังคมที่สงบสุข สำมำรถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยปรำศจำก
ควำมรุนแรง
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๓) ควำมเป็นธรรม โดยเฉพำะควำมเป็นธรรมลักษณะที่ว่ำประชำชนทุกคนเป็นสมำชิก
ของสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับผลตอบแทนจำกกำรพัฒนำตำมควรอย่ำงเหมำะสม ถ้ำเป็น
กำรพัฒนำมีผู้ได้รับผลจำนวนน้อยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรำรถนำ ดังนั้น กำรพัฒนำจึงควรเป็นกำร
พัฒนำในรูปแบบที่สร้ำงควำมเป็นธรรม๑๑
กำรพัฒนำแสดงสถำนภำพของควำมเป็นกระบวนกำร (Process) ที่มีควำมต่อเนื่อง
ดำเนินมำและกำลังดำเนินต่อไปเพื่อไปสู่ขั้นตอนที่ดีกว่ำเดิมตลอดกระบวนของกำรพัฒนำ และกำร
พัฒนำคือ ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นผลิตภำพ (Production) ของกำรเปลี่ยนแปลง (Change)
จำกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดิมที่มีอยู่ไปสู่สิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นต้องดีกว่ำเดิม ๑๒ สำระสำคัญสรุป
ได้ดังนี้
๑. มีจุดร่วมเดียวกันคือ กำรมองเห็นปัญหำของกำรพัฒนำประเทศตำมแนวทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลในแต่ละภำคของสังคมโดยรวม
๒. แนวทำงมำจำกแนวคิดที่กล่ำวได้ว่ำ กำรพัฒนำสมรรถนะของประชำชนและสถำบัน
ต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม โดยอำศัยมิติทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี หำกแต่แนวควำมคิดขององค์กำรสหประชำชำติได้รวมมิติทำงวัฒนธรรมเข้ำไว้ใน
กิจกรรมกำรพัฒนำด้วย ฉะนั้น จึงเน้นคุณค่ำของมนุษย์และวัฒนธรรมรวมในกิจกรรมกำรพัฒนำ
๓. กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะไม่เน้นกำรพัฒนำที่แยกส่วนกันในแต่ละมิติของสังคม ดังนั้น
องค์ประกอบต่ำงๆ ของสังคมจะต้องเข้ำร่วมกันพัฒนำสิ่งแวดล้อมของสังคมให้ดำรงต่อเนื่องไปถึงชน
รุ่นต่อไปอย่ำงต่อเนื่องและดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
๔. กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในส่วนของมิติทำงกำรเมือง ต้องส่งเสริมกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕. ในส่วนของภำคเศรษฐกิจต้องกำรสำนึกและควำมตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกำรค้ำ กำรอุตสำหกรรม และกำรเงิน ทั้งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งจะเป็นเช่นเดียวกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
เช่นเดียวกัน โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม ฯลฯ จำเป็นต้องคำนึงถึงกำร
คงอยู่ของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยโดยตลอด
๖. ระบบกำรบริหำรหรือระบบรำชกำรที่มีศักยภำพ มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุงตนเองได้

๑๑

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, การพัฒนาประเทศไทย แนวคิดและทิศทาง, (กรุงเทพมหำนคร : สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ๒๕๓๓), หน้ำ ๕.
๑๒
อภิญญำ รัตนมงคลมำศ และวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์, คนไทยกับการเมือง, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท
พี.เพรส จำกัด, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๕๐.
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๗. กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะมีประสิทธิภำพได้ ต้องใช้บริบทของกำรศึกษำเป็นเครื่องมือ
โดยคำนึงถึงกำรจัดหลักสูตรทำงสิ่งแวดล้อมศึกษำ และประชำชนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ
และได้รับกำรเรียนรู้ในระดับพื้นฐำนอย่ำงแท้จริง๑๓
สรุปควำมได้ว่ำกำรพัฒนำเป็นกำรทำให้ดีขึ้น กว่ำเดิม เปลี่ยนแปลง หรือกำรสร้ำงชำติ
และควำมเจริญก้ำวหน้ำ ควำมพยำยำมอย่ำงแข่งขันของประเทศ สถำบันและบุคคลต่ำงๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บังเกิดผลดีในทำงกำรเมือง สังคมเศรษฐกิจ และวิทยำกำร
เพื่อให้สังคมนั้นก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เป็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงจำกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดิมที่มีอยู่ไปสู่
สิ่งใหม่ และสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นต้องดีกว่ำเดิม ดังนั้นกำรพัฒนำภำวะผู้นำผู้บริหำรที่ดี ในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำได้นั้นไม่ว่ำจะเป็นด้ำนใดก็ตำมต้องทำอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอและตรวจสอบ
ควำมผิดพลำดและคอยแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลำโดยมีหลักธรรมประจำใจในกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
จะนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ซึ่งเป็นวิธีกำรหรือกิจกรรมดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำแหล่งน้ำ กำรจัดสรรน้ำ กำรป้องกัน และแก้ไขภัยธรรมชำติด้ำนน้ำ และกำรป้องกัน แก้ไข
มลพิษทำงน้ำ เพื่อให้สำมำรถใช้น้ำให้เกิด ประสิทธิภำพสูงสุด๑๔

๔. การบริหารจัดการนาด้วยหลักพุทธธรรม

ควำมสมเหตุสมผลต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ เป็นกระบวนกำรในกำรจัดหำน้ำ
จัดสรร อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้ำ อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำในทุกพื้นที่๑๕ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เสมอภำค เป็นธรรมและยั่งยืน
พระพุทธศำสนำมีท่ำทีต่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้ำว่ำ ถ้ำใครทำให้น้ำเสีย คือทำลำยคุณภำพ
ของน้ำ ถือว่ำเป็นบำปอย่ำงยิ่ง เพรำะสรรพสัตว์ที่อำศัยน้ำนั้น หำกขำดน้ำก็จะถึงจุดจบ ในขุททก
นิกำย เปตวัตถุ ระบุไว้ว่ำ “หำกบุคคลทำลำยสระน้ำ บ่อน้ำ สวน ศำลำน้ำ หรือสะพำน ย่อมเกิดเป็น
เปรต เปลือยกำย และน่ำเกลียดน่ำชัง ดุจเดียวกับ เศรษฐีธนบำล” ในเสขิยวัตร ปกิณณกะ (หมวด
เบ็ดเตล็ด) พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติสิกขำบทห้ำมไม่ให้ภิกษุถ่ำยอุจจำระ ปัสสำวะ หรือบ้วนน้ำลำย
ลงในน้ำ บทสรุปเรื่องภิกษุผู้เป็นไข้สมัยนั้น พวกภิกษุผู้เป็นไข้ยำเกรงอยู่ที่จะถ่ำยอุจจำระบ้ำง
ปัสสำวะบ้ำง บ้วนน้ำลำยบ้ำง ลงในน้ำ จึง นำเรื่องนี้ไปกรำบทูลพระผู้มีพระภำคให้ทรงทรำบทรง
อนุญำตภิกษุผู้เป็นไข้ลำดับนั้น พระผู้มีพระภำคทรงแสดงธรรมีกถำเพรำะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ แล้ว
รับสั่งกับภิกษุทั้งหลำยว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย เรำอนุญำตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ถ่ำยอุจำระบ้ำงปัสสำวะบ้ำง
๑๓

ดลพัฒน์ ยศธร, “กำรนำเสนอรูปแบบกำรศึกษำเพื่อพัฒนำที่ยั่งยืนแนวพุทธศำสตร์ ”,วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๒).
๑๔
ปธำน สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนา, รำยงำนกำร
วิเครำะห์โครงกำรปรับ ภำครำชกำรสู่ยุคโลกำภิวัตน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (โรงพิมพ์กองกลำง : สำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๕.
๑๕
กรมทรัพยำกรน้ำ, การบริหารจัดการนาของประเทศไทย, (กรุงเทพมหำนคร: กรมทรัพยำกรน้ำ,
๒๕๔๖, (อัดสำเนำ).
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บ้วนน้ำลำยบ้ำง ลงในน้ำได้” แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลำยยกสิกขำบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติ
พึงทำควำมสำเหนียกว่ำ เรำไม่เป็นไข้ จักไม่ถ่ำยอุจจำระ ปัสสำวะ หรือบ้วนน้ำลำยลงในน้ำเรื่อง
ภิกษุผู้เป็นไข้๑๖ สังคหวัตถุ ๔ ประกำรในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ น้ำใช้สำหรับประสำนสิ่งต่ำง ๆ ให้เข้ำ
กัน อย่ำงเช่น ในกำรสร้ำงบ้ำนหรือตึก ก่อนที่จะเป็นตึกหรือบ้ำนขึ้นมำได้นั้น ก็เพรำะใช้น้ำประสำน
สิ่งต่ำง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำยให้เข้ำกัน ถ้ำไม่มีน้ำเสียแล้ว ตึกก็สร้ำงขึ้นมำไม่ได้ ศำสนำทำหน้ำที่
คล้ำย ๆ กับน้ำตรงที่ศำสนำช่วยประสำนผู้คนจำกครอบครัวและประเทศต่ำง ๆ ให้อยู่ร่วมกันได้
มนุษย์จะสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขก็ต้องประกอบด้วยธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ประกำรคือ
โอบอ้อมอำรี วจีไพเรำะ สงเครำะห์ประชำชน ทำตนเสมอต้นเสมอปลำย(ทำน ปิยวำจำ อัตถจริยำ
และสมำนัตตตำ)๑๗
กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ มีเป้ำหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำวิกฤตกำรณ์น้ำ ได้แก่ กำรขำดแคลน
น้ำ อุทกภัย คุณภำพน้ำเสื่อมโทรม อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ให้ปัญหำ
บรรเทำหรือกำจัดจนหมดสิ้นไป และเพื่อให้ทุก ๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์และพืช ฯลฯ มีกำรดำเนิน
ชีวิตที่ดี มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพัฒนำทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีน้ำใช้อย่ำง
ยั่งยืนและทั่วถึง ส่วนหลักกำรดำเนินชีวิตในพระพุทธศำสนำพระพุทธเจ้ำได้วำงรูปแบบของพระสงฆ์
เป็น ตัวอย่ำง “กำรใช้ปัจจเวกขณวิธี ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน ” ด้วยกำรดำเนินชีวิตอยู่บน
พื้นฐำนควำมต้องกำรปัจจัย ๔ ส่วนที่เกี่ยวกับฆรำวำส พระพุทธเจ้ำได้ แสดงเรื่องควำมรู้จักกำร
พิจำรณำปัจจัย ๔ เพื่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันของประชำชนตำมแนวพุทธศำสนำของชำวพุทธที่
ถือว่ำเป็นวิถีชีวิตตำมหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำในอันที่จะฝึกฝนพัฒนำจิต
เพื่อมุ่งผลอัน สูงสุดคือ มรรค ผล นิพพำน พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่ำ ปัจจัย 4 เป็นอุปกรณ์เครื่อง
ดำรงชีพของ มนุษย์ ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อำหำร ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งองค์กำรทำงสังคมเป็นโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในกลุ่มและ
ระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยขององค์กำร

๕. สรุป

ผู้นำสูงสุดในทำงพระพุทธศำสนำในสมัยพุทธกำลก็คือพระศำสดำ อธิบำยได้ว่ำ พระผู้มี
พระภำคเจ้ำผู้ทรงนำหมู่ ชื่อว่ำพระศำสดำ เหมือนบุคคลผู้นำเกวียน ย่อมนำหมู่เกวียนข้ำมที่กันดำร
ข้ำม คือข้ำมขึ้น ข้ำมออก ข้ำมพ้นที่กันดำร เพรำะโจรที่กันดำร เพรำะสัตว์ร้ำยที่กันดำร เพรำะอด
อยำกที่กันดำรเพรำะขำดน้ำ ได้แก่ ให้ถึงถิ่นที่ปลอดภัย ฉันใด พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงเป็นผู้นำ เป็น
ผู้นำโดยวิเศษ เป็นผู้ตำมแนะนำทรงให้รู้จักประโยชน์ ให้พินิจพิจำรณำ ให้เพ่งประโยชน์ ทรงให้
เลื่อมใสได้ เพรำะเหตุนั้นพระผู้มีพระภำคเจ้ำ จึงชื่อว่ำ ผู้ทรงนำหมู่ เพรำะว่ำพระผู้มีพระภำคนั้นทรง
๑๖

วิ.มหำ. (ไทย) ๒/๖๕๔/๗๓๔.
พระมหำภำสกรณ์ ปิ โ ยภำโส, บทบาทของน าในพระพุ ท ธศาสนาบรรยายธรรม ณ ตึ ก
สหประชาชาติ,๒๕๔๙.
๑๗

158

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

มีพระนำมว่ำ "นำยโก" และ"วินำยโก" ไวพจน์อย่ำงหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้ำ ก็คือ นำยก ซึ่งแปลว่ำ
ผู้นำ คือ ผู้ชักพำให้คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทำกำรในทิศทำงที่ผู้นำกำหนดเป้ำหมำยไว้ มีศิลปะ มี
อิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขำมีควำมตั้งใจที่จะปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมต้องกำร หลำย
คนมีบทบำทเป็นผู้นำกันแล้ว เช่น เป็นผู้นำองค์กร ผู้นำสมำคม ผู้นำวัดและแม้กระทั่งเป็นหัวหน้ำ
ครอบครัวก็จัดว่ำเป็นผู้นำจึงได้มีกำรพัฒนำภำวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่กระบวนกำรที่ผู้นำใช้อิทธิพลและ
อำนำจที่มีของตนกระตุ้นชี้นำให้บุคคลอื่นเกิดควำมเต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ขององค์กำร หรือของกลุ่ม โดยยึดถือหลักธรรมในทำงพระพุทธศำสนำมำเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรงำนนั้นด้วย
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พุทธบูรณาการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ

Buddhist integrated approach to transparency
in public administration
พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ
บทคัดย่อ
การบริหารงานภาครัฐ เป็นสิ่งที่คู่ขนานกับหลักจริยธรรม คุณธรรม ทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนา เป็น สิ่งที่มีบทบาทเพื่อเพิ่มความเป็นธรรม และความมีจริยธรรมให้เกิดมีอิ ทธิพลต่อการ
บริหารงานภาครัฐ เกิดความโปร่งใส แก้ปัญหาการขาดความยุติธรรม และจริยธรรมที่บกพร่องของ
พนักงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยุติธรรม สามารถควบคุมดุลยพินิจและทุจริต
ประพฤติมิชอบ และสถานการณ์การบริหารงานบ้านเมืองในปัจจุบัน ข่าวสารบ้านเมือง ประเด็น
ปัญหาการบริหารบ้านเมืองที่สาคัญ เกิดมาจากปัญหาบ้านเมือง การบริหารงานของภาครัฐที่ขาด
ความชอบธรรมทางการเมื อ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ท้ า ทายเพื่ อ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน
กระบวนการบริหาร
คาสาคัญ: พุทธบูรณาการ, ความโปร่งใส, บริหารงานภาครัฐ
ABSTRACT
The Government that Should Buddhism Religious help To be fair And
ethical to influence the Government to be transparent. Tackling the lack of justice
And ethical shortcomings of public sector employees. To ensure the effectiveness
and justice. Control judgments and corrupt practices. Town administration and the
situation in the present. Would realize Problems in the present administration. Born
out of the house The administration of the public sector lacks political legitimacy.
And I believe that this point. A challenge to make a change in the process, if we
can bring Buddhism. Integration into.
Keywords: Buddhist integration, transparency, public administration.

๑. บทนา

แม้ ว่ า รู ป แบบของประชาธิ ป ไตยยั ง คงมี ห ลงเหลื อ แต่ รู ป แบบเหล่ า นี้ อ าจจะไม่ มี
ความหมายอะไรเลย มันเป็ นการง่ายที่เราจะกลายเป็นประเทศที่รางวัลก้อนใหญ่ได้รับการสงวนไว้
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สาหรับคนที่มีความสัมพันธ์พิเศษ ประชาชนทั่วไปไม่มี ความหวังที่จะได้รับความก้าวหน้าแต่อย่างใด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะผลประโยชน์ของชนชั้นนาถูกจองไว้
หมดแล้วโดยเสมอ๑
ผู้เขียนมีความเข้าใจว่า ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ในปัจจุบันจะทราบกันดีว่า
ประเทศไทยของเรานั้นปกครองด้วยรัฐบาลทหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า
ค.ส.ช ที่ยึดอานาจมาจากรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งต้นตอสาเหตุของ
ปัญหานั้นก็มาจากต้นตอที่เป็นปัญหาวิกฤติทางการเมือง ซึ่งเป็นปัญหาสังคมใหญ่ทีสุด ๒ซึ่งสาเหตุนั้น
ก็มาจากบริหารงานภาครัฐเช่น พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทางการเมือง โครงการรับจานาข้าว ซึ่ง
หลายฝ่ายมองไม่เป็ นธรรม ทางโครงสร้ างเศรษฐกิจ กลไกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยเรานั้น ถูกรวมเป็นศูนย์อานาจ ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่นักการเมือง
ดังนั้ น ผู้ เขียนบทความบทนี้ มีมุมมองว่าปัจจุบัน สภาพการแข่งขัน ระหว่างประเทศ
เพื่อที่จะเปิดประชาคมอาเซียน หรือวิกฤติการทางเศรษฐกิจและ ภัยทางธรรมชาติคือความแห้งแล้ง
ทางธรรมชาติ และกระแสการลดบทบาท ขนาดองค์กรของภาครัฐ การเติบโตและความเข้มแข็งทาง
ภาคธุรกิจที่เติบโตน้อย ปัญหาทางการทุจริตคอร์รัปชัน และความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล หรือ
ระบบราชการที่มีปัญหาการทุจริตมากเพราะว่า ขาดจริยธรรมพื้นฐานต่อส่วนบุคคล และขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม อะไรจะเป็นสิ่งที่จะมาขยับเขยื้อน หรือ ช่วยให้การบริหารงานภาครัฐ มีความ
โปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต ช่ว ยให้การบริหารงานภาครัฐ สามารถเป็น หน่วยงานที่ขับเคลื่อน
ชุมชน สังคม ให้มีความความเจริญได้ ในลาดับต่อไปผู้เขียนจะได้นาเสนออธิบายรายละเอียดของ
แนวคิดพุทธบูรณาการในการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานภาครัฐ

๒. กุศลมูลหลักธรรมที่สร้างความโปร่งใส

ผู้เขียน ได้ทบทวนบทความเอกสาร คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา พบว่าความโปร่งใสใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา มีหลักธรรม ๒ ประการ ด้วยกัน ต้องเริ่ม
ที่การสร้ างความโปร่ งใส กาจั ดกิเ ลสภายในจิตใจของแต่ล ะบุคคลก่อน เพื่ อให้ มี พฤติก รรมที่
สอดคล้องกัน โดยมีความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่ว มกันอย่างมีความสงบสุ ข ไม่วิวาท ไม่
ทะเลาะ ไม่แตกแยกกัน เมื่อบุคคลมีหลักธรรมดังต่อไปนี้

๑

Krugman ,The Economics of universal primary education: New york time
magazine,2002, P,20.
๒
พระศรีคัมภีรญาณ,เอกสารประกอบการสัมมนา พุทธบูรณาการเพื่อคืนความสุขให้สังคมไทย,
(คณะสังคมศาสตร์:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๕.
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คือ ประการแรก หลักกุศลมูล ๓ ประการ๓ คือ อโลภะ ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่
คิดประทุษร้าย และ อโมหะ ความไม่หลง เพราะว่า อกุศลมูลทั้ง ๓ ประการนี้
๑. อโลภะ ความไม่โลภ ความไม่ทะยานอยาก ความไม่ต้องการจนเกินขอบเขต ด้วย
การปลูกฝังธรรมข้อนี้ คือความไม่โลภ ให้เกิดขึ้นภายในจิตและแสดงพฤติกรรมของความเป็นผู้ให้
ความเป็นผู้เสียสละให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งสองกลุ่มจะต้องพยายามลดหรือกาจัดกิเลสที่เป็น
ปรปักษ์หรือตรงข้ามกันคือความไม่โลภให้ออกไปจากจิตให้ได้ โดยการปลูกฝังการให้ การบริจาค
การเสียสละ การคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม หรือความไม่เห็นแก่ตัวให้เกิดขึ้นเป็นสาคัญ
๒. อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้าย ความไม่ฆาตพยาบาทด้วยการปลูกฝังความคิดดีต่อ
กัน ความไม่ โ กรธ ความไม่ ผู ก โกรธ ความไม่ อ าฆาตพยาบาทให้ เ กิด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจและแสดง
พฤติกรรมความเป็นผู้มีเมตตา ความเป็นผู้ให้อภัยให้ปรากฏต่อกลุ่มที่เป็นผู้ขัดแย้งเมื่อบุคคลไม่โกรธ
ก็จะไม่มีการประทุษร้าย สร้างความเสียหายต่อกันได้ สิ่งที่จะตามมาก็คือการคิดดี พูดดีและกระทา
กรรมดีต่อกัน๔
๓. อโมหะ ความไม่หลง ด้วยการปลูกฝังความเป็นผู้ไม่เชื่อคนง่าย ความเป็นผู้ฝักใฝ่ใน
การแสวงหาปั ญญา การใช้เหตุผลด้วยกระบวนการสร้ างความรู้ การปลู กฝั งความไม่โกง หรือ
สติปัญญาให้เกิดขึ้นมีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ ในการพิจารณาทาความเข้าใจในการรู้สภาวะที่เป็น
จริง เข้าใจสาเหตุของปัญหา
ประการที่สอง คือการดาเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ เพื่อลดและกาจัด ปปัญจธรรม๓
ประการที่ครอบงาจิตใจอยู่ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความขัด แย้งกัน คือตัณหา ความทะยานอยาก ทิฎฐิ
ความเห็นที่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง และมานะ ความถือตัวการดาเนินตามรอยมรรค ๘ประการนั้น
เป็นทัศนะความโปร่งใสในทางพระพุทธศาสนาได้ เพราะว่าเป็นธรรมที่จัดว่า เป็นธรรมที่สร้างความ
โปร่งใสเพราะว่าเมื่อบุคคล นักการเมือง ข้าราชการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วความเห็น
ที่ถู กต้ อง น ามาสู่ ค วามประพฤติ ปฏิบั ติที่ ถูก ต้อ ง ในที่นี้ ผู้ เ ขีย นจะนาหลั กธรรม ตามมรรค ๘
ประการ๕ ดังนี้
๑.สัมมาทิฎฐิ คือความเห็นชอบ ตามหลักการที่แท้จริง ในที่นี้หมายถึง ความเห็นแจ้ง
ในอริยสัจ ๔ คือ เห็นในทุกข์ คือเห็นแจ้งในปัญหาเห็นในสมุทัย คือเห็นแจ้งในสาเหตุแห่งความทุกข์
เห็นในนิโรธ คือเห็นแจ้งในผลที่เกิดขึ้นได้แก่ความดับทุกข์ และเห็นในมรรค คือเห็นในวิธีการดาเนิน
๓
๔

หน้า ๓๔.

๕

วิ.มหา.(ไทย).๖/๗๖-๗๙.
ไพศาล เตมีย์, รู้ไว้ก่อนเริ่มงาน, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด , ๒๕๕๘),
วิ.มหา.(ไทย).๑/๑๕๗.
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ไปสู่ ค วามดั บ ทุ ก ข์ ถ้ า ในการบริ ห ารภาครั ฐ ประชาชนที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนนั้ น มี ค วามเห็ น ที่ ถู ก ต้ อ ง
ความเห็นที่สร้างสรรค์ ความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่คนอื่น ความเห็นที่มุ่งความสามัคคี
ความสงบสุขในครอบครัว ชุมชนก็จะโปร่งใสตามมาเพราะว่าพื้นฐานดี๖
๒. สัมมาสังกัปปะ คือความดาริชอบ หามหลักการที่แท้จริงท่านหมายถึงการดาริออก
จากกาม ดาริที่จะไม่อาฆาตพยาบาทกันและดาริที่จะไม่เบียดเบียนกัน คือมีความคิดที่ดีงามในทาง
สร้างสรรค์ต่อกัน มีจิตแระกอบด้วยเมตตา ไม่วางแผนทาร้ายกัน
๓. สัมมาวาจา คือการพูดชอบ ตามหลักการที่แท้จริง หมายถึงการเว้นจากการพูด
เท็จ พูดคาหยาบ พูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อ ในกรณีนี้หมายถึง ชุมชน บุคคล จะต้องต้องลด ละ
เลิกการให้ร้าย การกล่าวหา การโจมตี การด่า ทุกคนที่ประพฤติธรรมนี้ต้องมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจาการพูดของตน
๔. สัม มากัมมั น ตะ คือการทางานชอบ ตามหลั กหมายถึง การเว้ น จาการฆ่ า การ
เบียดเบียนชีวิตของกันและกัน เว้นจาการลักขโมย และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ในกรณีนี้
หมายถึงทุกคนจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง ต้องอยู่กันอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนกัน
๕. สัม มาอาชีว ะ คื อ การประกอบอาชี พชอบ ตามหลั ก หมายถึง การเว้น จากการ
ประกอบอาชีพทุจริต อาชีพที่ไม่ถูกต้อง ให้ประกอบแต่อาชีพที่สุจริตชอบธรรม คือเว้นจากอาชีพที่
ไม่ถูกต้องทุกชนิด เช่น การค้าขายอาวุธสงคราม ค้าขายยาเสพติด ค้ายาพิษเป็นต้น
๖.สัมมาวายามะ คือความเพียรพยามชอบ ตามหลั กการท่านหมายถึงการมีความ
เพียรชอบใน ๔ ฐานะ เพียรระมัดระวังความชั่วมิให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้น
แล้ว เพียรสร้างสรรค์ความดีงามในจิตสันดาน เพียรรักษาความดีนั้นให้ดารงอยู่ต่อไป เมื่อบุคคล
หมั่นสร้างความดีงาม และทาจิตใจของตนเองให้ดีแล้ว ความสงบสุข ต่างๆก็จะตามมา ความโปร่ งใส
ในการอยู่ร่วมกันก็จะมีขึ้น๗
๗. สัมมาสติ คือการระลึกชอบ ตามหลักการ ท่านหมายถึง การมีสติ สัมปชัญญะ และ
ความเพียรระลึกชอบถึงสติปัฎฐาน ๔ อย่างคือ กายานุปัสสนา การตามดูกาย เวทนานุปัสสนา การ
ตามดูเวทนาในเวทนา จิตตานุปัสสนา การตามดูจิตในจิต และธรรมานุปัสสนา การตามดูธรรมใน
ธรรม แล้วกาจัดอภิชฌา คือ การเพ่งอยากได้ของคนอื่น และโทมนัสคือความทุกข์ใจออกไปจากจิต
ของตนเอง เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วชุมชน ตลอดถึงบุคคลก็จะมีจิตสานึกร่วมกันต่อส่วนรวม และ
หาทางออกร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
๖

ไชยา วรรณศรี, ผู้มีบุญ, (กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์ มติชน จากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๙๒-๙๓.
รศ.ดร.วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (นนทบุรี:ห้างหุ้นส่วนสามัญวิทยอุดมสาสน์
,๒๕๕๗) , หน้า ๖-๕.
๗
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๘.สัมมาสมาธิ คือการตั้งสติไว้ชอบ ตามหลั กการ หมายถึง การทาจิตให้ตั้งมั่นคงโดย
ชอบ การทาจิตให้สงัดปราศจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย จนสามารถบรรลุฌาน ทั้ง ๔ ได้
ตามลาดับ สาหรับภาครัฐ การบริหารงาน หากดาเนินตามนี้แล้วความโปร่งใสก็เกิดขึ้นได้จากจิตใจ
ของตนก่อน เมื่อปราศจากตัณหา มานะ ทิฎฐิ ด้วยการสร้างสรรค์ เสียสละ ก็จะเกิดขึ้น ชุมชนก็จะมี
แต่ความสงบสุข
ผู้เขียนจึ งมีข้อคิดเห็นว่า ความโปร่งใสในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่การ
ดาเนินตามกุศลธรรม ๓ ประการ คือ อโลภะ ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่โกรธมีจิตคิดประทุษร้าย
อโมหะ ความไม่หลง และมรรคมีองค์ ๘ ประการ เมื่อบุคคลดาเนินตามหลักธรรมทั้งสองประการ
ดังกล่ าวแล้ ว จิ ตใจของตนเองก็จะปราศจากตัณหาทิฐิ มานะ ด้ว ยการมีความเห็ นที่ถูกต้องตาม
สัมมาทิฐิ สิ่งต่างๆที่ดีงามก็จะตาม เช่นการเคารพกัน การให้เกียรติกันต่อคนทุกคนอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นในการเจรจา การปรึกษาหารือร่ว มกันการกระทาทุกอย่างด้วยความตั้งใจ
และจริงใจ ไม่เสแสร้งหรือว่ามีวาระบางอย่างซ่อนเร้น การบริหารภาครัฐ หรือยิ่งขึ้นไปคือ สังคมก็จะ
มีความสงบ สันติ ลดปัญหาสังคม เป็นต้น
ในที่นี้ ผู้เขียนมีความเชื่อว่า หลักธรรมที่สามารถ สนับสนุนการสร้างความโปร่งใสคือ
การดาเนินตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ๘ คือ เมตตากายกรรม มีความเมตตาทางกาย เมตตา
วจีกรรม มีความเมตตาทางวาจา เมตตามโนกรรม มีความเมตตาทางใจ สาธารณโภคิตา ความเป็นผู้
มีโภคะเพื่อส่วนรวม สีลสามัญญตา ความเป็นผู้เสมอกันด้วยศีล และทิฎฐิสามัญญตา ความเป็นผู้
เสมอกันด้วยความเห็น ถ้าบุคคลในชุมชนสามารถดาเนินการตามหลักธรรมนี้แล้ว ย่อมสามารถสร้าง
ความโปร่งใสระหว่างกันได้ เพราะว่าสาราณียธรรมนี้สามารถสนับสนุนความโปร่งใส เป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้เป็นหลักธรรมสนับสนุนความโปร่งใสในการอยู่ร่วมกัน
แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ในสมัย พุทธกาล สาราณียธรรม จึงเป็นทั้งหลักธรรมเบื้องต้นสาหรับป้องกัน
ความไม่โปร่งใสในชุมชนเพราะมีการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุ
๑.เมตตากายกรรม คือ พฤติกรรมทางกายที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง หมายถึง การกระทาใดๆในทางกายเป็นการกระทาที่สร้างสรรค์ เป็นการกระทาที่ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อกัน ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน หรือสังคม เช่นการช่วยเหลือผู้อื่น การทางานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ การแสดงความเคารพ การให้
เกียรติ การแสดงอาการสุภ าพ การไม่ลบหลู่ การไม่ทาร้าย การไม่คอรัปชั่น การไม่ส ร้างความ
เดือดร้อน การไม่สร้างความเสียหายแก่ชุมชนด้วยรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งคุณธรรมข้อขี้ ทั้งชุมชน
๘

วิ.มหา.(ไทย) ,๑/๑๕๗-๑๕๘.
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สังคมจะต้องพยายามปลูกฝัง เพื่อให้เกิดขึ้นในใจจิตใจตนและแสดงออกให้ปรากฏในทางปฏิบัติให้ได้
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยไม่ต้ องให้ เ จ้ า หน้ าที่ ของรัฐ หรื อบุ คคลอื่น มาบั ง คับ ให้ แสดงออก ๙ แต่พึ ง
แสดงออกด้วยความเต็มใจ ด้วยความปรารถนาดีต่อกันหรือต่อบุคคลอื่นในชุมชนอย่างแท้จริง เช่น
การยอมรับความแตกต่างทางความคิดของบุคคลผู้ร่วมสังคม เป็นต้น
๒. เมตาวจีกรรม คือพฤติกรรมทางวาจา การแสดงออกทางวาจา ที่ประกอบด้วย
หมายถึงพฤติกรรมใดๆ ทางวาจา จะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นไปด้วยความปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่นเป็นสาคัญด้วยการละเว้นการพูดคาเท็จหรือโกหก การพูดคาหยาบ การพูดคาส่อเสียด การพูด
ใส่ ร้ าย การโจมตี การโจทด้วยข้อมูล ที่ไม่เป็นจริงหรือปราศจากหลั กฐาน เมื่อจะชี้แนะหรือให้
คาปรึกษาก็พึงกระทาด้วยเมตตา ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ไม่ได้กระทาด้วยความเคียดแค้นชิงชัง
หรือเพราะมีผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลัง ไม่พูดในลักษณะที่เป็นการเอาดีใส่
ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น เช่นการกล่าวหาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายไม่ดี คุณธรรมข้อนี้จะต้องรีบปลูกฝังเกิดขึ้น
ภายในจิตใจของแต่ละภาคส่วน อย่างรีบเร่งด่วนในขณะที่สังคมมีความแตกแยกอย่างเป็นฝัก เป็น
ฝ่าย โดยการพูดจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดออกมา การพูดที่ประกอบด้วยเมตตานั้น จะทาให้เกิด
ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ความสามัคคีระหว่างกัน และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เพราะการ
พูดจริง เป็นการพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการพูดด้วยเหตุผล เป็นการพูดที่ไม่สร้างเวร เป็นการพูด
ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ของความโกรธด้วยความไม่พอใจ หรือพูดด้วยไม่
คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการพูดของตน
๓. เมตตามโนกรรม คือพฤติกรรมทางใจ การแสดงออกทางใจที่ประกอบด้วยเมตตา
คุณธรรมข้อนี้แม้จะอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตและรับรู้ได้ ด้วยการ
กระทาและการพูด เพราะว่า มโนกรรมเป็นธรรมที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทางกายและวาจาเป็นไป
ในลักษณะต่างๆบุคคลที่มีความคิดดี คิดในทางที่สร้างสรรค์ ย่อมแสดงพฤติกรรมทางกายและวาจา
ที่สร้างสรรค์ด้วยการคิดดี การคิดในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อื่น หรือการคิดในทางบวกจึงเป็นระบบของ
จิตที่กระทางานด้วยปราศจากอกุศล ปราศจากอคติหรือเป็นจิตที่มีความเป็นกลาง เป็นจุดเริ่มต้น
ของการกระทาความดีทางกาย วาจาต่อกัน อย่างไรก็ตามเรื่องจิตเป็นสภาพที่ลึกซึ้ง ยากแก่การทา
ความเข้าใจ และธรรมชาติจิตของบุคคลทั่วไป ย่อมคิดดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สลับกันด้ามกาลเทศะ และ
ตามพื้นฐานของจิตแต่ละคนที่ถูกครอบงาด้วยกิเลศมากบ้าง หรือน้อยบ้าง ต่างแตกกัน สิ่งสาคัญ

๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้นา, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์
สุขภาพใจ ,๒๕๕๐), หน้า ๔๓-๔๔.
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เร่งด่วนที่จะต้องปรับ ปรุงในเรื่องจิตของบุคคลในชุมชนคือการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องด้วยการมี
ทรรศนะต่อกันในทางที่ถูกต้อง ให้เกิดขึ้นในจิตของตนเอง
๔.สาธารณโภคิตา คือความเป็นผู้มีโภคะเพื่อส่วนรวม ด้วยการจัดสรร การแบ่งปัน
ลาภ การแบ่งปันผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่ม ชุมชน การแบ่งปันผลประโยชน์ของตนเองให้แก่
บุ ค คลอื่น หรื อกลุ่ ม อื่ น ในชุม ชน การเสี ยสละประโยชน์ ส่ ว นตนเพื่อ ส่ ว นรวมด้ ว ยความเต็ม ใจ
หมายถึงการไม่เห็นแก่ตัว การรู้จักแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้เสมอภาคกัน ไม่ให้กระจุกอยู่กับชนชั้น
ใดชั้นหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ความจริงเรื่องนี้ สามารถพิจารณาได้ในสองระดับคือในระดับบุคคล
และระดับกลุ่มหรือพรรคการเมืองในระดับบุคคลต้องปลูกฝังความเสียสละ ความไม่ตระหนี่ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักแบ่งปัน ความเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวาง ให้ปรากฏในจิตอย่างเสมอ ด้วย
การพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง แก่ บุคคลอื่นและแก่ส่วนรวม เพราะความเป็นผู้มี
คุณธรรมข้อนี้ในจิตและแสดงออกให้ปรากฏชัดเจน ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชนขึ้นไป ให้กระจายไปยัง
ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม อย่างสม่าเสมอ เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ให้เกิดความเลื่อม
ล้า การกระจุกตัว หรือการเกิดช่องว่างระหว่า งชนชั้นต่างๆในชุมชน สังคมมากเกินไป จนกลายเป็น
ความแตกแยกในชุมชนได้
๕. สีลสามัญญตา คือความเสมอกันด้วยศีล หมายถึงการมีพฤติกรรมที่ไปในทาง
เดียวกัน มีพฤติกรรมไปในทางที่สร้างสรรค์ ได้แก่ การเคารพ การปฏิบัติได้ตามกฎหมาย การอยู่
ภายใต้ก ฎหมายฉบั บ เดียว การมีพ ฤติกรรมที่ ส อดคล้ องกัน การร่ว มมือกันการมีส ามัค คี การมี
เอกภาพ ในทางเดียวกันไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกันประชาชนในชุมชนนั้นควรจะได้สมาทานศีลหรือ
ข้อปฏิบัติในทางศาสนาของตนที่เป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ตนเองมี
ความประพฤติที่ดีงามขึ้น มีจิตใจที่เยือกเย็นขึ้น และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในชุมชนมากขึ้น
๖. ทิฎฐิสามัญญตา คือ ความเสมอกันโดยความเห็น ในประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่สาคัญ
มาก เพราะการปลูกฝังความเห็นที่ถูกต้องดีงามให้เหมือนกันในชุมชนได้ ชุมชนจะต้องได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นจากแกนนาหรือจากสื่อมวลชนที่นาเสนอข่าว เพราะว่า สิ่งที่สามารถทาให้เกิด
ความโปร่งใสที่มีอิทธิพลมากปัจจุบันก็คือ การบริโภคข่าวจากสื่อมวลชน การนาเสนอข่าวให้ชุมชน
นั้ น ข้ อมูล จะต้องมีความเป็ น กลางไม่บิด เบือน และต้องสร้างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ แห่ งการใช้
สติปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และไม่สร้างค่านิยมผิดๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน เช่น ค่านิยมความรุนแรง
เป็นต้น

๓.หลักที่ขัดต่อความโปร่งใสในทัศนะของพระพุทธศาสนา
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จากเนื้อหาที่ผ่านมาผู้เขียนได้เสนอความโปร่งใสในทัศนะของพระพุทธศาสนา และ
หลักธรรมที่สนับสนุนการสร้างความโปร่งใส ในบทนี้ผู้เขียนจะได้นาเสนอหลักธรรมที่ขัดต่อความ
โปร่งใสในทัศนะของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าของเรานั้น พระองค์ทรงเป็น โลกวิทู หมายความ
ว่า ผู้รู้แจ้งโลก ตรัสไว้ในวิวาทสูตร หรือว่าสูตรที่ว่าด้วยสาเหตุของความขัดแย้ง หรือความวิวาทกัน
ของมนุษย์ในสังคมไว้ ๖ ประการ๑๐ ได้แก่ ความมักโกรธ ๑ ความผูกโกรธ ๑ความลบหลู่ ตีเสมอ
ท่าน๑ความริษยา ความตะหนี ๑ความเป็นผู้โอ้อวด มีมายา มีความปรารถนาลามก ๑ มีความเห็น
ผิด ความถือมั่นในทิฐิของตนเอง มีความดื้อรั้นสละคืนได้ยาก ๑
สาเหตุของความไม่โปร่งใส เกิดจากความขัดแย้ง ดังกล่าว เพราะว่าเมื่อคนเราเกิด
มาแล้วย่อมเป็นสมาชิกของสังคม นับแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว วงศ์ตระกูล สมาชิกของหมู่บ้าน
สมาชิกของประเทศ จนกระทั่งเป็นสมาชิกของโลก การเป็นสมาชิกนั้น ตัวเราอาจจะดารงอยู่ใน
ฐานะเป็ น ผู้ ป กครองชุ ม ชนก็ ไ ด้ อยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ อ าศั ย สั ง คมก็ ไ ด้ และฐานะดั ง กล่ า วนี้ ก็ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทาให้คนแต่ละคนมีหน้าที่ต่อสังคมต่างๆกัน แต่เราทุกคนก็มีหน้าที่ต่อ
ชุมชนเหมือนกัน อย่างหนึ่งคือ การทาให้ชุมชนที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นมีความโปร่งใส มีความมั่นคง
สงบเรียบร้อย ไม่สับสนวุ่นว่าย อุปมาเหมือนคนหลายคนนั่งเรือไปด้วยกัน ไม่ว่าใครจะนั่งหัวนั่งท้าย
และไม่ว่าใครมีหน้าที่แจวหรือว่านั่งเฉยๆ แต่ทุกคนก็มีหน้าที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือช่วยระวัง
ไม่ให้ เรื อล่ ม สั ง คม ชุมชนที่วุ่น วาย มี การฉ้อโกงนั้น ผู้ เขี ยนมีค วามเห็ นว่ า เพราะว่ าขาดความ
ยุติธรรม ครอบครัวจึงแตกกระจาย เพราะว่าขาดความยุติธรรม บ้านเมืองจึงเกิด ปฎิวัติรัฐประหาร
เพราะว่าความยุติธรรม สงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า คนที่ให้ความ
ยุ ติ ธ รรมแก่ผู้ อื่น ไม่ไ ด้ ก็เ พราะว่ าล าเอี ยงใน ๔ อย่ า งทรงเรีย กว่ า อคติ ๑๑ ต้ อ งปราศจากอคติ
ดังกล่ าว ๑๒ ซึ่งถือว่าเป็น หลั กที่ขัดต่อความโปร่งใสในทัศนะของพระพุทธศาสนา จะได้นาเสนอ
ดังต่อไปนี้
๑.ฉันทาคติ ลาเอียงเพราะรัก คือทาให้เสียยุติธรรม เพราะลุอานาจแก่รักใคร่ชอบใจ
เช่นคนที่ตนรัก ทาความผิด สมควรจะลงโทษก็ไม่ลง หรือคนที่ตนรักไม่สมควรจะได้รับยกย่องก็ได้รับ
ก็ยกย่อง
๑๐

ที.ปา.(ไทย),๑๑/๒๕๕/๒๓๐.
พันเอก ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, ครั้งที่ ๒, (พระนคร:,โรงพิมพ์
มหามกุฎราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙), หน้า ๘๗-๘๘.
๑๒
พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ, “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างสันติสุข ภาคเหนือของประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๘.
๑๑
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๒. โทสาคติ ลาเอียงเพราะชังมีนัยเดียวกันกับฉันทาคติ แต่ทาลายความยุติธรรม
เพราะลุอานาจแก่ความเกลียดชัง
๓.โมหาคติ ลาเอียงเพราะเขลา คือทาอะไรไปให้เสียความยุติธรรม เพราะความโง่ขอ
ตนเอง เช่นผู้ใหญ่ตัดสินลงโทษผู้น้อยโดยที่ยังไม่ได้ไตร่สวนความผิดให้รอบคอบเป็นต้น
๔.ภยาคติ ลาเอียงเพราะกลัว คือความกลัวจะมีภัยมาถึงตัว จึงไม่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยุติธรรมเช่น ตารวจรักษาการณ์ เห็นคนทาผิดกฎหมาย สมควรจับกุม ก็ไม่จับกุม เพราะคิดว่าผู้ทา
ผิดนั้นเป็นคนมีอานาจ กลัวว่าเมื่อเขาไม่พอใจอาจลงโทษแก่ตนเองได้
เมื่อการบริหารงานภาครัฐ ไม่ว่ากระทรวง ทบวงกรม จะเล็กหรือใหญ่ ความเสื่อม
โทรมทางการปกครองที่สร้างความแตกแยก ล้วนแต่มีอคติ ๔ นี้เป็นมูลเหตุทั้งสิ้น เพียงแต่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่นเช่น เส้น สาย สกุล หรือสตางค์ การเห็นแก่หน้า คอร์รัปชั่น การเลือกที่รักผลักที่ชัง
การที่คนที่เป็นผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อย ในชุมชนก็ดี หรือการให้ความยุติธรรมแก่ผู้น้อย การที่ผู้น้อยใน
ชุมชนเคารพต่อคาสั่งของผู้ ใหญ่ ก็เป็นการให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใหญ่ การที่คนในชุมชน คบหา
สมาคมกันนั้นไม่กระทาเอาเปรียบกัน ก็เป็นการให้ความยุติธรรมสร้างความโปร่งใสให้แก่ชุมชน
ก่อให้เกิด ความมั่นคงและความสงบสุขเรียบร้อยดังนี้

๔.หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐในสังคมไทย
นอกจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารงานภาครัฐ
แล้วซึ่งเป็นหลักธรรมทางตะวันออกเอเชียแล้ว ทางตะวันตกก็ยังมีแนวคิดหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งถือ
ว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สามารถนามาใช้ในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจาก
เป็นหลักการที่สามารถสร้ างความครอบคลุมกว้างขวาง สามารถครอบคลุมทางการเมือง หรือทาง
สังคม หรือการบริหาร จึงเป็นแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ
การริหารงานภาครัฐของประเทศไทยเรา เพราะว่า หลักธรรมาภิบาล คือ หลักการสร้างการบริหารที่
โปร่งใส อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของคนในสังคม

๕.อะไรคือธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลภาครัฐ
เมื่อเกิดการปัญหาทางการเมืองเช่น ปัญหาการคอรัปชั่น หรือการรัฐประหาร การ
กระทาผิดของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คาว่าธรรมาภิบาลจะเป็นคาที่ถูกนามาใช้ หรือถูกเรียกกันให้
นามาใช้ในสังคมไทย คาว่า ธรรมาภิบาลนั้น หมายถึงอะไร ถึงเป็นคาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน คาว่าธรรมาภิบาลนั้นคือ การจัดการปกครองเป็นกรอบแนวคิดที่สาคัญของการ
บริหารภาครัฐ (good governance) ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีก สมัย
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โบราณ มาจากรากศัพท์ของคาว่า kubernan ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อ plato๑๓ โดยการพยายาม
ค้นหาระบบการปกครองที่ดี (system of governing) ซึ่งคานี้นั้น ไม่ใช่คาใหม่แต่อย่างใด ใช้กันมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๔ โดยหมายถึงข้าราชการในสานักพระราชวัง แต่ในปัจจุบันมีความหมายถึงการ
ปกครอง หรือการกากับควบคุม
ปัจจุบันการศึกษาหรือว่าวิชาชีพทางด้านรัฐประศาสนศาตร์ถือได้ว่า ธรรมาภิบาลหรือ
การจัดการปกครองเป็นกรอบแนวคิดที่สาคัญของการบริหารภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
คื อ การเน้ น บทบาทของการบริ ห ารภาครั ฐ ธรรมาภิ บ าลกรอบแนวคิ ด เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน ความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบระหว่างรัฐ กับภาคเอกชน เพราะแสดงออกให้เห็นความสัมพัน ธ์และความรับผิดชอบ
ระหว่างรัฐกับประชาสังคม

๖.ธรรมาภิบาลในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
โดยหลักการ ปรากฎการณ์ สังคมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนั้น จะเป็นกระจกสะท้อน
ภาพ ที่ทาหน้าที่อธิบาย บรรยายว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแก่สังคม การบริหารงานภาครัฐ แม้ว่า
แนวคิดธรรมาภิบาลได้ถูกกาหนดให้ เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะมี
ทิศทางเกี่ยวกับ หลักการ และแนวปฏิบัติที่ชั ดเจนขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับและโครงสร้างที่เหมาะสม
และประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การปรับการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น การต่อต้านทุ จริตทั้งในฝ่ายการเมือง ภาครัฐ และภาคเอกชน การ
พัฒนากลไกถ่วงดุลอานาจและกระจายผลประโยชน์ทุกภาคส่วนในสังคม การส่งเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลที่ดีในภาคเอกชน และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน อย่างไรก็ตาม ส่วนที่
เป็นธรรมาภิบาลภาครัฐยังคงเป็นแค่หลักการกว้างในระดับนโยบายทั่วไป ที่ยังขาดการจัดตั้งเป็น

๑๓

รัชยา ภักดีจิตต์ , ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารภาครับและภาคเอกชน, (กรุงเทพมหานคร;
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๔๕-๔๖.
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สถาบั น (institutionalization) ๑๔ตั ว แบบจริ ย ธรรมที่ น ามาบู ร ณาการร่ ว มกั บ หลั ก พุ ท ธธรรมที่
เหมาะสม เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งดีขึ้น คือธรรมคุ้มครองโลก หิริโอตัปปะ และทานศีล ภาวนา๑๕

๗.ปฎิรูปการเมืองความท้าทายของการสร้างความโปร่งใสการบริหารภาครัฐไทย

ผู้เขีย นถือว่าเป็ นประเด็นที่ท้าทายความสาคัญของระบบการบริห ารภาครัฐ กับทุก
รัฐบาลทั้งที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กาลังพัฒนา และด้อยพัฒนา โดยเฉพาะรัฐบาลใน
ปัจจุบันที่มาจากการรัฐประหารในยุคโลกาภิวัตร ที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย เผชิญหน้ากับความ
กดดันจากนานาประเทศ และความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและสิ่งทีท้าทายที่สุดการเปิดประชาคม
อาเซียนที่จะถึงภายในสิ้นปีนี้ รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งยังยึดติดอยู่กับแนวคิดและ
ทิศทางยุทธศาสตร์ธ รรมาภิบาลลักษณะกว้างทั่ว ไป ที่จะสร้างความสงบสุ ขให้คืนกับสังคมโดย
การปฎิรูปสังคม หรือส่วนต่างๆเช่นการเมือง แต่ว่าไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ทางการปกครองรูปแบบใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้เกิดเสียงสะท้อนกลับมาว่า
รัฐบาลมุ่งที่จะกาจัดฝ่ายคนที่คิดต่างกับตน หรือขจัดกลุ่มฝ่ายตรงข้าม จึงต้องเผชิญหน้ากับความ
คาดหวังและแรงกดดัน แม้กระทั่งการตอบคาถามเกี่ยวกับการเมืองในวันเด็กเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่อง คอรัปชั่น ในวันเด็ก รัฐบาลจึงต้องเผชิญหน้ากับความหวังและแรงกดดันที่มาจากประเด็นเรื่อง
ธรรมาภิบาล ที่สาคัญ ผู้เขียนจะยกมาแสดงในที่นี้

๘.ความท้าทายด้านความโปร่งความชอบธรรม

ความชอบธรรมทางการเมือง ผู้ เขียนขอแสดงความเห็ น ว่า การตัดสิ น ใจกาหนด
นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งในอดีต ที่ผ่านการเลือกตั้งและการบริหารนโยบายและแผนงาน
สาธารณะของข้าราชการในรูปแบบเดิมอาศัยกลไกและขั้นตอนที่ตนเองสามารถควบคุมโดยตรง และ
ตรวจสอบได้ ว่าเป็นไปตามคามั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้ ตอนที่หาเสียงกับประชาชนหรือเปล่า และ
ผู้ทาหน้าที่กากับนโยบายเบื้องบนหรือไม่ เพราะว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเหมือนกับเข้ามาช่วยเหลือ
พวกพ้อง กลุ่มทุนของตน เช่นเรื่อง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทางการเมือง ทาให้ในสถานการณ์
ธรรมาภิบาล กลไกและขั้นตอนไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากการมีส่วนร่วมขอภาคสังคมอื่นๆทั้งใน
การกาหนดทิศทาง นโยบายและการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาล
เป็ น ผลลั พ ธ์อ อกมาผิ ด ความคาดหมายที่ ประชาชนต้ องการและอาจเป็ น สาเหตุส าคั ญของการ
ตรวจสอบ

๑๔

สุจริตรา บุณยรัตนพันธ์, รายงานวิจัยเรื่องประชาชนและธรรมาภิบาล;การสารวจทัศนคติของ
คนไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,(วิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,๒๕๔๙).
๑๕
พงศ์พัฒน์ จิตตานุกรักษ์ , “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาตัวแบบจริยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๖.
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๙.ความท้าทายด้านความโปร่งใสนโยบายสาธารณะ

ด้านความท้าทายนั้น ผู้เขียนมีมุมมองว่า การพิจารณาคดีถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี
ยิ่งลั กษณ์ ชินวัตรจากการปล่อยปะละเลยเรื่องนโยบายการจาน าข้าว จะเพิ่งผ่ านการชี้แจงแก่
สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติหรือ (ส.น.ช) ซึ่งต้นเหตุก็มาจากเรื่องนโยบายสาธารณะนั้นเอง นโยบาย
สาธารณะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนสังคม ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่สามารถโต้ตอบกับแรงกดดัน และการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาค การบริหารงานภาครัฐมักพบปัญหาข้อจากัด เนื่องจากกระบวนการนโยบายหลาย
ส่วนอยู่นอกเหนืออานาจการริเริ่มการควบคุมของรัฐบาล ๑๖ การบริหารภาครัฐมีความซับซ้อนมาก
ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น บริ ก ารประเภทโครงสร้ า งพื้ น ฐาน บริ ก ารสั ง คม บริ ก ารวิ ช าชี พ ประชาชน
ผู้รับบริการสาธารณะในฐานะพลเมืองซึ่งมีความคาดหวังและต้องการบริการ ที่ถูกต้องตามหลักนิติ
ธรรม นโยบายสาธารณะ แบบประเภทที่บริการสาธารณะจึงเน้นคุณภาพสินค้าและบริการมากขึ้น
จึงเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาการบริหารภาครัฐ ส่วนนโยบายสาธารณะ ควรพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มุ่งสร้างบทบาทของประชาสังคมใหม่ในการรวมกลุ่มเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีการประสานเครือข่ายเป็นอย่างดี หรือควรพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นมือ
อาชีพ เพิ่มขีดสมรรถนะในองค์การ เน้นการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าในการปฎิบัติ
ภารกิจของรัฐ๑๗

๑๐.บทสรุป

ผู้เขียนขอสรุปว่า ปัญหาสังคมที่ขยายขอบเขตกว้างขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นย่อม
แสดงให้เห็นความจาเป็นที่ ฝ่ายศาสนจักร คือพระพุทธศาสนา อันมีหลักธรรมคาสั่งสอนที่เป็นกรอบ
สาคัญให้บุคคลนาหลักธรรมไปประพฤติ ปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สุข ทั้งแก่สังคม ตัวตนผู้ปฎิบัติเอง
เพราะว่าหลักธรรมนั้น เป็ น อกาลิโก ไม่จากัดกาล ให้ผลสัมผัสได้ และฝ่ายอาณาจักรนั้นจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่รั ฐ บาลจะต้ องมีค วามรู้ ความสามารถในการบริห ารงานภาครัฐ มากขึ้น เช่ นกั น ทั้ง นี้
เพราะว่าการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภาครัฐ จาเป็นจะต้องมีความโปร่งใส คลายความคลางแคลง
ใจ และมีแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน เพราะจากการ
สังเกต เรื่องการบริหารภาครัฐนั้น ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และกรอบปฏิบัติของการแก้ไขปัญหา ส่วน
ใหญ่ยังติดอยู่กับความคิดแบบเก่า ที่เน้นความสาคัญของการรวมศูนย์อานาจ ทาให้เกิดการทุจริต
ต่างๆของรัฐบาล ผลที่ตามมาคือการรัฐประหาร หรือข้าราชการระดับสูง เสียหายเป็นอันมาก การ
๑๖

Waldo,d. The Administrative State : A Study of the Political Theory of
American Administration. (New york : Ronald, 1998) PP.12-13.
๑๗
มิตรธีรา วิสูตรานุกูล, “รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
สตรีในประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม
๒๕๕๙) : ๔๑.
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รวมศูนย์ของรัฐบาลนั้นไม่ว่าจะเป็นการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ ระบบราชการ
ซึ่งเป็นระบบเก่าซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลบริหารงานแบบเน้นการจัดชั้นบังคับบัญชา การควบคุมด้วย
กฎระเบียบเป็นทางการอย่างเคร่งครัด แนวคิดพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
ภาครัฐ และธรรมาภิบาลแนวคิดตะวันตก ชี้ให้เห็นว่า คนจะต้องมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจา คือ มี
คุณธรรมก่อนระบบ เพราะว่าบริบทของสังคมเปลี่ยนไปแล้วระบบจะดีอย่างไรแต่ว่า คนยังไม่ดีก็ไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาวิ กฤติของสังคม เรื่องคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานในส่วน
ภาครัฐได้ ฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคน

บรรณานุกรม

๑.ภาษาไทย
(๑) หนังสือ:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ไชยา วรรณศรี. ผู้มีบุญ.กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์ มติชน จากัด, ๒๕๕๕.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).ภาวะผู้นา.พิมพ์ครั้งที่ ๙.กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์สุขภาพใจ
, ๒๕๕๐.
รัชยา ภักดีจิตต์. ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารภาครับและภาคเอกชน.กรุงเทพมหานคร;สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
วิเชียร วิทยอุดม. การบริหารทรัพยากรมนุษย์.นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนสามัญวิทยอุดมสาสน์,๒๕๕๗.
(๒) วารสาร:
พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโญ. “สันติวิถีเริ่มต้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
สันติสุข ภาคเหนือของประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙)
พงศ์พั ฒ น์ จิ ตตานุ กรั ก ษ์ . “การบู รณาการหลั กพุท ธธรรมเพื่อ การพัฒ นาตัว แบบจริ ยธรรมของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙)
มิตรธีรา วิสูตรานุกูล. “รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีใน
ประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙)
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(๓) รายงานการวิจัย:
สุจริตรา บุณยรัตนพันธ์ . รายงานวิจัยเรื่องประชาชนและธรรมาภิบาล;การสารวจทัศนคติของคน
ไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .วิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์,๒๕๔๙.
(๒) ภาษาอังกฤษ
Krugman . The Economics of universal primary education New york times
magazine.oct,2002.
Waldo,d.The Administrative State : A Study of the Political Theory of
American Administration.New york : Ronald, 1998.
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ภาคผนวก
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรียงขึ้น โดยมี การวิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ กษาปริท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ไ ด้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่า น ที่มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาที่เกี่ย วข้อง และได้ รับ ความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยต้ องจั ดเรีย งคาสาคัญตามตัว อักษร และคั่น ด้ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่า วถึงรายละเอียดของวิ ธีการศึกษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไว หลั ง ค าย อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ , หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต),
ปรั ช ญากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
2004), p.69.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่ องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: 10-15.
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๓. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺ มจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิ ทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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๔) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕. ลิขสิทธิ์
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ..................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่ าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๕,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)
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