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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑. ศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะ
ผูนําของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ๒. ศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผูนําที่พึง
ประสงคในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  ๓. นําเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผูนําของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุร ี

ระเบียบวิธีวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาวิเคราะหเอกสาร การ
สัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญซึ่งเปนพระสังฆาธิการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน ๓๐ รูป
หรือคน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการ
บันทึกเสียง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา และการสนทนากลุมเฉพาะ กับ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนา และภาวะผูนํา จํานวน ๑๒ รูปหรือคน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสนทนากลุมเฉพาะและรูปแบบเบื้องตนสําหรับใชในการยืนยันขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
จัดประชุมกลุมยอย บันทึกเสียง และจดบันทึก วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบวา 

๑. สภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี พบวา   
(๑) ดานการปกครอง  ขาดความรูความเขาใจและการกระจายอํานาจ  ไมนําหลักการพัฒนาแบบ
สมัยใหมมาปรับใช  ขาดการรวมมือกันในการทํางาน ขาดการวางระบบแบบแผนที่ดีในการปกครอง 
(๒) ดานการศาสนศึกษา ขาดบุคลากร ทั้งภาคปริยัติธรรมแผนกนักธรรม และภาคพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีมาก (๓) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพศักยภาพสูง  ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน พัฒนาใหเจาอาวาสมีความกาวหนาในการเผยแผ  และทักษะการใช
ภาษา (๔) ดานการศึกษาสงเคราะห บคุลากรรองรับและงบประมาณในการจัดการศึกษาสงเคราะหไม
พอเพียงกับการบริหารจัดการงาน  ขาดการสนับสนุนและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย  (๕) ดานการ
สาธารณูปการ  การจัดระเบียบแบบแผน เอกลักษณของวัด  และเอกลักษณแหงพระพุทธศาสนาตาม
วิถีไทยอยางรอบครอบ ขาดองคความรูในการบริหารจัดการ  (๖) ดานการสาธารณสงเคราะห ขาด
บุคลากร ขาดองคความรูดานการจัดการ และขาดความรวมมือทางเครือขายไมเปนระบบที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม สําหรับภาวะผูนําของพระสังฆาธิการพบวา พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีภาวะผูนําสูง 



(ข) 
 

๒. หลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผูนําที่พึงประสงคในการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี พบวา ตองอาศัยหลักพุทธธรรมทุติยปาปณิกสูตร ๓ คือ (๑) จักขุมา : การบริหารตน:
เกงคิด  เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล หรือทักษะดานความคิด คิดกวาง มองการไกล ใฝสูง  (๒) วิธุโร : 
การบริหารงาน: เกงงาน คือ เปนผูชํานาญในงาน หรือทักษะดานการปฏิบัติงาน รูจักวิธีการบริหาร
จัดการ และ (๓) นิสสยสัมปนโน : การบริหารคน : เกงคน คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี หรือทักษะ
ดานการสื่อสาร และไดรับความเชื่อถือจากผูอื่น มีการรวมมือประสานงานกัน และการพัฒนาภาวะ
ผูนําวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนาดานศีล หรือการพัฒนาพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสมณ
สารูป การพัฒนาดานสมาธิหรือการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็งพรอมปฏิบัติงาน และการพัฒนาดาน
ปญญาหรือการพัฒนาดานความรู ใหมีคุณธรรมและความดี ดวยวิธีการพัฒนาตามหลักของการอบรม 
ศึกษา และพัฒนา 

๓. พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี พบวา  (๑) ดานการปกครอง  ผูนําจะตองมีคุณธรรมนํามาใชในการปกครองและควรมีระบบ
แบบแผนในการปกครอง   มีการกระจายอํานาจ การสงเสริมสนับสนุน  มีการศึกษาอบรมทั้งทฤษฎี  
และปฏิบัติ  ในการบริหารกิจการคณะสงฆทั้ง ๖ ดาน  กําหนดบทบาทของคณะสงฆใหชัดเจน  
มอบหมายงานที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย  และกิจการคณะสงฆตามกฎหมาย  (๒) การดานการศา
สนศึกษา  เจาอาวาสจะวางแผนการศึกษา    ใหมีการศึกษา   การอบรมสอบบาลี  ตั้งทุนใหกับ
นักเรียนที่ยากจนแตเรียนดี  มุงเนนใหชุมชนเปนศูนยกลางทางการศึกษา ใหมหาเถรสมาคมออก
กฎระเบียบในการบังคับใหผูนําสงฆปฏิบัติตามหลักการศึกษา เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  (๓) ดาน
การเผยแผ  มีแผนการฝกอบรมพระนักเผยแผ จัดใหมีการรับฟงนโยบาย  หลักการเผยแผ  และฝกพูด  
เทศน  บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา นําเทคโนโลยีสมัยใหมมา เปนศูนยรวมในการ
เผยแผและมีความตอเนื่องกัน  ตั้งกองทุนสนับสนุน  การสรางเครือขายชาวพุทธทั่วโลก  (๔) ดานการ
สาธารณูปการ วางแผนแบบแปลนในการกอสรางถาวรวัตถุขึ้นในวัด  จัดการกอสรางใหมีระเบียบ  
เนนความสะอาด  ควรอนุรักษศิลปะของทองถิ่น  รูปแบบการกอสรางตามภูมิภาคตามความเหมาะสม 
ตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา  (๕)  ดานการศึกษาสงเคราะห   แนวทางแหงพระพุทธศาสนาเปนการจัด
การศึกษาแกประชาชนทั่วไปเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลแกเด็กและ เยาวชนของชาติ ทั้งดานการศึกษา เปน
ผูนําในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆใหมีความสามารถการ   อบรมสั่งสอนใหแกบุคคลเหลานั้น
ไดมีความรูอยางเหมาะสม   ประสานงานใหฝายแตละฝายในองคกรดําเนินแนวทางตามกรอบทิศทาง 
(๖)  ดานการสาธารณะสงเคราะห   ชวยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบตางๆ ที่ไมขัดตอพระ
ธรรมวินัย ไดแกการเปนผูนําในการ บูรณะและพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางแหงการสงเคราะห เปนผูนํา
ในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง ศูนยรวมแหงความศรัทธาของผูแสวงบุญสงเคราะหภิกษุสงฆ
สามเณร การสรางถนนเขาหมูบาน การสนับสนุน ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน การชวยเหลือผูปวย ผู
ยากไรการสรางหอสมุดโรงเรียนเปนตน  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1. To study status of monastery and 
leadership inks in Cholburi Province, 2. To study Buddhadhamma and method of 
desirable leadership development for monastery management and 3. To propose 
Buddhist method of leadership development  of administrative monks in Cholburi 
Province.  

Methodology was the qualitative research collected data from document 
and 30 key informants, purposefully selected with structured in-depth-interview form 
and from 12 participants in focus group discussion, collected data with recording 
tape, tested data by triangulation, analyzed data by inductive analysis.    
 Findings were as follows: 
 1. General status of monastery administration and leadership of 
administrative monks  were that: 1) administration; lacking knowledge of 
empowerment, did not used new administrative principles, lack of cooperation in 
working, and lack of good rules and regulations of administration. 2)  Religious 
studies; personnel in Pariyattidhamma and Pali were limited, 3) religion 
dissemination; lack of well qualified personnel, lack of budgetary support, There 
should be training for administrative monks to have quality and competency in 
Dhamma dissemination and skillful in language using 4) education support; personnel 
and budget supporting activities, new equipment and technology were limited. 
5) construction and renovation; lack of order and platform and identity of monastery 
and Buddhism according to Thai culture, lack of knowledge of management.  



(ง) 
 

6) public welfaires;  lack of personnel, lack of knowledge of management and 
cooperation from network was not systematically clear and concrete. 
 2. Buddhadhaama and desirable leadership development method in 
Cholburi Province were to use Tutiyapapanikadhamma in 3 aspects; 1) chakkhuma; 
wide range of vision, long eye view for self development with high aim, 2) Vituro; 
skillful in management, ability to manage effectively. 3) Nissayasampanno; man 
management; skillful in man and personnel management, skillful in communication, 
being respected by others with good cooperation and Leadership development by 
Tisikkha, sila , proper behavioral development for monkhood, Samathi, mental 
development to have strong will ready for work performance and Panya, knowledge 
and wisdom development to have good ethics by means of training, education and 
development. 
 3. Buddhist method for administrative monks’ leadership development for 
monastery management in Cholburi Province revealed that: 1) administration, leaders 
must have ethics to govern with rules and regulations, empowerment, support, 
education and training in both theory and practice in 6 areas of Sangha 
administration with clear roles in administration in line with Dhamma-Vinayaand rules 
of laws, 2) religious education: abbots planned for education for Pali, scholarship 
allocation for poor students but good learning, community as center of education, 
Sangha Supreme Council should issue appropriate rules and regulations for Sangha 
leaders to enforce, 3) dissemination; there should be training for preachers to listen 
to policies, preaching principles, public speaking and preaching practice, media 
production for dissemination with new technology, setting up center for continuous 
Dhamma dissemination, supporting fund and global Buddhist organization network 
establishment. 4) construction and renovation; There must be plan for permanent 
building construction with rules, emphasizing cleanliness appropriately for local arts 
and culture reservation. Construction should be appropriate to regions and religious 
identity and religious bank establishment. 5) education support; Buddhism should 
provide general education for people, children and the national youth so that those 
people would be well educated and competent in order to coordinate the religious 
affairs in the same direction, 6) public welfares; helping society with materials and 
necessary things that were not against Dhamma-Vinaya. Leader in monastery 
development for welfares centers, centers for faiths and merit making, monks and 
novices supporting, road constructing into villages, scholarship supporting for 
children, helping sick poor people and school library building. 



(จ) 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ส ำเร็จได้ด้วยควำมอนุเครำะห์จำกคณำจำรย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ท่ำน ขออนุโมทนำขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรท่ัวไป ท่ีได้ท ำกำรเปิด
สอนหลักสูตรนี้ขึ้นมำ   และท่ีขำดไม่ได้ขออนุโทนำขอบคุณท่ำนอำจำรย์พระมหำกฤษฎำ  กิตฺติโสภโณ
, ดร.  ประธำนกรรมกำรควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร ท่ีปรึกษำดุษฎีนิพนธ์   ท่ีได้ให้
ค ำแนะน ำในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ให้สมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมกำรสอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ ประกอบด้วย พระอุดมสิทธินำยก, ดร. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ และ อำจำรย์ ดร.
ประเสริฐ ธิลำว มำ ณ โอกำสนี้ 

ขอกรำบขอบพระคุณ  พระมหำเถรำนุเถระในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำน  ท่ีได้กรุณำเป็นผู้เช่ียวชำญและให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ  คณำจำรย์ในภำควิชำรัฐศำสตร์และเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์บัณฑิตศึกษำ  คณะ
สังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ท่ีได้ให้ควำมเมตตำช้ีแนะแนวทำงใน
กำรศึกษำตลอดถึงในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอบคุณเพื่อนิสิตทุกรูปท่ีให้
ควำมเมตตำช่วยเหลือในด้ำนกำรเรียน  พร้อมท้ังค ำแนะน ำเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ตลอดถึงให้
ก ำลังใจในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอน้อมจิตอุทิศผลงำนดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นวิทยำทำน  แด่โยมบิดำมำรดำ  ผู้มอบ
อัตภำพร่ำงกำย  ครูอุปัชฌำย์จำรย์ผู้ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำและวิชำกำร
ท่ัวไปจนมีโอกำสได้ศึกษำ ณ สถำบันท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย 

 

พระครูชลธำรคุณำกร (ปฏิพล  บุญมี) 
         มีนำคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ฉ) 
 

สารบัญ 
เร่ือง   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ค) 
กิตติกรรมประกาศ (จ) 
สารบัญ   (ฉ) 
สารบัญตาราง (ซ) 
สารบัญภาพ (ฌ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ญ) 
 
บทที่  ๑  บทน า 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 

 
บทที่ ๒  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๘ 

 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๑๖ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ๓๓ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด ๔๔ 
  ๒.๕ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า ๕๔ 
  ๒.๖ ข้อมูลพื้นท่ีในการวิจัย ๗๓ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๗๔ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๔ 

 
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย ๘๕ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๕ 
 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๘๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๘๗ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๘๘ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๙ 

 
 



(ช) 
 

สารบัญ 
เร่ือง  หน้า 
  
บทที่ ๔  ผลการวิจัย ๙๐ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ๙๐ 
 ๔.๒  ผลศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ใน

การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ๑๐๖ 
 ๔.๓ น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการ

บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ๑๓๑ 
 ๔.๔  พุทธวิธีภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชลบุรี จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๕๐ 
 ๔.๕  องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๖๔ 
 
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  ๑๖๘ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๕  
 ๕.๕ ข้อเสนอแนะ ๑๗๗ 

บรรณนุกรม   ๑๘๐ 
ภาคผนวก   ๑๙๑ 
  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๙๒ 
  ภาคผนวก ข หนังสือขอเชิญสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๑๒  
  ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์ในการวิจัย ๒๓๖ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ซ) 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที่                                                                                                   หน้า 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงสาระส าคัญของความหมายของการพัฒนา ๑๑ 
ตารางท่ี ๒.๒  แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา ๑๕ 
ตารางท่ี ๒.๓  ความหมายเกี่ยวกับผู้น า ๑๙ 
ตารางท่ี ๒.๔  คุณลักษณะของผู้น า ๒๒ 
ตารางท่ี ๒.๕  ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ๓๑ 
ตารางท่ี ๒.๖  ตารางแสดงความหมายของพระสังฆาธิการ ๓๔ 
ตารางท่ี ๒.๗  แสดงการแต่งต้ังพระสังฆาธิการ ๓๗ 
ตารางท่ี ๒.๘  แสดงบทบาทพระสังฆาธิการ ๔๓ 
ตารางท่ี ๒.๙  ความหมายของการบริหาร ๔๖ 
ตารางท่ี ๒.๑๐  ความหมายของผู้บริหาร ๔๙ 
ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า ๘๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฌ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที ่ หน้า 

แผนภาพท่ี ๒.๑  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ๘๔ 
แผนภาพท่ี ๔.๑  การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล ๑๐๘ 
แผนภาพท่ี ๔.๒  การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านความช านาญ ๑๑๑ 
แผนภาพท่ี ๔.๓  การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ ๑๑๓ 
แผนภาพท่ี ๔.๔  รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร  

จัดการวัดด้านการปกครอง ๑๓๔ 
แผนภาพท่ี ๔.๕  รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร 

จัดการวัดด้านการศาสนศึกษา ๑๓๖ 
แผนภาพท่ี ๔.๖  รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร 

จัดการวัดด้านการเผยแผ่ ๑๔๐ 
แผนภาพท่ี ๔.๗  รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร 

จัดการวัดด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๑๔๓ 
แผนภาพท่ี ๔.๘   รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร 
 จัดการวัดด้านงานสาธารณูปการ ๑๔๕ 
แผนภาพท่ี ๔.๙   รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร 
 จัดการวัดด้านงานสาธารณะสงเคราะห์ ๑๔๙ 
แผนภาพท่ี ๔.๑๐  องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ญ) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
การอ้างอิงใช้ระบบระบุเล่ม ข้อ หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. 
หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มท่ี ๙ ข้อท่ี ๒๗๖ หน้า ๙๘ 
เรียงตามคัมภีร์ ดังนี้ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฑนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา.(ไทย) = สุตตันตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ม.มู.(ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาตร (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตกฺ.(ไทย) = สุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิกาย (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนบิาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ทสก. = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ส .ส.(ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
 

 



 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมท่ีพระพุทธเจ้าทรงจัดต้ังขึ้นเป็นสังคมตัวอย่าง คือสังคมสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าทรง
ด ารงต าแหน่งเป็นพระธรรมราชาเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรสงฆ์ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า  “เราเป็น
พระราชา   นั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม”๑  และทรงวางแนววิธีในการบริหารจัดการตามแนว
พระพุทธศาสนาว่า พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองจะต้อง
ประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังโดยพึง
สละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่
กว่าเพราะเสียสละ ประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์
สุขท่ียิ่งใหญ่”๒  ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงต้อง
ยึดถือมั่นในพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นท้ังโครงสร้างเป็นหัวจักรใหญ่และเป็น
การจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วยทุกคนจะรู้จักหน้าท่ี
ของตนเอง๓ 

สมัยพุทธกาล การบริหารจัดการขององค์กรสงฆ์มีหลักการท่ีใช้บริหารคือพระธรรมวินัย 
ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ได้เกิดปัญหาอุปสรรคความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองคณะสงฆ์ โดยพระเถรานุเถระท้ังหลายในสมัยนั้นได้ท าปฐมสังคายนา        
ทุติยสังคายนา และตติยสังคายนา ตามล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อใดการบริหารจัดการกิจการใน
องค์กรปกครองคณะสงฆ์เกิดความไม่เรียบร้อยภายในองค์กรปกครองคณะสงฆ์หรือมีภัยอันตรายจาก
ภายนอก จนเป็นเหตุขัดข้องอย่างรุนแรง เมื่อนั้นการบริหารจัดการกิจการในองค์กรปกครองคณะสงฆ์
จ าเป็นต้อง พึ่งพาอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาอุปสรรคให้ เช่น ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  
เป็นต้น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุน อุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ในอดีตท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่องและโดยเคารพศรัทธาอย่างหา
ประมาณมิ ได้ ส่วนประเทศไทยเรานั้น ได้นับถือพระพุทธศาสนามาเป็น เวลานาน ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) พระองค์ทรงถวายความอุปถัมภ์จัดระบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ครั้งแรกโดย การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑  ภายหลัง
ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.๘) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์         
พ.ศ. ๒๔๘๔  โดยยกเลิกฉบับแรกนั้น เพื่อพัฒนาการจัดระบบปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบ
คล้ายกับการปกครองฝ่ายอาณาจักรสมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
                                         

๑ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๘/๙.  
๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหำร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 



๒ 

 

มหาราช   (ร.๙) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. 
๒๕๓๕  ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ีแล้ว
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวมามีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับ 
เพื่อใช้บริหารกิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็น
หลักการจัดระเบียบการปกครององค์กรสงฆ์ด้วย และต่อมาก็มีการก าหนดให้มีมหาเถรสมาคม
สามารถออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ออกค าส่ัง มีมติและออกประกาศต่างๆ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระ
ธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง๔ 

วัดเป็นสถานท่ีส าคัญและเป็นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์ 
และกิจการพระศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด และเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา 
เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัดทรงตราไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังส้ิน เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมาย และต าแหน่งเจ้า
อาวาสจึงเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญยิ่ง๕  และส าหรับการบริหารวัดท่ีมหาเถรสมาคมก าหนดขึ้นนั้นมี 
๖ ประการ คือ การปกครองคณะสงฆ์  การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๖  วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการ
วัดสูงสุด และต้องท าหน้าท่ีบริหารจัดการให้กิจการคณะสงฆ์เป็นไปได้ด้วยดีมีความถูกต้อง มีความ
เหมาะสม มีความบริสุทธิ์ มีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน โดยหลักการพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสมีหน้าท่ีใน
การปกครองคณะสงฆ์หรือบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการบ่งช้ีในความส าเร็จในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวท่ีว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการ
ระดับวัด เนื่องจากเจ้าอาวาสในแต่ละวัดเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน และเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสศรัทธาของ
ประชาชนมาก 

ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่า พระสงฆ์เป็นถือได้ว่าผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะท่ีเป็นผู้ช้ีน า
ทางด้านปัญญาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างศรัทธาของสาธารณชนท่ัวไป ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาพระสงฆ์
เป็นผู้มีบทบาท และมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของพุทธบริษัททุกระดับ๗  ดังนั้นภาวะผู้น าของ
พระสงฆ์ในทุกๆ ระดับ จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ พัฒนาคน พัฒนาประเทศ 
และจะต้องมีคุณลักษณะ คือ ผู้น าต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ และ

                                         

๔ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆำธิกำร, ว่ำด้วยพระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค ำสั่งของคณะสงฆ์, 
(กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๔-๑๓๕ 

๕ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) กำรคณะสงฆ์และกำรศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖ 

๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือกำรบริหำรศึกษำคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
กรมศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๓๒. 

๗ กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนำ๔๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๖.   



๓ 

 

ความสามารถของบุคคล ท่ีชักน าให้คนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายท่ีดีงามและ
ลักษณะผู้น าท่ีมีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ตลอดจน
ต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คนและสังคม๘  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าดังพระพุทธพจน์ 
เกี่ยวกับผู้น าท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกว่า เมื่อฝูงโคข้ามน้ าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเค้ียว โคท้ังฝูงก็ไปคด
เค้ียวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเค้ียว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้น
ประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่
ต้ังอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรมประชาชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติ
ชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาต้ังอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข”๙  พุทธพจน์นี้แสดงให้
เห็นความส าคัญของผู้น าต่อความอยู่รอด สวัสดิภาพ และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติท้ังหมด๑๐ 

ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของไทยมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าท่ีในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสาน 
และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีได้บัญญัติไว้เพื่อให้ผู้ท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
การเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจ
ส าคัญท่ีคณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ๑๑  นอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์
ตามพระธรรมวินัยจะเป็นการสร้างศรัทธา ความเล่ือมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นแรงจูงใจ
ให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข พระสังฆาธิการมีหน้าท่ีในการ
ปกครองและบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีจะบ่งช้ีความส าเร็จ
ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป ดังค าท่ีกล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปได้ก็ ด้วยอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ  เนื่ องจาก            
พระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการทุกๆ ระดับ ซึ่งเป็นเป็นผู้น าในทุก
เรื่องท่ีได้รับความเคารพนับถือเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบาทภาระหน้าท่ีส าคัญโดยตรง
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป 

วัดและพระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาด้านต่างๆ ของประชาชนได้เป็นอย่างดี เปรียบประดุจเหมือนตะเกียงให้แสงสว่างเป็นประโยชน์
แก่ ผู้คน เป็นตะเกียงทางจิตวิญญาณของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้น าการริเริ่ม
สร้างสรรค์ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ท้ังภายในวัดและภายนอกวัดด้วยหลักความถูกต้องดีงาม และได้
ประโยชน์สูงสร้างความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นต่อวัดวาอาราม และเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทท่ี

                                         

๘ พระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุตฺโต), ภำวะผู้น ำ : ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคน พัฒนำประเทศ , 
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑-๓๒.   

๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖.  
๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภำวะผู้น ำ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๒.   

๑๑ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆำธิกำรว่ำด้วยพระรำชบัญญติั กฎ 
ระเบียบและค ำสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), ค าน า.  
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เป็นชาวบ้านอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทและหน้าท่ีในการปกครองและบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีจะ
บ่งช้ีความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการส่งเสริม กิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ก็
ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะ
พระสังฆาธิการทุกระดับเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้วยแล้ว   จึงจะต้องปรับบทบาทในด้านต่างๆ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมให้ได้พระ
สังฆาธิการ ต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาด้วยการขวนขวายในหน้าท่ีของตน และไม่ลืมท่ีจะ
พัฒนาคนอื่นหรือคนในชุมชนในสังคมนั้นด้วย 

และจากสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์นี้  ประสบปัญหาด้านความขัดแย้งด้าน
การเมือง การปกครองในระทุกระดับ, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านส่ิงแวดล้อม, ด้านการศึกษา, ด้านอบายมุข 
และด้านคุณธรรมจริยธรรม ล้วนแต่สร้างความแตกแยกและวุ่นวายให้กับสังคมประเทศชาติเป็นอย่าง
ยิ่ง ไม่เว้นแม้กระท่ังการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีการปกครอง ๑๐ อ าเภอ ๗๖  
ต าบล มีวัดท่ีขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาประมาณ ๓๙๙ วัด มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่ีปกครอง
และบริหารให้กิจการคณะสงฆ์เป็นไปได้ด้วยดี มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความบริสุทธิ์ มี
ความยุติธรรม     มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงใน
สภาพสังคมปัจจุบัน โดยหลักการพระสังฆาธิการ มีหน้าท่ีในการปกครองคณะสงฆ์หรือบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการบ่งช้ีในความส าเร็จในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไป ดังค ากล่าวท่ีว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ จะ
เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน 
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการทุกระดับ ซึ่งเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน 

ดังนั้น พระสังฆาธิการในทุกระดับต้องมีสติปัญญาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โลก
ซึ่งมีผลกระทบต่อการปกครองคณะสงฆ์อย่างรุนแรงอย่างหลีกเหล่ียงไม่ได้ พระสังฆาธิการสมควร
จะต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารจัดการวัดให้มีศักยภาพประสิทธิมากยิ่งขึ้นด้วย
กระบวนการตามแนวทางอันดีงามแห่งพระพุทธศาสนาเป็นท่ีต้ังใน ๖ ด้านคือ ๑) ผู้น าในการปกครอง
คณะสงฆ์ ๒) ผู้น าในการศาสนศึกษา ๓) ผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔) ผู้น าในการศึกษา
สงเคราะห์ ๕) ผู้น าในการสาธารณูปการ และ ๖) ผู้น าในการสาธารณสงเคราะห์ ท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคตเพื่อคุณประโยชน์สูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นด้วยความดีงามตามพระธรรมวินัย และ
เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 

จากเหตุผลและความส าคัญดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยมีแนวคิดว่าหลักการส าคัญและ
มีประโยชน์ต่อการปกครองคณะสงฆ์ในการบริหารจัดการวัดก็คือ การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การในการบริหารจัดการวัด ตามแนวทางพระพุทธศาสนามีค าตอบและจะสามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้น าให้เป็นผู้น าท่ีสมบูรณ์อย่างสูงสุดในยุคโลกาภิวัฒน์และในอนาคตภายหน้าได้ จึง
สนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี” เพื่อน าประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าท้ังแก่องค์กรสงฆ์ สังคม
ประเทศชาติ และสังเคราะห์บูรณาการสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ใน การพัฒนาภาวะผู้น าของ         
พระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีต่อไป 
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๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑  สภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี

เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ หลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหารจัดการวัด

ในจังหวัดชลบุรี มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๓ พุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชลบุรีควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี 

๑.๓.๒  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 

๑.๓.๓ เพื่อน าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยเรื่อง “ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย
ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นขอบเขตของเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎก 

เอกสาร ต ารา ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

๑) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับพระ
สังฆาธิการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 

๒) ศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือหลักทุติยปากณิกสูตร ในการรพัฒนาภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ให้ประสบความส าเร็จโดยหลักพุทธธรม
ท่ีเป็นหัวใจของการพัฒนาภาวะผู้น า ได้แก่ หลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร มีคุณลักษณะ ๓ ประการ 
ดังนี้คือ  

๑) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล หรือทักษะด้านความคิด คิดกว้าง มอง    
การณ์ไกล ใฝ่สูง 

๒) วิธุโร คือเป็นผู้ช านาญในงาน หรือทักษะด้านการปฏิบัติงาน รู้จักวิธีการบริหารจัดการ
งาน 
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๓) นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือทักษะด้านการส่ือสาร และได้รับ
ความเช่ือถือจากผู้อื่น มีการร่วมมือประสานงานกัน๑๒ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบเจาะจง  (purposive 

sampling) จ านวน ๓๐ รูป/คน ซึ่งประกอบไปด้วย พระสังฆาธิการจ านวน ๒๔ รูป และข้าราชการท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดจ านวน ๖ คน 

๒. ผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๒   รูป 
/คน โดยเลือกแบบเจาะจงจากพระสังฆาธิการ นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านศาสนา 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พื้นท่ีในการวิจัยคือ เขตปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

พุทธวิธี หมายถึง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าโดยน าหลักธรรมท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้น า ของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ให้มีศักยภาพท่ีจะท าให้การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน ด าเนินการไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย  

กำรพัฒนำ หมายถึง วิธีการท่ีท าให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อจะ
ได้น าความรู้ความสามรถนั้นมาใช้ในการบริหารจัดการวัด 

ภำวะผู้น ำ หมายถึง ความสามารถพฤติกรรมการแสดงออกส่วนตัวของพระสังฆาธิการท่ี
จะชักน า จูงใจ ต่อบุคคลอื่น ผู้ร่วมงาน ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการก าหนดแนวทางของ
กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและการแก้ปัญหา ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการพัฒนาของ
กลุ่ม เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จแห่งองค์กรของคณะสงฆ์ 

กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ หมายถึง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ให้มีศักยภาพท่ีจะท าให้การบริหารจัดการวัดไปอย่างก้าวหน้า
และบรรลุเป้าหมาย ใน ๓ ด้าน คือ  

จักขุมำ หมายถึง การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล หรือทักษะทางด้านความคิด 
วิธูโร หมายถึง  ความเช่ียวชาญในงาน หรือทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน 
นิสสยสัมปันโน หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะด้านการส่ือสาร 
พระสังฆำธิกำร หมายถึง พระภิกษุผู้มีต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ สังกัด

มหานิกายจังหวัดชลบุรี ต้ังแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
อ าเภอ  เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในจังหวัด
ชลบุรี 

                                         

๑๒ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 



๗ 

 

กำรบริหำรจัดกำรวัด หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการน าเอาทรัพยากรทางการ
บริหารมาประกอบกับกระบวนการบริหารเพื่อการบริหารจัดการวัดใน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการ
ปกครอง  ๒) ด้านการศาสนศึกษา ๓) ด้านการเผยแผ่ ๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๕) ด้านการ
สาธารณูปการ และ ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ได้รู้ถึงสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
ชลบุรี 

๑.๖.๒ สามารถน าหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ไปใช้ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 

๑.๖.๓ ได้น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เพื่อการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 

๑.๖.๔. ผลการวิจัยท่ีได้เป็นฐานข้อมูลวิชาการท่ีส าคัญในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 



 
บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี” โดยได้ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยนี้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา   
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
๒.๕  หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
๒.๖ ข้อมูลพื้นท่ีในการวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ การ

พัฒนาและแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา ได้มีนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ได้ให้แนวคิด
ไว้ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 
การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการ

ของมนุษย์ท่ีอยากเห็นส่ิงดีๆ เกิดขึ้นในสังคมของตนเอง การเปล่ียนแปลงของสังคมไปในทางท่ีดีขึ้นท่ี
เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาได้ว่า คือ
กระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของคนส่วนใหญ่ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต่อเนื่อง
ภายใต้ค าจ ากัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระส าคัญของการพัฒนาจึงอยู่ท่ีความสามารถของคนส่วนใหญ่
ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนั้นการ
ด าเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย กระบวนการพัฒนาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเป็น
กระบวนการระยะยาวและจากการตรวจสอบเอกสาร ปรากฏว่ามีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้
หลายท่านดังนี้ ความเจริญเติบโตหรือก้าวหน้า๑  การพัฒนา หมายถึง การกระท าให้ดีขึ้น คือ เปล่ียน
จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่า๒  การพัฒนาเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมซึ่ง
                                         

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔๕.    

๒ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์
ไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๒.    



๙ 

 

ได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่าง
ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ๓  การท่ีคนในชุมชนและสังคม โดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนชุมชนและสังคม
ให้ดีขึ้น๔  การพัฒนามาจากค าภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การ
พัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่คน เช่น วัตถุและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีเรียกว่า 
พัฒนา หรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เป็นต้น๕  เมื่อการพัฒนาถูกก าหนด
ความหมายจากหลายแหล่งและหลายสาขาวิชา ท าให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แต่
ลักษณะท่ีส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

๑) เป็นการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดล้อมของส่ิงใด   
ส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปล่ียนแปลงใน
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ 

๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามล าดับข้ันตอน และ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นล าดับ ไม่สามารถข้ามข้ันตอนหนึ่ง
ได้ 

๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้าๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ 

๔) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ว่าจะเปล่ียนแปลง
ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๕) เป็นวิธีการพัฒนาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธีท่ีน ามาใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

๖) เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงไม่เป็นเพียงแนวความคิดหรือเป็นเพียงแนวคิด
หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการท่ีต้องน ามาใช้
ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ 

๗) เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวท่ีสามารถจัดท าแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและส่ิงต่างๆ ได้      
การเปล่ียนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้วจะไม่ใช้การพัฒนา แม้ว่าจะมี
ลักษณะอื่นๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

๘) ผลท่ีเกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจท าให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะ
การพัฒนาเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 
                                         

๓ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕๔.    
๔สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๙.    
๕พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖-๑๘.    



๑๐ 

 

๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องช้ีวัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
นั้นเป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนท่ีจะเกิด
การเปล่ียนแปลงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการช้ีวัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาท้ังการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ๆ จึงเกิด
ขึ้นอยู่เสมอ๖  การพัฒนาไว้ดังนี้ 

๑) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการน าการพัฒนามาใช้เพื่ออธิบายประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ท่ีเคล่ือนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งท่ีสูงกว่า ท าให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
มากขึ้น เช่น มีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์ขึ้นร่ ารวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น เป็น
ต้นการพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าความก้าวหน้ามาก 

๒) แนวคิดแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดท่ีเกิดข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 
๒๐ เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนาไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตอันรุ่งโรจน์ แต่สนใจ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนช้ันทางสังคม เป็นต้น การ
เปล่ียนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งและเป็นการปฏิวัติ
คือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท้ังหมดของสังคม 

๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์น าการพัฒนาไปใช้จ าแนกประเทศ
ต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น รายได้ประชาชาติการรู้หนังสือการมีงานท า เป็นต้น ออกเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒ นาในแนวความคิดนี้ จึงมี
ความหมายใกล้เคียงกับค าว่าความเป็นอุตสาหกรรมความทันสมัยและการเจริญเติบโตมาก 

๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคมเป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศต่างๆพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผนปฏิบัติการ 
เช่น การปฏิรูปท่ีดินการสหกรณ์การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่าการพัฒนา 

๕) แนวความคิดแบบความขัดแย่งทางสังคมเป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ด้วยระบอบสังคมนิยมท่ีน าทฤษฎีความขัดแย่งมาใช้เป็นแนวทางในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
ระบบสังคมโดยถือว่าการน าระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบท่ีใช้อยู่เดิมเป็นการพัฒนา๗  การ
พัฒนาท่ีน่าจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน๓ลักษณะด้วยกันคือ 

๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่าความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผลตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ ออ านวยให้
สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจและลดความขัดแย้งโดยสันติวิธีเรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องท่ีได้รับความเอาใจใส่กันมากและมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่าการพัฒนานั้น หมายถึง เรื่องของ

                                         

๖สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , ๒๕๔๕),  
หน้า ๕-๖.    

๗สนธยา พลศรี, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.    



๑๑ 

 

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียวซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยท่ัวไปนั้นควร หมายถึง เรื่อง
ความก้าวหน้าทางสังคมด้วยไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคงถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบท่ีมั่นคงมีเสถียรภาพไม่มีปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความ
มั่นคงทางสังคมเป็นสังคมท่ีสงบสุขสังคมท่ีสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรงความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่และในการพัฒนาก็ต้องคิดถึง
เรื่องนี้ด้วย 

๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคงการพัฒนายังควร หมายถึง ความ
เป็นธรรมอีกด้วยโดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะท่ีว่าประชาชนทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของสังคมได้
เข้ามีส่วนร่วมและได้รับผลตอบแทนจากการท่ีมีส่วนในการพัฒนาตามควรดังนั้นการพัฒนาท่ีเรา
ต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบท่ีช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย๘ 
 
ตารางที่ ๒.๑ แสดงสาระส าคัญของความหมายของการพัฒนา 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หน้า ๓๔๕.) ความเจริญ เติบโต หรือก้าวหน้า 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธ,ี (๒๕๒๖, หน้า ๒.) เปล่ียนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่า 
ฑิตยา สุวรรณชฎ, (๒๕๔๗, หน้า ๓๕๔.) การพัฒนาเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคม 

การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม  
การจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, (๒๕๔๕, หน้า ๑๗๙.) ด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของ  
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น 

พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๔๐, 
หน้า ๑๖-๑๘.) 

การพัฒนาคน 
การพัฒนาส่ิงอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่คน 

สนธยา พลศรี, (๒๕๔๕, หน้า ๕-๖.) การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ  
การเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปล่ียนแปลงในด้าน  
การเปล่ียนแปลงท้ังระบบ 

โฆสิต ปั้นเป่ียมรัชฎ์, (๒๕๔๒, หน้า ๒๕.) ระบบและกลไกซึ่งเอื้ออ านวยให้สามารถใช้เหตุผล 
สังคมท่ีสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง 
การพัฒนาท่ีเราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรปูแบบ 

 

                                         

๘โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕.    



๑๒ 

 

กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เป็นการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับ
หนึ่งท่ีมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและต้องการมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็น
เรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออ านวยให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการ
ตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้กลายเป็นเรื่องท่ีได้รับความเอาใจใส่
กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่าง
เดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยท่ัวไปนั้น ควรหมายถึง เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่
เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้นความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบ
เศรษฐกิจเป็นระบบท่ีมั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการ
เห็นความมั่นคงทางสังคม เป็นสังคมท่ีสงบสุข สังคมท่ีสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนี้ด้วยการท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
ความรู้ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น  
การพัฒนา มาจากค าภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน 
เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่คน เช่น วัตถุและส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีเรียกว่า พัฒนา 
หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 

๒.๑.๒ แนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการพัฒนาท้ังในส่วนของสังคมและตัวมนุษย์แต่จะเน้น

ท่ีการพัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแล้วท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชน
สังคมและเป็นการพัฒนาท่ีท าให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง เป้าหมายของการพัฒนาคือการ
ปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ท้ังทางกายและทางจิตใจ โดยการให้ความส าคัญกับความสุข
ทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพึ่งตนเองได้และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคมซึ่งเป็น
เครื่องช้ีให้เห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นเครื่องพัฒนาท าให้
เจริญท าให้เป็นให้มีข้ึนฝึกอบรมคือภาวนามี ๔ ประการคือ 

๑) กายภาวนา หมายถึง การเจริญการพัฒนากายการฝึกอบรมกายให้รู้ จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับส่ิงท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ัง๕ด้วยดีและปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณไม่ให้
เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงามให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

๒) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีลให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน 

๓) จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตา กรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืนเบิก
บานเป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 



๑๓ 

 

๔) ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาการฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจ
ส่ิงท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะสามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระท าตน
ให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา๙ 

การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มท่ีตัวบุคคลหมายความว่าบุคคลท่ีอยู่ในชุมชน
หรือสังคมควรท่ีจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกท้ัง ๔ ด้าน คือ ทางด้านกาย ทางด้านหลักธรรมท่ี
เหมาะสมในการพัฒนา ทางสังคมคืออปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ได้แก่ ธรรมไม่ท าให้
เส่ือมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการคือ๓  

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันท ากิจท่ีพึงท า 
๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีกรรมตามท่ี

วางไว้เดิม 
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่าน

ว่าเป็นส่ิงอันควรรับฟัง 
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลายให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ของวัชชีท้ังหลายท้ังภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลี

ท่ีเคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเส่ือมทรามไป 
๗) จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ท้ังหลายต้ังใจว่าขอ

พระอรหันต์ท้ังหลายท่ียังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นท่ีมาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นผาสุก 
อปริหานิยธรรม๗ประการนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เจ้าวัชชีท้ังหลายผู้ปกครองรัฐโดย

ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่าเมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบ
ไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกล้ียกล่อมหรือท าให้เกิดความแตกสามัคคีกันภายในกลุ่มของวัชชี จึงจะมี
สิทธิชนะ จะเห็นได้ว่าอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ มีสามัคคีธรรมเป็นคุณธรรมท่ีคอยเกื้อหนุนให้การ
ปฏิบัติตามนั้นเกิดเป็นผลจริง ฉะนั้นหลักสามัคคีธรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้การพัฒนาสังคมเป็นไป
ตามแนวทางท่ีชุมชนหรือสังคมต้ังเป้าหมายเอาไว้ ได้แก่ ความมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๑๐  สาระส าคัญของ
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานั้นเนื่องมาจากปรัชญาพื้นฐานของพุทธศาสนาท่ีปรารถนาช้ีทางหลุดพ้น
จากความทุกข์และช้ีทางสู่ความสุขให้แก่มนุษย์ ตามหลักค าสอนนี้พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ์
มีหน้าท่ีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ให้พ้นจากความทุกข์ท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจท้ังใน
ปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากสภาพความด้อยพัฒนาด้อย
การศึกษาความส าคัญของการพัฒนาโดยการช่วยเหลือกัน ท้ังการอบรมในศาสนธรรมและ
ประสบการณ์มีอิทธิพลส าคัญต่อการก่อรูปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ   ๑๑  ได้เสนอ
แนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศไว้ว่าถ้าปราศจากศีลธรรมเสียแล้วการ
                                         

๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑-๘๒.   

๑๐อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘. 
๑๑สมบูรณ์  สุขส าราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย

จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๕๓.  



๑๔ 

 

พัฒนาประเทศไม่ว่าจะพัฒนาไปท านองใด ย่อมจะบกพร่องและไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
พัฒนาไปในด้านเป้าหมาย ซึ่งจะผิดผลสุดท้ายอาจจะพัฒนาไปท านองท่ีจะเห็นความเจริญทางวัตถุ   
ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญยิ่งกว่าเรื่องท่ีส าคัญแท้ๆ คือความเจริญในทางปัญญาและในทางศีลธรรมการขาด
จากศีลธรรมนั้นจะท าให้โลกเส่ือมโทรมพระพุทธศาสนาจะช่วยเหลือในการพัฒนาชาติได้ดีนั้นย่อม
อาศัยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นส่ือส าหรับสืบพระศาสนาและการท่ีพุทธศาสนาจะช่วยให้มีการ
พัฒนาชาติได้ดีจริงๆ ก็คืออาศัยหลักเกณฑ์บางประการดังนี้ 

๑) ความเช่ือในพุทธศาสนาต้องเป็นความเช่ือท่ีบริสุทธิ์ไม่เจือปนความเช่ือถือโชคลางทาง
ไสยศาสตร์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “คนโง่นั้นมัวแต่พิเคราะห์ดวงดาว” ฉะนั้นในการท่ีจะท าให้มนุษย์
โลกมีความสมบูรณ์ท้ังในด้านวัตถุและสติปัญญาก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหม่ให้เกิดความบริสุทธิ์ 

๒) ความเช่ือในพุทธศาสนาเป็นความเช่ือท่ีมีมูลฐานต้ังอยู่ในเหตุผลและวิชาไม่ใช้ต้ังอยู่ใน
ความเช่ือโดยงมงายอย่างเดียวหรืออวิชชาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ท่านท้ังหลายอย่าพึงเช่ือส่ิงใดเพียง
เพราะท่ีได้ฟังตามๆกันมาหรือเพราะเคยเห็นเช่นนั้นๆ ต่อมา ฯลฯ ท่านจงเอาข้อท่ีได้เห็นได้ฟังได้ตรึก
ตรองดูด้วยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแล้วจึงค่อยเช่ือ 

๓) การท่ีจะน าเอาค าสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของ
สังคมได้มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอและมีการเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ จึงจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง
วิธีการประยุกต์พระธรรม ซึ่งเป็นอมตะอยู่แล้วมาใช้กับสภาพปัจจุบันซึ่งจะต้องมีการศึกษาและวิจัย
อย่างถ้องแท้ 

๔ ) การพัฒนาจ าเป็น ท่ีจะ ต้องใช้ทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้ นทางฝ่าย      
พระสงฆ์ก็ดี ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดี ต้องร่วมมือกันอย่างมาก มีหลายกรณีท่ีฝ่ายบ้านเมืองเพิกเฉยต่อ
ความส าคัญของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยต่อความส าคัญของการเป็นผู้น าของพระสงฆ์ใน
หมู่บ้านถ้าความร่วมมือท้ังฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสด าเนินไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ท้ัง ๒ 
เปล่ียนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญกับทุกคนถ้าทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีก็จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข๑๒  การพัฒนาท่ีแท้จริงในทางพุทธธรรมจะต้อง
เอื้ออ านวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ท่ีตนมีต่อสังคมและธรรมชาติอันตนจะต้องเกื้อกูล
ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดีโดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์พร้อมกันนั้น การ
พัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานอ านวยให้เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรมเมตตากรุณาความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และความยุติธรรม๑๓ตามพระพุทธศาสนาของการพัฒนาตรงกับค าว่า “ภาวนา” ซึ่ง
หมายถึง การท าให้เจริญงอกงาม (ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Development) หากพิจารณาจากราก
ศัพท์ ค าว่า พัฒนา มาจากภาษาบาลีว่า วัฒนะ หรือวัฒนา ค านี้ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า หรือ
ภาวะยืนยาวนาน เช่น ค าว่า อายุวัฒนะ หมายถึง ท าให้อายุยืนนาน อันหมายรวมถึงความเป็นผู้มี
สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และนอกจากนี้ ค าว่า วัฒนะ หมายถึง รกรุงรัง ไม่มี
ระเบียบเลยก็ได้ เช่น ค าว่าโลกวัฒโน หมายถึง เป็นคนรกโลกเป็นส่ิง/เป็นคนท่ีโลกไม่ต้องการอย่างไร
                                         

๑๒ป๋วย  อึ้งภากรณ์ , ศาสนธรรมกับการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง , 
๒๕๔๐), หน้า ๖๑-๖๕.   

๑๓พระไพศาล  วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง , 
๒๕๔๓), หน้า ๑๘-๑๙.  



๑๕ 

 

ก็ตามค าว่าการพัฒนาในท่ีนี้เป็นค าท่ีก าหนดให้มีคุณค่าและตามหลักการของพระพุทธศาสนาการ
พัฒนาจะต้องด าเนินไปพร้อมๆ กัน ๔ ทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรมและ/
หรือ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการพัฒนาทางด้านปัญญา นอกจากนี้
พระพุทธศาสนาพิจารณาว่าการพัฒนาเป็นกระบวนการพยายามท่ีจะด าเนินการเปล่ียนแปลงปรับปรุง
รักษาส่ิงท่ีดีให้คงอยู่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเปล่ียนแปลงฟื้นฟูและปรับปรุงท้ังตนเองและ
สังคมรอบข้างให้ ดีขึ้นและมีความหมายมากยิ่ งขึ้น  แต่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
กระบวนการพัฒนาขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นส่วนส าคัญ๑๔ 
 
ตารางที่ ๒.๒ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สมบูรณ์ สุขส าราญ, (๒๕๔๐, หน้า ๕๓.) การปรารถนาช้ีทางหลุดพ้น พระสงฆ์มีหน้าท่ีช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ให้พ้นจากความทุกข์ 
ป๋วย อึ้งภากรณ์, (๒๕๔๐, หน้า ๖๑-
๖๕.) 

การพัฒนานัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทางโลกและทางธรรม 

พระไพศาล วิสาโล, (๒๕๔๓, หน้า ๑๘-
๑๙.) 

การพัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็นพืน้ฐาน 
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และความยุติธรรม 

จ านงค์อดิวัฒนสิทธิ์, (๒๕๔๘, หน้า 
๑๑๗-๑๑๘.) 

การพัฒนาทางด้านจิตใจและการพัฒนาทางด้านปัญญา 
การพัฒนาเป็นกระบวนการพยายามท่ีจะด าเนินการ
เปล่ียนแปลง 

 
กล่ าวโดยสรุป ว่า  ห ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึ ง  เช่น ภาวนา ๔                  

อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น ล้วนเป็นการพัฒนาท้ังในส่วนของสังคมและตัวมนุษย์ แต่จะเน้นท่ีการ
พัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแล้วทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและ
เป็นการพัฒนาท่ีท าให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างแท้จริงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ทางโลกและทางธรรม 
เพราะฉะนั้น ทางฝ่าย พระสงฆ์ก็ดี ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดี ต้องร่วมมือกันอย่างมาก มีหลายกรณีท่ีฝ่าย
บ้านเมืองเพิกเฉยต่อความส าคัญของวัดในชนบทและในเมือง และเพิกเฉยต่อความส าคัญของการเป็น
ผู้น าของพระสงฆ์ในหมู่บ้าน ถ้าความร่วมมือท้ังฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสด าเนินไปด้วยดี ก็จะเป็น
ประโยชน์ท้ัง ๒ เปล่ียนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญกับทุกคน ถ้าทุก
คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาท่ีแท้จริงในทางพุทธ
ธรรม จะต้องเอื้ออ านวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ท่ีตนมีต่อสังคมและธรรมชาติ อันตน
จะต้องเกื้อกูลปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ พร้อม

                                         

๑๔จ านง  อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร , พิมพ์ครั้งที่๒ , (กรุงเทพมหานคร :
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๗-๑๑๘ 



๑๖ 

 

กันนั้น การพัฒนาจะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐาน อ านวยให้เกิดคุณค่าในทางมนุษยธรรม เมตตา กรุณา 
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และความยุติธรรม 
 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 
เมื่อกล่าวถึงผู้น า มักได้ยินค าพูดท่ีใช้เรียกแทนผู้น าไปในทิศทางท่ีต่างกัน และมีขอบเขต

ท่ีกว้างขวางตามทัศนะของผู้พบเห็น ดังนั้น เพื่อความเข้าใจความหมายเกี่ยวกับผู้น าให้ชัดเจน ผู้วิจัย
จึงได้รวบรวมแนวคิดของผู้น าจากผู้รู้ท้ังหลาย ดังต่อไปนี้ 

๑. ความหมายของผู้น า 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของผู้น า โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของผู้น า และ

แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า ได้มีผู้รู้ หรือนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
ผู้น าอาจเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นหรือไม่ได้แต่งต้ังก็ได้ ซึ่งเป็นได้ท้ังผู้น าท่ีเป็น

ทางการ (Formal leader) กับผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ (Informal leader) ลักษณะเด่นของผู้น าตาม
ความหมาย คือ จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลและบทบาทเหนือผู้อื่น ในการด าเนินงานขององค์การใด
องค์การหนึ่ง อาจมีผู้น าได้หลายคน ซึ่งผู้น าไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บริหารเสมอไป เพราะผู้บริหารเป็นผู้มี
อ านาจมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ ในหน่วยงานโดยต าแหน่ง เป็นอ านาจท่ีได้ตามกฎหมาย 
(Authority) ส่วนผู้น าจะมีอ านาจบารมี (Power) เหนือบุคคลอื่นๆ ในหน่วยงานโดยการยอมรับหรือ
การยกย่อง ดังนั้นผู้บริหารอาจเป็นคนคนเดียวกันกับผู้น า หรือคนละคนกันย่อมได้  ซึ่งถ้าเป็นคนคน
เดียวกันจะมีท้ังอ านาจตามกฎหมายและอ านาจบารมี ซึ่งจะมีผลให้การด าเนินงานในหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ๑๕ และได้ให้ความหมายของผู้น า ไว้ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ผู้น า คือ ผู้ท่ีมีอิทธิพลในทางท่ีถูกต้องต่อการกระท าของผู้อื่น 
๒. ผู้น า คือ ผู้ท่ีมีอิทธิพลในทางท่ีถูกต้องต่อการกระท าของผู้อื่นมากกว่าคนอื่น ในกลุ่มท่ี

เขาปฏิบัติงานอยู่ 
๓. ผู้น า คือ ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มเพื่อเป็นหัวหน้า 
๔. ผู้น า คือ ผู้ท่ีใช้อิทธิพลในการก าหนดเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
๕. ผู้น า คือ ผู้ซึ่งได้รับต าแหน่งในส านักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง๑๖  
มีผู้กล่าวว่า “คนบางคนเป็นหัวหน้า แต่ไม่ได้เป็นผู้น า ส่วนบางคนเป็นผู้น า แต่ไม่ได้เป็น

หัวหน้า และคนบางคน เป็นได้ท้ังหัวหน้า และเป็นท้ังผู้น า”หรือ “ฝูงคนต้องน า ฝูงสัตว์ต้องต้อน”และ 
“หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก”ค ากล่าวเหล่านี้ล้วนส่ือความถึงความหมายของค าว่า  “ผู้น า” หรือ 
“หัวหน้า”ท้ังส้ิน ท้ังยังเกี่ยวพันกับค าว่าผู้บริหารและนักบริหารท่ีมีความหมายในท านองเดียวกับ    

                                         

๑๕ เอกชัย กี่สุขพันธ์, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 
๒๕๓๐), หน้า ๒๒. 

๑๖ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๔) , 
หน้า ๙๕. 



๑๗ 

 

ค าว่า ผู้น า อีกด้วย๑๗  นอกจากนี้ผู้น ายังเป็นผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม
เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อ
การ ตัดสินใจของกลุ่มสูง  น ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายท่ีวางไว้ แม้แต่เพียง
ช้ีแนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น าท้ังนี้รวมถึงผู้น าท่ีน ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย  
เป็นบุคคลท่ีมีมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการท่ีจะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้า และบรรลุ
เป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระท าของผู้อื่น๑๘  ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าท่ีไม่เป็นทางการอยู่
เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรม
ท่ีมีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการ และอ านวยการโดย ใช้
กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กันเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย๑๙  นอกจากนี้ผู้น ายังเป็นผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือ
จุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาสติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น
มากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจของกลุ่มสูง น ากลุ่มหรือพาก ลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์
หรือสู่จุดหมายท่ีวางไว้ แม้แต่เพียงช้ีแนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น าท้ังนี้รวมถึง
ผู้น าท่ีน ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย เป็นบุคคลท่ีมีมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่าง คือ สามารถ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด ผู้น าไม่เพียงแต่ยืน
อยู่เบื้องหลังกลุ่มท่ีคอยแต่วางแผน และผลักดัน แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่ม
ปฏิบัติงาน คอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถให้บรรลุเป้าหมาย๒๐ 

ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะ
รับรู้เกี่ยวกับผู้น าท่ีไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นท่ียอมรับของสมาชิก
ในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมท่ีมีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๒๑  
ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับ
ผู้น าท่ีไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้
สมาชิกแสดงพฤติกรรมท่ีมีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการ และ

                                         
๑๗ สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สถาบันพระปกเกล้า ,(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓. 
๑๘ วิภาดา คุปตานนท์ , การจัดการและพฤติกรรมองค การ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๔), หน้า ๒๓๗.  
๑๙ น้อย สุปิงคลัด, ภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยปทุม, 

๒๕๓๗), หน้า ๔. 
๒๐ ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษย สัมพันธ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๑. 
๒๑ มัลลิกา ต้นซ้อน, พฤติกรรมองค การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๔๔), หน้า ๔๗.  



๑๘ 

 

อ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กันเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย๒๒  บุคคลท่ีมีความรู้ความ 
สามารถ กลุ่มย่อยหรือผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ก็ตาม และมีวิสัยทัศน์ เป็นนักปฏิบัติ และได้รับ
การแต่งต้ังหรือการเลือกต้ังหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า เช่น การวางแผน 
การช้ีแนะ ส่ังการ สามารถปกครอง บังคับบัญชา บริหาร ผลักดัน และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้น าอาจเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการก็ได้ ต าแหน่งของผู้น าแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน และองค์การท่ีอยู่ เช่น ผู้บริหาร  
ผู้จัดการ ประธานกรรมการผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการ นายอ าเภอ 
ก านัน เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี เป็นต้น๒๓ 

ลักษณะท่ีแสดงถึงความสามารถในการน าพา การด าเนินกิจการ การแก้ไขปรับปรุง การ
รักษาขวัญและก าลังใจของกลุ่มท าให้กลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายท่ีต้องการให้มากท่ีสุด๒๔  และยังเป็นผู้ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในหมู่คณะ ชะตากรรมของหมู่คณะว่า จะเป็นเช่นไรต่อไปนั้น ขึ้นอยู่
กับตัวผู้น าเป็นส่วนส าคัญ ผู้น ามีหลายประเภทหลายลักษณะด้วยกัน การเลือกและสร้างผู้น าท่ีดีได้
เท่านั้น จึงจะพอมีช่องทางพอมีโอกาสควบคุมสังคมได้บ้าง๒๕  นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลท่ีท าให้องค์การ
ประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลส าเร็จ โดยเป็นผู้ท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
บุคคลท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือบุคคลท่ีก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลท่ีท าให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผล
ส าเร็จ โดยเป็นผู้ท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือ
บุคคลท่ีก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๒๖ 

สรุปได้ว่า เมื่อท าความเข้าใจกับผู้น าท าให้ได้รู้ว่า ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างใดอย่าง
หนึ่งและกระท าส่ิงนั้นจนมีผู้ยอมรับในความสามารถนั้นและปฏิบัติตามเป็นไปในทางสร้างสรรค์ และ
ยังเป็นผู้เสียสละในเรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม น าความสุขและความเจริญมาสู่หมู่คณะได้ 
ผู้น านั้นต้องมีความอดทน ขยัน มีความเพียรพยายามพาหมู่ชนท าความดีโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นจนบรรลุผลส าเร็จท่ีต้ังเอาไว้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้น า ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุป
ประมวลแนวคิด จากผู้รู้ นักวิชาการเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี โดยมีหลักแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

                                         

๒๒ กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บี.เค. อินเตอร์ปรินท์, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๔-๑๕ 

๒๓ กิติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค การ, (กรุงเทพฯ : ธนการพิมพ์, ๒๕๓๙), ๗๗. 
๒๔ ถวิล ธาราโชติ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนร์สโตว์, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑๗ 
๒๕ เดโช สวนานนท์, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนร์สโตว์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๙๖. 
๒๖ เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, การวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าและพฤติกรรมผู้น า, ในประมวลสาระชุด

วิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา หน่วยที่ ๘-๙, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓๓-๒๙๔. 



๑๙ 

 

ตารางที่ ๒.๓  ความหมายเกี่ยวกับผู้น า 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ความหมายเก่ียวกับผู้น า 
เอกชัย กี่สุขพันธ์ 
(๒๕๓๐, หน้า ๒๒) 

ผู้น า คือบุคคลท่ีควบคุม หรือประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกลุ่ม 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล 
(๒๕๓๔, หน้า ๙๕)  

ผู้น า คือผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๓) 

ผู้น าแตกต่างจากหัวหน้า หรือผู้บริหาร แต่สามารถอยู่ในคนเดียวกันได้ 
ซึ่งจะมีอ านาจ อิทธิพล ให้ปฏิบัติตามค าส่ัง 

วิภาดา คุปตานนท์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๓๗)  

ผู้น า คือผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  

น้อย สุปิงคลัด 
(๒๕๓๗, หน้า๔) 

ผู้น า คือเป็นบุคคลท่ีท าให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผล
ส าเร็จ โดยเป็นผู้ท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  บุคคลท่ี
เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้น าคือบุคคลท่ีก่อให้เกิดความมั่นคงและ
ช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

กวี วงศ์พุฒ 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔-๑๕) 

ผู้น า คือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้ง หรือแต่งต้ัง 
และเป็นท่ียอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม  
สามารถท่ีจะจูงใจ ชักน าหรือช้ีน าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลัง 
เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ 

ธรรมรส โชติกุญชร 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑) 

ผู้น า คือบุคคลท่ี ต้องเป็น ผู้ท่ีอยู่ เบื้องหน้า และเบื้องหลัง คอย
ช่วยเหลือสมาชิก หรือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

มัลลิกา ต้นซ้อน 
(๒๕๔๔, หน้า ๔๗) 

ผู้น า เป็นผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม มี
โอกาสติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อ       
การตัดสินใจของกลุ่มสูง  น ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่
จุดหมายท่ีวางไว้ 

ถวิล ธาราโชติ 
(๒๕๓๒, หน้า ๑๑๗) 

ผู้น า คือบุคคลท่ีต้องน าพา ด าเนินกิจการ แก้ไขปรับปรุง และให้ขวัญ
ก าลังใจสมาชิกในกลุ่ม เพื่อท่ีจะให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ 

เดโช สวนานนท์ 
(๒๕๒๕, หน้า ๑๙๖) 

ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มท่ีคอยแต่วางแผน และผลักดัน 
แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงาน คอย
ช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถให้บรรลุ
เป้าหมาย 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 
(๒๕๓๖, หน้า ๒๓๓-๒๙๔) 

ผู้น า คือบุคคลท่ีท าให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผล
ส าเร็จ โดยเป็นผู้ท่ีมีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลท่ี
เป็นผู้บังคับบัญชา และให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายส าเร็จ 

 
 



๒๐ 

 

๒. คุณลักษณะของผู้น า 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย

ของคุณลักษณะของผู้น า และแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า ได้มีผู้รู้ หรือนักวิชาการได้ให้
แนวคิดไว้ดังนี้ 

มนุษย์แต่ละคนเกิดมาย่อมมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ผู้บริหารก็เช่นกัน
องค์การใดมีผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีพร้อม ย่อมจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ คุณลักษณะของ
ผู้บริหารจะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆ ๒๗  ส าหรับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวคุณสมบัติของผู้น า
ท่ีดีนั้นมีคุณสมบัติภายในตัวของผู้น า คือ ๑) รู้หลักของสัปปุริสธรรม มีการรู้หลักการเหตุผล ๒) มี
สติปัญญา ไม่ประมาท ๓) ต่ืนตัว ทันต่อเหตุการณ์ ๔) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล๕) เป็นคนเข้มแข็ง และ
คุณสมบัติภายนอก ในการท่ีจะประสานคนและงานเข้าด้วยกัน คือ ๑) มีความรู้ ความสามารถ ๒) มี
พรหมวิหารธรรม ๓) หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ๔) น่ารัก น่าเคารพ ๕) เป็นธรรมาธิปไตย ๖) 
ฉลาดในการพูด ๗) ไม่ล าเอียง๒๘  นอกจากนี้ลักษณะท่ีผู้น าจะต้องมีคือ ๑) ความฉลาดรอบรู้ สามารถ
เห็นเหตุการณ์ได้เร็วกว่า  และสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ได้ ๒) มีความกระตือรือร้น ๓) 
สนใจส่ิงภายนอกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา ๔) สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ๕) มีความอยากรู้
อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ๖) มีความจ าดี ๗) มีความโอบอ้อมอารี เอาใจเขามาใส่ใจเรา ๘) ไว้
เนื้อเช่ือใจได้ ๙) มีความสามารถจูงใจให้เห็นตามด้วย ๑๐) ท าตัวเป็นตัวอย่าง ๑๑) มีความสามารถในการ
ส่ือสาร และ ๑๒) มีความยุติธรรม๒๙ 

ลักษณะของผู้น า คือ เป็นผู้มีลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น ร่วมท างานและ
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ เป็นบุคคลท่ีมีน้ าเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย มี
อารมณ์มั่นคง มีความเข้มแข็งแต่ถ่อมตน มีกิริยามารยาทเป็นท่ียอมรับของสังคม มีการแต่งกาย
สอดคล้องกับกาลเทศะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลง ยึดระบบคุณธรรม
เป็นท่ีต้ัง ซื่อสัตย์ อดทน อดกล้ัน รับท้ังผิดและชอบ เสียสละ เป็นคนดีของสังคม๓๐ คุณสมบัติของผู้น าท่ี
ดีต้องมี ๘ ประการ คือ ๑) ไว้วางใจ ไม่หวงอ านาจ ๒) หยั่งรู้แล้วเตรียมพร้อม ๓) รู้จักตัวเอง  ๔) มีจิต
นาการและการจูงใจ ๕) ประพฤติส่ิงท่ีน่านับถือ ๖) เช่ือมั่นและรับฟัง ๗) รู้จักปรับตัว และยืดหยุ่น ๘) 
ยอมรับท้ังความผิดพลาด และความถูกต้อ 

                                         

๒๗ ประคอง รัศมีแก้ว, คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่ มีคุณภาพ, วิทยานิพนธ  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑), หน้า 
๑๔. 

๒๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หน้า 
๑๐-๓๐. 

๒๙ วิรัญญ์ บิดรวัฒนา และคณะ, ผู้น าแห่งโลกอนาคตการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ, (กรุงเทพ- 
มหานคร : อัลฟ่ามีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕-๒๖. 

๓๐ ธีระ รุญเจริญ, ผู้บริหารศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพื่อการปฎิรูปการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร 
: เยลโล่การพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓-๑๕. 



๒๑ 

 

คุณสมบัติท้ัง ๘ ประการนี้ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้น าต้องมีอยู่ในตน จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้น าท่ี
ดีได้๓๑ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) คุณลักษณะพื้นฐาน ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ ความรู้ความสามารถในด้านการสารสนเทศและความรู้ทางวิชาชีพ    ๒) 
คุณลักษณะ เฉพาะ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว คือ ภาวะผู้น า ความรู้เท่าทันสถานการณ์  ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการวิเคราะห์  ปัญหาการควบคุมอารมณ์  พฤติกรรมกล้าเส่ียง  การเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมและการมีวิสัยทัศน์ ๓) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความรู้สึกไว
ต่อบุคคลอื่น และความใฝ่รู้๓๒    

งานขององค์การจะก้าวหน้าอย่างไรอยู่ท่ีตัวผู้น าเป็นส าคัญ ผู้น าจะต้องเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
มากกว่าคนอื่น แก้ปัญหาต่างๆ ได้ สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
สอดคล้องตามสถานการณ์ ดังนั้น องค์การใดท่ีต้องการประสบความส าเร็จ ต้องมีผู้บริหาร หรือผู้จัดการ
ท่ีมีลักษณะเป็นผู้น า ดังนี้  

๑) ต้องมีความฉลาด ผู้น าจะต้องมีระดับความรู้และสติปัญญาโดยเฉล่ีย สูงกว่าบุคคลท่ีให้
เขาเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา บุคคลท่ีฉลาดเท่านั้นท่ีจะสามารถ
จัดการกับปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆ ได้ 

๒) ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง คือ จะต้องมีความสนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตัวอย่าง
กว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพต่างๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือส าเร็จ 
ผู้น าจะต้องมีความอดทนต่อความคับข้องใจต่างๆ พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้านสังคม หรือต่อต้านคน
อื่นให้เหลือน้อยท่ีสุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนเช่ือมั่นในตนเอง และนับถือตนเอง 

๓) ต้องมีแรงจูงใจภายใน  ผู้น าจะต้องมีแรงขับท่ีจะท าอะไรให้เด่น ให้ส าเร็จอยู่เรื่อย ๆ เมื่อ
ท าส่ิงหนึ่งส าเร็จก็ต้องการท่ีจะท าส่ิงอื่นต่อไป เมื่อท าส่ิงใดส าเร็จก็จะกลายเป็นแรงจูงใจท้าทายให้ท าส่ิง
อื่นให้ส าเร็จต่อไป ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงเพราะความรับผิดชอบจะเป็นบันไดท่ีท าให้เขามี
โอกาสประสบความส าเร็จ  

๔) ต้องมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยู่
เสมอว่า งานท่ีส าเร็จนั้นมีคนอื่นช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดังนั้นเขาจะต้องพัฒนาความเข้าใจ และทักษะ
ทางสังคมท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่น ผู้น าจะต้องให้ความนับถือผู้อื่นและจ าต้องระลึกอยู่ เสมอว่า 
ความส าเร็จในการเป็นผู้น านั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับผู้อื่น และการติดต่อกับบุคคลอื่นในฐานะท่ีเขา
เป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานเท่านั้น ผู้น าจะต้องยอมรับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของคนอื่น และมีความสนใจร่วมกับผู้อื่น๓๓ 

สรุปได้ว่า ผู้น า หมายความถึงบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็น
หัวหน้าผู้ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

                                         

๓๑ สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๓๘), หน้า ๑๖-๑๘. 

๓๒ สุรศักด์ิ ปาเฮ, สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, วารสารข้าราชการครู ๒๑, ๑ (ตุลาคม 
–พฤศจิกายน, ๒๕๔๓), หน้า ๒๗-๓๓.  

๓๓ อรุณ รักธรรม, การพัฒนาองค การเพื่อการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๒), หน้า ๒๐๐-๒๐๔. 



๒๒ 

 

ไปในทางดีหรือช่ัวได้ โดยใช้ระบบกระบวนการติดต่อซึ่งกัน และกันในอันท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย และ
ความสามารถท่ีจะชักจูงผู้อื่นให้ความร่วมมือร่วมใจกับตน ด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้ ดังนั้น 
การเป็นผู้น าจึงเป็นศิลปะของการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคน และน าคนแต่ละคนไปโดยท่ีคนเหล่านั้นมีความ
เช่ืออย่างเต็มใจ มีความมั่นใจในตัวผู้น า มีความเคารพนับถือ และให้ความร่วมมือกับผู้น าด้วยความจริงใจ 
เพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี ในปัจจุบันเรามักจะมุ่งท่ีตัวผู้น าท่ีสามารถชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินงานไปพร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
สรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๔ คุณลักษณะของผู้น า 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
ประคอง รัศมีแก้ว 
(๒๕๕๑, หน้า ๑๔) 

แต่ละคนย่อมมีความสามารถ และคุณสมบัติท่ีต่างกัน องค์การใดท่ีมี
ผู้บริหารท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีพร้อมก็จะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๖, หน้า ๓๐) 

หลักธรรมท่ีเป็นคุณสมบัติของผู้น าท่ีจะต้องมี ซึ่งคุณสมบัติของผู้น านั้น
จะมีอยู่ ๒ แบบ คือ คุณสมบัติภายในตัวของผู้น า และ คุณสมบัติ
ภายนอกของผู้น า 

วิรัญญ์ บิดรวัฒนา  
และคณะ 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๕-๒๖) 

ลักษณะของผู้น าท่ีต้องมี คือ ๑) ความฉลาดรอบรู้ สามารถเห็นเหตุการณ์
ได้เร็วกว่าและสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ได้ 
๒) มีความกระตือรือร้น  
๓) สนใจส่ิงภายนอกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา  
๔) สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้  
๕) มีความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ  
๖) มีความจ าดี  
๗) มีความโอบอ้อมอารี เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
๘) ไว้เนื้อเช่ือใจได้  มีความยุติธรรม 
๙) มีความสามารถจูงใจให้เห็นตามด้วย  
๑๐) ท าตัวเป็นตัวอย่าง  
๑๑) มีความสามารถในการส่ือสาร 

ธีระ รุญเจริญ 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๓-๑๕) 

ลักษณะผู้น า คือ ๑. เป็นผู้มีลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น ร่วม
ท างานและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์    
๒. มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ เป็นบุคคลท่ีมีน้ าเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย 
มีอารมณ์มั่นคง  มีความเข้มแข็งแต่ถ่อมตน 
๓. มีกิริยามารยาทเป็นท่ียอมรับของสังคม มีกาลเทศะ   
๔. มีคุณธรรมจริยธรรม  



๒๓ 

 

ตารางที่ ๒.๔ คุณลักษณะของผู้น า (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
 ๕. มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลง ยึดระบบคุณธรรมเป็นท่ีต้ัง 

รับท้ังผิดและชอบ เสียสละ เป็นคนดีของสังคม 
สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๓๘, หน้า ๑๖-๑๘) 

ลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกับกลุ่ม หรือบุคคลอื่น ต้องเข้าใจ
ธรรมชาติมนุษย์ มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ การใช้ภาษา ลักษณะการพูด
น่าเช่ือถือ ร่วมถึงการแต่งกาย และวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๗-๓๓) 

คุณลักษณะของผู้น า แบ่งออกเปน็ ๓  คุณลักษณะ คือ  
๑) คุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ และ
ความรู้ทางวิชาชีพ   
๒) คุณลักษณะเฉพาะ ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว ความรู้เท่าทัน
สถานการณ์  ทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะห์ การควบคุมอารมณ์  
พฤติกรรมกล้าเส่ียง  การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการมีวิสัยทัศน์    
๓) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความรู้สึกไว
ต่อบุคคลอื่น และความใฝ่รู้ 

อรุณ รักธรรม 
(๒ ๕ ๔ ๒ , ห น้ า  ๒ ๐ ๐ -
๒๐๔) 

๑) ต้องมีความฉลาด 
๒) ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคม และใจกว้าง 
๓) ต้องมีแรงจูงใจภายใน 
๔) ต้องมีเจตคติท่ีดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 
๒.๒.๒  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าส าหรับบุคคลโดยท่ัว ไปจะมองเห็นภาพของการกระท า

และอ านาจของผู้น าในกระบวนการทางสังคมเช่นผู้น าทางทหารผู้น าทางการเมืองหรือบุคลิกท่ีพิเศษ
ของบุคคลท่ีตนได้พบเห็นแต่ความเป็นจริงแล้วภาวะผู้น าไม่ใช่บุคคลจะมีลักษณะเช่นนี้เสมอไปดังนั้น
เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายของภาวะผู้น าจากผู้รู้ ท้ังหลาย ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น าเป็นส่ิงท่ีนักบริหารยุคใหม่ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะเช่ือว่าผู้น า  

แตกต่างจากผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เพราะผู้น าคือบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในกลุ่มมีความสามารถใน
การน าหรือประสานการท างานของสมาชิกให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆจนประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม๓๔  ในองค์กรหน่วยงานต่างๆ ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดต่อความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการบังคับบัญชา มอบหมายงานในก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรผู้น าจ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ผู้น าท่ี

                                         

๓๔ ฉันทนา จันทร์บรรจง , จิตวิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บุญรอดเปเปอร์ , 
๒๕๔๒),หน้า ๑๖๓.  



๒๔ 

 

ดีต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีน้ าใจโอบอ้อมอารี มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีจิตสาธารณะ หรือมี
จิตเมตตาเป็นกุศลมีการวางตัวที่เหมาะสม ท าอย่างไรหรือมีวิธีการน าอย่างไรจึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ จนประสบผลส าเร็จ 

ภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญต่อการบริหารองค์การ และการแข่งขันทางธุรกิจมาก 
นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น ากันเป็นจ านวนมาก จนก่อเกิดเป็นทฤษฎีท่ีคิด  
และมองในมุมท่ีแตกต่างกันมากมาย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มทฤษฎีท่ีส าคัญเป็นกลุ่มๆ ดังนี้  คือ 

๒.๑) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories of Leadership) 
ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐-๑๙๔๐ เป็นระยะเริ่มแรกของการ ศึกษาท่ีมี

ความเช่ือว่าภาวะผู้น าเป็นส่ิงท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งตรวจสอบหาคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกันระหว่างผู้น าและผู้ตาม หรือระหว่างผู้น าท่ีมีประสิทธิผลกับท่ีไม่มีประสิทธิผลในตัวแปรท้ัง
กายภาพและจิตวิทยา โดยเช่ือว่าลักษณะพิเศษบางอย่างท่ีปรากฏในตัวผู้น า ซึ่งมีผลท าให้ผู้น ามี
ลักษณะแตกต่างจากผู้ตาม หรือท าให้ผู้น าแต่ละคนมีประสิทธิผลแตกต่างกันไป ทฤษฎีลักษณะผู้น าได้
แนวทางศึกษามาจากทฤษฎีมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ ซึ่งถือว่าผู้น าเป็นมาแต่
ก าเนิด สร้างกันไม่ได้ ดังนั้น ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถเหนือคนธรรมดา 

สต๊อกดิล (Stogdill)๓๕ ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น ากว่า ๑๖๓ 
เรื่องจนท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของผู้น าท่ีดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๖ ด้าน คือ                             

๑. ลักษณะทางกาย ได้แก่ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
๒. ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ มีการศึกษาดี  สถานะทางสังคมท่ีดี 
๓. สติปัญญา ได้แก่มีสติปัญญาสูงมีการตัดสินใจดีมีทักษะในการส่ือความหมาย และการ

พูด 
๔ . บุคลิกภาพ ได้แก่ มีความต่ืนตัวอยู่ เสมอ  ควบคุมอารมณ์ได้  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
๕ . ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่  มีความปรารถนาท่ีจะท าให้ ดีท่ี สุด มีความ

รับผิดชอบ  ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และมุ่งงาน 
๖. ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ปรารถนาท่ีจะร่วมมือในการท างานกับคนอื่นๆ มีเกียรติเป็น

ท่ียอมรับของบุคคลอื่น เข้าสังคมเก่ง และเฉลียวฉลาด 
ตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ได้แก่  
๑) งานของผู้น า งานท่ีผู้น าจ าเป็นต้องมี ๙ อย่าง ได้แก่ มีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม 

มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริหารจัดการ มีความสามารถใน
การปฏิบัติการ สามารถอธิบายได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

                                         

๓๕ Stogdill Ralph M., Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research, 
(New York : McGraw-Hill, 1974), pp. 95-96. 

 



๒๕ 

 

๒) ปฏิสัมพันธ์ของผู้น า เช่ือว่าผู้น าต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอื่นหรือมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่นๆเพื่อท่ีสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคล และผู้น าต้องมีความ
เป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผู้ตามมีความแข็งแกร่ง และสามารถยืนอยู่ด้วน
ตนเองอย่างอิสระทฤษฎีนี้พบว่า ไม่มีคุณลักษณะท่ีแน่นอนหรือช้ีชัดของผู้น า เพราะผู้น าอาจไม่แสดง
ลักษณะเหล่านี้ออกมา คุณลักษณะของผู้น า หมายถึง มองเห็นความส าคัญของคุณสมบัติของผู้น า 
เช่น ทักษะ บุคลิกภาพ รูปร่างหรือลักษณะทางกายภาพ เช่ือว่าบุคคลเป็นผู้น าโดยก าเนิด ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าแบบนี้ แบ่งคุณลักษณะ เป็น ๓ ประเภท คือ   

๑. ลักษณะบุคลิกภาพ ได้แก่ ลักษณะเด่นในเรื่องการก้าวร้าวหรือความนุ่มนวล จิตใจ 
ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นอิสระ การควบคุมและความสมดุลของอารมณ์   สติปัญญา 
ความเช่ือมั่นในตนเอง 

๒. ความสามารถ ความมีจริยธรรม สติปัญญา ความรู้ ความสามารถในการพูด การ
ตัดสินใจ 

๓. ทักษะทางสังคม ความสามารถในการบริหารงานความสามารถในการรวบรวมสมาชิก
ในการท ากิจกรรม ทักษะทางสังคม ความมีเกียรติ และการเป็นบุคคลท่ีกว้างขวางเป็นท่ียอมรับ การ
ใช้วิธีการทางการทูตหรือเทคนิคท่ีให้คนยอมรับ คล้อยตาม การมีส่วนร่วม 

คุณลักษณะผู้น า เป็นเครื่องช้ีอันหนึ่งท่ีจะท าให้ทราบค่าของผู้น าแต่ละคนว่าดีหรือไม่ดี
เพียงใด ซึ่งสามารถท่ีจะพัฒนาได้ ผู้น าท่ีประสบผลส าเร็จ คือ ผู้น าท่ีหมั่นส ารวจตนเองอยู่เสมอว่าตนมี
จุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใด เพราะคุณลักษณะผู้น าเป็นส่ิงส าคัญอันหนึ่งท่ีจะผูกใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
ความศรัทธาและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่า คุณลักษณะ
ความเป็นผู้น า ได้แก่ ๑) การมีความรับผิดชอบ ๒) มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ๓) มีความ
แข็งแรง ๔) มีความเพียรพยายาม ๕) รู้จักเส่ียง ๖) มีความคิดริเริ่ม ๗) มีความเช่ือมั่นในตนเอง ๘) มี
ความสามารถท่ีจะจัดการกับความเครียด ๙) มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอื่น ๑๐) มี
ความสามารถท่ีจะประสานพลังท้ังหลายเพื่อการท างานให้ส าเร็จ๓๖ นอกจากนี้คุณลักษณะความเป็น
ผู้น า ควรต้องมี ๖ ประการ ได้แก่๓๗ 

๑. คุณลักษณะทางกายภาพ โดยจะต้องเป็นผู้ท่ีแข็งแรง ร่างกายสง่างาม 
๒. ภูมิหลังทางสังคม อันได้แก่ การมีความรู้ และสภาพทางสังคมท่ีดี 
๓. สติปัญญา มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจท่ีดีและมีทักษะในการส่ือความหมายและการ

พูด 
๔. บุคลิกภาพ ต้องเป็นผู้ท่ีกระตือรือร้น ต่ืนตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และความเช่ือมั่นในตนเอง 

                                         

๓๖ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ , พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๓๘), หน้า ๔๖. 

๓๗ Marshall, Sashkin & Molly G. Sashkin., Leadership that Matters : The Critical 
Factors for Making a Difference in People’s lives and Organizations’ Success, (San Francisco 
CA. : Berrett-Koehler, 2003), p. 114. 



๒๖ 

 

๕. ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ผู้น า ควรมีความปรารถนาท่ีจะท า ให้ดีท่ีสุด มีความ
รับผิดชอบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมุ่งท่ีงาน 

๖. ลักษณะทางสังคม ผู้น าจะต้องเป็นผู้ท่ีปรารถนาจะร่วมมือกับคนอื่น มีเกียรติเป็นท่ี
ยอมรับของสมาชิก และคนอื่นๆ เข้าสังคมได้เก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการเข้าสังคม 

คุณลักษณะเด่นของผู้น าท่ีสอดคล้องกับความเป็นผู้น าในฐานะผู้ใช้ความสามารถของตน
ให้ผู้อื่นปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมายนั้นตรงตามสมมติฐานได้แก่ ความเฉลียวฉลาด ความรู้สึกไว้ใน
การรับรู้ต่อความต้องการของผู้อื่น ความเข้าใจในงาน ความคิดริเริ่ม ความอดทนต่อการแก้ปัญหา
ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ต้องการแสวงหางานรับผิดชอบ และต้องการอยู่ในฐานะท่ีมีอ านาจและ
การควบคุม อย่างไรก็ตามความจ าเป็นต้องใช้คุณลักษณะแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ ซึ่งคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิผลของผู้น าและมีทักษะใหม่ๆบางประการท่ี
เพิ่มข้ึน ดังต่อไปนี้๓๘ 

คุณลักษณะและทักษะท่ีแยกผู้น าจากผู้ท่ีไม่ใช่ผู้น า 
ด้านคุณลักษณะ เช่น ๑. ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ๒. รับรู้ ไวต่อ

สภาพแวดล้อมทางสังคม ๓. มีความทะเยอทะยานมุ่งความส าเร็จ ๔. มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ๕. 
ให้ความร่วมมือ ๖. ตัดสินใจดี ๗. สามารถพึ่งพาอาศัย ๘. ต้องการมีอ านาจเหนือและมีแรงจูงใจด้าน
อ านาจ ๙. มีพลังหรือมีระดับความกระตือรือร้นสูง ๑๐. มีความมุมานะ พยายามอย่างต่อเนื่อง ๑๑. มี
ความมั่นใจในตนเอง ๑๒. สามารถทนต่อภาวะความเครียด ๑๓. เต็มใจแสวงหางานรับผิดชอบ    

ด้านทักษะ เช่น ๑. เฉลียวฉลาด มีสติปัญญา ๒. มีทักษะด้านมโนทัศน์ ๓. มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ๔. มีความนุ่มนวล และมีอัธยาศัยดี ๕. มีความคล่องแคล่วด้านการพูด ๖. มีความ
รอบรู้เกี่ยวกับงาน ๗. มีความสามารถจัดองค์การ หรือ ความสามารถด้านบริหาร ๘. มีความสามารถ
ในการชักชวน ๙. มีทักษะทางสังคม๓๙  

นอกจากนี้ประเภทของคุณลักษณะด้านการจูงใจท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จในต าแหน่ง
บริหารส าคัญขององค์การท่ีมีสายงานบังคับบัญชาแบบราชการขนาดใหญ่ โดยท าการวัดแรงจูงใจใน
การบริหาร ผลปรากฏว่า ในองค์การขนาดใหญ่ จะมีแรงจูงใจในการบริหารมีผลเชิงบวกต่อการ
คาดหมายความเติบโตก้าวหน้าในต าแหน่งบริหาร แต่ในองค์การขนาดเล็กพบว่าแรงจูงใจไม่เป็น
ประโยชน์ต่อต่อความคาดหมายด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ๔๐ แรงจูงใจด้านบริหาร 
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมขององค์กรขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยลักษณะท่ีมุ่งความต้องการความ
ต้องการด้านอ านาจสูง มีความต้องการมุ่งความส าเร็จในระดับปานกลาง และมีความต้องการด้าน
ความรักใคร่ผูกพันในระดับต่ า อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความ

                                         

๓๘ Bass, M.B. and Stogdill, Handbook of Leadership : Theory Research and 
Managerial Application, 3rd ed. (New York : Free press, 1990), pp. 225-235. 

๓๙ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร และศิลป์ สู่ความเป็นผู้น าที่
สมบูรณ , (กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๓-๑๐๔. 

๔๐ มินเนอร์ (Miner), อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร และศิลป์
สู่ความเป็นผู้น าที่สมบูรณ , (กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๙. 



๒๗ 

 

เจริญก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของผู้น านั้นไม่ชัดเจนนัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์การและ
ต าแหน่งบริหาร๔๑   

คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ และการจูงใจท่ีมีประสิทธิผล โดยพัฒนาเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ขึ้นมาเพื่อวัดคุณลักษณะของผู้น า ๑๓ ด้าน พบว่าคุณลักษณะ ๖ ด้านต่อไปนี้ท่ีมีนัยส าคัญสูงสุด ๑. 
ความสามารถในการบังคับบัญชา ๒. ความต้องการความส าเร็จในอาชีพ ๓. สติปัญญา ๔. ความ
เด็ดขาด ๕.ความมั่นใจในตนเอง ๖.ความคิดริเริ่ม๔๒ มี คุณลักษณะด้านการบริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จสูง ๘ ประการ ดังนี้ ๑. เป็นผู้ท่ีมีพลังสูงและทนต่อความเครียดได้ดี ๒. มีความมั่นใจใน
ตนเอง ๓. มีความเช่ือมั่นต่อความสามารถของตนเอง ๔. มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ๕. เป็นผู้ท่ีมีความ
ซื่อสัตย์ ยึดถือคุณธรรม ๖. มีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม ๗. ต้องการประสบความส าเร็จใน
ระดับสูงปานกลาง ๘. ต้องการได้ความรักความผูกพันจากผู้อื่นในระดับต่ า๔๓ 

คอตเตอร์  (Kotter) ได้ท าการวิ จัยในทางลึกด้าน คุณ ลักษณะเด่นของผู้น า ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และได้สรุปคุณลักษณะท่ีส าคัญดังนี้คือ   

๑. ลักษณะด้านแรงจูงใจ เช่น ชอบอ านาจ ชอบความส าเร็จ มีความทะเยอทะยาน 
๒. ลักษณะทางด้านอารมณ์ เข่น มีความมั่นคงทางอารมณ์ มองโลกในแง่ดี  
๓. ลักษณะด้านความคิด เช่น ฉลาดกว่าบุคคลท่ัวไป มีความสามารถในการวิเคราะห์มี

ความสามารถในการหยั่งรู้ 
๔. ลักษณะด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น มีรูปลักษณ์ดีและดึงดูดใจผู้พบเห็น มองผลประโยชน์

ขององค์การในมุมกว้าง 
๕. ลักษณะด้านความรู้ เช่น มีความรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีตนปฏิบัติ มีความรู้เกี่ยวกับองค์การตน 
๖. ลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เช่น สามารถร่วมมือกับบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การ                                       
สามารถร่วมมือกับบุคคลท่ีอยู่ในองค์กรประเภทเดียวกัน๔๔ 
คุณลักษณะเด่นของผู้น าทางการศึกษาควรจะมีลักษณะดังนี้ 
๑. ผู้น าทางการศึกษาควรเป็นคนท่ีเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรู้สึกไวต่อความต้องการ

หรืออารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม ผู้น าควรมองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคน ท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความคิด มีความ
ต้องการส่วนตนด้วย 

๒. ผู้น าทางการศึกษาควรเป็นคนท่ีมีความกระฉับกระเฉง กระท าตนให้สมาชิกเห็นว่า
เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มีความต่ืนตัว แจ่มใส ร่าเริง 

                                         

๔๑ แมคคิลแลนด์  (Mc Clelland)  และคณะ, อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ : ศาสตร และศิลป์สู่ความเป็นผู้น าที่สมบูรณ , (กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๕-
๑๐๗. 

๔๒ ไกท์เชลลี (Ghiselli), อ้างใน สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค การ, (กรุงเทพ-      
มหานคร : ผู้จัดการ, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖๔. 

๔๓ Yukl, G., Leadership in Organizations, 4th ed., (New Jersey : Prentice-Hall, 1998),  
pp. 45-54. 

๔๔ Kotter, J.P., A force for Change : How Leadership Differs from Managemen, 
(New York : Free Press, 1990), pp. 11-20. 



๒๘ 

 

๓. ผู้น าทางการศึกษาควรได้รับการยอมรับจากสมาชิกว่า เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง
พฤติกรรมของผู้น าจะ ต้องสอดคล้อง กับ เกณฑ์ เฉ ล่ียของก ลุ่ม มีความคิดไม่ ต่างหรือห่าง              
จากกลุ่มมากนัก 

๔. ผู้น าทางการศึกษาควรจะเป็นท่ีพึ่งของสมาชิก ครู นักเรียน คนงาน ภารโรงต่าง
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับปัญหา 

๕. ผู้น าทางการศึกษาควรจะเป็นผู้ท่ีควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจ าเป็นต้องเผชิญกับความตึงเครียด วิตกกังวล ก้าวร้าว ผู้น าจึงจ าเป็นต้องควบคุมอารมณ์
ของตนให้อยู่ 

๖. ผู้น าทางการศึกษาควรเป็นคนท่ีมีสติปัญญา เนื่องจากในสถานศึกษาต่างๆ คณะครู
เป็นผู้มีปัญญา ดังนั้นผู้น าของผู้มีปัญญาจ าเป็นต้องมีปัญญาด้วย และผู้น าทางการศึกษาควรเป็นผู้มี
ความรอบรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี 

๗. ผู้น าทางการศึกษาควรจะสนใจในบทบาทการเป็นผู้น าของตนเอง จ าเป็นต้องรู้จัก
บทบาทของตนเป็นอย่างดี จ าเป็นต้องรับผิดชอบ ถ้าหากผู้น าทางการศึกษามิได้แสดงบทบาทของตน
อย่างเหมาะสมความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาก็เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ยาก๔๕  

คุณลักษณะของผู้น าท่ีมีประสิทธิผลท่ีน่าสนใจดังนี้ คือ 
ก) คุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้น าท่ีมีประสิทธิผล  
๑. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ัวไป ประกอบด้วย 
- ความเช่ือมั่นในตนเอง     - การสร้างความไว้วางใจ 
- ลักษณะเด่น                 - เป็นคนกล้าแสดงออก 
- การเป็นคนท่ีมีการแสดงออกที่เหมาะสม    
- ความมั่นคงทางอารมณ์     - มีอารมณ์ขัน       
- ความกระตือรือร้น           - ความเป็นคนดูอบอุ่น และมีความเอื้ออารี   
- มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด 
- การรับรู้ตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการท างาน 
๒. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับงาน ประกอบด้วย 
- ความคิดริเริ่ม               
- มีความเข้าใจอารมณ์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
- สภาพการควบคุมภายในตนเอง   
- ความกล้าหาญ 
- การสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม 
- ความสามารถในการยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว 
ข) แรงจูงใจของภาวะผู้น า     
๑. แรงจูงใจด้านอ านาจ 
๒. แรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้ประสบความส าเร็จ 

                                         

๔๕ Doll, K., Human  Relation  at  Work, (New York : McGraw - Hill Book, 1973), p. 4. 
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๓. ยึดมั่นในจริยธรรมการท างาน 
๔. ความมุ่งมั่น 
ค) ปัจจัยด้านสติปัญญาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
๑. ทฤษฏีความสามารถด้านสติปัญญา และทฤษฏีความรู้ความเข้าใจ 
๒. ความรู้ด้านธุรกิจ 
๓. ความคิดสร้างสรรค์ 
๔. ความสามารถหยั่งลึกถึงบุคคลและสถานการณ์ 
๕. การมองการณ์ไกล 
๖. การเปิดรับต่อประสบการณ์ 
ง) อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของภาวะผู้น า๔๖ 
คุณลักษณะผู้น าท่ัวไปของผู้น าโดยสรุปดังนี้ คือ  
๑. คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง น้ าหนัก รูปร่าง หน้าตา และพลังงาน 
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น ลักษณะเด่น ความเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว หรือ

ความเป็นผู้ริเริ่มอยู่เสมอ เป็นต้น 
๓. ทักษะและความสามารถ เช่น สติปัญญา ความสามารถทางเทคนิคเป็นต้น 
๔. ลักษณะเด่นทางสังคม เช่น คนเข้าสังคมเก่ง มีสถานภาพสูงทางเศรษฐกิจ และสังคม 

เป็นต้น๔๗ 
ถึงแม้ว่าการศึกษาการเป็นผู้น าโดยศึกษาคุณลักษณะของผู้น าโดยอาศัยทฤษฏีผู้ยิ่งใหญ่ 

หรือทฤษฏีคุณลักษณะของผู้น า  จะให้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้น าของ
บุคคลแต่ก็มีข้อโต้แย้งอยู่หลายประการ เช่น 

๑. ในการศึกษานั้นไม่สามารถแยกคุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น ากับลักษณะท่ี
ส าคัญส าหรับด ารงต าแหน่งการเป็นผู้น า 

๒. ไม่สามารถจะบ่งช้ีได้ว่าคุณลักษณะใดส าคัญอย่างไร คุณลักษณะต่าง ๆเหล่านี้
คุณลักษณะใดส าคัญกว่ากัน 

๓. คุณลักษณะแต่ละอย่างไม่สามารถแยกจากกันได้เด่นชัดเช่นผู้น าต้องตักสินใจดี แต่
ประสบการณ์และการศึกษาอบรมก็เป็นส่วนช่วยอย่างส าคัญในการตัดสินใจ 

๔. ผู้น าท่ีมีคุณลักษณะต่างกันแต่ประสบความส าเร็จเหมือนกันก็ได้ ในทางกลับกันผู้น าท่ี
มีคุณลักษณะเหมือนกันแต่ประสบความส าเร็จต่างกันก็ได้ 

๕. คุณลักษณะของผู้น าท่ีประสบความส าเร็จอาจมีคุณลักษระต่างกันมาก เช่น เซอร์วินส
ตัน เชอร์ชิล มีลักษณะอ้วนใหญ่ พุงพุ้ย อับราฮัม ลินคอล์นมีลักษณะผอมสูง นโปเลียนมีลักษณะเต้ีย
เป็นต้น 

                                         

๔๖ DuBrin J. Andrew, Leadership Research Findings, Practice and Skills, (Boston : 
Houghton Mifflin Company, 1995), pp. 53-54. 

๔๗ นิตย์ สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า : พลังขับเคลื่อนองค กรสู่ความเป็นเลิศ, (กรุงเทพมหานคร : อินโน
กราฟฟิกส์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๓-๓๔. 



๓๐ 

 

๖. แม้นจะมีแนวโน้มว่าผู้น าจะมีสติปัญญาสูงกว่าบุคคลอื่น แต่คนท่ีมีสติปัญญาสูง ๆ 
เป็นผู้น าไม่ได้ก็มี 

๗. บุคคลจะเป็นผู้น าหรือไม่ใช่ผู้น าเพราะมีต าแหน่งหรือมีคุณลักษณะพิเศษแต่บุคคลเป็น
ผู้น าเพราะการยอมรับของสมาชิก 

นักวิจัยในยุคเริ่มแรกๆ พยายามศึกษาคุณลักษณะของผู้น าด้วยการตรวจวัดคุณลักษณะ
เด่นในด้านต่างๆ ทางกายภาพ ได้แก่คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ความสามารถของบุคคลท่ีเช่ือว่า
จ าเป็นส าหรับผู้น า ได้มีผลงานวิจัยนับร้อยเรื่องแต่พบว่าไม่มีคุณลักษณะหนึ่งเพียงอย่างเดียวท่ี
สามารถก่อให้เกิดความมีประสิทธิผลของผู้น า  

ผลงานวิจัยในยุคแรก ไม่อาจได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่างๆ ท่ี
ประกอบข้ึนเป็นบุคลิกภาพ และพฤติกรรมได้มากนัก รวมท้ังไม่อธิบายสถานการณ์ท่ีท าให้คุณลักษณะ
และทักษะมีประสิทธิภาพต่อผู้น า ส่วนผลงานวิจัยในช่วงหลัง สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจนขึ้นว่าคุณลักษณะ
ใดท่ีเหมาะสม และสอดคล้องต่อประสิทธิผลของผู้น า และมีการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัด
คุณลักษณะมากขึ้น คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพบางอย่างพบว่ามีความส าคัญและสอดคล้องกับ
ประสิทธิผลของผู้น าได้แก่ ระดับความมีพลัง ความอดทนต่อความเครียด ความมั่นใจในตนเอง ความ
เช่ือในอ านาจ และความสามารถภายในตน ความมีวุฒิทางอารมณ์และความมีคุณธรรมเป็นต้น 

นอกจากนี้แรงจูงใจในด้านการบริหารก็มีความส าคัญต่อประสิทธิผลมากด้วย โดยมีกรอบ
ของแรงขับท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร ได้แก่ การมุ่งอ านาจทางสังคม ความต้องการมุ่ง
ความส าเร็จระดับสูงปานกลาง และความต้องการมุ่งความรักใคร่ผูกพันต่ า 

การท่ีผู้บริหารจะประสบความส าเร็จต้องมีความสามารถอยู่ในขั้นพอสมควร จ าเป็นต้อง
มีทักษะสามด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะด้านมโนทัศน์ และทักษะด้าน
เทคนิค ซึ่งองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของทักษะเหล่านี้ต่อความมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับประเภทของ
องค์การ นอกนั้นเป็นทักษะย่อยๆ ท่ีพบว่ามีความส าคัญขึ้นอยู่กับสถานการณ์ได้แก่ทักษะด้านการ
ชักชวน ความสามามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในการพูด ความสามารถในการจดจ า
รายละเอียด ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จของผู้บริหารแทบทุกสถานการณ์ 

ทฤษฎีนี้ได้มุ่งอธิบายบุคลิกลักษณะของผู้น า โดยเช่ือว่าผู้น าจะมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างจาก
บุคคลท่ัวไป นักวิชาการกลุ่มทฤษฎีนี้จึงมุ่งศึกษาคุณสมบัติท่ีแตกต่างดังกล่าว จากการศึกษาผู้น าท่ีมี
ความโดดเด่นหลายๆ คน สามารถแบ่งคุณสมบัติท่ีค้นพบได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ  

๑) ลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อายุ เป็นต้น    
๒) ลักษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความรู้ ความสามารถในการพูดใน

ท่ีสาธารณะ เป็นต้น 



๓๑ 

 

๓) ลักษณะบคุลิกภาพ เช่น การควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์ บุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย-เก็บตัว เป็นต้น๔๘ แต่ก็มีงานวิจัยมากมายท่ีขัดแย้งกันและกัน จนไม่สามารถพบข้อสรุปท่ี
ชัดเจน อีกท้ังยังมีการศึกษาท่ีพบว่าคุณสมบัติของผู้น าไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์อีกด้วย๔๙ 

สรุปได้ว่า แรงจูงใจในด้านการบริหารก็มีความส าคัญต่อประสิทธิผลมาก โดยมีกรอบของ
แรงขับท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร ได้แก่ การมุ่งอ านาจทางสังคม ความต้องการมุ่งความส าเร็จ
ระดับสูงปานกลาง องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของทักษะเหล่านี้ต่อความมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับประเภท
ขององค์การ นอกนั้นเป็นทักษะย่อยๆ ท่ีพบว่ามีความส าคัญขึ้นอยู่กับสถานการณ์ได้แก่ทักษะด้านการ
ชักชวน ความสามามารถในการวิเคราะห์ ความสามารถในการพูด ความสามารถในการจดจ า ซึ่งเป็น
ทักษะท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จของผู้บริหารแทบทุกสถานการณ์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น า ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
สรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๕ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
Bird  
(๑๙๔๐, pp. ๑๐-๑๑) 

คุณสมบัติผู้น า มีความฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความร่าเริง และ
ชอบแสดงออก 

Bryman  
(๑๙๙๒, p. ๑๖๗) 

      คุณสมบัติของคุณลักษณะผู้น าแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
๑) ลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อายุ  
๒) ลักษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความรู้  
ความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ เป็นต้น    
๓) ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น การควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตัว 

Kotter, J.P,  
(๑๙๙๐, pp. ๑๑-๒๐) 

   ด้านคุณลักษณะเด่นของผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑) ลักษณะด้านแรงจูงใจ  
๒) ลักษณะทางด้านอารมณ์ 
๓) ลักษณะด้านความคิด  
๔) ลักษณะด้านปฏิสัมพันธ์ 
๕) ลักษณะด้านความรู้    

                                         

๔๘ Bryman, อ้ า ง ใน  Den Hartog, D.N.& Koopman, P.L., Leadership in Organization, 
Handbook of Industrial, Work, and Organizational Psychology : Volume2 Organizational 
Psychology, (London : Sage, 2001), p. 167. 

๔๙ วิภาดา คุปตานนท์ , การจัดการและพฤติกรรมองค การ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๔), หน้า ๒๔๑.  



๓๒ 

 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
๖) ลักษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

Marshall  
(๑๙๙๕, p. ๑๑๔)            

คุณลักษณะความเป็นผู้น า ควรต้องมี ๖ ประการ 
๑) คุณลักษณะทางกายภาพโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีแข็งแรง ร่างกายสง่างาม 
๒) ภูมิหลังทางสังคม อันได้แก่ การมีความรู้ และสภาพทางสังคมท่ีดี 
๓) สติปัญญา มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจท่ีดีและมีทักษะในการส่ือ
ความหมายและการพูด 
๔) บุคลิกภาพ ต้องเป็นผู้ท่ีกระตือรือร้น ต่ืนตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์
ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และความเช่ือมั่นในตนเอง 
๕) ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ผู้น า ควรมีความปรารถนาท่ีจะท าให้ดี
ท่ีสุด มีความรับผิดชอบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งท่ีงาน 
๖) ลักษณะทางสังคม ผู้น าจะต้องเป็นผู้ท่ีปรารถนาจะร่วมมือกับคนอื่น 
มีเกียรติเป็นท่ียอมรับของสมาชิก และคนอื่นๆ เข้าสังคมได้เก่ง มีความ
เฉลียวฉลาดในการเข้าสังคม 

นิตย์ สัมมาพันธ์  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๓-๔๔) 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้น า  
๑) คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง น้ าหนัก รูปร่าง หน้าตา  
๒) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น ลักษณะเด่น ความเป็นคนเปิดเผย
ไม่เก็บตัว หรือความเป็นผู้ริเริ่มอยู่เสมอ  
๓) ทักษะและความสามารถ เช่น สติปัญญา ความสามารถทางเทคนิค 
๔) ลักษณะเด่นทางสังคม เช่น คนเข้าสังคมเก่ง มีสถานภาพสูงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม 

เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ 
(๒๕๓๘, หน้า ๔๖) 
 

ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะเช่น 
๑) การมีความรับผิดชอบ   
๒) มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ   
๓) มีความแข็งแรง           
๔) มีความเพียรพยายาม  
๕) รู้จักเส่ียง                  
๖) มีความคิดริเริ่ม   
๗) มีความเช่ือมั่นในตนเอง  
๘) มีความสามารถท่ีจะจัดการกับความเครียด     
๙) มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อคนอื่น   
๑๐) มีความสามารถท่ีจะประสานพลังท้ังหลายเพื่อการท างานให้ส าเร็จ 

นิตย์ สัมมาพันธ์  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๓-๔๔) 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้น า  
๑) คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูง น้ าหนัก รูปร่าง หน้าตา  
๒) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น ลักษณะเด่น ความเป็นคนเปิดเผย
ไม่เก็บตัว หรือความเป็นผู้ริเริ่มอยู่เสมอ  



๓๓ 

 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
๓) ทักษะและความสามารถ เช่น สติปัญญา ความสามารถทางเทคนิค 
๔) ลักษณะเด่นทางสังคม เช่น คนเข้าสังคมเก่ง มีสถานภาพสูงทาง
เศรษฐกิจ และสังคม 

 
๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 

๒.๓.๑  ความหมายของพระสังฆาธิการ 
“พระสังฆาธิการ”  เป็นค ารวมต าแหน่ งพระภิกษุ ผู้ปกครองคณะสงฆ์   ตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕  เริ่มใช้มาแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. 
๒๕๐๖)  ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระวังฆาธิการ  ก าหนดนามเป็นครั้งปรก  โดยเปล่ียนค าว่า  
“พระคณาธิการ”  มาเป็น  “พระสังฆาธิการ” ให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินกิจการคณะสงฆ์  
รวมค าว่า  “พระ”  “สังฆ”  และ  “อธิการ”  เป็น  “พระสังฆธิการ”  แปลตามรูปศัพท์ว่า  
“พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ์”  “พระภิกษุผู้ท างานคณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตาม
ต าแหน่ง”  ซึ่งท่านบัญญัติว่าหมายถึง  “พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์”  มีต าแหน่งดังนี้ 

๑. เจ้าคณะใหญ่ 
๒. เจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะภาค 
๓. เจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ  รองเจ้าคณะอ าเภอ 
๕. เจ้าคณะต าบล  รองเจ้าคณะต าบล 
๖. เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส๕๐ 
เจ้าคณะและเจ้าอาวาสดังกล่าวนี้  เป็นผู้ท างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มตามกฎหมาย  

และครอบคลุมงานทุกส่วนเขตการปกครองหรือในวัด  ส่วนรองเจ้าคณะ  รองเจ้าอาวาส  และผู้ช่วย
เจ้าอาวาส  จะมีอ านาจหน้าท่ีเต็มตามต าแหน่ง  ก็เพราะได้รับการมอบหมาย  จึงบัญญัตินามว่า  
“พระสังฆาธิการ”  ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร  ส่วนเลขานุการเจ้าคณะและ
เลขานุการรองเจ้าคณะ  หาได้เป็นพระสังฆาธิการไม่  เพราะเป็นเพียงผู้ท าการเลขานุการ 

จากความหมายข้างต้น  พระสังฆาธิการ  จึงหมายถึง  พระสังฆาธิการ  หมายถึง  
พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์  ดังต่อไปนี้๕๑ 

๑. เจ้าคณะใหญ่ 
๒. เจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะภาค 
๓. เจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ  รองเจ้าคณะอ าเภอ 

                                         

๕๐กฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๖). 
๕๑กรมการศาสนา,  กฎหมาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๔,  ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ,  

หมวด ๑ ข้อ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุธศาสนาแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๕๑), หน้า ๒ 



๓๔ 

 

๕. เจ้าคณะต าบล  รองเจ้าคณะต าบล 
๖. เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ก าหนดพระสังฆาธิการไว้ ๖ ช้ันด้วยกัน  เมื่อแบ่งเป็นต าแหน่ง  หมายถึงท่ีต้องใช้ตัว

บุคคลผู้ท่ี  ด ารงต าแหน่งนั้นได้ ๑๒ ต าแหน่ง  คือ 
๑. ช้ัน (ระดับ) หน  มี ๑ ต าแหน่ง  คือ  เจ้าคณะใหญ่หน 
๒. ช้ัน (ระดับ) ภาค  มี ๒ ต าแหน่ง  คือ  เจ้าคณะภาค ๑  รองเจ้าคณะภาค ๑ 
๓. ช้ัน (ระดับ) จังหวัด  มี ๒ ต าแหน่ง  คือ  เจ้าคณะจังหวัด ๑  รองเจ้าคณะจังหวัด ๑ 
๔. ช้ัน (ระดับ) อ าเภอ  มี ๒ ต าแหน่ง  คือ  เจ้าคณะอ าเภอ ๑  รองเจ้าคณะอ าเภอ ๑ 
๕. ช้ัน (ระดับ) ต าบล  มี ๒ ต าแหน่ง  คือ  เจ้าคณะต าบล ๑  รองเจ้าคณะต าบล ๑ 
๖. ช้ัน (ระดับ) วัด  มี ๓ ต าแหน่ง  คือ  เจ้าอาวาส ๑  รองเจ้าอาวาส ๑  ผู้ช่วยเจ้า

อาวาส ๑ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  เจ้าอาวาสจึงมีอ านาจ  หน้าท่ี  ในการบริหารและจัดการวัด  
ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๕๒  ซึ่ งเป็น ผู้ขับเค ล่ือนการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการ
พระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติถูกต้อง  เป็นประโยชน์ท้ังงานการศาสนศึกษา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
การสาธารณูปการ  การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์๕๓ 
 
ตารางที่ ๒.๖ ตารางแสดงความหมายของพระสังฆาธิการ 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
กฎมหาเถรสมาคม, 

(๒๕๐๕) 
พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ์  และพระภิกษุผู้ท างาน
คณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง 

กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๐) 

พระสังฆาธิการ  หมายถึง  พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 

กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 

(๒๕๔๐,ค าน า) 

ผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส  ซึ่งเป็นท่ี
เคารพเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน 

ส านักงานเจ้าคณะ 
ภาค ๑๖, 

(๒๕๔๗, หน้า ๔๖) 

ผู้ปฏิบัติท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ท้ังงานการศาสนศึกษา  การเผยแผ่
พระพุธศาสนา  การสาธารณูปการ  การศึกษาสงเคราะห์และการสา
ธารณสงเคราะห์ 

 
 
 
                                         

๕๒กรมการศาสนา,  คู่มือพระสังฆาธิการ  ว่าด้วยเรื่องการคณะสังฆาธิการและการพระศาสนา,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), ค าน า. 

๕๓ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖,  คู่มือปฏิบัติงานการคณะสงฆ   (สุราษฎร์ธานี : ส านักงานเลขานุการ
เจ้าคณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 



๓๕ 

 

๒.๓.๒  การแต่งต้ังพระสังฆาธิการ 
การแต่งต้ังพระสังฆาธิการในแต่ละช้ันนั้นมีความแตกต่างกันออกไป  ท้ังนี้ก็อยู่

ความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่งและวุฒิภาวะของผู้ท่ีจะต าแหน่งนั้น ๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กันและมีความเป็นไปได้ว่าจะด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีมากน้อยเพียงใด  ซึ่งการแต่งต้ังพระสังฆาธิการในแต่ละระดับนั้น  จะมีข้อพิจารณาดังนี้ 

พระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ  ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต่อไปนี้ 
(๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
(๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง 
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
(๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมปะกอบ หรือ

เป็นโรคเรื้อน หรทอเป็นวัณโรค ในระยะอันตรายจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
(๖) ไม่เคยต้อค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจก่อน 
(๗) ไม่เคยถูกถอน  หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด  เพราะความผิดมาก่อน๕๔ 
พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย  วีรปญฺโญ)  ได้ต้ังข้อสังเกตว่า  ค าว่า  พระสังฆาธิการ  ใช้ค าว่า  

พระภิกษุ  เพราะยึดหลัก  ค าว่า  พระภิกษุ  อันเป็นนามบัญญัติ  เรียกพระโดยรวมตามกฎหมาย  
ด้วยเหตุท่ียังไม่ได้แต่งต้ัง  แต่ท่ีก าหนดนี้  ก็เพื่อก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ
ดังกล่าวมาแล้วนั่นเองว่าต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
(๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง 
(๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
(๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
(๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

หรือเป็นโรคเรื้อน  หรือเป็นวัณโรค  ในระยะอันตรายจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
(๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน 
(๗) ไม่เคยถูกถอดถอน  หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด  เพราะความผิดมาก่อน 
ในการก าหนดคุณสมบัตินี้  เป็นคุณสมบัติหลักผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ  ไม่ว่า

จะเป็นช้ันใด ๆ ก็ตามให้ถือเอาคุณสมบัติตามนี้เป็นหลักพิจารณาเป็นเบ้ืองต้นและต้องพิจารณาทุกข้อ  
ต้ังแต่ (๑) จนถึง (๗) นั่นเอง  เพราะเป็นคุณสมบัติหลัก๕๕  ได้แก่ 

๑) เป็นข้อก าหนดไว้ตายตัว  ในแต่ละช้ันของพระสังฆาธิการช้ันนั้น ๆ ว่า  ผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้นต้องมีพรรษาเท่าไหร่  เป็นต้น  เช่น  ผู้ท่ีจ าด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส  ต้องมีพรราพ้น ๕ 

                                         

๕๔กรมการศาสนา,  กฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ ๒๔  ว่าด้วยเรื่องการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิ
การ,  หมวด ๒ ข้อ ๖, พ.ศ. ๒๕๔๑. 

๕๕พระศรีสาสนวงศ์ (มีชัย  วีรปญฺโญ),  อธิบายกฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเททพมหานคร : หจก.ประ
ยูร์สาสนไทยการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๙. 



๓๖ 

 

พรรษา  ในช้ันอื่น ๆ ก็ก าหนดไว้ชัดเจนเช่นเดียวกัน  ซึ่งจะไม่ขอกล่าวในท่ีนี้  เพราะก าหนดไว้ในข้อ
และหมวด ต่อ ๆ ไป 

๒) เป็นข้อท่ีก าหนดถึงความรู้ของผู้ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว  แต่ในท่ีนี้  
ก าหนดไว้กว้าง ๆ ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ในข้อต่อ ๆ ไปข้างหน้า  ท้ังนี้ก็เพื่อให้มีผู้มีอ านาจในการแต่งต้ังได้
พิจารณาเอาตามความเหมาะสม  ซึ่งในเรื่องของความรู้นั้น  ท่านมิได้ก าหนดตายตัวลงไปว่า  ต้องเป็น
ความรู้ช้ันไหนอย่างไร  ท้ังนี้ก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติจริงนั่นเอง  ความรู้ท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานทาง
การศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันท่ีถือเป็นหลักนั้น  มี ๒ คือ  ความรู้ในส่วนนักธรรม  เรียกว่า  
นักธรรมช้ันตรี  โท  เอก  ความรู้ทางการศึกษาบาลี  เรียกว่า  ประโยค ๑-๒, ประโยค ป.ธ. ๓  ไป
จนถึง ป.ธ. ๙  ความรู้ในส่วนของการศึกษาภาษาบาลีนี้ในปัจจุบัน  ได้ถูกจัดเป็นสมณะศักด์ิประเภท
หนึ่งด้วย  แต่โดยความเป็นจริงแล้ว  ความรู้มีความหมายมากกว่านั้น  เพราะในบางท่านบางคน  แม้
ไม่มีความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานทางการศึกษาอันได้รับระกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร  แต่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญท่ีเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงก็มีมาก  และมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างยิ่งด้วย  ดังนั้น  ในเรื่องของความรู้นั้น  กฎจึงก าหนดไว้แบบกว้าง ๆ นั่นเอง  ยังมีความรู้อีก
อย่างหนึ่ ง  ซึ่ งจัดเป็นระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์   ก ล่าวคือ  มหาวิทยาลัยสงฆ์   ได้แก่  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตมา
เพื่อรองรับและสนองการคณะสงฆ์  ในด้านการปกครองและการเผยแผ่  เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบัน  มี
ความรู้ถึงปริญญาเอกทีเดียว๕๖ 

๓) ก าหนดถึงความประพฤติ  โดยยกพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติ
ของผุ้ท่ีจะมาด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการว่า  เป็นภิกษุผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักพระธรรม
วินัย  ซึ่งในทางปฏิบัติย่อมต้องหมายถึงผู้มีอ านาจในการแต่งต้ัง  จะใช้วิธีในการสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของภิกษุผู้อยู่ในปกครองว่าเป็นอย่างไรนั่นเอง  ควรแก่การแต่งต้ังในต าต าแหน่งนั้น ๆ 
หรือไม่อย่างไร 

๔) ก าหนดถึงความสามารถ  ในการปกครอง  ซึ่งในข้อนี้  ก็เป็นการก าหนดไว้แบบกว้าง 
ๆ อีกเช่นกัน  ซึ่งต้องเป็นดุลยพินิจของท่านผู้มีอ านาจในการแต่งต้ังท่ีจะพิจารณา 

๕) ก าหนดถึงความเป็นปกติของร่างกายเป็นหลักโดยก าหนดไว้ชัดเจนว่า  ต้องไม่เป็นผู้
มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ  คือต้องยังคงเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานได้อยู่มิใช่
เป็นผู้เจ็บป่วย  หรืออ่อนแอไม่มีก าลัง  อันหมายถึงความไม่เป็นปกติ  และต้องไม่มีจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ  ต้องไม่เป็นโรคเรื้อนหรือวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นน่ารังเกียจ  ในข้อท่ีกล่าวถึงเรื่อง
โรคเรื้อนหรือวัณโรคนี้  ก็ก าหนดไว้โดยเน้นว่า  วัณโรคในระยะอันตราย  ซึ่งเป็นท่ีน่ารังเกียจ  ซึ่ง
ในทางการแพทย์นั้นวัณโรคมีหลากหลายระยะ  ดังนั้น  ถ้าเป็นวัณโรคแต่ในระยะเริ่มต้น  แล้วรีบ
รักษาและไม่มีลักษณะเป็นท่ีน่ารังเกียจ  เมื่อไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจก็ไม่จัดเข้าในข้อนี้ 

๖) ท่านก าหนดหายเอาประวัติแห่งการด ารงเพศพระภิกษุว่า  ต้องไม่เคยต้องค าวินิจฉัย
ลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน  อธิกรณ์นั้น  เมื่อกล่าวตามศัพท์  ก็คือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นและ
สงฆ์จะต้องจัดท าให้ส าเร็จ  มีการอุปสมบท  ท่ีเรียกว่า  กิจจาธิกรณ์  เป็นต้น  แต่ในท่ีนี้  หมายถึง

                                         

๕๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



๓๗ 

 

อธิกรณ์  ท่ีเป็นเรื่องราวในทางเสียหาย  หมายถึง  ตัวภิกษุเองก่อเรื่องขึ้นหรือพัวพันกับเรื่องราวท่ี
เป็นไปในทางเสียหาย  เมื่อมีค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อนจริงอยู่  แม้ในกฎมหาเถร
สมาคมจะก าหนดลักษณะไว้ตามนี้  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  พระภิกษุผู้ถูกค าวินิจฉัยลงโทษใน
อธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจนั้น  อาจไม่มีความผิดตามท่ีถูกลงโทษก็เป็นได้  หากแต่ถูกกระท าอันไม่ชอบมาพา
กลบางย่างสร้างเรื่องสร้างหลักฐานจนแนบเนียนก็เป็นได้  จึงเป็นส่ิงท่ีพระภิกษุพึงส าเหนียกและ
ระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ให้มาก  ในส่วนองท่านผู้วินิจฉัยเองก็ตามที  คงต้องใช้วิจารณญาณให้มาก
เช่นเดียวกัน  มิเช่นนั้น  จะเป็นการสนับสนุนผู้ไม่ประสงค์ดีไปเสีย  อันมีผลต่อบุคลากรของ
พระพุทธศาสนา  ท้ังมีผลอายุและความมั่นคงของพระศาสนาด้วย 

๗) ก าหนดเอาประวัติแห่งการด ารงต าแหน่งในช้ันต้นๆ มาก่อนแล้ว โดยก าหนดว่า ต้อง
ไม่ถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน  มีข้อท่ีควรพิจารณาดังนี้ การปลด
หรือถูกถอดถอนนั้นเป็นโทษทางจริยาพระสังฆาธิการ เหตุเพราะละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่าง
ร้ายแรง ต้องไม่ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง เพราะความผิด เหตุเพราะละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่าง
ร้ายแรงนั่นเอง๕๗ 
 
ตารางที่ ๒.๗  แสดงการแต่งต้ังพระสังฆาธิการ 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 

กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑) 

๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
๒) มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง 
๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ ๖) ไม่เคยต้องค า
วินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน 
๗) ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมา
ก่อน 

พระศรีศาสนวงศ์ 
(มีชีย  วีรปญฺโญ) 
(๒๕๕๑, หน้า ๓-๕) 

๑) เป็นข้อก าหนดไว้ตายตัว 
๒) เป็นข้อก าหนดถึงความรู้ 
๓) ก าหนดถึงความประพฤติ 
๔) ก าหนดถึงความสามารถ 
๕) ก าหนดถึงความเป็นปกติองร่างกาย 
๖) ท่านก าหนดหมายเอาประวัติแห่งการด ารงเพศพระภิกษุ 
๗) ก าหนดเอาประวัติแห่งการด ารงต าแหน่งในช้ันต้น ๆ 

 

                                         

๕๗พระศรีศาสนววงศ์ (มีชัย  วีรปญโญ), อธิบายกฎมหาเถรสมาคม, หน้า ๒๒-๒๓. 



๓๘ 

 

๒.๓.๓  บทบาทภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ 
พระสังฆาธิการมีบทบาทหน้าท่ีภาวะผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์  โดยมีหลักการปกครอง  

คือ  มุ่งความสงบเรียบร้อย  มุ่งความเจริญงอกงาม  และมุ่งความสามัคคีปรองดอง  ซึ่งท้ัง ๓ ประการ
นี้เป็นเครื่องมือวัดสมรรถภาพของการปกครอง  ในขณะเดียวกันในการปกครองพระสงฆ์ให้ได้ผลดีตา
มลักการ๕๘  พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส  ทุกรูปต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อนเป็น
ประการแรก  ประการท่ีสองจะต้องมีรูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให้เรียบร้อยและประการ
สุดท้ายจะต้องจัดรูปแบบในการศึกษาเล่าเรียน  แผนกพระปริยัติธรรมขึ้น  เช่น  แผนกนักธรรม  
แผนกบาลี  ขึ้นในวัดของตน  นอกจากนี้จะต้อองอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร  
เรียกว่า  พัฒนาจิตใจของระภิกษุสามเณรให้มีความมั่นคง  เพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้น าหลักการ
พัฒนาจิตใจนี้ไปสู่เด็กหรือเยาวชนหรือยุวพุทธให้หันเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  
เรียกว่า  จริยธรรม  การให้การศึกษาด้านจริยธรรม  ก็คือ  การเปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ขึ้น  การเปิดโรงเรียนเด็กเล็ก  ท่ีเรียกว่าเด็กก่อนเกณฑ์  ซึ่งเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม  
ก็เพื่อเป็นการชักจูงเด็กเล็กให้หันเข้ามาพึ่งพระสงฆ์  พระสงฆ์ก็มีบทบาทช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยเมตตา
ธรรม  เด็กเล็กเหล่านี้   ก็คือ  ลูกหลาน  ชาวบ้านท่ีต้องออกไปประกอบอาชีพ  เมื่อวัดรับดูแล
ลูกหลานให้ความเล่ือมใสศรัทธาต่อวัด  ต่อพระพุทธศาสนา  ก็บังเกิดขึ้นกับประชาชนจึงเห็นได้ว่า  
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส  นอกจากนี้จะมีหน้าท่ีในการดูแลวัด  พัฒนาวัดแล้ว  ยังต้อง
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนพร้อมกันไปด้วย๕๙ 

พระสังฆาธิการ  เป็นนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าท่ีการ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน  ได้แก่  การรักษาความเรียบร้อยดีงาม  การศาสนศึกษา  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ  การศึกษาสงเคราะห์  และการสาธารณสงเคราะห์  
รวมทั้งการนิคหกรรมหรือการวินิจฉัย  อธิกรณ์  หรืความผิดทางพระธรรมวินัยของพระภิกษุ  กฎมหา
เถรสมาคม  ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)  ว่าด้วยการแต่งต้ัง  ถอดถอนพระสังฆาธิการ  ได้ก าหนดจริยา
พระสังฆาธิการ  ซึ่งพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตาทบทบาทของพระสังฆาธิการ  ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  กฎกระทรวง  กฎมหาเถร
สมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  มติ  ประกาศ  พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  สังวรและปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด 

๒. ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งส่ังโดยชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี  ถ้า
ไม่เห็นพ้องด้วยค าส่ังนั้น  ให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันท่ี
ได้รับทราบค าส่ัง  และเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมานั้นแล้ว  แต่ผู้ส่ังมิได้ถอนหรือแก้ค าส่ังนั้น  ถ้าค าส่ัง
นั้นไม่ผิดพระวินัย  ต้องปฏิบัติตาม  ต้องรายงานจนถึงผู้ส่ัง  ในกรณีมีการทัดทานค าส่ังให้ผู้ส่ังรายงาน

                                         

๕๘พระธรรมญาฌมุนี (องย้อย  กิตฺติทินฺโน), วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร,  การแสวงหาเส้นทางการ
พัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๔๗. (อัดส าเนา). 

๕๙พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺวโร) และคณะ, พระสงฆ กับการพัฒนาชนบท  การแสวงหา
เส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๕๓-๖๗. 



๓๙ 

 

เรื่องท้ังหมดไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไปในการปฏิบัติหน้าท่ี  ห้ามข้าม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นครั้งคราว 

๓. ต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา และห้ามมิให้ละท้ิงหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันควร 

๔. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ และห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีไม่สมควร 
๕. ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
๖. ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
๗. ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าท่ีการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๘. ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ท่ียังไม่ควรเปิดเผย 
ท้ัง ๘ ข้อนี้  เป็นจริยาอันพระสังฆาธิการต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  เพราะละเมิดแล้ว

ย่อมได้รับโทษฐานละเมิดจริยา 
๒.๓.๔  อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าคณะใหญ่  เจ้าคณะใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตหน

ของตน  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย  กฎมหาเถร

สมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  มติ  ประกาศ  พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  การศาสนศึกษา  การศึกษา

สงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะห์  ให้ด าเนิน
ไปด้วยดี 

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม  วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าส่ังหรือค าวินิจฉัยช้ันภาค  หรือมี
อ านาจหน้าท่ีในกรณีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอื่นจากมหาเถรสมาคม 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส  ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร  ผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน  และช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ออยู่ในบังคับ
บัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๖๐ 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าคณะภาค 
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

                                         

๖๐กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ   หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ ส่วนกลาง, ข้อ ๖-๗. 



๔๐ 

 

(๓) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าส่ังหรือค าวินิจฉัยช้ันภาค หรือมีอ านาจ
หน้าท่ีในกรณีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอื่นจากมหาเถรสมาคม 

(๔) แก้ไขข้อขดัข้ององเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาหรือยู่ในเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๖๑ 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย  กฎมหาเถร

สมาคม   ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าส่ังของ
ผู้บงัคับบัญชาเหนือตน 

(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าส่ังหรือค าวินิจฉัยช้ันเจ้า
คณะอ าเภอ 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส  ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาหรือยู่ในเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๖๒ 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าคณะต าบล 
เจ้าคณะต าบลมีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตต าบลของตน  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม  ข้อบั งคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

(๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

(๓) ระงับอธิกรณ์  วินิจฉัยการลงนิคหกรรม  วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าส่ังหรือค าวินิจฉัยช้ันเจ้า
อาวาส 
                                         

๖๑กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ   หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ ส่วนภูมิภาค  ส่วนที่ ๑, ข้อ ๑๐. 

๖๒กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ   หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ ส่วนภูมิภาค  ส่วนที่ ๒, ข้อ ๑๕. 



๔๑ 

 

(๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ 
(๕) ควบคุมและบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชา  หรืออยู่

ในเขตปกครองของตน  และช้ีแจงแนะน าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย 

(๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๖๓ 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาส 
พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)  กล่าวว่า  เจ้าอาวาส  ผู้มีอ านาจสูงสุดภายในวัด  

คือ  เจ้าอาวาสวัดซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ ตามกฎมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่  เพราะต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองวัด  และเป็น
ผู้แทนวัด  เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  คือบุคคลตามกฎหมาย  ดังนั้น  เจ้าอาวาสจึงมีฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา  ตามมาตรา ๔๕ กล่าวว่า  “ให้ถือว่าพระภิกษุ
ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์  และไวยาวัจกร  เป็นเจ้าพนักงานตามความ
ในประมวลกฎหมายอาญา”  ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งส าคัญยิ่ง  และนอกจากนั้น  เจ้า
อาวาสยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด  ท่ีจะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา   
ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน  ดังนั้น  พระสังฆาธิการ  คือผู้ปกครองสงฆ์  ซึ่งตาม
กฎมหาเถรสมาคม  ก าหนดให้มีจ านวน ๑๑ อันดับ  โดยมีเจ้าคณะภาคเป็นอันดับท่ี ๑ มีผู้ช่วยเจ้า
อาวาสเป็นอันดับท่ี ๑๑ นั้น  พระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ คือเจ้าอาวาสนับเป็นพระสังฆาธิการท่ีมี
ความส าคัญมากท่ีสุด  มีความรับผิดชอบสูงสุดด้วยเหตุผล 

๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระภิกษุสามเณร  อุบาสกอุบาสิกา  ประชาชนและเด็กเล็ก  
รู้จักพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้นดีกว่าใคร ๆ อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทางพระศาสนาท้ังดีและร้าย  ย่อม
เข้าใจปัญหาต่าง ๆ และหาทางคล่ีคลายปัญหาได้ง่าย 

๒. ต าแหน่งเจ้าอาวาสจัดเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ทุกต าแหน่งเป็น
เครื่องพิสูจน์และรับรองความสามารถของต าแหน่งปกครองสงฆ์ท้ังหลายได้อย่างดี  คือ  ถ้าเป็นเจ้า
อาวาสได้ดีก็มีหวังท่ีจะเป็นเจ้าคณะต าบล  หรือเจ้าคณะต่าง ๆ ได้ดี๖๔ 

เจ้าอาวาสมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
๑) บ ารุงรักษาวัด  จัดกิจกรรม  และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม 
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต  และคฤหัสถ ์
๔) ให้ความสะดวกตามความสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
หน้าท่ีเจ้าอาวาสดังกล่าวในมาตรา ๓๗ นี้  เป็นหน้าท่ีโดยภาพรวมลักษณะงานอย่างกว้าง ๆ 

มิได้ช้ีชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด  เพราะวิธีปฏิบัตินั้นได้ก าหนดโดยลักษณะงานเป็น ๔ 
                                         

๖๓กรมการศาสนา, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ   หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ ส่วนภูมิภาค  ส่วนที่ ๔, ข้อ ๒๕. 

๖๔พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน),  ธรรมญาณนิพนธ  : ๑ ปี  พระพุทธวรญาณ,  พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕. 



๔๒ 

 

๑. หน้าท่ีต้องปฏิบัติเป็นรูปธรรม  ได้แก่ 
๑.๑ การบ ารุงรักษาวัดให้ เป็นไปได้ด้วยดี  หมายถึง  การก่อสร้าง  การ

บูรณปฏิสังขรณ์  การปรับปรุงตบแต่งการก าหนดแบบแปลนแผนผัง  ซึ่งล้วนแต่เป็นงานท่ีต้องท าด้วย
แรงงานและแรงความคิด  อันเป็นส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนท่ีเป็นวัตถุให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  
ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัดวาอารามต่าง ๆ จักได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปด้วยดีด้วย
หน้าท่ีเจ้าอาวาสข้อนี้ 

๑.๒ การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี  หมายถึง  การจัดกิจการของวัดตาม
หน้าท่ีผู้ปกครองวัดและหน้าท่ีจัดกิจกรรมแทนวัดฐานะผู้แทนนิติบุคคล  เช่น  การรับทรัพย์สิน  การ
อรรถคดี  กิจการเหล้านี้  เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปด้วยดี  คือ  เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนหรือจารีตว่าด้วยการนั้น 

๑.๓ การจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี  หมายถึง  การดูแลรักษา  
การใช้จ่ายการจัดทรัพย์สินของวัด  ตลอดจนการบัญชี  ท้ังส่วนท่ีเป็นศาสนวัตถุ  ศาสนสถานและศา
สนสมบัติของวัดท่ีตนเป็นเจ้าอาวาสให้เป็นไปได้ด้วยดี  คือ  ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๒. หน้าท่ีในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด   ได้แก่ 
๒.๑ การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด  หมายถึง  การคุ้มครองปกป้อง

รักษาให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ท่ีมีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  ได้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก  ให้
ความอนุเคราะห์ในส่วนท่ีอยู่อาศัยและปัจจัยตามสมควร  หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า  ช่วยบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขแก่บรรพชิต  และคฤหัสถ์ดังกล่าวด้วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก่เหตุ 

๒.๒ การสอดส่องบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด  หมายถึง  การตรวจตราและเอาใจ
ใส่ดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีถิ่นท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  รวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าว  ให้
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าส่ังมหาเถร
สมาคมและรวมถึงการว่ากล่าวแนะน าช้ีแจง  เด่ียวกับการปฏิบัติดังกล่าวด้วย  ท้ังนี้  เพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองแห่งวัดและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวม 

๓. หน้าท่ีเป็นธุระจัดการศึกษาและอบรม 
๓.๑ การจัดการศาสนศึกษา  หมายถึง  การจัดให้มีการเรียนการสสอนพระปริยัติ

ธรรมให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน  ท้ังแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาอยู่
ด้วย)  หรือเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่ง  ซึ่งยึดแบบแผนจารีตประเพณีท่ีโดยปฏิบัติสืบมาโดยตรง  ได้แก่  
การจัดต้ังส านักศาสนศึกษาแผนกธรรม  หรือการให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนท่ีวัดใกล้เคียง  ซึ่งมี
ส านักศาสนศึกษาดังกล่าว 

๓.๒ การอบรมส่ังสอนพระธรรมวินัย  หมายถึง  การจัดให้มีการอบรมส่ังสอน
พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตตามวิธีการท่ีก าหนดในค าส่ังมหาเถรสมาคม  เรื่องให้ภิกษุสามเณรเรียน
พระธรรมวินัย  พ.ศ. ๒๕๒๘  และการจัดให้มีการอบบรมส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่คฤหัสถ์ในรูปแบบ
อื่น ๆ  รวมถึงการฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวดับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของสงฆ์  เช่น  การท ากิจวัตรประจ าวัน  การฝึกซ้อมสวดมนต์  ฝึกซ้อมเรื่องสังฆกรรมและ



๔๓ 

 

พิธีกรรมทางพระศาสนา  ตลอดจนการฝึกอบรมการปฏิบั ติศาสนกิจของคฤหัสถ์  เช่น  การท าวัตร
สวดมนต์ประจ าวันพระ  การสามทานอุโบสถศีล  และปฏิบัติศาสนพิธีอื่น ๆ 

๔. หน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล  หน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศลนั้น  เป็นหน้าท่ีเช่ือมโยงผูกพันกับสังคมท้ังในส่วนวัดและนอกวัด  และเป็นหน้าท่ีอัน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม  ซึ่งพอแยกได้โดยลักษณะ  คือ 

๔.๑ การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  ท่ีขอใช้วัดเป็นท่ีจัด
บ าเพ็ญกุศลท้ังท่ีเป็นส่วนตัวและส่วนรวม 

๔.๒ การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเอง  ท้ังท่ีเป็นการประจ า
และเป็นการจร 

๔.๓ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัด  แต่ขอรับ
ค าปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 

๔.๔ การสร้างสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล  เช่น  การ
สร้างฌาปนสถาน  มีเมรุเผาศพ  ศาลาเผาศพ  ศาลาพักศพหรือศาลาบ าเพ็ญกุศลและท่ีเก็บศพ  เป็น
ต้น 
 
ตารางที่ ๒.๘ แสดงบทบาทพระสังฆาธิการ 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
พระธรรมญาณมีน ี

(ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน), 
(๒๕๒๖, หน้า ๖๗) 

๑. มุ่งความสงบเรียบร้อย 
๒. มุ่งความเจริญงอกงาม 
๓. มุ่งความสามัคคีปรองดอง 

กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑) 

๑. ต้องเคารพเอื้อเฟื้อต่อกฎหมาย 
๒. ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 
๓. ต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง 
๔. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ  และห้ามมิให้ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางท่ีไม่
สมควร 
๕. ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา  เหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
๖. ต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกนั
ในทางท่ีชอบ 
๗. ต้องอ านวยความสะดวกในหน้าท่ีการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๘. ต้องรักษาข้อความอันเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ท่ียังไม่ควรเปิดเผย 

กฎมหาเถรสมาคม, 
(๒๕๔๑) 

เจ้าคณะทุกระดับมีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
ของตน 

พระพุทธวรญาณ 
(ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน), 

(๒๕๔๘,หน้า ๓๕) 

เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่  
เพราะต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองวัด  และเป็นผู้แทนวัด  เนื่องจากวัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล  คือบุคคลตามกฎหมาย 



๔๔ 

 

 
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การบริหารมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว แต่การบริหารกิจการใดๆ ท่ี
เกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ส าหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะท่ัวๆ ไป รวมท้ังพระสังฆาธิการผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ด้วย ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารท้ังท่ีเป็นแนวคิดทางด้านศาสนา และด้านหลักการบริหารท่ัวๆ ไป ดังนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอน ามา

ประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม๖๕  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๖๖  

ผู้บริหารงานท่ีดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๖๗ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรท่ีส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นท่ีปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยท่ีสุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการช้ีน าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ท่ีก าหนดเป้าหมาย
                                         

๖๕พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน  “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 

๖๖พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการ
พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 

๖๗พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



๔๕ 

 

ของกลุ่มเอง ในกรณีท่ีเป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ   เพื่อสร้าง
เงื่อนไขและรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๖๘ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม๖๙ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๗๐  หรือความพยายามท่ีจะส่ัง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมท่ีมุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การ
บริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าท่ีส่ังการ ให้ความสะดวกในการท างาน
ของกลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน๗๑ 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นศิลป์  (Art) หมายถึง 
บุคคลได้ใช้ทักษะและความรู้ท่ีพัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณี
ท่ีเป็นศาสตร์ (Science) เป็นองค์ความรู้ใน ส่ิงท่ีเกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธี เชิง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การต้ังสมมุติฐาน และการ
ทดสอบสมมุติฐาน กรณีท่ีเป็นอาชีพ  (Profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็น
ศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๗๒ และเป็นกระบวนการของการวางแผน 
การจัดองค์การ การส่ังการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้๗๓ 

                                         

๖๘ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 

๖๙จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง, 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 

๗๐สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 

๗๑ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐), หน้า 
๓๘. 

๗๒วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 

๗๓สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๔๖ 

 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการท่ีบุคคล
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ พร้อมท้ังใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๙ ความหมายของการบริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี 
(๒๕๔๖) 
 

กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้การคณะสงฆ์
ซึ่งต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามี
ความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ เสริมสร้างความผาสุก  
ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความ
เมตตานุ เคราะห์ ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและ
นามธรรม  

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑) 

การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการ
ด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่
คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) 
และวัตถุประสงค์ (Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ 
ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

พ ระ ม ห าวุ ฒิ ชั ย  ว ชิ ร เม ธี 
(ว.วชิรเมธี),  
(๒๕๕๐) 

ผู้บริหารงานท่ีดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง 
ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และ
สามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มี
ความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่
ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอยดูแลภาพรวมใน
การท างานของบุคคลในองค์การ 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐) 

กระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรท่ี
ส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์   การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิต
สินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นท่ีปรารถนาของสังคม 

จันทรานี สงวนนาม 
(๒๕๓๖) 

การบริหารงานเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัด
ระเบียบอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีท่ี
เช่ือถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงาน  

 



๔๗ 

 

ตารางที่ ๒.๙ ความหมายของการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุธี สุทธิสมบูรณ์  
และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(๒๕๓๖) 

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดย
อาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(๒๕๔๐) 

ความพยายามท่ีจะส่ัง แนะและผสมผสานความพยายามของมนุษย์ 
ซึ่งมีจุดรวมท่ีมุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การ
บริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าท่ีส่ัง
การ ให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์
เดียวกัน 

วิโรจน์ สารรัตนะ 
(๒๕๔๒) 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔) 

กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ และการ
ควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนด
ไว้ 

 
๒.๔.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๗๔ ผู้บริหาร คือ 
นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๗๕ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการ

                                         

๗๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 

๗๕ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



๔๘ 

 

เลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า เช่น การช้ีแนะ การส่ังการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๗๖ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น หรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร๗๗ และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๗๘ 

ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความ
ร่วมมือจากผู้อื่น (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ 
แปลว่าโดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้
ส าเร็จและการท่ีจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคน
เดียวกัน จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท่ีสมบูรณ์จะต้องให้คนอื่นท างานแทนตนจน
ส าเร็จอย่าไปลงมือท างานด้วยตนเองท้ังหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมัก
ถูกเหน็บแนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๗๙ 

ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อื่นโดยเฉพาะท่ีเป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าท่ีใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในส่ิงนั้น และเช่ียวชาญกว่าส่ิงอื่น อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเช่ียวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าท่ีส่ังสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเช่ียวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเช่ียวชาญในการ
บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 

ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครท่ีเป็นได้ถือว่ายอดเย่ียม เพราะจะมีท้ังความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนท่ีจะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๘๐ 

ประการท่ี ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการท่ี ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 

                                         

๗๖เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 

๗๗สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๗๘สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๗๙สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 
๘๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๔๙ 

 

ประการท่ี ๓ เป็นท่ีพึ่งของคนอื่นได้ 
ประการท่ี ๔ ให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการท่ี ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการท่ี ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการท่ี ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการท่ี ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการท่ี ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวท่ี หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้  ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาท่ี จะท าหน้าท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นท้ังคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพื้นท่ีการศึกษานั่นเอง๘๑ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการอ านวยการ การจูงใจ การริเริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

จากความหมายของผู้บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๐ ความหมายของผู้บริหาร 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙) 

ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตย
ท่ีถือหลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าท่ีนั่ง
อยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

ถวิล เกื้อกูลวงศ์ 
(๒๕๔๐) 

นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ 
ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทาง
จิตใจด้วย 

เศาวนิต  เศาณานนท์ 
(๒๕๔๑) 

บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการเลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้
ท าหน้าท่ีของต าแหน่ งผู้น า เช่น การช้ีแนะ การส่ังการและ
ช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

                                         

๘๑สุรศักด์ิ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 
(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 



๕๐ 

 

ตารางที่ ๒.๑๐ ความหมายของผู้บริหาร  (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔) 

บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น หรือบุคคลท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓) 

ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒) 

ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น 
หรืออาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น  (Get things done through 
others) การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการท่ีจะ
เป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า (Head) และผู้น า 
(Leader) ในคนเดียวกัน  

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓) 

จอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูป
ได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลง
ทางบริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ 
“ผู้บริหารมืออาชีพ” 

 
๒.๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการวัด 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาวัดไว้ ๖ หมวด ดังนี๘้๒ 
หมวดที่  ๑  การสาธารณูปการ  การด าเนินการปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านการ

สาธารณูปการ มีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 
๑.๑  บริเวณวัด 
ภายในบริเวณวัด  มีส่ิงต่างๆ  ท่ีจ าเป็นเหมาะสม  ส่งเสริมสภาพความเป็นรมณียสถาน

โดยด าเนินการในส่ิงต่างๆ  ดังเช่น 
๑.๑.๑  ป้ายช่ือวัด  ต้ังอยู่ในท่ีท่ีเหมาะสม  มีขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  มี

ความสง่างาม 
๑.๑.๒  แผนผัง  ติดต้ังไว้ในท่ีเปิดเผย  เห็นได้ชัดเจน  แสดงอาณาเขตและ

รายละเอียดสถานท่ีต่างๆ  ภายในวัดชัดเจน 
๑.๑.๓  ป้ายแผ่นแพร่กิจกรรมต่างๆ  ของวัด  แสดงหรือเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ  ของวัด 
๑.๑.๔  ป้ายประวัติโดยย่อ  เพื่อแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป 
๑.๑.๕  ป้ายนิเทศข้อมูล  เพื่อแสดงจ านวนสถิติ  ข้อมูลต่างๆ  ของวัด 

                                         

๘๒กองพุทธสาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็น
มาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐-๑๓. 



๕๑ 

 

๑.๑.๖  ป้ายคติธรรม  พุทธภาษิต  เพื่อเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต  เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้หรืออคติธรรมสอนใจแก่บุคคลท่ีเข้ามาในวัด 

๑.๑.๗  มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน  เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจ 

๑.๒  การปรับปรุง  พัฒนา  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน ภายในวัด 
 ๑.๒.๑  บริเวณวัดสงบ  ร่มรื่น 
 ๑.๒.๒  มีการจัดบริเวณวัด  สถานท่ี  เป็นระเบียบ 
 ๑.๒.๓  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
 ๑.๒.๔  มีบริเวณปลูกดอกไม้  ไม้ประดับ  เพื่อความร่มรื่น  สวยงาม 
 ๑.๒.๕  มีการจัดพื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อน 

๑.๓  ความสะอาด/ม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสะต่างๆ   
 ๑.๓.๑  ความสะอาดของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด 
 ๑.๓.๒  ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะมีความมั่นคงปลอดภัยต่อการ

พ านักอาศัย  ใช้ประโยชน์  หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
๑.๔  วัดมีสิ่งปลูกสร้าง  และอาคารเสนาสนะต่างๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้

ประโยชน์สภาพสะอาด  มั่นคงแข็งแรง 
 ๑.๔.๑  อุโบสถ 
 ๑.๔.๒  กุฏิ 
 ๑.๔.๓  ศาลา 
 ๑.๔.๔  เมรุ 
 ๑.๔.๕  วิหาร 
 ๑.๔.๖  ห้องสมุด/พิพิธภัณฑ ์
 ๑.๔.๗  ถนนและทางเท้าภายในวัด 
 ๑.๔.๘  เจดีย ์
 ๑.๔.๙  รั้ววัด/ก าแพงวัด 

๑.๕  การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด  โดยวัดด าเนินการให้มีเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ  ได้แก่ 

 ๑.๕.๑  การจัดท าบัญชีการเงินของวัด 
 ๑.๕.๒  การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินของวัด 
 ๑.๕.๓  การแต่งต้ังไวยาวัจกรของวัด 
 ๑.๕.๔  การแต่งต้ังคณะกรรมการวัด 

หมวดที่  ๒  ด้านการปกครอง การด าเนินการบริหารจัดการด้านการปกครอง  มี
แนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 

๒.๑  การจัดท าระเบียบปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายในวัด 
 ๒.๑.๑  มีระเบียบปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร 
 ๒.๑.๒  มีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัดและผู้อาศัยในวัด 



๕๒ 

 

 ๒.๑.๓  มีระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคคลท่ีเข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด 
๒.๒  มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 ๒.๒.๑  เจ้าอาวาสได้มีการมอบหมายหน้าท่ีบุคลากรภายในวัดตามความรู้
ความสามารถ 

 ๒.๒.๒  จัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
 ๒.๒.๓  จัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน 
 ๒.๒.๔  จัดท าสมุดเย่ียม 

๒.๓  การพัฒนาและสวัสดิการ 
 ๒.๓.๑  มีการประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
 ๒.๓.๒  มีการจัดสวัสดิการต่างๆ  ให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
 ๒.๓.๓  มีการประชุมคณะกรรมการวัดสม่ าเสมอ 
 ๒.๓.๔  มีการวางแผนการด าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่  ๓  ด้านการศาสนศึกษา  การด าเนินการด้านการศาสนศึกษา  มีแนวทางการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๓.๑  การจัดการ/จัดให้มี  เพื่อการศาสนศึกษา 
 ๓.๑.๑  จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัด 
 ๓.๑.๒  จัดสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ภายในวัด 
 ๓.๑.๓  จัดพระภิกษุไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 ๓.๑.๔  จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
 ๓.๑.๕  จัดห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาในวัด 

๓.๒  การส่งเสริมการศาสนศึกษา 
 ๓.๒.๑  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ๓.๒.๒  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 ๓.๒.๓  ส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่  ๔  ด้านการศึกษาสงเคราะห  การด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์  มี
แนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 

๔.๑  การจัดต้ังโรงเรียน  ศูนย อบรม  ชมรมต่างๆ  ในวัด 
 ๔.๑.๑  จัดต้ังโรงเรียนหรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
 ๔.๑.๒  จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม 
 ๔.๑.๓  จัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพ 
 ๔.๑.๔  จัดต้ังชมรมต่างๆ  เพื่อรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

๔.๒  การส่งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห  
 ๔.๒.๑  ส่งเสริม/สนับสนุน  ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ

ต่างๆ   
 ๔.๒.๒  ส่งเสริม/สนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ   



๕๓ 

 

 ๔.๓.๓  ส่งเสริม/สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่างๆ  ให้แก่ เด็กยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

หมวดที่  ๕  ด้านการเผยแผ่ การด าเนินการด้านการเผยแผ่  มีแนวทางการด าเนินการ  
ดังนี้ 

๕.๑  การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
เช่น  วัมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬบูชา  วันเข้าพรรษา  เป็นต้น 

 ๕.๑.๑  การท าบุญตักบาตร 
 ๕.๑.๒  การแสดงธรรมเทศนา 
 ๕.๑.๓  การจัดปฏิบัติธรรม 
 ๕.๑.๔  การเวียนเทียน 
 ๕.๑.๕  การจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๕.๒  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย  
 ๕.๒.๑  การท าบุญตักบาตร 
 ๕.๒.๒  การแสดงธรรมเทศนา 
 ๕.๒.๓  การจัดปฏิบัติธรรม 
 ๕.๒.๔  การเวียนเทียน 
 ๕.๒.๕  การจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ 

๕.๓  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญตามประเพณี/ท้องถ่ิน 
 ๕.๓.๑  ท าบุญตักบาตร 
 ๕.๓.๒  การแสดงธรรมเทศนา 
 ๕.๓.๓  ปฏิบัติธรรม 
 ๕.๓.๔  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณี 
 ๕.๓.๕  การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวันส าคัญทางประเพณี/

ท้องถิ่น 
๕.๔  การท าหน้าที่อบรมส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสามเณร  เช่น  ในโรงเรียน  

หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  หรือประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ   
๕.๕  บุคลากรของวัดท าหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา  เช่น  เป็นพระธรรมทูต  พระ

วิปัสสนาจารย์  พระจริยานิเทศ  เป็นต้น 
๕.๖  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วิทยุชุมชน  การแจก

หนังสือธรรมะ  ซีดีธรรมะ  หอกระจายข่าว  เป็นต้น 
๕.๗  ภายในวัดมีมุมเรียนรู้พระพุทธศาสนา  เช่น  มุมหนังสือ/ห้องสมุด  ป้ายพุทธ

ศาสนาสุภาษิต  เป็นต้น 
๕.๘  มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  

เช่น  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  บวชเนกขัมมจาริณี  ค่ายคุณธรรม  ฯลฯ 
หมวดที่  ๖  ด้านการสาธารณสงเคราะห  การด าเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์  

มีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 



๕๔ 

 

๖.๑  การให้ความช่วยเหลือ/สงเคราะห ด้านต่างๆ  แก่ประชาชน 
 ๖.๑.๑  การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
 ๖.๑.๒  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ   
 ๖.๑.๓  การระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งของชาวบ้าน 
 ๖.๑.๔  การด าเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์อื่นๆ  

๖.๒  การมีส่วนร่วม/สนับสนุน  ด้านการสาธารณสงเคราะห  
 ๖.๒.๑  การอ านวยความสะดวกในการให้ใช้สถานท่ีของวัดจัดกิจกรรมต่างๆ   
 ๖.๒.๒  การจัดต้ังมูลนิธิ/กองทุนเพื่อการกุศล 
 ๖.๒.๓  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
 ๖.๒.๔  การให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ   

๖.๓  การสร้างเครือข่าย/แนวร่วม/อาสาสมัคร/จิตอาสา  เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 ๖.๓.๑  วัดสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านสาธารณะกับองค์กรต่างๆ   
 ๖.๓.๒  วัดส่งเสริม/สนับสนุน  ให้มีจิตอาสา  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๖.๓.๓ วัดจัดให้มีอาสาสมัคร/แนวร่วมในการสอดส่อง  ดูแล  และพิ ทักษ์

พระพุทธศาสนา 
๖.๔  การมีส่วนร่วมของประชาชน/ส่วนราชการ 

 ๖.๔.๑  วัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน 
 ๖.๔.๒  ส่วนราชการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ   

สรุปได้ว่า ในการพัฒนาวัดนั้นควรเริ่มจากการพัฒนาขั้นพื้นฐาน และควรส่งเสริมให้วัด
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองไปสู่คุณภาพและความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง เกิดการยอมรับ
จากสังคม โดยบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วน เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ่มค่าในการพัฒนา
วัดสู่ความเป็นมาตรฐานต่อไป. 
 
๒.๕  หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 

 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ในทัศนะของพระพุทธศาสนา มี
นักวิชาการพุทธศาสนาเป็น ท่ี เคารพกับบุคคลท่ัวไป  ได้ ให้ความหมายภาวะผู้น าในทาง
พระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้ 

ทางพระพุทธศาสนานักวิชาการได้ให้ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรม เป็นท่ียอมรับและนักวิจัยหลาย ๆ ท่านได้เสนอไว้ดังนี้ พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ผู้น า คือ ค าว่า 
ประมุข มาจากค าว่า ปะ แปลว่า ท้ังหมดท้ังส้ิน และมุขะ แปลว่า หน้า รวมเป็น ปมุขะ มีความหมาย
ว่า หน่วยออกหน้าท้ังหมดท้ังส้ิน คือลักษณะแห่งผู้น านั้นเอง เป็นการน าอย่างสัตบุรุษ นอกจากนี้ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ความหมายว่า ผู้น า คือผู้ชักพาให้คนอื่นเคล่ือนไหวหรือกระท า
การทิศทางท่ีผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันอยู่แล้ว เช่นเป็นผู้น าองค์กร ผู้น า



๕๕ 

 

สมาคม ผู้น าวัดและแม้กระท้ังหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า๘๓ ส่วนพระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสล
จิตฺโต) ให้ความหมายว่า ผู้น า ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Leadership” ซึ่งมีความหมายในท านอง
เดียวกัน ว่ า “Being a leader ; power of leading, the qualities of a leader” หมายถึ ง ผู้
น าไปสู่ส่ิงท่ีดีงามและเป็นประโยชน์แก่มหาชนการน าไปในทางช่ัว ต่ า เสียหาย เช่น เป็นหัวหน้าโจรพา
ลูกน้องไปปล้นหรือลักขโมย หรือการต้ังตนเป็นหัวหน้าไปพาคนค้ายาเสพติด ก็คงไม่นับว่าเป็นผู้น า
หรือมีภาวะผู้น า เพราะไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายท่ีดีงาม และมิได้ต้ังอยู่บนฐานแห่งศีลธรรม คุณธรรม 
และสติปัญญา๘๔ จากการให้ความหมายของค าว่า ผู้น า ตามพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวมานี้ ความหมาย 
ผู้น า คือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุ่ม สามารถท่ีจะบริหารจัดการองค์การ ให้ด าเนินไปได้
ด้วยดี มีบทบาทส าคัญในการน ากลุ่มหรือคณะไปสู่ความส าเร็ จตามเป้าหมาย การเป็นผู้น าท่ีดี 
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งต้องอาจใช้เวลานาน แต่หากสามารถท าได้ส าเร็จก็เท่ากับว่าผู้น า
นั้นมีกุญแจส าคัญท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ง่ายขึ้นองค์ประกอบส่วนส าคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับตัวผู้น า ท่ีต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติจะท าให้ผู้น าพร้อมท่ีจะปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นได้อย่าง
ถูกต้องบังเกิดผลดี ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีจุดหมายชัดเจนเป็นท่ีพึงพิงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท่ัวถึง เป็น
แกนกลางในการบริหารงานมีจุดหมายและหลักการตรงไปตรงมาไม่เอียนเอียงไปตามสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น ยังมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้น าในการบริหารนี้
มาปฏิบัติ  

การท่ีพระพุทธศาสนาเน้นคุณธรรมเป็นส าคัญเพราะถือว่าเมื่อผู้มีคุณธรรมแล้วประชาชน
ย่อมอยู่เป็นสุข คุณธรรมของการเป็นผู้น านั้นเป็นหลักของการบริหารท่ีดี เรียกว่าธรรมาธิปไตย 
หมายถึงการบริหารโดยถือธรรมเป็นใหญ่ กล่าวคือ ยึดหลักบรรทัดฐาน (norm) หลักการ (principle)  
และคุณธรรม (virtue) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์นั้นต้อง
ใช้ท้ังพระเดชและพระคุณหรือใช้อ านาจและคุณธรรมซึ่งจะท าให้ได้ท้ังน้ าใจและผลของงาน ๘๕  ใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าว่า มีลักษณะใช้ท้ังพระเดชและพระคุณ ติเตียน 
หรือช้ีผิดถูกท่ีควรติ หรือช้ีข้อผิดข้อถูก ซึ่งหลักธรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ผู้น าคณะสงฆ์ในทุกระดับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี โดยใช้ควบคู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม และ
ระเบียบข้อบังคับ ก็จะสามารถท าใหก้ารปกครองและการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในภาค ๑๕ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพนั้น มีดังนี้   

ทุติยปาปณิกสูตร ว่า ผู้น าจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 
๑) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลสามารถมองสภาพเหตุการณ์ออก และจะ

วางแผนเตรียมรับ หรือรุกได้อย่างไร เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่าสินค้าท่ีไหนได้

                                         

๘๓พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วินดาต้าโปร
ดักส์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๔. 

๘๔พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสนาประยุกต  สงฆ ผู้น าสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๓. 

๘๕พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร ธมฺมจิ ตฺโต) และ เสฐียรพงษ์  วรรณปก , มณีแห่งปัญญา ,
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา,  ๓๕๓๖), หน้า ๑๗ - ๑๘.   



๕๖ 

 

ราคาถูก แล้วน าไปขายท่ีไหนจึงได้ราคาแพง ต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน คุณลักษณะ
ข้อนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ช านาญในการใช้ความคิด 

๒) วิธูโร คือเป็นผู้ช านาญในงาน สามารถรู้จักวิธีการไม่บกพร่องในหน้าท่ีท่ีตนได้
รับผิดชอบ จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้
หรือเพชรเทียม แพทย์หั วหน้าคณะผ่าตัดต้องเช่ียวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Technical Skill คือ ความช านาญด้านเทคนิค 

๓) นิสสยสัมปันโน คือ พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี ได้รับความเช่ือถือ
จากผู้อื่น เช่นพ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีพ่อค้าในเมืองนั้นๆให้ท่ีพักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน
เพราะมีเครดิตดี นักบริหารท่ีดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับภาษอังกฤษว่า Human 
Relation Skill คือ ความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ 

สังฆโสภณสูตร นอกจากนี้ผู้น าจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมจะต้องวางตัวในกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด พระพุทธองค์ได้แสดงถึงลักษณะคุณสมบัติของผู้น าหรือผู้บริหารไว้ว่า 

๑) วิยตโต เป็น ผู้มีปัญญาสามารถใช้หลักในทางพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญา ต้อง
ประกอบด้วยปัญญาทางธรรม และทางโลก เปรียบได้กับปัจจุบันคือ เช่ียวชาญท้ังทฤษฎี และการ
ปฎิบัติ 

๒) วินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี กล่าวคือ เป็นผู้น าเป็นแบบ แบบในท่ีนี้คือแบบอย่าง เช่น 
การรักษาระเบียบ วินัย ยึดถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง  

๓) วิสารโท เป็นผู้แกล้วกล้า กล้าหาญ เป็นบุคคลท่ีมีความกล้าหาญมีพลังสองอย่างในตัว 
คือ พลังกาย และพลังใจท่ีเข้มแข็ง เมื่อมีพลังดังกล่าว ย่อมสามารถแสดงออกให้เห็นว่า บุคคลผู้นั้นมี
ความกล้าหาญ 

  ๔)  พหุสุโต เป็นผู้มีความรู้ สามารถมีความจ ามาก เช่น พระอานนท์ เป็นผู้ท่ีได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นผู้มีความจ าดีมาก หากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องใด หรือตรัสเรื่องใด กับผู้ใด พระ
อานนท์นั้นสามารถจ ารายละเอียดได้ครบท้ังหมด 

๕) ธัมมานุธัมมปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีคุณธรรม รักษาความถูกต้องในส่ิงท่ี
ถูกท่ีควร 

หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มี ๗ ประการ๘๖ คือ 
๑) ธัมมัญญุตา หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักเหตุ” เป็นผู้รู้จักเหตุ เช่นรู้จักว่าส่ิงนี้เป็นเหตุ

แห่งสุขส่ิงนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ คือ เห็นเหตุหรือการกระท าเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วรู้ว่า จะส่งผลใน
อนาคตอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัย 

๒) อัตถัญญุตา หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักผล” เป็นผู้รู้ว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์
เป็นผลแห่งเหตุอันนี้คือ เห็นผลท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในอดีตเพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาหรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต 

๓) อัตตัญญุตา หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักตน” เป็นผู้รู้ว่าโดยชาติตระกูลยศศักด์ิสมบัติ
บริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้ๆแล้วประพฤติตนให้สมควรแก่ท่ีเป็นอยู่อย่างไรคือมองตัวเอง

                                         

๘๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗/๙-๑๐. 



๕๗ 

 

หรือองค์การแล้วทบทวนดูว่าสถานะท่ีตัวเองเป็นและฐานะท่ีตัวเองมีเป็นอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารตนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

๔) มัตตัญญุตา “ความเป็นผู้รู้จักประมาณ” เป็นผู้รู้ในการแสวงหาเครื่องเล้ียงชีวิตแต่โดย
ทางท่ีชอบและรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควรคือ มองงานท่ีตนเองท าอยู่แล้วพิจารณาวิเคราะห์
ด้วยปัญญาว่าความพอเหมาะความพอดีความพอเพียงอยู่ท่ีไหนเท่าไรเพื่อจะได้ก าหนดแผนการปฏิบัติ
ได้เหมาะสมอันมุ่งไปสู่ผลลัพธ์อย่างดีเลิศ 

๕) กาลัญญุตา หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา” เป็นผู้รู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาอันสมควร
ในอันประกอบกิจนั้นๆ คือ มองงานท่ีจะท าแล้วพิจารณาบริหารเวลาโดยด าเนินการปฏิบัติว่าควรจะ
ท าให้ทันเวลาก าหนดท าให้ถูกเวลาท่ีต้องท าท าตามเวลาท่ีก าหนดและท าให้เริ่มและเสร็จตามเวลาท่ี
วางแผนโดยค านึงถึงวิธีท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๖) ปริสัญญุตา หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักชุมชน” เป็นผู้รู้ว่ากิริยาท่ีจะต้องประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆว่าชุมชนหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องประพฤติต่อชุมชนนั้นๆว่าชุมชนหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้อง
ท ากริยาอย่างนี้จะต้องพูดอย่างนี้ คือ มองงานของตัวเองว่าต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนอะไรบ้างในเชิง
ธุรกิจและมีผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างไรแล้วชุมชนนั้นคิดอย่างไรเดือดร้อนอย่างไรเช่ืออย่างไรเพื่อเรา
จะได้ปฏิบัติเข้ากับสังคมได้อย่างถูกต้อง 

๗) ปุคคลัญญุตา หมายถึง “ความเป็นผู้รู้จักบุคคล” เป็นผู้รู้วิธีเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดี 
ควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบ คือ การวางแผนการบริหารงานต้องใช้คนท างานและจ าเป็นต้อง
ติดต่อกับบุคคลในชุมชนการจัดหาคนเข้าท างานต้องสอบสัมภาษณ์คนเข้าเป็นพนักงานต้องเลือกให้
ถูกต้องกับความรู้ความสามารถและต้องเป็นคนดีด้วยงานจึงจะบรรลุความส าเร็จ 

คุณสมบัติของผู้น ามีความส าคัญขึ้นอยู่กับระดับของความแตกต่างของตัวผู้น า ถ้าเป็น
ผู้น าระดับสูงรับผิดชอบในการวางแผนและดูแลคนจ านวนมาก ข้อท่ี ๑ และข้อท่ี ๓ มีความส าคัญมาก 
ข้อท่ี ๒ มีความส าคัญน้อยเพราะสามารถใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านได้ 
ส าหรับผู้น าระดับกลางท้ังสามข้อมีความส าคัญพอๆ กัน คือ มีความเฉพาะด้าน มีมนุษย์สัมพันธ์เพื่อน
ร่วมงานท่ีมองเห็นการณ์ไกล ด้วยคุณธรรมของผู้น าเป็นผู้ท าหมู่ให้งามมีความกล้าหาญแกล้วกล้า 
เรียกว่าเวสารัชชกรณธรรม ๕ ดังนี้คือ 

๑. เป็นผู้มี (ศรัทธา) มีเหตุผล มั่นใจในหลักการและในการท าดี  
๒. เป็นผู้มี (ศีล ) มีระเบียบวินัยดีความประพฤติถูกต้องดีงาม ไม่ผิดศีลธรรม 
๓. เป็นผู้มี (พาหุสัจจะ) ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก 
๔. เป็นผู้มี (วิริยารัมภะ) มีความเพียรมั่นคงจริงจังในกิจการนั้นๆ 
๕. เป็นผู้มี (ปัญญา) ความรอบรู้เข้าใจเหตุผล ดี ช่ัว รู้คิด รู้วินิจฉัย รู้หลักการ๘๗ 
คุณสมบัติท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้น าเป็นคนประพฤติตนดีมีความกล้าหาญไปอยู่ใน

สถานท่ีใดเป็นท่ีเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาตรงกับจุดหมายท่ีว่า “ผู้น าท่ีดีไม่มีเส่ือม”ของผู้น าปุ
ระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ได้น าเสนอผู้น าทางการเมือง และผู้น าทางการทหาร แต่รวมไปถึงผู้น าทาง

                                         

๘๗พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหา
นาคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๒๐๖. 



๕๘ 

 

วิชาการ ผู้น าทางศาสนาและผู้น าคนพิการด้วยกล่าวโดยรวมบุคคลส าคัญมีคุณสมบัติสรุปได้ ๔ 
ประการ ดังนี้  

๑. แรงบันดาลใจ คือพลังปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีส่งเสริมผลักดันให้บุคคลท างานเชิงรุก
เข้าสู่เป้าหมายชีวิต กล่าวได้ว่า แรงบันดาลใจเป็นพลังแรงท่ีก่อให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้บุคคล
บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางในชีวิต เมื่อบุคคลมีแรงบันดาลใจให้กระท าในเรื่องใด ความมีสมาธิและ
ความมีปัญญาท่ีจะไปสู่หนทางของความส าเร็จก็จะตามมา แรงดันดาลใจจึงมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิตใจให้บุคคลท่ีจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคข้อขัดข้องแต่กลับเข้าฝ่า
ฟันเครื่องกีดขวางเพื่อให้เข้าถึงผลสัมฤทธิ์ บุคคลส าคัญท้ัง ๗ ท่านมีต่างแรงบันดาลใจอย่างเป่ียมล้น 

๒. ทัศนคติเชิงบวก หรือทัศนคติเชิงสร้างคือการมองโลกในแง่ดี และหลีกเล่ียงการมอง
โลกในแง่ร้ายท่ีอาจท าลายขวัญก าลังใจของตนเองและผู้อื่น การมีทัศนคติเชิงบวกจึงไม่ใช่ความ
ประมาท แต่เป็นการท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ด้วย
ความปล่อยวาง ไม่เครียดไม่ทับถมให้สถานการณ์ท่ีเสียหายต้องหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นไปอีก เอดิสันคือ
แบบอย่างท่ีดีงามของการมองโลกในแง่บวก โดยไม่ว่าผลการทดลองจะส าเร็จหรือล้มเหลว เอดิสันก็
มองว่าคือ การได้เรียนรู้ปรากฏการณ์อย่างส าคัญ  

๓. ความเป็นนัก สู้ผู้เสียสละ คือการท าหน้าท่ีในลักษณะท่ีภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
“Service above self” หรืออาจแปลว่า “ให้บริการเหนือตนเอง” ถ้าจะขยายความก็คือ นักสู้ผู้
เสียสละคือ นักสู้แบบถวายหัว หรือถวายชีวิตเพื่อผู้อื่น เพื่อประเทศชาติ และเพื่อมวลมนุษย์ชาติ การ
สู้เพื่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมท่ีสะท้อนความเสียสละ ริชโธเฟน, ไอเซนฮาวร์, แมกไซไซ ต่างเป็นแบบอย่าง
ของการสู้รบในสงคราม เคลเลอร์สู้เพื่อคนพิการ เอดิสันสู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี มาเธอร์เทเรซา เคล
เลอร์สู้เพื่อคนพิการ เอดิสันสู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี มาเธอร์เทซาและพุทธทาสภิกขุ สู้เพื่อยกระดับ
จิตใจของมนุษย์  

๔. ความมีภาวะผู้น า ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้บุคคลอื่นประพฤติ
ปฏิบัติตามในส่ิงท่ีผู้น าวางวัตถุประสงค์ไว้ ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความกล้าคิด กล้าริเริ่ม 
กล้าตัดสินใจ กล้าท า และกล้ารับผิดชอบ บุคคลผู้มีภาวะผู้น า จึงมีพลังความสามารถในการสร้าง
ศรัทธาบารมีให้บุคคลอื่นมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือเกิดความยอดตามด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 
ไม่ใช่ด้วยการบังคับข่มขู่หรือใช้อ านาจ  

กล่าวโดยสรุปความเป็นภาวะผู้น ายึดหลักธรรมมีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความเข็ม
แข็งทางจิตใจมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมมีความริเริ่มงาน
ใหม่ๆโดยมุ่งท่ีจะให้เกิดผลแก่มวลชวน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป  

การบริหารปกครองทุกระบอบถ้าหากว่าได้ผู้น าผู้ปกครองท่ีขาดคุณธรรมแล้วไม่ว่าระบบ
การบริหารการปกครองนั้นจะดีเพียงไรก็ตาม ก็จะกลายเป็นการบริหารปกครองแบบน าความ
เดือดร้อนมาสู่ประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้อย่างมากมาย เพราะจะใช้
อ านาจหน้าท่ีไปในทางท่ีทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองและพวกพ้อง เกิดมีการทุจริตคดโกง
กันอย่างมากมาย เพราะอ านาจนั้นเป็นส่ิงท่ียั่วยวนจิตใจและสามารถเปล่ียนแปลงอุปนิสัยใจคอของ
มนุษย์ได้รวดเร็วท่ีสุด ผู้มีส่วนรวมในการปกครองโดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วย
ป้องกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนรวมคือการน าหลักธรรมมาท าหน้าท่ี เช่น 



๕๙ 

 

ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ ราชสังคหวัตถุ ๔  สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ และ
นาถกรณธรรม ๑๐ เป็นต้น ผู้น าหรือผู้ปกครองน าหลักธรรมเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติ ในการ
ประยุกต์ใช้กับชุมชนของผู้น าจะท าให้ชุมชนอยู่กันอย่างสันติสุข ดังนี้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความ
ดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล ท่ีชักน าให้คนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมาย
ท่ีดีงาม   และได้เสนอหลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตโดยท่ัวไป  ซึ่งมีอยู่
หลายหมวด   แต่ในท่ีนี้จะเน้นเฉพาะหลักธรรมอันเป็นสภาวธรรมท่ีผู้น าควรยึดถือ หรืออาจเรียกว่า
เป็นธรรมท่ีเกี่ยวข้อกับผู้น า หรือสัตตบุรุษ ดังนี้๘๘ 

๑) กัลยาณมิตตา (having good friends ; good company; ) คือความมีกัลยาณมิตร 
ผู้น าควรรู้จักเลือกคบเพื่อน หรือบุคคลผู้แวดล้อมดี คบหากับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความสามารถ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุน ช้ีน า เป็นแบบอย่างในทางท่ีดี  นอกจากนี้ ยังจะเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลกัน ให้เกิด
ความก้าวหน้า ในการครองชีวิต การศึกษาอบรม การประกอบการงาน การปฏิบัติศาสนกิจ มี
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีดี 

ธรรมคุ้มครองโลก ๒ (Virtuus that protect the world) ธรรมท่ีช่วยให้โลกมีความ
เป็นระเบียบประกอบด้วย 

๒.๑) หิริ (moral shame ; conscience) เป็นการท่ีผู้น าละอายบาป ละอายใจต่อการ
ท าความช่ัว หมายความว่ารู้สึกรังเกียจทุจริต มีกายทุจริต เป็นต้น เหมือนคนเกลียดส่ิงโสโครกมี
อุจจาระ เป็นต้น ไม่อยากจับ 

๒.๒) โอตตัปปะ (moral dread) เป็นการเกรงกลัวต่อบาปหรือเกรงคัวต่อการกระท า
ความช่ัวของผู้น า หมายความว่า สะดุ้งกลัวต่อทุจริตมีกายทุจริต เป็นต้นเหมือนคนกลัวความร้อนของ
ไฟ ไม่กล้าไปจับไฟ 

พรหมวิหาร ๔ (holy abidings; sublime states of mind) เป็นธรรมประจ าใจของผู้
ประเสริฐ ผู้น า ผู้บริหาร ใช้เป็นหลักในการควบคุมความประพฤติเช่ือว่าจะด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น 
และปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 

๑) เมตตา (kindness ; friendliness)  คือความรักความ ปรารถนาดี ต้องการช่วยเหลือ
คนให้มีความสุข ส าเร็จ สมหวัง 

๒) กรุณา (compassion) คือความสงสาร ท่ีอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์ สนใจท่ีจะปลด
เปล้ือง บ าบัดความสุข ความเดือดร้อนให้กับท้ังมนุษย์และสัตว์ 

๓) มุทิตา (sympathetic joi ;  altruticjoi) คือความเบิกบานทางจิต พลอยยินดีเมื่อ
เห็นคนอื่น ได้ดี มีความสุข ไม่อิจฉา ริษยา๘๙ 

๔) อุเบกขา (equanimity ; neutrality ; poise) คือความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง
และปฏิบัติไปด้วยความเท่ียงธรรม พรหมวิหาร ๔ ประการเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีจะต้องให้มีอยู่

                                         

๘๘พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, พิมพ์
ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๓. 

๘๙ที.ม.๑๐/๓๒๗/๒๕๖.    



๖๐ 

 

ประจ าในจิตใจ และเป็นท่าทีของจิตใจท่ีจะท าให้แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องโดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ท้ัง ๔ ท่ีประสบ กล่าวคือ 

ก. ในสถานการณ์ท่ีเขาอยู่เป็นปกติ เราก็มี เมตตา คือ ความเป็นมิตรไมตรี ความมีน้ าใจ
ปรารถนาดี ต้องการให้เขามีความสุข ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ท้ังแต่ละคนๆท่ีเรา
เกี่ยวข้อง ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อสังคมท้ังหมดท่ัวท้ังโลก เมตตานี้
เป็นคุณธรรมพื้นใจประการแรกท่ีต้องมี ซึ่งใช้ในยามปกติ คือ เมื่อคนอื่นเขาอยู่กันเป็นปกติ เราก็มี
เมตตาปรารถนาดี คิดหาทางสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เขาเรื่อยไป 

ข. ในสถานการณ์ท่ีเขาตกต่ าเดือดร้อน เราก็มี กรุณา คือ ความพลอยรู้สึกไหวตามความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน หรือปัญหาของเขา และต้องการช่วยเหลือปลดเปล้ืองให้เขาพ้นจากความทุกข์ 
ความเดือดร้อนนั้น กรุณานี้ต่างไปจากเมตตา คือเมตตาใช้ในยามปกติ แต่เมื่อเขาตกต่ าลงไปกลายเป็น
เดือดร้อนเป็นทุกข์ เราก็มีกรุณา ใฝ่ใจช่วยบ าบัดทุกข์ให้ 

ค. ในสถานการณ์ท่ีเขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงาม ความสุขความส าเร็จ เราก็มี มุทิตา
หมายความว่า เมื่อเขาเปล่ียนไปในทางขึ้นสูง ได้ดีมีสุข ท าส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม ประสบความส าเร็จ เราก็
ย้ายไปเป็นมุทิตา คือพลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในวงการงานตลอดจนการเป็นผู้น าท่ัวไป
นั้น เรื่องท่ีส าคัญมากก็คือ เมื่อคนมีปัญหา มีทุกข์เดือดร้อน เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย หรือยากไร้ขาดแคลน 
ก็ต้องมีกรุณาท่ีจะเอาใจใส่แก้ปัญหา เมื่อมีคนประสบผลส าเร็จในการท าส่ิงดีงาม ท าให้อะไรต่ออะไร
พัฒนาก้าวหน้าไป ก็ต้องมีมุทิตาช่วยส่งเสริมสนับสนุนแต่ในยามปกติก็ต้องไม่ปล่อยปละละเลย ต้อง
เอาใจใส่ต่อการท่ีจะให้เขาอยู่ดีมีสุข เช่น มีสุขภาพดี อยู่ในวิถีทางของความสุขความเจริญ และการ
พัฒนาสืบต่อไป คือ ต้องมีเมตตาปรารถนาดี ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะท าให้กิจการงาน และประโยชน์
สุขท่ีมุ่งหมายพร้อมท่ีจะส าเร็จผลหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัวผู้น า คือ “ปิโย”แปลว่า “ผู้เป็นท่ีรัก” กล่าวคือ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมไปด้วยกัน หรือจะเรียกผู้ตามก็แล้วแต่ ก็จะมีความรัก มีความรู้สึกสนิทสนม สบาย
ใจต่อผู้น านั้น เสริมความรู้สึกอยากร่วมไปด้วยให้หนักแน่นมากขึ้น ท้ังร่วมใจและร่วมมืออย่างไรก็ตาม 
ปิโยเท่านั้นไม่พอ ปิโยนั้นได้มาจากเมตตา กรุณา มุทิตา แต่ยังต้องมีอีกข้อหนึ่ง คือ อุเบกขา 

ง. ในสถานการณ์ท่ีเขาท าผิดหลักหรือละเมิดธรรม เราก็มี อุเบกขา หมายความว่า เมื่อใด
เขาท าอะไรไม่ถูกต้อง โดยละเมิดธรรม คือ ละเมิดต่อหลักการ หรือละเมิดต่อความถูกต้องท าให้เสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ์ เสียความเป็นธรรม เสียความชอบธรรม ท าลายกติกา เป็นต้นผู้น าจะต้องอยู่ใน
หลักท่ีเรียกว่า อุเบกขา อุเบกขาก็คือรักษาความเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ไม่เข้าข้างหยุดการขวนขวาย 
ไม่ให้เกินขอบเขตไปจนกลายเป็นเสียธรรม คือการปฏิบัติต่อคนหรือช่วยเหลือคน จะต้องไม่ให้เสีย
ความเป็นธรรม ไม่ให้เป็นการท าลายหลักการ ไม่ให้เป็นการละเมิดต่อกฎเกณฑ์กติกาท่ีชอบธรรม๙๐ 

เมื่อผู้น ามีคุณธรรมสมบูรณ์ การท างานจะถูกต้องเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ก็ด้วยการละ อคติ 
๔ ความล าเอียง ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพราะสร้างความแตกแยกจน
เกิดไร้ความสามัคคีกันได้โดยง่าย ผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมจักต้องไม่เป็นผู้มีความเอียงโดย
เด็ดขาด  

                                         

 ๙๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), 
หน้า ๔. 



๖๑ 

 

 ผู้น าควรจะทราบถึงธรรมท่ีเป็นส่วนหลักธรรมอกุศล คือเป็นศัตรูกับพรหมวิหาร ๔ มี
ดังนี้คือ 

๑. ปฏิปักษ์ของความเมตตา ได้แก่พยาบาท คือความปองร้ายผู้อื่น เพราะถ้าใจเรามี
เมตตาอยู่เวลาใด  ตัวพยาบาทเข้าไม่ได้  ตัวเมตตาจึงช าระล้างตัวอกุศล   

๒. ปฏิปักษ์ของกรุณา คือตัววิหิงสา ความคิดเบียดเบียนผู้อื่น เพราะกรุณาป็นกุศลธรรม
มีความสงสารคิดช่วยเหลือผู้อื่น  วิหิงสาเบียดเบียนผู้อื่น เช่นทรมานคนและสัตว์ให้ได้รับความล าบาก 
มีความกรุณาอยู่ตราบใด วิหิงสาไม่มีสลับกันอยู่อย่างนี้ตอลดไป  

๓. ปฏิปักษ์ของมุทิตา คือตัวอิสสา ริษยา  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา 
วชิรญานวโรรส ทรงแปลว่า เห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ เช่น เป็นต้นว่าเห็นเขาได้ดี เห็นเขาดีกว่าตัวทน
ไม่ได้เกิดความงุ่นง่าน เรียกว่าริษยา ริษยาตรงกันข้ามกับมุทิตา  

๔. ปฏิปักษ์ของอุเบกขา คือความยินดี ยินร้าย เกิดยินดีก็ท าให้ใจชอบ ถ้าเกิดยินร้ายก็ท า
ให้ชังขาดความเป็นกลาง มีอคติเป็นตัวเข้าแทรกแซงอันได้แก่  

  ๑. ฉันทะ คือความล าเอียงเพราะรักใคร่ เช่นชอบใครก็ล าเอียงเข้าข้างคนนั้น  
  ๒. โทสาคติ  คือความล าเอียงเพราะโกรธกัน เช่นโกรธใครท าโทษคนนั้นให้หนัก ไม่

เหลียวแลถึงความยุติธรรม  
๓. โมหาคติ  คือความล าเอียงเพราะหลงหรือโง่เขลา คนมีความล าเอียงเช่นนี้ ถ้าจะเรียก

ให้ถูกก็ว่าเป็นไร้ความสามารถ ขาดปัญญา ท าอะไรไปด้วยไม่มีความรู้เท่าทัน 
๔. ภยาคติ คือล าเอียงเพราะความกลัว เช่นเป็นอัยการ มีหน้าท่ีจะต้องฟ้องความไปตาม

หน้าท่ี พบคนท่ีเก่งกว่ากลัวเขาจะมาท าร้ายไม่กล้าฟ้องเกิดความล าเอียง 
กล่าวโดยสรุปได้ว่าหลักธรรมพรหมวิหารคือธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ อยู่ในผู้น า

คนใดก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญไปท้ัง ๔ ทิศ ได้รับความเคารพเกรงกลัวในความดีปราศจากศัตรู 
งานการและทุกส่ิงทุกอย่างจะบรรลุผลส าเร็จ ก็จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการ คือตามเหตุ
ปัจจัยของมัน ซึ่งพูดส้ันๆ ว่าตามธรรมนั่นเอง เพราะฉะนั้น ธรรมหรือหลักความจริงและหลักการจึง
เป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ต้ังมั่นอยู่ในธรรม เป็นผู้ถือหลักการเป็นใหญ่ และ
เข้าใจชัดเจนในหลักการนั้น๙๑ 

มีการน าหลัก โกสัลละ ๓ ประการท่ีกล่าวไปแล้วมาใช้ในการปกครอง อีกท้ังได้
ประยุกต์ใช้หลักธรรมท่ีท าให้ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังนั้น คือ อุเบกขา ธรรมท่ีจะท าให้วางใจเป็นกลาง มี
ความยุติธรรมสม่ าเสมอ ไม่เอนเอียงเพราะชอบหรือไม่ชอบ จากหลักภาวะผู้น าในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการปกครองของเจ้าคณะพระสังฆาธิการภาค ๑๕ มีรูปแบบการน าการบริหารแบบสอน
งานผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหลักการนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ๕ วิธีด้วยกัน๙๒ คือ  

๑) สอนด้วยเมตตา  
๒) สอนส่ังท่ีเป็นจริงและเป็นประโยชน์  
๓) สอนชัดเจนแจ่มแจ้ง  

                                         

    ๙๑พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, หน้า ๑๖.  
 ๙๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๔/๒๑๘.    



๖๒ 

 

๔) สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
๕) สอนโดยท าตนเป็นแบบอย่าง  

หลักพหุสูตร ๕ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้น าเองมี  ๕ ประการ๙๓ ประกอบด้วย  
๑) เป็นผู้ได้ฟังมาก (พหุสสุตา) คือ ได้ฟัง และส่ังสมการฟังมาก หมายรวมถึงการได้

ศึกษาเล่าเรียนมาก 
๒) จ าได้ (ธุตา) คือ เมื่อได้ฟัง หรือเรียนแล้ว สามารถจ าได้แม่นยา 
๓) คล่องปาก (วจสา ปริจิตา) คือ สามารถกล่าวถึงส่ิงท่ีได้ฟังหรือเรียนแล้วจ าได้นั้นอย่าง

คล่องแคล่ว 
๔) ขึ้นใจ (มน สานุเปกขิตา) คือ สามารถนึกถึงท่ีได้ฟัง หรือเรียนแล้วจ าได้นั้นอย่างขึ้นใจ 
๕) แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) คือ สามารถเข้าใจได้ลึกซึ่งหลักตามท่ี

กล่าว คือ เป็นผู้ท่ีไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ เมื่อศึกษาอยู่เป็นประจ าก็จะมีข้อมูลมาก และท าให้
สามารถอบรมส่ังสอนได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

หลักธรรม จักร ๔๙๔ ซึ่งเป็นธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญประกอบด้วย 
๑) การอยู่ในถิ่นท่ีดี (ปฏิรูปเทสวาสะ) คือ การได้อยู่ในสถานท่ีท่ีดี มี ส่ิงแวดล้อมท่ี

เหมาะสม 
๒) การคบหาสัตบุรุษ (สัปปุริสสังเสวะ) คือ การคบหาสมาคมกับคนดี 
๓) การตั้งตนไว้ที่ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) คือการต้ังใจท่ีมุ่งนาตนไปในทางท่ีถูกท่ีควร 
๔) ความเป็นผู้ได้ทาความดีไว้ก่อนแล้ว (ปุพเพกตปฺญฺญุตา) คือ การได้สร้างสมคุณงาม

ความดีเตรียมพร้อมไว้ก่อน 
จักร ๔ นี้เป็นธรรมท่ีมีอุปการะมาก เป็นเครื่องให้สามารถสร้างความดีอื่นๆ เพิ่มได้และ

ทาให้ชีวิตประสบความสุขและความเจริญก้าวหน้าในการเผยแผ่หลักพุทธธรรมอันดีงาม 
 หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ มีส่วนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะมีความเหมาะสมกับ

ความเป็นภาวะผู้น าปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนท่ีสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์
โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกท่ีดี มีคุณค่า ท่ีแท้จริงของมนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติท่ี
เรียกว่าสัปปุริสธรรม ๗ ประการ๙๕ คือ  

๑. หลักธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของส่ิงท้ังหลาย ท่ีตน
เข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติกิจหน้าท่ีและด าเนินกิจการต่างๆ รู้เข้าใจส่ิงท่ีตน
ประพฤติปฏิบัติ ตามเหตุผล เช่นรู้ว่า ต าแหน่งฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จท่ี
เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนช้ันสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือ
หลักความจริงของธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส

                                         

 ๙๓องฺ.ปญูจก.(ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕    
 ๙๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๔   
๙๕ที.ปา (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔;๔๓๙/๓๑๒ ; องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๖๓ 

 

ของโลกและชีวิตนั้น ดังนั้นเมื่อน าหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของ
ผู้น าได้ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้น า  
 ๑. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบการบริหารอย่างดี 
  ๓. มีความกล้าในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและถูกต้อง 
๔.  เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 
บทบาทผู้น า 
๑. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๒. วางนโยบายควบคุมส่ังการให้กิจการงานต่างๆบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้ 
๓. มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าสม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรสามารถด ารง

อยู่ได้ตลอดไปในยุคโลกาภิวัตน์ 
  ๒. อัตถัญญุตา รู้ความหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของ

หลักการท่ีตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการท่ีตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้น ๆ มีความมุ่งหมาย
อย่างไร รู้ว่าท่ีตนท าอยู่อย่างนั้นๆ  ด าเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์ หรือควรจะได้บรรลุถึง
ผลอะไรท่ีไม่มีหน้าท่ี ต าแหน่ง หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ท่ีให้มีหน้าท่ี ต าแหน่ง ฐานะการงาน
อย่างนั้นๆ เขาก าหนดวางกันไว้ เพื่อความมุ่งหมายอะไร กิจการท่ีตนท าอยู่ขณะนี้ เมื่อท าไปแล้วจะ
บังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึงขั้นสูงสุดคือรู้ความหมายของ
คติธรรมดา และประโยชน์ท่ีเป็นสาระของชีวิต ดังนั้นเมื่อน าหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณา
คุณสมบัติและบทบาทของผู้น าได้ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้น า  
 ๑. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในระบบการบริหารอย่างดี 
๓. มีความกล้าในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและถูกต้อง 
๔. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 
บทบาทผู้น า 
๑. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๒. วางนโยบายควบคุม ส่ังการ ให้กิจการงานต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้ 
๓. มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าสม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรสามารถด ารง

อยู่ได้ตลอดไปในยุคโลกาภิวัตน์๙๖ 

                                         

๙๖นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย, “ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกานุวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธ
ธรรม”, วิทยานิพนธ พุทธศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๐). 



๖๔ 

 

              ๓. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้นว่าโดยฐานะ ภาวะ 
เพศ ก าลังความรู้ ความถนัด ความสามารถและคุณธรรมเป็นต้น เท่าไรอย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติ
ให้เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมท าการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ตรงทาง ท่ีจะให้เจริญ
งอกงามบังเกิดผลดีเมื่อน าหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผู้น าได้ดังนี้  

คุณสมบัติผู้น า  
 ๑. เป็นผู้รู้จักความพอดี รู้ธรรมแห่งมัชฌิมาปฏิปทา คือ เดินทางสายกลาง และหลัก

สันโดษอย่างถูกต้อง 
๒. เป็นผู้มีความรอบคอบในการกระท ากิจกรรมอย่างพอเหมาะพอดี 
บทบาทผู้น า 
๑. มอบหมายงานให้บุคคลได้อย่างเหมาะสม 
  ๒. ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกิจการงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบและ

พอเหมาะ๙๗ 
            ๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่นประมาณในการบริโภค รู้จัก

ประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่างๆ ตลอดจนการ
พักผ่อนหลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ เมื่อเมื่อน าหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณา
คุณสมบัติและบทบาทของผู้น าได้ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้น า 
๑. เป็นผู้สามารถบริหารเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บทบาทผู้น า 
๑. วางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ 
๕. กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีพึงได้ใช้ในการ

ประกอบกิจกระท าหน้าท่ีการงานปฏิบัติการต่างๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหนควรท า
อะไร และท าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลาให้พอเวลา ให้เหมาะสม ให้ถูกเวลา เป็นต้นเมื่อน า
หลักธรรมข้อดีมาพิจารณาแล้วย่อมสามารถสรุปสมบัติและบทบาทหน้าท่ีของผู้ท าได้ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้น า 
๑. เป็นผู้มีความสามารถในการส่ือสารและมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างดีในทุกสังคม 
๒. มีความรอบรู้ในสถานการณ์โลกอย่างดี 
บทบาทผู้น า 
๑. ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
 ๒. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกนต้องตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
๖. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักท่ีชุมนุมและชุมชน รู้การอันควรประพฤติ

ปฏิบัติในถิ่นท่ีชุมชน และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อไปหา ควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ควรต้องท ากิริยา
อย่างนี้ควรต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการ

                                         

๙๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖-๘๘. 



๖๕ 

 

อย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ๆ เป็นต้น เมื่อเมื่อ
น าหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและบทบาทของผู้น าได้ดังนี้  

     คุณสมบัติของผู้น า 
๑. เป็นผู้มีความสามารถในการส่ือสารและมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างดีในทุกสังคม 
๒. มีความรอบรู้ในสถานการณ์โลกอย่างดี 
บทบาทผู้น า 
๑. ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
 ๒. แกไ้ขปัญหาต่างๆ  ได้ถูกต้องตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม๙๘ 
  ๗. ปุคลลัญญุตา รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดย

อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมเป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิหรือ
จะแนะน าส่ังสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี๙๙ เมื่อน าหลักธรรมศึกษาสามารถท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติและ
บทบาทของผู้น าได้ดังนี้  

 คุณสมบัติของผู้น า 
๑. เป็นผู้มีความสามารถในการส่ือสารประสานงานทุกอย่างในองค์กรและสังคมได้อย่างดี 
๒. มอบหมายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
บทบาทผู้น า 
๑. มอบหมายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้ท างานเป็นทีม 
ข้อท่ีควรศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗  ประการ  ซึ่ งจัดล าดับข้อตามท่ีแสดงไว้นี้ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกรณีท่ีเป็นคุณสมบัติส าหรับสัปปุริสชนหรือบัณฑิตชนอย่างเป็นกลางๆแต่ใน
กรณีท่ีตรัสให้เป็นคุณสมบัติของผู้น าโดยตรงเช่น เป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นนักปกครองท่ียิ่งใหญ่ ทรง
เปล่ียนล าดับสลับข้อ  ๑ กับข้อ ๒ ใหม่กล่าวคือ๑๐๐ พระพุทธเจ้าตรัสข้อรู้หลักการตามด้วยข้อรู้ความ
มุ่งหมายแต่ในกรณีของผู้น าโดยตรงตรัสข้อรู้จุดหมายเป็นข้อแรกแล้วจึงตามด้วยรู้หลักการเป็นการ
เน้นท่ีความมีจุดหมายและก าหนดจุดหมายหรือต้ังจุดหมายเจาะลงไปให้ชัดแล้วจึงวางหลักการและหา
วิธีการท่ีจะท าให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายนั้น  

  กล่าวโดยสรุปหลักธรรมข้างต้นผู้น าจะต้องมีจุดหมายดีงามท่ีชัดเจนให้แก่หมู่ชนและ
ต้องมีจิตมุ่งสู่จุดหมายนั้นพร้อมท้ังน าพาหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันมีหลักการอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อบรรลุ
จุดหมายนั้น๑๐๑ ผู้น าจะปกครองให้เกิดแบบสามัคคีธรรมนั้น ท าให้ประเทศอยู่ในความสงบสุขผู้อยู่
ภายใต้พสกนิกรของพระราชาผู้มีธรรมจะได้รับความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความร่มเย็นในประเทศไม่
                                         

๙๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖-๘๘. 
๙๙พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก. สินประสิทธ์ิการ

พิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑ – ๓. 
๑๐๐ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 
๑๐๑พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, หน้า  ๒๗- ๒๘. 



๖๖ 

 

ก่อให้เกิดภัยต่างๆ เช่นการปล้น ฉ้อราษฎร์ คอรัปช่ัน จะเห็นได้ว่าการท่ีพระราชาผู้ ปกครองจะต้อง
ประกอบด้วยธรรม เหล่านี้คือ 

หลักทศพิธราชธรรม คือคุณธรรมของนักปกครองหรือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ
มีดังนี้๑๐๒ 

๑. ทาน คือบ าเพ็ญตนให้เป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองหรือท างานเพื่อให้เขาได้มิใช่เพื่อจะเอา
จากเขา เอาใจใส่อ านวยบริการจัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์สุข 
มีความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน ประสบทุกข์และให้ความสนับสนุน
แก่คนท่ีท าความดี  

  ๒. ศีล คือประพฤติดีงามส ารวมกายและวจีทวารประกอบการสุจริตรักษากิตติคุณ 
ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อท่ีผู้ใดจะดูแคลน 

  ๓. ปริจจาคะ คือสามารถเสียสละความสุขส าราญส่วนตนตลอดจนชีวิของตนได้ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  ๔. อาชชวะ คือซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตมีความจริงใจ ไม่
หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ คือมีอัธยาศัยไม่ย่อหยิ่งหยาบคาย กระด้างถือตนมีความงามสง่าเกิดแต่
ท่าทางกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าแกรง  

           ๖. ตปะ คือแผดเผากิเลส ตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิตระงับยับยั้งข่มใจ ไม่
หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญ และการปรนเปรอมีความเป็นอยู่สม่ าเสมอ หรือเป็นอยู่อย่างง่าย 
สามัญธรรมดา มุ่งมั่นแต่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าท่ีให้สมบูรณ์ 

  ๗. อักโกธะ คือไม่กราดเกรี้ยวไม่วินิจฉัยความ และกระท าการด้วยอ านาจความโกรธ มี
เมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความและกระท าการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 

  ๘. อวิหิงสาคือไม่หลงระเริงอ านาจ ไม่บีบค้ันกดขี่มีความกรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียน
ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด ด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

  ๙. ขันติคืออดทนต่องานท่ีตรากตร า อดทนต่อความเหนื่อยยากถึงจะ ล าบากกายน่า
เหนื่อยหน่ายเพียรไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่ว ถูกยันด้วยถ้อยค าเสียดสี ถากถางอย่างไรก็ไม่หมด
ก าลังใจ ไม่ยอมละท้ิงกรณียกิจท่ีบ าเพ็ญโดยธรรม 

  ๑๐. อวิโรธนะ คือประพฤติมิให้ผิดไปจากธรรม อันเป็นประโยชน์สุขความดีความงาม
ของรัฐและราษฎร์เป็นที่ต้ังอันใดประชาราษฎร์ปราถนา โดยชอบธรรมก็ไม่ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดย
ชอบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็ไม่ขัดขวางวางตนเป็นหลัก หนักแน่นในธรรมคงท่ีไม่ความเอน
เอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าดีร้าย ลาภสักการะหรืออิฎฐารมณ์ อนิฎฐารมณ์ใดๆ ต้ังมั่นในธรรม ท้ังส่วน
ยุติธรรม คือความเท่ียงธรรมก็ ดีนิ ติธรรมคือ ระเบียบแบบแผนหลักกรปกครอง ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดีไม่ประพฤติให้เคล่ือนคลาดวิบัติไป  

กล่าวโดยสรุปหลักธรรมข้างต้นคุณสมบัติและคุณธรรมท่ีดีตามแนวพุทธต้องเป็นผู้น าท่ี
ยึดหลักธรรมอย่างสม่ าเสมอ ย่อมส่ังสมบารมีอันอยากแก่คนพาลท่ัวไปจักท าลายล้างได้ ทรงแสดงให้

                                         

๑๐๒ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๒๔๐/๖๒. 



๖๗ 

 

เห็นว่าหลักธรรมเป็นเกราะคุ้มครองประพฤติปฏิบัติและน าประโยชน์มาสู่ผู้ท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว 

นาถกรณธรรม  คือหลักธรรมในพุทธธรรมท่ีเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้กับผู้น าคือธรรมท่ีพึ่ง 
๑๐๑๐๓ อย่าง 

๑.ศีล รักษากาย วาจา ใจให้เรียบร้อย 
๒.พาหุสัจจะ      ความเป็นผู้สดับตรับฟังมาก 
๓.กัลยาณมิตตตา   ความเป็นผู้มีเพื่อนดีงาม 
๔.โสวจัสสตา         ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย 
๕.กิงกรณีเยสุ ทักขตา   ความขยันช่วยเอาใจใส่ในธุรกิจของเพื่อน 
๖.ธัมมกามตาความใคร่ในธรรมท่ีชอบ 
๗.วิริยารัมภะความเพียรเพื่อละความช่ัว 
๘.สันตุฏฐียินดีด้วยผ้านุ่งผ้าห่ม อาหารท่ีนอน ท่ีนั่ง และยา  
๙.สติ  ความมีสติ รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกค าท่ีพูดไว้ได้  
๑๐. ปัญญา            รอบรู้ในกองทัพสังขารตามเป็นจริงอย่างไร 
หลักราชสังควัตถุ ๔๑๐๔ ประการคือผู้น าต้องช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

พ้นจากความทุกข์ยากล าบาก 
๑.สัสสเมธะ คือความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมเกษตร 
๒. ปุริสเมธะคือความฉลาดบ ารุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนมีความสามารถ 
๓.  สัมมาปาสะ คือความรู้จักผสมผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ เช่น ให้

คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรม เป็นต้น 
๔.วาชไปยะ หรือ วาจาเปยยะ ความมีวาจาอันดูดด่ืมน้ าใจ น้ าค าควรด่ืม คือรู้จักพูด รู้จัก

ปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล มีประโยชน์เป็นทางแห่งสามัคคี ท าให้เกิดความ
เข้าใจอันดี และความนิยมเช่ือถือ  

กล่าวโดยสรุปหลักธรรมธรรมข้างต้นการสงเคราะห์ด้วยอามิสและสงเคราะห์ด้วยธรรมยิ่ง
ในสังคมจะด ารงอยู่ได้อย่างสันติสุขต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบแบ่งบันจุนเจือในส่ิงท่ี
ตนมีให้กับคนอื่นท่ีด้อยกว่า 

หลักอิทธิบาท ๔ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความหมายส าเร็จแห่ง
ผลท่ีมุ่งหมาย 

๑.  ฉันทะ  ความพอใจท่ีต้องการ คือ ความต้องการท่ีจะท า ใฝ่ใจรักจะท าส่ิงนั้นอยู่เสมอ
และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป  

๒.  วิริยะ ความเพียร คือความขยันหมั่นประกอบส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย  

                                         

๑๐๓องฺทสก.(ไทย) ๒๔/๒๗/๒๗๙. 
๑๐๔ทีสี.(ไทย) ๑๒/๒๐๖/๔๘-๔๓. 



๖๘ 

 

๓.  จิตตะ ความคิด คือต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิงนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยไป  

๔.วิมังสาความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง๑๐๕  เป็น
ต้น 

  กล่าวโดยสรุปหลักธรรมข้างต้นเป็นส่ิงท่ีสร้างพลังในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและ
พัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นไป มั่นเรียนรู้งานตลอดเวลามีความพยายามและอดทนในการงานท่ีท าไม่
ย่อท้อกลัวปัญหาอุปสรรคใดๆ  เป็นคนรอบคอบในการท างาน มั่นตรวจตราพิจารณาในส่ิงท่ีท า ไม่
ประมาทมีการวางแผนวิเคราะห์ผลดีและผลเสียเพื่อน ามาปรับปรุง 

พุทธธรรมจะเป็นเครื่องมือช้ีวัดท่ีส าคัญในการท างานของผู้น า ไม่ว่าจะแสดงออกมาใน
รูปแบบใด  พุทธธรรมในท่ีนี้จึงหมายถึง คุณธรรมท่ีเป็นตัวกลางส าคัญของท้ัง “ผู้น าท่ีดี (มีคุณธรรม) 
จึงสามารถน าพา บริหารหมู่คณะ หรือองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง”๑๐๖ ผู้น าต้องมีลักษณะเฉพาะตัวในการ
ท างานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในองค์กรท่ีรับผิดชอบ สามารถก าหนดการบทบาทการท างานตาม
แนวหลักธรรมได้แสดงออกมาหลายรูปแบบไม่ตายตัว แต่ได้อาศัยหลักส าคัญเสมือนเป็นเป้าหมาย
โดยรวมน าหลักธรรมบางประการมาพิจารณาเปรียบเทียบทางวิชาการท่ีได้ศึกษาในพระพุทธศาสนา
คือ  

๑.ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) คือการไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบเพื่อความสุข 
ผลประโยชน์ หรือความปลอดภัยเฉพาะส่วนตัว ซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ ทาน การให้ 
หรือการเสียสละเพื่อส่วนรวม  

๒.ลักษณะท่าทาง (Bearing) คือการวางตัวเหมาะสม ท้ังในด้านการปกครองและในด้าน
ความพระพฤติ ตลอดจนมีความสงบเสงี่ยม (Humility) คือการไม่อวดดี ไม่หยิ่ง ตรงกับมทฺทว  คือ 
สุภาพอ่อนโยน ท้ังกายและวาจาไม่แข็งกระด้าง  

๓.ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คือการซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม รักษาสัจจะและ
เกียรติยศ ตลอดจนเป็นท่ีเช่ือถือ ไว้วางใจได้ (Dependability) ในเรื่องการท างานและมีความภักดี 

(Loyalty) ตรงกับอาชฺชว  คือความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อการงาน และต่อบุคคลอื่น  
๔.ความอดทน (Endurance) คือทนต่อความเคร่งเครียดต่างๆ ท้ังกายและใจ เช่นความ

อดทนต่อความเจ็บปวด เหนื่อยอ่อน ทนต่อความทุกข์ เดือดร้อนไม่ยอมแพ้ รวมท้ังความกล้าหาญ 
(Courage) ท้ังกายและทางใจ คือตระหนักถึงความกลัวแต่ก็ยังสามารถเผชิญกับอันตรายได้ด้วย
ตนเอง มั่นคง ควบคุมตัวเองได้ ทังยังส านึกในความรับผิดชอบท่ีต้องท าการในเหตุการณ์นั้นด้วย ตรง
กับหลักขนฺติ คือความอดทนอดกล้ันรู้จักข่มใจและห้ามใจตนเอง ทนทานต่อกิเลสและความทุกข์ มีสติ 
ควบคุมจิตใจให้คงท่ีอยู่ตามปกติ  

                                         

๑๐๕พระราชวรมุ นี  (ป ระยุท ธ์ ป ยุตฺ โต ), พจนานุกรมพุ ท ธศาสตร ฉบั บประมวลธรรม ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๒๘), หน้า ๑๘๖ - ๑๘๗.  

๑๐๖ขุ.ชา.ทุก.(ไทย) ๒๗/๒๔/๒๒๑. 



๖๙ 

 

๕.ความเด็ดขาด (Decisiveness) มีความสามารถในการตัดสินตกลงใจอย่างมั่นคงและ
รวดเร็ว ไม่ลังเล และมีอ านาจในตัว (Force) คือความสามารถท่ีจะบังคับผู้อื่นปฏิบัติตามความต้ังใจ
ของตน ตรงกับ ตปํ คือการมีอ านาจ หรือธรรมท่ีท าลายหรือขจัดความช่ัว 

๖.ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) คือรู้จักแบ่งเบาความรู้สึกของผู้อื่นท่ีอยู่ร่วมกันรู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตรงกับอกฺโกธ  ความไม่กริ้วโกรธโดยใช่วิสัย มีความเมตตารัก และปรารถนาดีต่อ
ผู้อื่น  

๗.ความยุ ติธรรม  (Justice) คือมีความ เสมอภาค ไม่ ล า เอี ยงในการปฏิบั ติ ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การให้รางวัลหรือการลงโทษ  

๘.ความรู้ (Knowledge) คือมีความรอบรู้ในวิชาชีพและความรู้ท่ัวไป รู้จักงานของตน มี
ความรู้ความเข้าใจบุคคลอื่น รวมท้ังมีความฉลาด (Intelligence) มีสติปัญญาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 
และมีความแนบเนียน มีกาลเทศะ (properness) คือมีปฏิภาณไหวพริบสามารถปฏิบัติต่อบุคคลโดย
วิธีอันเหมาะสม ปราศจากข้อขุ่นเคืองหรือขัดขืน ซึ่งตรงกับสัปปุริสธรรม ๗  

๙.ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) คือมีความใจใส่ จดจ่อ หรือสนใจอย่างจริงจังต่อ
งานท่ีท าและการปฏิบัติต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม (Initiative) คือคุณลักษณะท่ีเล็งเห็น
เองว่า ส่ิงใดควรท าขึ้น หรือต้องท า แล้วท าในส่ิงนั้น ซึ่งตรงกับหลักอิทธิบาท ๔๑๐๗วิธีการท างานของ
ผู้น าต้องมีลักษณะเฉพาะตัวในการท างานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในองค์กรท่ีรับผิดชอบ สามารถ
ก าหนดบทบาทการท างานตามแนวหลักธรรมได้แสดงออกมาหลายรูปแบบไม่ตายตัว แต่ได้อาศัยหลัก
ส าคัญเสมือนเป็นเป้าหมายโดยรวมน าหลักธรรมบางประการมาปฏิบัติใช้งานให้เกิดประโยชน์กับ
องค์กร 

 การละบาปท้ัง ๑๐ ประการนั้นท่ีกล่าวข้างต้น สามารถละได้ด้วยหลักธรรมฆราวาส
ธรรม ๔ ประชาชนนั้นต้องมีธรรมะประจ าจิตใจของผู้น าในการปกครองดูแลประชาชน ๔ ประการ คือ 

      ๑. สจฺจะ คือ ความซื่อตรง เป็นการผ่อนบาปกรรมภายในใจเมื่อมีความจริงใจต้ังใจ
ตรง อกุศลใดๆ ก็จะต้ังอยู่ไม่ได้ เสมือนเหล็กขดงอท่ีสนิมเกาะอยู่ ถ้าน ามาดัด จัดให้ตรง สนิมก็จะล่อน
กระเด็นออกไปฉันใด เมื่อบุคคลต้ังในไว้ต้องตรงสัจจะ อกุศลท้ังหลายก็จะลายตัวไปในท่ีสุด 

    ๒. ทมะ คือ การฝึกฝน เป็นกุศโลบายส าคัญท่ีจะให้สามารถละบาปอกุศลได้การ
ฝึกฝนอบรมจิตใจ รู้จักประคับประคองตนเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นภายในต้องข่มใจไว้ก่อน ไม่ล่วงบาป
อกุศลและค่อยๆ พัฒนาตนเองในทางกุศล ยังความเจริญให้เกิดข้ึน ด้วยการฝึกฝนอบรม 

                  ๓. ขนฺติ คือ ความอดทน เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีจะท าให้การ
รักษาความซื่อตรงตามสัจจะและการฝึกฝน ข่ม ประคองตน ไม่ให้กุศลธรรมก าเริบ น าพาตนเองและ
หมู่คณะให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่าง ๆ ด าเนินไปสู่จุดหมายคือ ความส าเร็จ  

    ๔. จาคะ คือ การสละ ในท่ีสุดการละบาปอกุศล คือการสละส่ิงใดท่ีเป็นมูลเหตุแห่ง
อกุศลก็ต้องละให้ส้ิน บาปนั้นก็จะไม่เลิกอีกถือเป็นการถอนรากสมุฏฐานโดยส้ินเชิงการสละนี้สามารถ
เริ่มต้นได้ จากจุดเล็กๆ ในสังคม คือสละความช่ัวในตัวบุคคล การสละนี้ยังครอบคลุมถึง การสร้าง

                                         

๑๐๗คณะอนุกรรมการการศึกษาก าหนดหลักวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์,รัฐศาสตร ตามแนว
พุทธศาสตร , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์กราฟิคอาร์ต, ๒๕๒๖),   หน้าท่ี ๑๑๘-๑๒๐. 



๗๐ 

 

ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม เริ่มจากทุกคนต้องละอ านาจการตัดสินใจ
บางส่วนให้แก่ผู้น า เพื่อจะยังประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้น๑๐๘  

อปริหานิยธรรม ๗๑๐๙ มาใช้ในการปกครองประกอบด้วยดังนี้คือ  
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ์ในกิจของสงฆ์ท่ีต้องท าร่วมกันไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ ่เช่น 

การท าอุโบสถสังฆกรรม  
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและท ากิจท่ีสงฆ์ต้องท าการประชุมถือว่าเป็นกิจท่ี

สงฆ์ต้องท าร่วมกัน แต่การท่ีจะให้สงฆ์ทุกรูปยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อความสามัคคีก็จะต้องอาศัย
ความพร้อมเพรียงกันทุก ๆ ครั้ง เช่น การท าพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใช้พระสงฆ์ ๙ รูป ก็ต้องมา
พร้อมกันจึงจะท าพิธีกรรมได้  

๓) ไม่บัญญัติในส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มเลิกส่ิงท่ีพระองค์บัญญัติไว้ ถือว่า
สิกขาบทท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตาม  

๔) เคารพนับถือและรับฟังถ้อยค าของภิกษุผู้ใหญ่ ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้
อ านาจแก่ผู้ท่ีมีความสามารถตามบรรดาศักด์ิ เช่น ภิกษุผู้ใหญ่สังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูป
จะต้องปฏิบัติตามล าดับข้ันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

๕) ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากท่ีเกิดขึ้น เพราะพระสงฆ์ตัดแล้วซึ่งกิเลสตัณหา ความอยาก
มีอยากได้จะต้องไม่เกิดขึ้น จึงจะเป็นท่ียกย่องของคนท่ัวไป  

๖) ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆ์ต้องมีชีวิตเรียบง่าย มุ่งแสวงหาธรรมเพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้อื่น  

๗) ต้ังใจอยู่ว่า เพื่อนภิกษุสามเณร เป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ท่ีมาแล้วขอให้
อยู่เป็นสุข คือ พระสงฆ์ต้องใจกว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพื่อ
สังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเส่ือม 

ความเป็นผู้น าท่ีจะสามารถน าพาบุคคลต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกันท้ังท่ีต่างจิตต่างใจ ต่าง
ความรู้สึก ต่างความนึกคิด สามารถน าคนท้ังหลายท าการงานต่างๆ ไปด้วยกันได้และพากันไปด้วยดี 
จนบรรลุถึงประโยชน์สูงสุดหรือความส าเร็จท่ีเป็นจุดหมายท่ีดีงามนั้น พระพุทธเจ้าในฐานะท่ีทรงเป็น
ผู้น าหรือนายก๑๑๐ พระพุทธองค์ตรัสไว้เกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งสามารถแยกประเภทภาวะผู้น า ได้ดังนี้ 

๑)  ประการแรก  พระพุทธองค์ตรัสว่า “เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อาศัยเรา
ผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ท้ังหลายก็พ้นไปได้จากทุกข์ท้ังปวง” พุทธพจน์นี้เป็นข้อท่ีแสดงความเป็นผู้น า 
(แต่องค์กรต่างๆ ท่ีมีขึ้นก็เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ชาติแก่เพื่อนมนุษย์ แก่สังคมนั่นเอง) เพราะฉะนั้น
หลักส าคัญก็คือ เป็นกัลยาณมิตรในสาระว่า “ท าเพื่อประโยชน์แก่เขา” 

๒)  ความเป็นผู้น าของพระพุทธเจ้านั้น แสดงออกในลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ค้นพบ
มรรคา หรือค้นพบทางทรงเป็นผู้รู้ทาง และทรงบอกทางให้ ๑๑๑ ท้ังนี้หมายความว่า ผู้น าจะต้องรู้
จุดหมายชัดเจนและรู้ทางท่ีจะด าเนินไปสู่จุดหมายนั้น ข้อนี้เป็นลักษณะใหญ่ท่ีส าคัญ 
                                         

 ๑๐๘ขุ. สุ. (ไทย) ๒๕/ ๓๑๑ / ๓๖๑.  
๑๐๙องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓.   
๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 
๑๑๑ส .ส.(ไทย) ๑๕/๒๑๕/๓๑๒. 



๗๑ 

 

๓)  อีกประการหนึ่งประเภทภาวะผู้น าซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงออกในค าตรัสเป็นบางครั้ง
คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้คนท้ังหลายได้ศึกษา เรียนรู้ หรือฝึกฝนตนเองจนกระท่ังเขาสามารถท่ี
จะข้ามพ้นความทุกข์หรือปัญหาไปถึงจุดหมายได้ข้อนี้หมายความว่า ผู้น าไม่ได้มาหยิบยื่นอะไรให้แก่
ผู้อื่นโดยตรงแต่มาช่วยให้คนอื่นได้ฝึกตน ได้เรียนรู้ จนสามารถพึ่งตนเองไ ด้และช่วยตนเองให้พ้น
ปัญหาไป หรือท าได้ส าเร็จบรรลุจุดหมาย๑๑๒ 

 การปกครองตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทการใช้อ านาจใน
การปกครองไว้ ๓ ประเภท คือ 

๑. อัตตาธิปไตย  การถือตนเป็นใหญ่ 
๒. โลกาธิปไตย  การถือโลกเป็นใหญ่ 
๓. ธรรมาธิปไตย  การถือธรรมะ คือความดีงาม  ถูกต้องเป็นใหญ่๑๑๓ 
ไม่ว่าจะเป็นการปกครองใด ๆ อัตตาธิปไตย หรือ โลกาธิปไตยส่งท่ีขาดไม่ได้คือจะต้องมี

ธรรมาธิปไตยในการปกครอง จึงจะสามารถท าให้การปกครองนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายของการปกครอง
ได้ ตลวอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา พระพุทธเจ้าปกครองคณะสงฆ์มีพัฒนาการปกครองมาเป็นล าดับ
สรุปได้ ๓ รูปแบบคือ 

๑) พระพุทธเจ้าทางปกครองด้วยพระองค์เอง (พุทธาธิปไตย หรือ ปิตาธิปไตย) มี
พระองค์ประพระประมุข(พุทฺธปฺมฺโข)  ทรงเป็นสังฆบิดา ทางเป็นสัฆปรินายก วิธีการรับบุคคลเข้ามา
อยู่ในการปกครอง  เรียกว่า  เอหิภิกบุอุปสัปทา เนื่องจากในสมัยนั้นยังมีสาวกน้อย 

๒) ปกครองโดยอภิปูชนียภิกษุ (อพภิปูชะนียาธิปไตย)  เป็นการปกครองโดยพระภิกษุท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม แต่ก็ยังคงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุข วิธีการรับบุคคลเข้ามาอยู่ในการ
ปกครอง เรียกว่า ติสรณคมนูปสัปทา เป็นการกระจายอ านาจให้อภิปูชนียภิกษุช่วยกันปกครอง 
เนื่องจากมีสาวกของพุทธองค์มากขึ้น 

๓) ปกครองโดยสงฆ์ มีลักษณะเป็นสังฆาธิปไตย   พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระประมุข
เช่นเดิม  วิธีการรับบุคคลเข้ามาอยู่ในการปกครอง  เรียกว่า  ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  ทรงมอบ
อ านาจให้สงฆ์มีอ านาจเป็นใหญ่ปกครองกันเอง เนื่องจากมีพระภิกษุมากขึ้น  ปัญหาในการปกครอง
เริ่มยุ่งยาก พระองค์จึงทรงมอบอ านาจให้พระสงฆ์เป็นใหญ่ ปกครองกันเองโดยกระจายอ านาจให้แก่
พระสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้๑๑๔ 

ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้น ไม่ได้ต้ังสาวกองค์ใดให้รับต าแหน่งเป็นศาสดาปกครอง
พระสงฆ์สืบต่อพระองค์เหมือนในศาสนาอื่น แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสส่ังพระสงฆ์ไว้อย่างชัดเจนก่อน
นิพพาน โดยตรัสบอกพระอานนท์ว่า 

                                         

๑๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๗- ๘. 

๑๑๓พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล, การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ภาวนาวิชชาธรรมกาย, ๒๕๔๑), หน้า ๗. 

๑๑๔ประยงค์ สุวรรณบุปผา, รัฐปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
โอเดียน สโตร์, ม.ป.ป.), หน้า  ๒๙๐-๒๙๑. 



๗๒ 

 

๑) “อานนท์ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ท่ีเราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่พวกเธอท้ังหลาย ธรรมวินัย
นั้นแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลายหลังจากท่ีเราได้ล่วงลับไปแล้ว 

๒) ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราจะเตือนเธอท้ังหลายว่า  สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมไปส้ินไป
เป็นธรรมดาพวกเธอท้ังหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
เถิด”๑๑๕ ต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงนิ่งเงียบเข้าฌานสมาบัติ แล้วจึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานรวม
พระชนมายุได้ ๘๐ ปีบริบูรณ์ 

นัยยะในวรรคท่ีหนึ่ง ท่ีทรงตรัสว่า “ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ท่ีเราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้วแก่
พวกเธอท้ังหลาย  ธรรมวินัยนั้นแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย หลังจากท่ีเราได้ล่วงลับไป
แล้ว”  หมายความว่า การปกครองประเทศต้องปกครองด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ปกครองด้วยคน กฎหมาย 
กฎระเบียบใดท่ีบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

นัยยะในวรรคท่ีสอง ท่ีทรงตรัสว่า “สังขารท้ังมีความเส่ือมไปส้ินไปเป็นธรรมดา พวกเธอ
ท้ังหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความประมาทเถิด” หมายความว่า แต่
ละคนแต่ละองค์กรต้องช่วยเหลือเกื้อกูล  ไม่เอรัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างท ามาหากิน คือ
ประโยชน์ตน เมื่อหามาได้แล้วก็ช าระภาษี คือ ประโยชน์ท่าน เมื่อท่าน(รัฐบาล) ได้ภาษีเข้าคลังหลวง
แล้ว  ก็ต้องจัดสรรงบปราณต่างๆ กลับมาให้ตน ตนก็จะได้ท ามาหากิน ทุนุบ ารุงบ้านเมืองให้สถาพร
สืบไป เป็นกงจักรหมุนเวียนแบบนี้ต่อเนื่องตลอดไป ประเทศนั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง นี่คือทุกประเทศท่ัว
โลกเขาปฏิบัติกัน๑๑๖ พระพุทธพจน์ครั้งสุดท้ายท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ ก่อนเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานนั้น ถือเป็นมรดาการปกครองท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย 

สรุปได้ว่า ผู้น าตามหลักพุทธธรรม เมื่อพิจารณาตามนัยแห่งความหมายของผู้น า “ผู้น า” 
ท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา มีฐานะและสิทธิมีบทบาทอ านาจสูงกว่าบุคคลท่ัวไป แต่ภาวะดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความมีบทบาทอ านาจ อิทธิพล และความสามารถ ในการชักจูงใจและน าพาให้เคารพ
ในพระพุทธเจ้า สมาชิกหรือผู้อยู่ภายใต้ปฏิบัติตามความคิดความต้องการ ภาวะท่ีมีอิทธิพลมีอ านาจ
เหนือความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นนั้น แสดงความเป็นผู้น า ซึ่งหลักพุทธธรรมได้อธิบายไว้ด้วยหลัก
คุณธรรม หรือพุทธธรรมเรียกโดยท่ัวไปว่า “ธรรม” 

 

๒.๖ ข้อมูลพ้ืนท่ีในการวิจัย 
ในส่วนการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีนั้นประกอบไปด้วย ๑๐ อ าเภอ 

ได้แก่ เกาะจันทร์ บ่อทอง บางละมุง พนัสนิคม พานทอง บ้านบึง  เมืองชลบุรี ศรีราชา สัตหีบ หนอง
ใหญ่ ท่ีแบ่งการปกครอง ๑๐ อ าเภอ ๗๘  ต าบล มีวัดท่ีขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาประมาณ 
๓๙๙ วัด ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีการปกครอง/บริหารจัดการคณะ
สงฆ์จังวัดชลบุรี ไว้ ดังต่อไปนี้ 

นับแต่อดีตการบริหารและการปกครองเป็นไปตามสมัยสุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี 
รัตนโกสินทร์ จนมาถึงในปัจจุบัน มีการจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์เป็นไปตาม 

                                         

๑๑๕ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๑๖ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 



๗๓ 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการของ
รัฐบาลใน สมัยนั้นซึ่งมีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมุ่งปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศของ จอมพลสฤษด์ิ ท่ีนิยมการรวบ
อ านาจการตัดสินใจเด็ดขาด ไว้กับผู้น าท่ีเข้มแข็ง จอมพลสฤษด์ิเห็นว่า การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีก าหนดให้มีการถ่วงดุล  อ านาจกันนั้นน ามาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นว่าการแยก อ านาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ ทาง คือ สังฆสภา
คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นระบบท่ีมีผล บั่น
ทอนประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ต้องประสบอุปสรรคและล่าช้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นในพ.ศ. 
๒๕๐๓ เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตราพระราช บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.  ๒๕๐๕   
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการ ประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีการจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยก อ านาจ
ด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นท่ี เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดย 
ระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่  
ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตาม
อ านาจ กฎหมายและพระธรรมวินัย ท้ังนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา จากการท่ีกล่าว
ข้างต้น การปกครอง/การบริหารจัดการคณะสงฆ์ภาค ๑๓ จังหวัดชลบุรี  ในปัจจุบัน (มหานิกาย)    
จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ แก๎ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ โดยการบริหารและการปกครองของคณะสงฆ์ในภาค ๑๓ เป็นไปใน
รูปแบบการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็น ไปตามความในมาตรา ๒๒ ของ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ีก าหนดต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะสงฆ์ 
ตามล าดับช้ันคือ ๑) เจ้าคณะภาค ๒) รองเจ้าคณะภาค ๓) เจ้าคณะจังหวัด ๔) รองเจ้าคณะจังหวัด  
๕) เจ้าคณะอ าเภอ ๖) รองเจ้าคณะอ าเภอ ๗) เจ้าคณะต าบล และ ๘) เจ้าอาวาส๑๑๗ 

ดังนั้น การบริหารและปกครอง/การบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค๑๓ จังหวัดชลบุรี ใน
ปัจจุบัน (มหานิกาย) สามารถแสดงรายละเอียดตามล าดับช้ันผู้ปกครองคณะสงฆ์ได้ดังนี้  

๑. สมเด็จพระสังฆราช เป็นประมุข   
๒. กรรมการมหาเถรสมาคม 
๓. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม 
๔. เจ้าคณะภาค ๑๓ พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร มีปกครองระดับจังหวัด ๔ จังหวัด 

คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
๕. รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พระราชวิสุทธิดิลก  วัดสามพระยา     
๖. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี วัดบางพระวรวิหาร มีการปกครองระดับ

จังหวัด  ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย ๑๐ อ าเภอ  ๗๖ ต าบล ๓๖๙ 

                                         

๑๑๗ พระวิสุทธิภัทรธาดา(ประสิทธ์ิ พฺรหฺมร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ  และกฎหมายมหาเถร
สมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๗. 



๗๔ 

 

วัด  มีพระภิกษุจ านวน ๕,๘๑๘ รูป มี สามเณรจ านวน ๔๔๕ รูป รวมท้ังภิกษุและสามเณรท้ังหมด
จ านวน ๖,๓๖๓ รูป๑๑๘ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการกิจการงานคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (มหานิกาย) ในปัจจุบันจึง
เป็นไป ตามพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ โดยการบริหารและการปกครองของคณะสงฆ์
ภาค ๑๕ เป็นไป ในรูปแบบการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็น ไปตามความใน
มาตรา ๒๒ ของ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ีก าหนด ต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือ
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตามล าดับช้ันคือ ๑) เจ๎าคณะภาค ๒) รองเจ๎าคณะภาค ๓) เจ๎าคณะจังหวัด ๔) 
รองเจ้าคณะจังหวัด ๕) เจ้าคณะอ าเภอ ๖) รองเจ้าคณะอ าเภอ ๗) เจ้าคณะต าบล และ ๘) เจ้าอาวาส 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี” พบว่า มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการศึกษา
วิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 

๒.๗.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเป็น

แนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
นันทิยา น้อยจันทร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหาร

อุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 
๑. วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๑๒ องค์ประกอบ คือ การก าหนด

ทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาตรฐานการด าเนินงาน การมอบหมายงาน การ
ติดตามและประเมินผล วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ การสนับสนุนทางการจัดการ และการบริหาร
จัดการองค์กร 

๒. ประสิทธิภาพการบริหารงานอุดมศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

๓. ผลการทดสอบพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา๑๑๙ 

อนันต  เตียวต๋อย  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ผลการวิจัยพบว่า 

                                         

๑๑๘ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี, รายงานสรุปจ านวนวัด พระภิกษุ และสามเณรใน
จังหวัด ชลบุรี, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://cbi.onab.go.th/ /index.php [๑ ต.ค.๒๕๕๙]. 

๑๑๙นันทิยา น้อยจันทร์, “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”, ดุษฎีนิพนธ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 



๗๕ 

 

๑. องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 
๗ องค์ ประกอบ คือ ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน ๒) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร ๓) เทคนิคและเครื่องมือบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร  ๕) การใช้องค์กรเป็นผู้เทียบเคียง ๖) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ ๗) การ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

๒. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่
องค์ประกอบและกระบวนการ ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน ๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร ๓) เทคนิคและเครื่องมือ
บริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ๕) การใช้องค์กรเป็นผู้เทียบเคียง ๖) การสร้างคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร และ ๗) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมี ๘ กระบวนการ คือ ๑) การริเริ่มจาก
ผู้บริหารระดับสูง ๒) การจัดโครงสร้างองค์กรและทีมงาน ๓) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ ๔) การ
ประกาศใช้และให้ความรู้แก่บุคลากร ๕) การก ากับติดตามประเมินผล ๖) การทบทวนการด าเนินการ 
๗) การให้รางวัลผู้ประสบความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ ๘) การเทียบเคียงกับหน่วยงานท่ีประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากผู้เช่ียวชาญสามารถน าไปใช้ได้๑๒๐ 

นงค ลักษณ  เรือนทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล

ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 
๓) การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเช่ือถือ ๔) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๕) 
การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนท่ีมีวัตถุประสงค์ ๘) มี
ความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 

๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญ ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๒๑ 

ศิริพร ตันติยมาศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบของของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ เรียงตามล าดับน้ าหนักขององค์ประกอบจาก
มากไปหาน้อย คือ ๑) กิจกรรมท่ีท าร่วมกัน ๒) การใช้เทคโนโลยี ๓) ทักษะด้านภาวะผู้น า ๔) ผู้น าเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม ๕) การติดต่อส่ือสาร ๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ๗) องค์การ (เครือข่าย
โรงเรียน) แบบมีส่วนร่วม ๘) บรรยากาศการมีส่วนร่วม 

๒. ระดับของประสิทธิผลการบริหารเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
มาก 
                                         

๑๒๐อนันต์ เตียวต๋อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล”, ดุษฎีนิพนธ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๑. 

๑๒๑นงค์ลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”, ดุษฎีนิพนธ ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 
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๓. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมี ส่วนร่วม ท่ีมีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย องค์ประสอบด้านการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ๘ 
องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๒๒ 

เยาวภา บัวเวช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบด้วย ๔ ปัจจัยท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ได้แก่ ๑) ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย 
นโยบาย วัตถุประสงค์ ภาวะผู้น า แรงจูงใจ การสร้างบรรยากาศการส่ือสารในองค์กร ๒) ด้านระบบ
บริหารองค์การ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน ค่าตอบแทน การ
ประสานงาน และงบประมาณ ๓) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคลากร การฝึกอบรม
และพัฒนา และความผูกพัน ๔) ประเภทของส่ือ ประกอบด้วย ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือกิจกรรม
พิเศษ ส่ือเทคโนโลยี และส่ือเบ็ดเตล็ดภายในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในขฯท่ีระบบการบริหารองค์การไม่มีอิทธิพลต่อประเภทของ
ส่ือต่างๆ๑๒๓ 

สรุปได้ว่าการบริหารจัดการเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
อาศัยท้ังประสบการณ์ในการท างาน และการตัดสินใจท่ีถูกต้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรท่ีอยู่อย่างจ ากัด ท้ังทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
๒.๗.๒  งานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า  พบว่ามี

นักวาการผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า  พอสรุปได้
ดังนี้ 

กัญญา  โพธิวัฒน   ได้ท าการศึกษาวิจัย  “ทีมผู้น าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน
ประถมศึกษา : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก”  พบว่า  ทีมผู้น าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนมี
ลักษณะส าคัญคือ  เป็นการร่วมกันท างานท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นงานบุกเบิกท่ีพยายามให้ได้ผลงานท่ี
ดีท่ีสุด  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลอื่น การก่อตัวขึ้นของทีมมีพื้นฐานมาจากการรักษาเกียรติ
ประวัติของโรงเรียน  ส าหรับพฤติกรรมของทีมท่ีส าคัญคือการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การร่วมคิดร่วมท า 
การปฏิบัติงานได้เกินระดับปกติ การพพึ่งพาและช่วยเหลือกัน การแก้ปัญหาและขัดความขัดแย้ง การ
ตัดสินใจร่วม และความไวต่อการเปล่ียนแปลงทีมผู้น าการเปล่ียนแปลงด ารงอยู่ได้ด้วยความชัดเจนใน
บทบาทหน้าท่ี  และความเป็นผู้น าทางวิชาการ การเกาะเกี่ยวกันเป็นทีมแห่งการเรียนรู้ ความใส่ใจใน
                                         

๑๒๒ศิริพร ตันติยมาศ, “การบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม”, ดุษฎีนิพนธ ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 

๑๒๓เยาวภา บัวเวช, “รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, ดุษฎีนิพนธ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๐. 
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งานและจุดมุ่งหมาย และการตรวจสอบและแก้ไข มีการปรับวัฒนธรรมการท างานท่ียึดมั่นในปรัชญา
ของโรงเรียน ความรับผิดชอบตามหน้าท่ี การส่ือสารอย่างท่ัวถึง มีบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์ และความ
โปร่งใสในการบริหาร๑๒๔ 

จิตติมา พงษ ไพบูลย  ได้ศึกษา “ภาวะผู้น าของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์สิริธโร), ผศ.
ดร.  พบว่า พระปริยัติเมธี (สฤษฏิ์สิริธโร),ผศ.ดร. นั้นถือว่ามีพื้นฐานท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน แต่
เป็นผู้ท่ีไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและมีจิตใจฝักใฝ่ในการศึกษาจนสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
ในชีวิตสมณเพศและการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งทางคณะสงฆ์ โดยปัจจุบันนี้ได้ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้า
คณะจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนผลงานด้านการบริหารคณะสงฆ์นั้นพบว่าพระเทพปริยัติเมธี(สฤษฏิ์
สิระโร),ผศ.ดร. ได้ด าเนินการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ครบท้ัง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้าน
การศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ โดยท่านพยายามน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ซึ่งภาวะผู้น าของพระเทพปริยัติเมธี(สฤษด์ิสิริธโร),ผศ.ดร. นั้นในบางประเด็นมีความสอดคล้องกับ
หลักการบริหารและภาวะผู้น าของนักวิชาการสมัยใหม่ อันแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าของพระสงฆ์สมัย
ปัจจุบันที่น าเอาพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้นั้นสามารถท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้เป็นอย่างดี๑๒๕ 

นฤนันท  สุริยมณี และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัย “การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล” พบว่า ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่
เป็นผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์ (Relatiionship – Oriented) และมีอ านาจการควบคุมสถานการณ์ 
(Situational Control) ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าและอ านาจการควบคุมสถานการณ์ 
ของผู้บริหารตามตัวแปร เพศ และประสบการณ์ด้านการบริหาร ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างใดๆ 
นอกจากนั้น ยังพบว่าผู้บริหารหน่วยงานประมาณครึ่งหนึ่งมีโอกาส เข้ารับการฝึกอบรมด้านการ
บริหารเพื่อพัฒนาการท างานในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี จากผลการวิจัยดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า 
ผู้บริหารหน่วยงานมีประสิทธิผลเมื่อมีอ านาจการควบคุมสถานการณ์ภายในหน่วยงานตามทฤษฎีของ 
Fiedler ท่ีเช่ือว่า ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์จะมีประสิทธิผลเมื่อมีอ านาจการควบคุมสถานการณ์ใน
ระดับปานกลาง จากประเด็นดังกล่าว ผู้บริหารหน่วยงานควรจะได้ปรับเปล่ียนสถานการณ์การน า
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้น าของตน ซึ่งอาจกระท าได้โดยการฝึกอบรม๑๒๖ 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ได้ศึกษาวิจัย “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q.” พบว่า 
การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย EQ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งภายใต้โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลท่ีส าคัญในองค์การเพื่อพาองค์การให้สามารถอยู่รอดปลอดภัย
ภายใต้การเปล่ียนแปลงครั้งนี้ ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารท่ีมีแต่ความฉลาดทางสติปัญญา 

                                         

๑๒๔กัญญา  โพธิวัฒน์, “ทีมผู้น าการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเพ่ือสร้าง
ทฤษฎีฐานราก”, วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๘). 

๑๒๕จิตติมา  พงษ์ไพบูลย์,  “ภาวะผู้น าของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร)”, วิทยานิพนธ 
ปริญญาพุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช. ๒๕๕๒). 

๑๒๖นฤนันท์   สุ ริยมณี   และคณ ะ, “การศึ กษาภาวะผู้ น าของผู้ บริห ารห น่วยงานสั งกั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล”, รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔). 
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(intelligent quotient) เพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถบริหารงานภายใต้การเปล่ียนแปลงให้ประสบ
ความส าเร็จได้ หากขาดซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient) และลักษณะพฤติกรรม
ของแบบผู้น าในประเภทต่างๆ โดยเฉพาะผู้น าแบบใช้พระคุณ (charismatic leader) ผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย (democratic leader) ผู้น าท่ีมีความสามารถสูงและสัมพันธภาพกับผู้อื่นสูง และผู้น า
ตามสถานการณ์ภาวะผู้น า ๔ แบบนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (leadership of change) เพื่อน าไปสู่การเป็นผู้บริหารการเปล่ียนแปลง CCO (Chief 
Change Officer) ท่ีดีต่อไปได้  แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะพฤติกรรมของแบบผู้น าจะต้องรู้จักเรียนรู้ท่ี
จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยการเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของอารมณ์ตนเอง รับฟังท าความเข้าใจและให้
เกียรติผู้อื่น และสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดี๑๒๗ 

ฤทัยทรัพย  ดอกค า ได้ท าการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน” พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับครูในโรงเรียน การจัดโครงสร้างของงานในโรงเรียน การสร้างแรงบันดาลใจและการสร้าง
แรงศรัทธา ผลของการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า หลังการ
ปฏิบัติการค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสูงกว่าก่อนปฏิบัติการ จาก
การศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า สามารถแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบ พฤติกรรม แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาให้เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาในเขตการปกครอง ให้พฤติกรรมท่ีมีความเป็นเอกภาพ โดยผู้น าจะใช้
ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุ
เป้าหมายหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้๑๒๘ 

บรรจบ บุญจันทร  ศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” พบว่า ๑) ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี และระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก ๒) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์    
๓) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี โดย
เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (๑) อิทธิพลทางตรงมี ๔ ปัจจัย คือ ปัจจัย
การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี และ
ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี (๒) อิทธิพลทางอ้อมมี ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีท่ี
ส่งผ่านปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี และปัจจัยการ
พัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผ่านปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี และ (๓) อิทธิพลรวมมี ๔ ปัจจัย 

                                         

๑๒๗ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว,  “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q.”,  วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์),(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

๑๒๘ฤทัยทรัพย์  ดอกค า,  “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน”,  วิทยานิพนธ ครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
๒๕๕๓). 



๗๙ 

 

คือ ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ปัจจัยการบูรณาการ
เทคโนโลยี และปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี๑๒๙ 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา” พบว่า ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑. คุณลักษณะผู้นี่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้น าในแต่ละบทบาทจ านวน ๓๖ คุณลักษณะ จ าแนกเป็น ๔ 
ด้าน คือ คุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการ คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพ คุณลักษณะผู้น าด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ ๒. องค์ประกอบ ของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ 
ประกอบด้วย  ๑) ท่ีมาของรูปแบบ ๒) คุณลักษณะผู้นี่ต้องการพัฒนา ๓) กระบวนการพัฒนา และ ๔) 
การน ารูปแบบใช้๑๓๐ 

ยงยุทธ สอนไม้ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น านายทหารช้ันประทวนกอง
พลทหารราบท่ี ๓ กับการลดภาวะหนี้สินครัวเรือน” พบว่า การขาดภาวะผู้น ามีผลต่อการมีหนี้สิน
ครัวเรือนของนายทหารประทวนกองพลทหารราบท่ี ๓ นายทหารประทวนท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น าจะมีภาวะผู้น าสูงกว่านายทหารประทวนท่ีไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ ๐.๕ ซึ่งประเมินจากความรู้ และเจตคติ และนายทหารประทวนท่ีผ่านการฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้น า เมื่อประเมินผลหลังการฝึกอบรมในระยะเวลา ๓ เดือน และ ๖ เดือน พบว่ามีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดภาระหนี้สินลงแตกต่างจากก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
๐.๕๑๓๑ 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ วัลลภา อารีรัตน , ยาใจ พงษ บริบูรณ , และศักด์ิไทย สุรกิจบวร, ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน” ซึ่งได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้  ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยภาพรวมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า องค์ประกอบด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องมีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด ซึ่งมีค่า
เท่ากับ ๐.๗๗ โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๕๐ และมีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ ๐.๒๗ รองลงมา 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น า ซึ่งมีค่าอิทธิพลกับ ๐ .๓๐ โดยมีเฉพาะอิทธิพลทางตรง 
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น า ซึ่งมีค่าอิทธิพลเท่ากับ ๐.๐๐๑๗ โดยเฉพาะอิทธิพลทางตรง เมื่อ
พิจารณาสมการโครงสร้างพบว่า องค์ประกอบในรูปแบบสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัว

                                         

๑๒๙บรรจบ  บุญจันทร์, โมเดลสาการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 

๑๓๐เพลินใจ  พฤกษาชาติรัตน์,  “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา”, วิทยานิพนธ ครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 

๑๓๑ยงยุทธ  สอนไม้,  “การพัฒนาภาวะผู้น านายทหารชั้นประทวนกองพลทหารราบที่ ๓ กับการลด
ภาระหน้ีสินครัวเรือน”, วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๐). 



๘๐ 

 

แปรแฝงภายในอีก ๒ ตัว คือ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้น า และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะผู้น า
ได้ร้อยละ ๗๙.๐๐ และ ๔๒.๐๐ ตามล าดับ๑๓๒ 

สัมมา รธนิธย  ได้ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ” พบว่า การกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย การแสดงให้
เห็นถึงความต้ังใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามท่ีก าหนด การผลักดันให้มีการปฏิบัติงานท่ีสูง
กว่ามาตรฐานในการท างานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความพยายามปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย การกระตุ้นให้ทดลองท างานใหม่ๆ ท่ีท้าทายความสามารถ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าในตนเอง การพูดถึงเป้าหมายในอนาคตท่ีเกี่ยวกับการท างานอย่างชัดเจน การวางแผน
อนาคตท่ีมีความเป็นไปได้ใหม่ๆ ส าหรับมหาวิทยาลัยเมื่อมีปัญหา ให้ระบุปัญหาโดยใช้ข้อมูลหลักฐาน
ยืนยัน การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานคิดวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักเหตุผล การกระตุ้นให้ ผู้ร่วมงาน
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใหม่ๆ  การเสนอวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แก่ผู้ร่วมงาน การต้ัง
ค าถามเพื่อให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในการประชุมอบรม เพื่อ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ การแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญในการท างาน และการมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน จะ
ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ การให้ค าแนะน าท่ีท าให้ผู้ร่วมงานก้าวหน้า 
การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายของการท างาน การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของ
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต การสร้างบรรยากาศการส่ือสารท่ีพูดคุยกับ
ผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ส่ือความต้องการของผู้บริหารอย่างชัดเจน การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม การให้รางวัล และผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจเมื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี การ
เป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน การมอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละ
บุคคล การให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน การให้ความส าคัญของการทุ่มเทต่อภารกิจร่วมกัน๑๓๓ 

สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของคณบดี” พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี สอดคล้องกับพฤติกรรมในแต่ละ
บทบาทมีจ านวน ๔๘ คุณลักษณะ จัดกลุ่มคุณลักษณะภาวะผู้น าเป็น ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะผู้น าด้าน
บริการ คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาการ คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม๑๓๔ 

อุทัย โล้วม่ันคง ได้ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า
ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

                                         

๑๓๒วาโร  เพ็งสวัสด์ิ, และคณะ,  การพัฒนารูปแบบความสัมพัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผล
ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน,  วารสารวิทยาบริการ  ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒, (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๔๙). 

๑๓๓สัมมา  รธนิธย์,  “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา, ๒๕๕๔). 

๑๓๔สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ,  “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี”, 
วิทยานิพนธ ครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๗). 



๘๑ 

 

ขั้นพื้นฐาน” พบว่า หลักการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมต้ังอยู่บนพื้นฐานของการให้องค์ความรู้ 
แนวความคิดด้วยวิธีการเพื่อผลของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยค านึงถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมและกีด
ขวางพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น สาระของแนวทางนี้จึงมีความหลากหลายในเนื้อหา 
และรายละเอียดในแต่ละขั้นของกระบวนการ ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะด้านแนวคิดหรือองค์
ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่รวมถึงศาสตร์การบริหารจัดการสมัยใหม่ การบริหารจัดการด้าน
การเงิน ฯลฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมส าหรับสังคมปัจจุบัน หลักการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรม
อาศัยการแลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจาก
การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้จากกรณีศึกษาท่ีใช้ได้ผลดีในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
องค์การด้านการพัฒนาผู้น า ส่วนแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนา ประกอบด้วยแนวทางตามกระบวนการพัฒนา ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี ๑ แนวทางการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาขั้นตอนท่ี ๒ แนวทางการออกแบบการพัฒนา ขั้นตอนท่ี ๓ 
แนวทางการด าเนินการพัฒนาและขั้นตอนท่ี ๔ แนวทางการประเมินผลการพัฒนา๑๓๕ 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 

กัญญา  โพธิวัฒน,์  
(๒๕๔๘) 

“ทีมผู้น าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเพื่อ
สร้างทฤษฎีฐานราก”  พบว่า  ทีมผู้น าการเปล่ียนแปลงด ารงอยู่ได้ด้วย
ความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี  และความเป็นผู้น าทางวิชาการ  การ
เกาะเกี่ยวกันเป็นทีมแห่งการเรียนรู้  ความใส่ใจในงานและจุดมุ่งหมาย  
และการตรวจสอบแก้ไข  มีการปรับวัฒนธรรมการท างานท่ียึดมั่นใน
ปรัชญาของโรงเรียน  ความรับผิดชอบตามหน้าท่ี  การส่ือสารอย่าง
ท่ัวถึง  มีบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์  และความโปร่งใสในการบริการ 

จิตติมา  พงษ์ไพบูลย์,  
(๒๕๕๒) 

“ภาวะผู้น าของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร),ผศ.ดร.  พบว่า  
ท่านพยายามน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งภาวะผู้น าของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  
สิริธโร),ผศ.ดร. นั้น  ในบางประเด็นมีความสอดคล้องกับหลักการ
บริหารและภาวะผู้น าของนักวิชาการสมัยใหม่ 

นฤนันท์  สุรินยมณี  และ
คณะ, 
(๒๕๕๔) 

การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล”  
พบว่า ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่เป็นผู้น า
แบบเน้นความสัมพันธ์  และมีอ านาจการควบคุมสถานการณ์ใน
ระดับสูง 

 
                                         

๑๓๕อุทัย  โล้วมั่นคง, “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนว
พุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ ครุศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๕๓). 



๘๒ 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว
,(๒๕๕๐) 

“การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q.” พบว่า ผู้บริหารถือว่าเป็น
บุคคลท่ีส าคัญในองค์การจะต้องเป็นผู้น าองค์การเพื่อพาองค์การให้
สามารถอยู่รอดปลอดภัยภายใต้การเปล่ียนแปลง 

ฤทัยทรัพย์  ดอกค า
,(๒๕๕๐) 

“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน” พบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน การกระตุ้นให้ใช้ปัญญา การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูในโรงเรียน การจัด
โครงสร้างของงานในโรงเรียน การสร้างแรงบันดาลใจและการสร้าง
ศรัทธา 

พรชนก ทองลาด
,(๒๕๕๐) 

“อิทธิพลของพรหมวิหารธรรมท่ีมีต่อความพึงพอใจในการท างานและ
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานเซรามิกในภาคเหนือตอนบน”   
พบว่า อิทธิพลขององค์ประกอบของพรหมวิหารธรรมท่ีมีต่อความพึง
พอใจในการท างานและการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงาน
โรงงานเซรามิก ในภาคเหนือตอนบนพบว่า ตัวแปรส าคัญสาเหตุท่ีส่งผล
ทางตรงต่อการปฏิบัติงานมากทีสุดเรียงล าดับคือ การบริหารด้วยมุทิตา  
อุเบกขา เมตตา ส่วนกรุณาไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีอธิบายได้ด้วยการ
บริการด้วยพรหมวิหารธรรมท านายได้ ๔๒% 

เพลินใจ  พฤกษาชาติ
รัตน์, 
(๒๕๔๙) 

“การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา”  พบว่า  คุณลักษณะผู้น าท่ีเหมาะสมแบะสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้น าในแต่ละบทบาทจ านวน ๓๖ คุณลักษณะ  จ าแนกเป็น ๔ 
ด้านคือ  คุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการ  คุณลักษณะผู้น าด้าน
วิชาชีพ  คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และคุณลักษณะ
ผู้น าด้านบุคลิกภาพ 

ยงยุทธ  สอนไม้,  
(๒๕๕๐) 

“การพัฒนาภาวะผู้น านายทหารช้ันประทวนกองพลหารราบท่ี ๓  กับ
การลดภาระหนี้สินครัวเรือน”  พบว่า  การขาดภาวะผู้น า  มีผลต่อการ
มีหนี้ สินครัวเรือนของนายทหารประทวนกองพลทหารราบท่ี ๓  
นายทหารประทวนท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น าจะมีภาวะ
ผู้น าสูงกว่านายทหารประทวนท่ีไม่ได้เข้าร่วมฝึกอบรม 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ  วัลลภา  
อารีรัตน์, 
ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์, และ 
ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, 
(๒๕๔๙) 

“การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผล
ภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน”  พบว่า  
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อ 



๘๓ 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้น าและภาวะผู้น า (ต่อ) 

นักวิชาการหรือนักวิจัย ข้อค้นพบ 
 ประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่า  องค์ประกอบด้านสถานการณ์ ท่ี

เกี่ยวข้องมีค่าอิทธิพลรวมสูงสุด 
สัมมา  รธนิธย์,  (๒๕๕๔) “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  พบว่า  ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แยกเป็น ๓ องค์ประกอบ ๑) การบริหารการ
เปล่ียนแปลง  ๒) การกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง  และ ๓) การมี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน 

สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ,  
(๒๕๔๗) 

“การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี”  
พบว่า  คุณลักษณะภาวะผู้น าของคณบดี  สอดคล้องกับพฤติกรรมในแต่
ละบทบาทมีจ านวน ๔๘ คุณลักษณะ  จัดกลุ่มคุณลักษณะภาวะผู้น า
เป็น ๔ ด้าน  คือ  คุณลักษณะผู้น าด้านบริการ  คุณลักษณะผู้น าก้าน
วิชาการ  คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ  คุณลักษณะผู้น าด้าน
คุณธรรม  และจริยธรรม 

อุทัย  โล้วมั่นคง,  
(๒๕๕๓) 

“การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรม  
คุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรม  ได้แก่  คุณลักษณะภาวะผู้น าทาง
จริยธรรม  เรื่องทาน (การให้)  อักโกธะ (ความไม่โกรธ)  อวิโรธะ (ความ
ยุ ติ ธ ร รม )  แ ล ะ อ าช ช ว ะ  (ค ว าม เป็ น ผู้ ต ร ง )  ซึ่ ง อ อ ก เป็ น
กระบวนการพัฒนา ๔ ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนท่ี ๑ แนวทางการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา  ขั้นตอนท่ี ๒ แนวทางการออกแบบ
การพัฒนา  ขั้นตอนท่ี ๓ แนวทางการด าเนินการพัฒนา  และขั้นตอนท่ี 
๔ แนวทางการประเมินผลการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหลักธรรมในหลักทุติย
ปาปณิกสูตร ได้แก่  จักขุมา วิธูโร และนิสสยสัมปันโน  โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิ จัย 
(Conceptual Framework) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พุทธวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น า 

ของพระสังฆาธิการ 
เพื่อการบริการ

จัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี 

สภาพการบริหารจัดการ
วัดและภาวะผู้น าของพระ
สั งฆ าธิ ก าร ใน จั งห วั ด
ชลบุรี 

ภาวะผู้น าที่พึงประสงค  
ตามบทบาทหน้าที่เจ้าอาวาส 
ในการบริหารจัดการงานวัด 

๖ ด้าน 
๑. ด้านการปกครอง 
๒. ด้านการศาสนศึกษา 
๓. ด้านการเผยแผ่ 
๔. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๕. ด้านการสาธารณูปการ 
๖. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

หลักพุทธธรรมและวิธีการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

ตามหลักทุติยปาปณิกสูตร 
อังคุตตรนิกาย จตุกกวรรค 

๑. ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์)  
การมองการณ์ไกล 
๒. ด้านวิธูโร (การจัดการ)  
การจัดการธุระได้ดีมีความ 
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
๓. ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษย
สัมพันธ์) การมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 

การพัฒนาภาวะผู้น าตาม
บทบาทหน้าท่ีเจ้าอาวาส
ใน ก ารบ ริ ห าร จัด ก าร
งานวัด ๖ ด้าน 



 
บทที่  ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิ จัยจะศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) เรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  เพื่อศึกษาทัศนะความคิดเห็นของพระ
สังฆาธิการผู้ปกครอง/ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี   ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องผู้สนองงานคณะสงฆ์  เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด    ซึ่งมีวัตถุประสงค์
คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  (๒) 
เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี    (๓) เพื่อน าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ  เพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี   
 
๓.๒ ผูใ้ห้ข้อมูลส ำคัญ 
  
 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกถึง   (In-depth Interview)  ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
สภาพท่ัวไปในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ  เพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี    
เป็นอย่างไร  หลักการ  วิธีการและวิธีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี มีอะไรบ้าง  จากพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง
ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  ข้าราชการ นักวิชาการด้านการบริหารจัดการและด้านพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๓๐ ท่าน ดังนี้ 

๑)  พระราชสิทธิวิมล  ท่ีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม 
(พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี 

๒) พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ท่ีปรึกษาเจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 
ศรัทธา  จังหวัดชลบุรี 

๓)  พระปัญญารัตนาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  
๔)  พระครูพิศาลประชานุกิจ  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
๕)  พระครูวิบูลปริยัติกิจ  เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๖)  พระครูทัสนียคุณากร  เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
๗)  พระครูวิทยาภินันท์  เจ้าคณะอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 



๘๖ 

 

๘)  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล  เจ้าคณะอ าเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี 
๙)  พระมหาคมสันต์  ชินวโร  เจ้าคณะอ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
๑๐)  พระครูโสรัจธรรมคุณ  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 
๑๑)   พระมหาบุรี  อธิป  ฺโ   รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
๑๒)  พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต  เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี  
๑๓)  พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส เจ้าคณะต าบลบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี  
๑๔)   พระครูอรรถกิจวิมล เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง  จังหวัดชลบุรี 
๑๕)   พระครูอาทรพัฒนาภิรม  เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลาจังหวัดชลบุรี   
๑๖)   พระครูวิสิฐธรรมโสภณ  เจ้าคณะต าบลบางพระ   จังหวัดชลบุรี 
๑๗)   พระครูโสภิตธรรมสถิตย์ เจ้าคณะต าบลพานทอง  จังหวัดชลบุรี   
๑๘)   เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี  จังหวัดชลบุรี 
๑๙)   พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์  เจ้าคณะต าบลเกษตรสุวรรณ  จังหวัดชลบุรี 
๒๐)   พระครูวิมุติธรรมาภิรม  เจ้าคณะต าบลบึง  จังหวัดชลบุรี 
๒๑)   พระครูปิยกิจวิบูลย์ เจ้าคณะค าบลนาจอมเทียน  จังหวัดชลบุรี 
๒๒)   พระครูวิมลจริยาลังการ  เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑  จังหวัดชลบุรี 
๒๓)   พระปลัดปฐม  กิตฺติภทฺโท  เจ้าคณะต าบลหนองเสือช้าง   จังหวัดชลบุรี 
๒๔)   พระครูโกวิทสุตธรรม,ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง  จังหวัดชลบุรี  
๒๕)   นางวชิรา  น่วมเจริญ  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
๒๖)   นางสุชาดา  มุ่งงานครู นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา 

จังหวัดชลบุรี 
๒๗)   นางสาวณัฏฐนันท์  แดงเรียงรัมย์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงาน 

พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
๒๘)   ผศ.ดร.บุญรอด  บุญเกิด  คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๙)   พ.อ.วัฒนพงษ์ มะหิพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี 
๓๐)   นายสราวุธ  สนิทกลาง  นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงาน 

พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
 
 ๓.๒.๑  ผู้เชี่ยวชำญกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้เช่ียวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะจะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมี
ประเด็นปัญหาท่ีเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง และ
ผู้เช่ียวชาญด้านคณะสงฆ์ ซึ่งมีความช านาญและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรีเป็นอย่างดี จ านวนท้ังส้ิน ๑๒ รูป/คน ดังนี้ 
 ๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ดร.  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๘๗ 

 

 ๒.  ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ.อยุธยา  
 ๓. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  จ.อยุธยา  
 ๔. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ.อยุธยา  
 ๕. ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ.อยุธยา  
  ๖. พระครูภาวนาขันตยากร เจ้าคณะต าบลนามะตูม อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี  
 ๗. พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา อ. ศรีราชา  จ.ชลบุรี  
 ๘. นายสราวุธ สันทกลาง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จ. ชลบุรี  
 ๙. นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศาสนาช านาญการ จ. ชลบุรี  
 ๑๐. นางพิสมัย  ปั้นน้อย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จ.ชลบุรี  
 ๑๑. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ ท่ังโต ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๒. อาจารย์ ผศ., ดร. อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ๓.๓.๑ เคร่ืองมือส ำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก ่
  ๑) แบบสัมภำษณ์  ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Form) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี   ๓ ประเด็น คือ   คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี (๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  (๓) เพื่อน าเสนอพุทธวิธี
ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
  ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  ในการนี้
ด้วยรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการ
ประชุมกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการ
สนทนา โดยมีประเด็นปัญหาท่ีเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง 
และผู้เช่ียวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนท้ังส้ิน ๑๒ รูป/คน ท้ังนี้กลุ่มประชากรท่ีกล่าวมาได้รับการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  ๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธ
วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี   แล้วน ามาร่าง
ข้อค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน า
แบบสัมภาษณ์และข้อค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 



๘๘ 

 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ งำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 ๑) กำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิง
ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก  (ภาษาบาลี ) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐ , 
พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี    ตลอดจนข้อมูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดย
หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ 

๒) กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
การวิ จัยครั้ งนี้ ใช้ ท้ั งการ สัมภาษณ์ แบบกึ่ งทางการ (Semi-formal interview) 

ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรท้ังหมด จึงมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 ๓) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูล
ตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา เป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการยืนยันรับรองพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  ตามท่ีผู้วิจัยเสนอไว้ โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการตามระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาท่ีจะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒ ) หลังจากตกลงดัง ท่ีนัดหมายแล้ว คณะ ผู้วิ จัยจะเดินทางไปยั งพื้ น ท่ี
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ท้ังนี้เพื่อตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 



๘๙ 

 

  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยท่ีคณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรม 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
  (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 

๑) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

๒) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง
และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็น
ต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามา
วิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลท่ีไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  



 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑)  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี (๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  (๓)  น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  

ผู้วิ จัยศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาทัศนะความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องผู้สนองงานคณะสงฆ์โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth  Interview)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key  Informants)  ได้แก่ พระสังฆาธิการเจ้า
คณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และข้าราชการผู้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีรวม
จ านวนท้ังส้ิน ๓๐ รูปหรือคนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) เพื่อให้มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
๔.๑  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถึงประเด็นสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี พบว่า 

๔.๑.๑ สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการปกครอง 
๑. พระสังฆาธิการจ านวนมากในจังหวัดชลบุรี  มีความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาท่ี

ส าคัญท่ีสุด  คือ  การพัฒนาคน  ก็จะได้ช่วยกันช้ีแจงให้ประชาชนและผู้น าชุมชนเข้าใจ  เพราะพระ
เจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับ  และวัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของ
สังคม  ท้ังท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้างศาสนสถาน  บุคลากรเงิน  ศรัทธา  จะมีการบริหารจัดการอย่างไร  จึงจะ
ท าให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ สังคมตามอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา   เจ้าอาวาสหลากหลาย
ความสามารถ หลากหลายของสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ แต่ในการจัดการท้ังหมดก็ยังเคารพ
กฎและระเบียบตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด๑   

                                                             
๑ สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๑ 

 

๒. ในการบริหารจัดการวัดเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญท่ีผู้บริหารวัดหรือตัวเจ้า
อาวาสต้องมีคือจะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันเพราะข้อมูลข่าวสารมี
เยอะ พระสังฆาธิการก็ต้องเรียนท้ังทางโลกและทางธรรม เพื่อให้รู้เท่าทัน เหตุการณ์ความเป็นมาต่าง 
ๆ๒   

๓. ด้านการประพฤติตนในอยู่ในกรอบของการยึดมั่นในศีล และการท าตัวเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของสังคมสงฆ์และการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนท่ัวไป๓   

๔. ภาวะปัญหาในระดับวัดบางส่วนเจ้าอาวาสยังขาดแบบแผนตลอดองค์ความรู้ ท้ัง
คุณลักษณะความเป็นผู้น าบทบาทความเป็นผู้น าและหน้าท่ีของผู้น าในการบริหารจัดการกิจการงาน
คณะสงฆ์ โดยเฉพาะในการปกครองให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพดีพอกับการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน  ตลอดจนการไม่สามารถน าพาปรับบทบาทของคณะสงฆ์ให้เหมาะสมกับ
สังคมและกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากจึงเกิดปัญหาด้านต่าง ๆ  ตามมาจึงเกิดความไม่
มั่นคงและเส่ือมถอยลงทุกขณะมีแต่ทรงกับทรุด๔   

๕. ในการบริหารจัดการวัดในปัจจุบันเจ้าอาวาสมีการบริหารงานจัดการตามวัตถุประสงค์
และความส าคัญของการบริหารวัดไว้ว่า ท าให้การด าเนินงานภายในวัดเป็นระบบมากขึ้น ท าให้สะดวก
ในการประสานงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความประหยัดในการด าเนินงาน สามารถติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานได้และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จทุกคนในชุมขนมาวัดก็พึงพอใจ๕   

๖. ปัญหาในการบริหารกิจการวัดของเป็นเรื่องของพระสังฆาธิการคือของเจ้าอาวาส 
เท่านั้น ไม่มีการกระจายงานท าให้ไม่มีพลังพอท่ีจะท างานได้ทุกด้าน  ท าให้เกิดความบกพร่องในการ 
ด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของพระศาสนาและวัด การทุ่มเทเพื่อ 
การพัฒนาวัดและชุมชนจึงไม่เต็มที๖ 

๗. ปัญหาท่ีพบคือขาดการบริหารจัดการโดยยึดหลักการตามพระธรรมวินัยและ
กฎระเบียบท่ีเหมาะสมดีงามกับวัดและชุมชน  ปล่อยให้ฆราวาสเข้ามามีบทบาทควบคุมการบริหาร
จัดการกิจการของวัดท้ังหมดพระสงฆ์และวัดกลายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์จากฆราวาสไป
ท าให้ภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์เสียหายมาก๗   

๘. การบริหารวัดในด้านการปกครอง การงานท่ีเจ้าอาวาสตองรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมี 
ความส าคัญต่อการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองกาวหน้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาชนและสังคม 

                                                             
๒สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร, เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ  ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖  สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ,  รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๒ 

 

เป็นอย่างดียิ่ง  โดยมหาเถระสมาคมได้ก าหนดไว้เป็นระเบียบปกครองคณะสงฆ์ และเป็นภารกิจของ 
พระสังฆาธิการเจ้าอาวาสทุกวัด๘ 

 
๔.๑.๒ สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการศาสนศึกษา 
๑. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิกาในจังหวัดชลบุรียังขาดให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งเป็นระบบการศึกษา
ด้ังเดิมของคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเต็มท่ี๙   

๒. การจัดให้มีการศึกษาดูงาน เช่นวัดท่ีมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจใฝ่ศึกษาเพื่อเป็น
แรงจูงใจ ขาดการจัดหาทุนการศึกษาไว้อย่างเพียงพอกับจ านวนพระภิกษุสามเณรท่ีก าลังศึกษาเล่า
เรียน๑๐   

๓. ปัญหาท่ีพบอย่างหนึ่งก็คือ  พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสควรมีการประสานกับรัฐบาล
ในการจัดสรรงบประมาณให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนหนังสือต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึง
ระดับปริญญาตรี ตลอดจนควรจัดต้ังกองทุนเรียนดีแต่ยากจนอย่างจริงจัง๑๑   

๔. เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มีอายุกาลพรรษามาก การศึกษาน้อย ขาดการค้นคว้าขอมูล 
เพิ่มเติม ขาดความรู้ความเขาใจในการปกครองคณะสงฆ์ ในรูปแบบปัจจุบันท่ีเปล่ียนไป พระภิกษุ 
สามเณรในยุคปัจจุบันซึมซับพฤติกรรมในทางท่ีไม่ดีมาก่อนบรรพชาอุปสมบท จึงท าให้การปกครอง
ยากพอสมควร๑๒ 

๕. พระสังฆาธิการในทุกระดับช้ันให้ความร่วมมือกันดี เช่น ในการสอบธรรมแต่ละครั้ง
พระผู้ใหญ่จะออกให้ก าลังใจเยี่ยมสนามสอบเป็นการให้ก าลังใจกัน และหากเกิดปัญหาก็สามารถ 
แก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ต้องปล่อยให้ปัญหาล่วงเลยผ่านไป๑๓ 

๖. ยังขาดการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีสูงกว่าระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ต้ังแต่ป.ธ. ๔ ขึ้นไป)  ให้มีความหมายในระดับช้ันต่างๆ ขาดการจัดให้มี
รูปแบบและวิธีการศึกษาท่ีหลากหลายโดยให้ผู้จบการศึกษาประโยค ป .ธ. ๔-๙ มีวิทยฐานะเป็น
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งจะต้องศึกษาวิชาสามัญท่ีจ าเป็นควบคู่กันไปเน้นการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการศึกษาประโยคบาลี ส่วนวิชาสามัญการประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิยาลัยต่างๆ ร่วม
ด าเนินการจัดทาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยความเห็นชอบของมหา
เถรสมาคม๑๔ 

                                                             
๘สัมภาษณ์  พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต,  เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง,  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๓สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๓ 

 

๗. ปัญหาภาวะของผู้น าของพระสังฆาธิการท่ียังขาดการสนับสนุนในการจัดให้มีห้องสมุด
ทางพระพุทธศาสนาในวัดเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรตลอดจนประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างอิสระ
ปัญหาการพัฒนาภาวะผู้น าในด้านการส่งเสริมทางด้านศาสนาศึกษา ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
ศึกษาพระปริยัติธรรมส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและ
ส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง๑๕   

๘. การจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี คือ  ถ้าจะ 
กล่าวแล้วไม่ใช่เฉพาะของจังหวัดชลบุรี รวมถึงท่ีอื่นๆ ด้วยท่ัวประเทศ  แต่เป็นไปในองค์รวม นั่นก็คือ 
จ านวนนักเรียนท่ีมีจ านวน น้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับ และความเจริญด้านวัตถุ
ได้แพร่ขยายไปท่ัว ผู้ปกครอง ท่ีเห็นความส าคัญของการบวชเรียนจึงมีน้อยลง และเยาวชนที่บวชเรียน
โดยมากก็จะอยู่ได้ไม่ทน๑๖  

๙. ผู้เรียน คือ พระภิกษุ สามเณร ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในบริบท หรือจุดมุ่งหมาย ของ
การศึกษาประปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ในเบื้องต้น โดยมักมีทัศนคติและความคาดหวังท่ียังมุ่งการ 
ได้รับวุฒิการศึกษาสามัญ๑๗ 

๑๐. การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ตาม หลักสูตรแบ่งเป็น ๓ ช้ัน คือ นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท นักธรรมช้ันเอก ถ้าเป็นฆราวาส
เรียกว่า ธรรม ศึกษาแบ่งออกเป็น ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท ธรรมศึกษาช้ันเอก๑๘ 

๔.๑.๓ สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรียังขาดการส่งเสริมและสนับสนุน

วิธีการและรูปแบบต่างๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่ างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะขาดการฝึกอบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน รวมท้ังขาดการประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๑๙   

๒. ในด้านของการพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้รอบด้านท้ังทางโลกและทาง
ธรรม  เพื่อท่ีได้มีความรอบรู้มีความเข้าใจในการหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกดีงามต่อตนเอง
และบวรพระพุทธศาสนา๒๐   

๓. ปัญหาของการขาดการพัฒนาให้พระสงฆ์ต่ังมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัเป็นแบบอย่างของ
พุทธศาสนิกชนพระสงฆ์ต้องจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอและมีหน่วยงานต้องมีการ
บริการพระสงฆ์เวลาออกไปเผยแผ่ศาสนานอกจากนี้แล้ว  ควรมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

                                                             
๑๕สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ, รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร,เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐สัมภาษณ์  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล,  จ้าคณะอ าเภอบ่อทอง,  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 



   ๙๔ 

 

เนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเช่น วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
เป็นต้น๒๑ 

๔. ปัญหาคือในปัจจุบันนี้วัดส่วนมากขาดบุคลากรท่ีจะมาช่วยในการดูแลบริหารจัดการ 
วัดและขับเคล่ือนกิจการในวัดท่ีมีความรู้ความเข้าใจมีศักยภาพ เสียสละให้แก่วัดและงานคณะสงฆ์ 
ตลอดจนงานพระพุทธศาสนาท้ังพระภิกษุและสามเณรตลอดจนคฤหัสถ์น้อยมาก๒๒   

๕. ทางคณะสงฆ์  ผู้น าควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของวัดท าหน้าท่ี เผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น เป็นพระธรรมทูต พระวิปัสสนาจารย์  พระจริยานิเทศ และส่งเสริมสนับสนุนให้
วัดและคณะสงฆ์ควรมีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารทางพระพุทธศาสนาเช่น วิทยุชุมชน การแจกหนังสือ
ธรรมะ ซีดีธรรมะ หอกระจายข่าว เป็นต้น๒๓   

๖. ผู้ท่ีเข้ามาบวช  ในปัจจุบันเจ้าคณะพระสังฆาธิการมิได้มีการเลือกสรร  ขาดความ
พิถีพิถัน  บางรูปมุ่งบวชตามประเพณี  มิได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง  จึงท าผิดวินัย
หลาย ๆ  อย่าง  การวางตัวของพระไม่เหมาะสมขาดความส ารวม  บางวัดมุ่งพัฒนาวัตถุอาคาร
สถานท่ี  มากกว่าพัฒนาวัดมากกว่าการศึกษา  หรือมากกว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชนในชุมชน๒๔  

๗. เจ้าอาวาสแต่ละวัดยังควรจัดให้มีการสนับสนุนให้ภายในวัดมีมุมการเรียนรู้หลัก
พระพุทธศาสนาเช่น มุมหนังสือ ห้องสมุด และป้ายพุทธศาสนสุภาษิต เป็นต้นมีการจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไป เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
บวชเนกขัมมจาริณี ค่ายคุณธรรม  ฯลฯ ควรปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศทาง
พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญของในแต่ละวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาทางระบบอินเตอร์เน็ตรวมท้ังขาดการสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีทุกประเภท
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการด้านพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น๒๕   

๘. ทางคณะสงฆ์ควรมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวันส าคัญทาง
ประเพณี ท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป๒๖ ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาให้วัดโดยผู้น าคณะสงฆ์ควรมีการท าหน้าท่ีอบรมส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุ
สามเณร เช่น ในโรงเรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ 

๔.๑.๔ สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการสาธารณูปการ 
๑. ปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นระเบียบแบบแผน  ความไม่สะอาดภายในวัด  หรื อ

ความสกปรกไม่เป็นระเบียบ  เพราะเจ้าอาวาสขาดความรู้และความสามารถด้านการบริหารสมัยใหม่

                                                             
๒๑สัมภาษณ์  พระครูวิมลจริยาลังการ,  เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร,  เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๓สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส ,  เจ้าคณะต าบลบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ,  ๑๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๔สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร, เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๕สัมภาษณ์  พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ , ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง ,  ๑๖ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๒๖สัมภาษณ์ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธีสุนฺทโร), เจ้าคณะอ าเภอจอมบึง, ๑๐มิถุนายน ๒๕๕๗. 



   ๙๕ 

 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  ปล่อยให้วัดสกปรกรกรุงรัง  ซึ่งวัดบางวัด  ก็ต้ังมานานแล้ว  วัดบางวัดก็เพิ่งสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ  วัดบางวัด ดูยิ่งใหญ่อลังการ  การขาดการดูแลเอาใจใส่  วัดบางวัดเต็มไปด้วยส่ิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ  วัดบางวัด  คนไม่อยากเข้าไปเพราะวุ่นวายสับสนไม่เป็นอาวาสสัปปายะ  สกปรกรกรุงรังวัดไม่
สะอาด  และไม่เป็นระเบียบ  หย่อนหรือขาดประสิทธิภาพ๒๗  

๒. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  ขาดการส่ือสารและการ
ประสานงานความซ้ าซ้อน  ขาดความเข้าใจในระบบการท างานร่วมกัน  ระหว่างวัดกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  มีความล้าเพราะติดด้วยระบบทางราชการ  และวัดกับผู้บริหารวัดก็ไม่ได้ใส่ใจกับงานท่ีทาง
หน่วยงานของรัฐ  เพราะติดขัดในความล่าช้า  ไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนจึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากท้ัง
วัดและภาครัฐเท่าท่ีควร  การบริหารงานวัดกับภาครัฐจึงมีปัญหา๒๘  

๓. นอกจากเจ้าอาวาสต้องดูและงานด้านงานด้านก่อสร้างแล้ว หลักการบริหารจัดการ
หรือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนวัดยังจะต้องท า หน้าท่ี เป็นศูนย์กลางของประชาชน กระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนนั้นปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตท่ีดี แต่อย่างไรก็ตาม เจ้า
อาวาสจะต้องเริ่มต้นพัฒนาวัดของตนเองเสียก่อน ให้พร้อมท่ีจะพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ซึ่งมีประเด็นดังนี้ ได้เสนอแนะว่าวัดจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้นั้น๒๙ 

๔. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  ยังขาดส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนท่ีวัด  โดยให้มีการแบ่งแยกเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  และเขตต่าง ๆ  เช่น  เขตอภัยทาน
ภายในวัด  ให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน  ตามความเหมาะสมของวัดนั้น ๆ  ให้มีเสนาสนะท่ีมั่นคงแข็งแรง  
สวยงาม  ประหยัด  และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม  ปราศจากมลพิษ  เป็นสถานท่ีสะอาด  สงบ  ร่ม
รื่น  และร่มเย็น  เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และชาวพุทธทุกเพศ  ทุกวัย  
เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุขของจิต ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนท่ีวัด  โดยให้มี
การแบ่งแยกเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  และเขตต่าง ๆ  เช่น  เขตอภัยทานภายในวัด  ให้ชัดเจน
เป็นสัดส่วน  ตามความเหมาะสมของวัดนั้น ๆ๓๐   

๕. เจ้าอาวาสในหลายๆวัด ขาดการส่งเสริมและถวายการอุปถัมภ์ให้วัดมีเสนาสนะท่ี
มั่นคงแข็งแรง  สวยงาม  ประหยัดและปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม  ปราศจากมลพิษ  ปัญหาขาดการ
เร่งรัดและด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินของวัดและหรือท่ีธรณีสงฆ์  ท่ีศาสนสมบัติกลาง  ให้มี
ขอบเขตท่ีชัดเจน  เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีของพระพุทธศาสนาซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
วัดและชาวบ้านต่อไป๓๑ 

                                                             
๒๗สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม ,  เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา,  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร, เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์, เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๓๐สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ,  ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์, เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๖ 

 

๖. เจ้าอาวาสแต่ละวัดต้องมุ่งพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น เพื่อจูงใจ
ให้ประชาชนได้เข้ามาสู่วัดมากขึ้น๓๒ การก่อสร้างก็เน้นสร้างเกินความจ าเป็นของวัดไม่เป็นสัดส่วนท่ี
ชัดเจน ตลอดจนวัดยังขาดการเป็นตัวอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังยังขาดงบประมาณรายได้
ในการบริหารจัดการงานด้านสาธารณูปการไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการรับบริจาคของ
พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถบริหารจัดการงานสาธารณูปการได้ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ทุกอย่างจึงท าให้บางวัดเกิดปัญหาในการดูแลรักษาวัด๓๓   

๗. ผู้น า ผู้บริหารวัดใช้งบประมาณของวัดไปในทางไม่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์  คือ  บ ารุง
พระพุทธศาสนา  กลับน าไปใช้จ่ายในทางท่ีไม่ถูกต้องนัก  มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง  
ปัญหาในเรื่องการจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของวัดกับไวยาวัจกรในเรื่องการเก็บผลประโยชน์ด้านต่าง 
ๆ  ของวัด๓๔  ปัญหาด้านการจัดสรรอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวัด
และคณะสงฆ์  โดยภาพรวมแล้วน้อยมากไม่เพียงพอและไม่ท่ัวถึงโดยเฉพาะกับวัดท่ีอยู่ในชนบท  
ประกอบกับขาดการใส่ใจของคณะสงฆ์เองและภาคส่วนต่าง ๆ  วัดต้องด้ินรนบริหารจัดการกันเอง
ตามอัตภาพและศักยภาพท่ีจะท าให้วัดต้ังอยู่ได้เท่านั้น๓๕   

๘. ปัญหาด้านการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสาธาณูปการ  คณะสงฆ์บางสถานท่ียัง
ขาดแคลนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือท่ีจะช่วยจัดการในด้านการบริหารจัดการด้านนี้ให้มี
ความทันสมัยทันเหตุการณ์และรวดเร็วประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ  ประหยัดเวลาในการท างานให้
รวดเร็วได้ การจัดวางระเบียบแบบแผนในการก่อสร้างเสนาส าคัญ ๆ  ของวัดท าให้ส่ิงก่อสร้างส าคัญ
ของวัดไม่มีระเบียบ  ไม่สวยงาม  บางอย่างไม่เหมาะสมกับสถานท่ี  ท าให้ไม่เป็นระเบียบแบบแผน๓๖ 

๔.๑.๕ สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๑. ทางคณะสงฆ์ในส่วนของพระสังฆาธิการมีการมอบนโยบายให้พระภิกษุผู้ ด ารง

ต าแหน่งต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส ต้ังทุน เพิ่มทุน และแจกทุนการศึกษา ให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปี และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ เมื่อพิจารณาความดีความชอบในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีหลากหลายรูปแบบ บางวัดมีการจัดต้ัง
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ เด็กเล็กภายในวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๓๗  

๒. การเป็นผู้น าพระสังฆาธิการเองแต่ละวัดก็เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นคณะกรรมการของแต่
ละโรงเรียน แต่ละศูนย์ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ มีการ ประเมินผลการ
                                                             

๓๒สัมภาษณ์ พระครูอรรถกิจวิมล ,  เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง  จังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐. 

๓๓สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

๓๔สัมภาษณ์  พระครูวิมลจริยาลังการ,  เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓๕  สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๗ 

 

ด าเนินงานโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยนโยบายให้เจ้าคณะท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจการคณะสงฆ์
เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุง ผลการด าเนินงานบางวัดมีการจัดต้ังศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ เด็กเล็กภายในวัด พร้อมท้ังให้ข้อช้ีแนะแนวทางการบริหาร๓๘  

๓. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรียังขาดการสนับสนุนส่งเสริมใน
การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้ พระภิกษุสามเณร นักเรียน ได้
ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด (ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอื่น ๆ)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยสงฆ์๓๙   

๔. สนับสนุนส่งเสริมในการสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือ
บุคลากรทางการศึกษา  เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านนี้ 
ครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส  ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการศึกษาแก่เด็ก ใน
ระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการด าเนินการ
ใดๆ ของพระภิกษุท่ีมีความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังส้ิน๔๐ 

๕. ทางคณะสงฆ์ในส่วนของพระสังฆาธิการมีการมอบนโยบายให้พระภิกษุผู้ ด ารง
ต าแหน่งต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสต้ังทุน เพิ่มทุน และแจกทุนการศึกษา ให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปี และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ เมื่อพิจารณาความดีความชอบในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีหลากหลายรูปแบบ บางวัดมีการจัดต้ัง
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ เด็กเล็กภายในวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ๔๑ 

๖. การเป็นผู้น าพระสังฆาธิการเองแต่ละวัดก็เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นคณะกรรมการของแต่
ละโรงเรียน แต่ละศูนย์ มีการรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ มีการ ประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยนโยบายให้เจ้าคณะท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจการคณะสงฆ์
เพื่อให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุง ผลการด าเนินงานบางวัดมีการจัดต้ังศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ เด็กเล็กภายในวัดพร้อมท้ังให้ข้อช้ีแนะแนวทางการบริหาร๔๒ 

๗. สนับสนุนให้วัดท่ีมีความพร้อมหรือสามารถให้จัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นแต่ท้ังยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ของคณะสงฆ์ทุกประเภทรวมทั้งสนับสนุนโดยประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อให้การศึกษาของคณะ
สงฆ์มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการศึกษา โดยไม่กระทบการศึกษาด้ังเดิมของคณะสงฆ์๔๓   

                                                             
๓๘สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์, เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๓๙สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๐สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ์  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล,  เจ้าคณะอ าเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี ,  ๑๔ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๔๒สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๓สัมภาษณ์  พระครูวิบูลปริยัติกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๘ 

 

๘. ปัญหาของการสนับสนุนส่งเสริมในการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้
แพร่หลายยิ่งขึ้น การประสานคณะสงฆ์ให้มีระบบและรูปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชนท้ังในและต่างประเทศ
และยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดต้ังโรงเรียนศูนย์อบรม ชมรมต่างๆ ในวัด จัดต้ังโรงเรียน
หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศีลธรรมจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพ และจัดต้ังชมรมต่างๆ 
เพื่อรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน๔๔   

๙. พระสังฆาธิการจะต้องปฏิบัติตนในการเสียสละเพื่อส่วนร่วมท้ังภาระหน้าท่ี  ท้ังงาน
ของผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมถึงภาระงานของชาวบ้านอีกด้วย๔๕  ท างานเพื่อการศึกษา
เพื่อสังคมผู้ยากจน  โรงเรียนการกุศล  โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง  ท างานเพื่อส่วนร่วมโดยแท้จริง  
นอกจากนี้ยังจะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในหมู่บ้าน  และช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านทุกด้าน
เท่าท่ีจะท าได้  เป็นต้น๔๖   

๑๐. สนับสนุนส่งเสริมในการสงเคราะห์ให้ เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่นการเป็นผู้น าในการต้ังโรงเรียนใน
ชนบทท่ีต้ังวัดการให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าท่ีดินวัด หรือท่ีธรณีสงฆ์ในการ
สร้างสถานศึกษาของรัฐ หรือท้องถิ่นการเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่าง ๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็ก
วัด๔๗   

๔.๑.๖ สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
๑. งานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานของพระสงฆ์เพื่อประชาชน วัดเป็นสถานท่ีใกล้ชิดกับ 

ประชาชน ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงต้องเป็นผู้น าประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์
โดยตรงกิจการหน่วย ฝึกอบรมประชาชนประจ าต าบล๔๘ 

๒. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พอเพียงในการปฏิบัติงานเชิงรุก  และ
การให้การบริการแก่พระภิกษุสามเณรและผู้มาติดต่อขอรับบริการ  มีการใช้วัดเป็นศูนย์กลางท่ี
สามารถช้ีน าทิศทางท่ีถูกท่ีควรในการพัฒนาชุมชน  เจ้าคณะสังฆาธิการขาดให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ชาวบ้าน  เด็กและเยาวชน  รัฐหรือวัดควรจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่ภิกษุสามเณร๔๙ 

๓. พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีเองก็มีการระดมทุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ สร้าง
อาคาร ของโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ๕๐ รวมถึงการประสานงานกับภาครัฐบาลให้
สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็ก และเยาวชนรัฐบาลควรสนับสนุนการปรับปรุงวัดให้เป็น

                                                             
๔๔สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๕สัมภาษณ์  พระครูอรรถกิจวิมล, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง,  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๖สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร,  เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๘สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์, เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๔๙สัมภาษณ์  พระครูวิทยาภินันท์ ,  เจ้าคณะอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ,  ,  ๑๓ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๕๐สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ ,  หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๙๙ 

 

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและควรท าให้วัดเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมมีการแนะน าสนับสนุนผู้บริหาร
โรงเรียนจัดกิจกรรม  โดยนิมนต์พระสงฆ์ไปสอนคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนและประสานงานกับรัฐบาลให้มีการส่งเสริม
งบประมาณในการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์๕๑ 

๔. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสพบในจังหวัดชลบุรี  ขาดการ
ส่ือสารและการประสานงานความซ้ าซ้อน  ขาดความเข้าใจในระบบการท างานร่วมกัน  ระหว่างวัดกับ
หน่วยงานภาครัฐ  มีความล้าเพราะติดด้วยระบบทางราชการ  และวัดกับผู้บริหารวัดก็ไม่ได้ใส่ใจกับ
งานท่ีทางหน่วยงานของรัฐ  เพราะติดขัดในความล่าช้า  ไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนจึงไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือจากท้ังวัดและภาครัฐเท่าท่ีควร  การบริหารงานวัดกับภาครัฐจึงมีปัญหา๕๒   

๕. ยังขาดการประสานคณะสงฆ์ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมท่ัว
ท้ังภาค  รวมท้ังขาดการประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวัด  ชุมชน  และ
ประชาชน  โดยหลักการให้วัดและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้เป็นต้นแบบ  และเป็นท่ีพึ่งของวัดและ
ชุมชนอื่น๕๓ คณะสงฆ์ควรจัดให้มีสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีทุกประเภท  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังจัดระบบอื่น ๆ  ท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้มี
ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตามสภาพท่ีเหมาะสม  ๕๔ 

๖. ปัญหาของภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี ขาดความสัมพันธ์ระหว่าง
พระสงฆ์กับประชาชนก็ไม่สมบูรณ์ตามหลักการท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพระสงฆ์จ านวนไม่น้อย
บวชแล้วมิได้ศึกษามิได้เผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน ประชาชนก็ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ไม่ถูกทางสังคมและ
พระพุทธศาสนาจึงเกิดปัญหา เกิดความไม่จริงใจในการนับถือศาสนา  ท้ังหมดนี้เป็นปัญหาโดยรวมท่ี
เกิดจากการบริหารงานของวัดและคณะสงฆ์๕๕  

๗. ปัญหาจากผลพวงของการพัฒนาชุมชน  คาดว่าอนาคตท้ังชุมชนและวัดจะมีการ
พัฒนาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  อาจท าให้บริบทและวิถีชีวิตของชุมชนต้องเปล่ียนแปลงไป  
เหมือนดังท่ีเคยเกิดข้ึนมาในอดีต  ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนจ าต้องห่างเหิน
กันมากยิ่งขึ้น อีกท้ังบทบาทของคณะสงฆ์  ถ้าชุมชนและวัดไม่เตรียมแผนการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บริบทชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป  ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนอาจประสบกับปัญหาท าให้การ
ท างานร่วมกันบางครั้งติดขัด๕๖  

 

                                                             
๕๑สัมภาษณ์  พระครูวิทยาภินันท์, เจ้าคณะอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕๒สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส ,  เจ้าคณะต าบลบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ,  ๑๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕๓สัมภาษณ์  พระปลัดปฐม  กิตฺติภทฺโท  เจ้าคณะต าบลหนองเสือช้าง  จังหวัดชลบุรี,  ๗ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์,  เจ้าคณะต าบลเกษตรสุวรรณจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ์  พระครูวิมลจริยาลังการ,เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์  พระครูโกวิทสุตธรรม,ดร.,  เจ้าอาวาสวัดกลาง  จังหวัดชลบุรี,  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๐๐ 

 

๔.๑.๗ ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านจักขุมา 
๑. เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับสูงซึ่งเป็นผู้น าคณะสงฆ์มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายใน

การบริหารจัดการงานคณะสงฆ์สูงท่ีชัดเจนมาก  แต่ท าให้บุคลากรในระดับรองลงมาในการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการของคณะสงฆ์ในบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการสนองนโยบายได้อีกท้ังยังขาดการ
ประชุมปรึกษาวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหาร
จัดการงานคณะสงฆ์ตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา บางสถานท่ีขาดการประสานงานระหว่าง วัด 
บ้าน และชุมชน๕๗   

๒. พระสังฆาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจะได้วางระบบและพัฒนาบริหารจัดการวัดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงการเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้บุคคลนอื่นๆในสังคมได้ ๕๘ 

๓. พระสังฆาธิการคือของเจ้าอาวาสเท่านั้น ขาดการกระจายงานท าให้ไม่มีพลังพอท่ีจะ
ท างานได้ทุกด้านท าให้เกิดความบกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาด
ความเป็นเจ้าของพระศาสนาและวัดการทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดและชุมชนจึงไม่เต็มท่ีจึงท าให้เกิด
ปัญหากับบางสถานท่ีใช้คนไม่ถูกกับงานจึงท าให้งานบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ขาดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลไป๕๙   

๔. พระสังฆาธิการมุ่งให้วัดได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ได้แก่ การอบรมส่ัง
สอนศีลธรรมแก่ ประชาชนและช่วยอบรมส่ังสอนศีลธรรมแก่นักเรียนให้มากขึ้น๖๐   

๕. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรียังขาดการสนับสนุนในการจัดให้
มีระบบถวายความสะดวกสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ท่ีเหมาะสม เช่น การเสนอผลงานเพื่อประกาศเกียรติคุณ การตรวจเย่ียมของคณะสงฆ์ผู้น าระดับสูง๖๑   

๖. ส่งเสริมภาวะผู้น าของคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสในการสอนศีลธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาใน
ระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น  การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หน่วยงานพระ
ธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ในการเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษา
ต่าง ๆ๖๒  ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา
ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ
ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่างๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส๖๓ 

๗. พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร ของวัดจะต้องเป็นผู้น าของ
ชุมชนทุกด้าน เป็นท่ีพึ่งของประชาชน สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน

                                                             
๕๗สัมภาษณ์  พระครูวิบูลปริยัติกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ์  พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต  , เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๕๙สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ,เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๐สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม , เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา, ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๑สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม , เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา, ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ์  พระปลัดปฐม  กิตฺติภทฺโท,  เจ้าคณะต าบลหนองเสือช้าง  จังหวัดชลบุรี,  ๗ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 



   ๑๐๑ 

 

ในชุมชนอยู่ดีกินดี หรือสอนให้ประชาชนมี ความศรัทธา ปฏิบัติตามค าส่ังสอนของพระพุทธองค์ก็ได้ 
ท าให้ชีวิตเขามีความสุข จิตใจสงบ มีสมาธิในการ ประกอบสัมมาชีพ๖๔  

 
 
๔.๑.๘ ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านวิธูโร 
๑. ต้องปฏิบัติและด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จนอกจากนี้ยังเป็น เครื่องมือในการ

ประเมินผล การปฏิบัติงานของเจาอาวาสด้วย  ซึ่งพระสังฆาธิการจ านวนมากในจังหวัดชลบุรี  มี
ความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  การพัฒนาคน  ก็จะได้ช่วยกันช้ีแจงให้ประชาชน
และผู้น าชุมชนเข้าใจ  เพราะพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับ  และ
วัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของสังคม  ท้ังท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้างศาสนสถาน  บุคลากรเงิน  ศรัทธา  จะมี
การบริหารจัดการอย่างไร  จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา๖๕   

๒. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคือการขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ .ศ. ๒๕๐๕ของพระสงฆ์โดยท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างอ านาจเห็นว่า โครงสร้างอ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง
ของประเทศ ควรน าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา ควรมีการกระจายอ านาจให้
พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งต้ังและถอดถอน รัฐควรเข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือสถาบันศาสนามากขึ้นและนอกจากนี้ประชาชนควรเข้ามามีอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม๖๖  

๓. ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ส่วนหนึ่งคือคณะกรรมการวัดซึ่ง
เป็นฆราวาส  เป็นผู้เก็บและดูแลการเงินของวัด ผู้บริหารวัดไม่สามารถน าทรัพยากรของวัดมาใช้
บริหารวัดได้อย่างสะดวกถูกต้อง๖๗  

๔. พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรีมีภาวะผู้น าท่ีพยายามพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ให้
มีความภูมิฐาน สร้างความ ภาคภูมิใจ เช่ือมั่นและศรัทธาแก่ผู้ท่ีอยู่รอบนอก เพื่อให้ได้การยอมรับนับ
ถือและสามารถน าไปเป็น แบบอย่างท่ีดีได้๖๘  

๕. ปัญหาผู้น าในระดับพระสังฆาธิการยังขาดคุณธรรมและมีภาวะผู้น าน้อยมาก ไม่
บริหารจัดการโดยยึด หลักการตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบท่ีเหมาะสมดีงามกับวัดและชุมชน 
ปล่อยให้ฆราวาสเข้ามา มีบทบาทควบคุมการบริหารจัดการกิจการของวัดท้ังหมดพระสงฆ์และวัด

                                                             
๖๔สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ  ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๕สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์, เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๖๖สัมภาษณ์ นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๑๗ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์  นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๙ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 



   ๑๐๒ 

 

กลายเป็นเครื่องมือแสวงหา ผลประโยชน์จากฆราวาสไป ท าให้ภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์
เสียหายมาก๖๙   

๖. ปัญหาในการบริหารกิจการวัดของเป็นเรื่องของพระสังฆาธิการคือของเจ้าอาวาส 
เท่านั้น ไม่มีการกระจายงานท าให้ไม่มีพลังพอท่ีจะท างานได้ทุกด้านท าให้เกิดความบกพร่องในการ 
ด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของพระศาสนาและวัด การทุ่มเทเพื่อ 
การพัฒนาวัดและชุมชนจึงไม่เต็มท่ี 

๔.๑.๙ ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านนิสยสัมปันโน 
๑. พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสต้องช่วยพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ท้ังนี้วัด

กับ บ้าน พระกับชาวบ้าน เป็นของคู่กันมาช้านาน โดยท่ีวัดต้องเป็นแหล่งให้วิทยาการแก่ชาวบ้านทุกๆ 
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านศีลธรรม และประเพณี ประชาชนก็จะหันมาเข้ามาสู่วัดวา
อารามกัน มากขึ้นซึ่งในอดีตท่ีผ่านมา บทบาท และกิจกรรมต่างๆ๗๐  

๒. เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับสูงซึ่งเป็นผู้น าคณะสงฆ์มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายใน
การบริหารจัดการงานคณะสงฆ์สูงท่ีชัดเจนมาก  แต่ท าให้บุคลากรในระดับรองลงมาในการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการของคณะสงฆ์ในบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการสนองนโยบายได้อีกท้ังยังขาดการ
ประชุมปรึกษาวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหาร
จัดการงานคณะสงฆ์ตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา บางสถานท่ีขาดการประสานงานระหว่าง วัด 
บ้าน และชุมชน๗๑ 

๓. การเป็นผู้น าต้องมีจิตอาสา การท างานร่วมกันกับชุมชนสังคมรอบข้างวัด  ต้องมีจิต
อาสาหากทุกคนในสังคมขาดจิตอาสา ทางคณะสงฆ์เองก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาน าพาให้เกิด 
มุมมองด้านวิสัยทัศน์ท่ีท าให้บ้าน  วัด โรงเรียน หรือชุมชนรอบข้างวัด  ท่ีขาดความสามัคคีในหมู่คณะ
มีข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน  ขาดข้อมูลในการประสานติดต่อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ศึกษาหลายด้าน ต้อง
รอบคอบ เสนอความคิดเห็น เพื่อให้มีธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  จริงใจ๗๒   

๔. ปัญหาผู้น าในระดับวัดพระสังฆาธิการส่วนหนึ่งยังขาดวิสัยทัศน์ และแบบแผนตลอด
องค์ความรู้ท้ัง คุณลักษณะความเป็นผู้น า บทบาทความเป็นผู้น า และหน้าท่ีของผู้น าในการบริหาร
จัดการวัดให้มี ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพดีพอกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค
ปัจจุบัน ตลอดจนการ ไม่สามารถน าพาปรับบทบาทของวัดให้เหมาะสมกับสังคมและกระแสโลกท่ี

                                                             
๖๙  สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๑สัมภาษณ์  พระครูวิบูลปริยัติกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๒สัมภาษณ์พระครูพิศาลประชานุกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๐๓ 

 

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มากจึงเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาวัดจึงเกิดความไม่มั่นคง๗๓  พระสังฆาธิ
การส่วนใหญ่ยังขาดความเช่ียวชาญและช านาญการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗๔   

๕. จัดให้มีเครือข่ายระหว่างองค์กรสาธารณกุศลทางพระพุทธศาสนากลุ่มอาสาสมัครใน
ทุกจังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขาดการจัดต้ังศูนย์รวมท่ี
วัดของเจ้าคณะจังหวัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่วัด 
ชุมชน หรือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยให้มีคลังส่ิงของท่ีจ าเป็นในการยังชีพเบ้ืองต้น  พร้อม
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและให้มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ใน
จังหวัดนั้นๆ รวมทั้งในพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียงและขยายผลไปสู่อ าเภอต่างๆ ท่ีมีความพร้อม๗๕ 

๔.๑.๑๐ สรุปวิเคราะห ์
สภาพท่ัวไปในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เพื่อการบริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย ๑) ขาดการวางระบบแบบแผนท่ีดีในการปกครอง  และการน าสู่การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างเท่าทันกับสถานการณ์  ในการปกครองคณะสงฆ์ในภาวการณ์ปัจจุบัน  นอกจาก
ต้องใช้พระธรรมวินัยแล้ว  เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมของสังคมในด้าน
ต่าง ๆ  อันเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลท้ังโดยตรงและโดยอ้อมในการบริหารจัดการวัด ๒)  ขาดบุคลากรอัน
ทรัพยากรทางการศึกษามาก  โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีเป็นพระภิกษุและสามเณรท่ีจะเข้ามารับ
การศึกษาเพื่อเป็นพุทธศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  ท้ังภาคปริยัติธรรมแผนก
นักธรรม  และภาคพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมาก  โดยสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก
หลายประการ  จึงท าให้อัตราการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เริ่มมีปัญหาสะสมมากขึ้นโดยล าดับ  
คณะสงฆ์ต้องหามาตรการรับมือและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการศาสนศึกษาอย่างรีบด่วน
อย่างยิ่ง  ๓)  ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสในจังหวัดชลบุรี  ท่ีส าคัญขาดบุคลากรใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพศักยภาพสูง  ท้ังในทางธรรมและทางโลกมารองรับงานการเผย
แผ่ซึ้งเป็นงานท่ีโตขึ้นทุกวัน  ตลอดจนขาดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและท่ัวถึง
จากทุกภาคส่วน  พระสังฆาธิการในแต่ละสถานท่ีต้องมีมานะท างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันเอง
ตามศักยภาพของแต่ละคน ๔) ปัญหาของพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส ปัญหาส าคัญคือ  
ท้ังบุคลากรรองรับและงบประมาณในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไม่พอเพียงกับการบริหารจัดการงาน
ด้านนี้  ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานในเชิงรับ  ท่ีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละสถานท่ีมีท าได้เฉพาะก าลัง
ของตนเองเท่านั้น  ขาดการสนับสนุนและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย  ขาดเครือข่ายร่วมมือต่างวัด
ต่างสถานท่ีท ากันเองตามสภาพศักยภาพของแต่ละวัดจะเอื้ออ านวยให้เป็นไปได้เท่านั้น  ๕)  ปัญหา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสในจังหวัดชลบุรี ท่ีส าคัญคือ  การจัดระเบียบแบบแผน  และ
การดูแลธ ารงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด  และเอกลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาตาม

                                                             
๗๓สัมภาษณ์พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง,  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๔สัมภาษณ์  นางสุชาดา  มุ่งงานครู, นักวิชาการศาสนาช านาญการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ชลบุรี,  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
 
๗๕สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ ,  หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๐๔ 

 

วิถีไทยอย่างรอบครอบ  ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสาธารณูปการ  ซึ่งนับได้  ๖)  ปัญหา
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสในจังหวัดชลบุรี คือ  ขาดบุคลากร  ขาดองค์ความรู้ด้านการ
จัดการ  และขาดความร่วมมือทางเครือข่ายภาคีในการท างานเพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ใน
คณะสงฆ์สถานท่ีต่าง ๆ  ให้มีการท างานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการจ านวนมากในจังหวัดชลบุรี  
มีความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  การพัฒนาคน  ก็จะได้ช่วยกันช้ีแจงให้
ประชาชนและผู้น าชุมชนเข้าใจ  เพราะพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุก
ระดับ  และวัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ งของสังคม  ท้ังท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้างศาสนสถาน  บุคลากรเงิน  
ศรัทธา  จะมีการบริหารจัดการอย่างไร  จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทาง
พุทธศาสนา  เจ้าอาวาสหลากหลายความสามารถ หลากหลายของสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ 
แต่ในการจัดการท้ังหมดก็ยังเคารพกฎและระเบียบตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการศาสนศึกษา พระสังฆาธิกาในจังหวัดชลบุรียังขาดให้
การอุปถัมภ์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่ง
เป็นระบบการศึกษาด้ังเดิมของคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเต็มท่ี เจ้าอาวาสควรมี
การประสานกับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนหนังสือต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับปริญญาตรี ตลอดจนควรจัดต้ังกองทุนเรียนดีแต่ยากจนอย่างจริงจัง 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรียังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวิธีการและรูปแบบต่างๆ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขาดการฝึกอบรมก่อนและระหว่าง
ปฏิบัติงาน รวมท้ังขาดการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ใน
ด้านของการพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้รอบด้านท้ังทางโลกและทางธรรม  เพื่อท่ีได้มี
ความรอบรู้มีความเข้าใจในการหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกดีงามต่อตนเองและบวร
พระพุทธศาสนา 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการสาธารณูปการ ปัญหาในเรื่องของความไม่เป็น
ระเบียบแบบแผน  ความไม่สะอาดภายในวัด  หรือความสกปรกไม่เป็นระเบียบ  เพราะเจ้าอาวาสขาด
ความรู้และความสามารถด้านการบริหารสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  ปล่อยให้วัดสกปรกรกรุงรัง  ซึ่ง
วัดบางวัด  ก็ต้ังมานานแล้ว  วัดบางวัดก็เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ  วัดบางวัด ดูยิ่งใหญ่อลังการ  การขาด
การดูแลเอาใจใส่  วัดบางวัดเต็มไปด้วยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  วัดบางวัด  คนไม่อยากเข้าไปเพราะวุ่นวาย
สับสนไม่เป็นอาวาสสัปปายะ  สกปรกรกรุงรังวัดไม่สะอาด  และไม่เป็นระเบียบ  หย่อนหรือขาด
ประสิทธิภาพ ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  ขาดการ ส่ือสารและการ
ประสานงานความซ้ าซ้อน  ขาดความเข้าใจในระบบการท างานร่วมกัน  ระหว่างวัดกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  มีความล้าเพราะติดด้วยระบบทางราชการ  และวัดกับผู้บริหารวัดก็ไม่ได้ใส่ใจกับงานท่ีทาง
หน่วยงานของรัฐ  เพราะติดขัดในความล่าช้า  ไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนจึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากท้ัง
วัดและภาครัฐเท่าท่ีควร  การบริหารงานวัดกับภาครัฐจึงมีปัญหา 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ทางคณะสงฆ์ในส่วนของพระ
สังฆาธิการมีการมอบนโยบายให้พระภิกษุผู้ ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้า
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อาวาส ต้ังทุน เพิ่มทุน และแจกทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปี และมีการรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ เมื่อพิจารณาความ
ดีความชอบในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารจัดการด้านการศึกษา สงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรีมีหลากหลายรูปแบบ บางวัดมีการจัดต้ังศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ เด็ก
เล็กภายในวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
เองก็มีการระดมทุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ สร้างอาคาร ของโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน
ราชการ๗๖ รวมถึงการประสานงานกับภาครัฐบาลให้สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็ก 
และเยาวชนรัฐบาลควรสนับสนุนการปรับปรุงวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและควรท าให้วัดเป็น
สถานท่ีปฏิบัติธรรมมีการแนะน าสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรม  โดยนิมนต์พระสงฆ์ ไปสอน
คุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน
และประสานงานกับรัฐบาลให้มีการส่งเสริมงบประมาณในการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์  

 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านจักขุมา เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับสูงซึ่งเป็น
ผู้น าคณะสงฆ์มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์สูงท่ีชัดเจนมาก  แต่ท าให้
บุคลากรในระดับรองลงมาในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ในบางส่วนยังไม่มีความ
พร้อมในการสนองนโยบายได้อีกท้ังยังขาดการประชุมปรึกษาวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การ
พัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา บาง
สถานท่ีขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านวิธูโร พระสังฆาธิการจ านวนมากในจังหวัดชลบุรี  มี
ความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  การพัฒนาคน  ก็จะได้ช่วยกันช้ีแจงให้ประชาชน
และผู้น าชุมชนเข้าใจ  เพราะพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับ  และ
วัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของสังคม  ท้ังท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้างศาสนสถาน  บุคลากรเงิน  ศรัทธา  จะมี
การบริหารจัดการอย่างไร  จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านนิสยสัมปันโน เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับสูงซึ่ง
เป็นผู้น าคณะสงฆ์มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์สูงท่ีชัดเจนมาก  แต่ท า
ให้บุคลากรในระดับรองลงมาในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ในบางส่วนยังไม่มีความ
พร้อมในการสนองนโยบายได้อีกท้ังยังขาดการประชุมปรึกษาวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การ
พัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา บาง
สถานท่ีขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน 
 
 
 
 
                                                             

๗๖สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ ,  หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี, ๒๒ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
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๔.๒ ผลการเพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants)  
ได้แก่  พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  และข้าราชการผู้สนองงานคณะ
สงฆ์จังหวัดชลบุรี รวมจ านวนท้ังส้ิน ๓๐ รูปหรือคน  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์การเพื่อศึกษาหลัก
พุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า 

๔.๒.๑ การบูรณาการหลักจักขุมา (มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หรือทักษะทางด้านความคิด) 
กับการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า 

๑. พระสังฆาธิการต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดกว้าง มองให้ไกล ใฝ่สูง  และต้องมีศิลปะ
หรือกระบวนการหรือ สามารถคาดหมายความ เปล่ียนแปลงในอนาคต สามารถเตรียมตนเอง และ
สามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรคณะสงฆ์ พร้อมท่ีนโยบายของประเทศ๗๗  

๒. มีความสามารถคาดการณ์ หรือท านายเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้า และ
หาทางป้องกัน มิให้เกิดเหตุการณ์หรือปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ สามารถเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าท่ีจะเกิดขึ้น 
ในขณะท่ี ปฏิบัติให้ได้ทันที ความรู้ต้องมี เป็นความจ าเป็น ผู้รอบรู้ การศึกษาหาความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับงานบริหารกิจการคณะสงฆ์๗๘   

๓. การเป็นผู้น าต้องมีจิตอาสา การท างานร่วมกันกับชุมชนสังคมรอบข้างวัด  ต้องมีจิต
อาสาหากทุกคนในสังคมขาดจิตอาสา ทางคณะสงฆ์เองก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาน าพาให้เกิด 
มุมมองด้านวิสัยทัศน์ท่ีท าให้บ้าน  วัด โรงเรียน หรือชุมชนรอบข้างวัด  ท่ีขาดความสามัคคีในหมู่คณะ
มีข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน ขาดข้อมูลในการประสานติดต่อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ศึกษาหลายด้าน ต้อง
รอบคอบ เสนอความคิดเห็น เพื่อให้มีธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  จริงใจ๗๙   

๔. นอกจากบทบาทหน้าท่ีของพระสังฆาธิการ หรือเจ้าอาวาสแล้ว การบริหารจัดการ
ตามแนวทาง พรบ.คณะสงฆ์แล้ว ก็ต้องยึดถือนโยบายบ้านเมืองด้วย๘๐ 

๕. พระสังฆาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจะได้วางระบบและพัฒนาบริหารจัดการวัดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงการเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้บุคคลนอื่นๆในสังคมได้ ๘๑   

๖. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน  ต้องเป็นผู้ท่ีเรียนรู้มาก เป็นยุคไอที การก้าวทันเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ( internet) เป็น
ส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เป็นส่ือท่ีจ าเป็นของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
ออกไปสู่สังคมภายนอกให้ได้เพราะวัดก็เปรียบเสมือนเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร๘๒   
                                                             

๗๗สัมภาษณ์  พระครูวิทยาภินันท์,  เจ้าคณะอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ์พระราชสิทธิวิมล,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ์พระครูพิศาลประชานุกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล,  จ้าคณะอ าเภอบ่อทอง,  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ์พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต  , เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง,  ๑๓กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์พระครูอรรถกิจวิมล, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง,  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 



   ๑๐๗ 

 

๗. พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์ ต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
วัดให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน วางรูปแบบ และบริหารโดยการแบ่งงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
จะเหมือนการบริหารสมัยเก่าท่ี  อ านาจอยู่ในทัศนคติคนใดคนหนึ่ง เช่น เจ้าอาวาสท างานคนเดียว 
หรือเจ้าอาวาสน างานท่ีได้รับมาท างานคนเดียว ไม่มอบหมายให้พระลูกวัดช่วยในงานท่ีได้รับ
มอบหมายมา  แบบกระจุยนั่นเป็นการท างานแบบต่างคนต่างท า ไม่สนใจกัน ในปัจจุบันการท างาน
ของคณะสงฆ์ต้องท าแบบกระจาย  มีการแบ่งงานกันท าตามล ดับสายงานอย่างชัดเจน มีการติดต่อ
ประสานงาน มีการประชุม  เพื่อแก้ปัญหา รู้จุดอ่อน จุดแข็ง รู้จักหน้าท่ีแบ่งงานกันท า เพื่อให้การ
บริหารจัดการวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ๘๓ 

๘. การเป็นผู้น าต้องมองการณ์ไกล มองไปข้างหน้า และมีความคิดท่ีสัมพันธ์กันการเป็น
ผู้น าต้องกล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ รอบรู้สถานการณ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นนัก
บริหาร จัดการท่ีดี ต้องมีการวางแผน มีทักษะในการประสานงาน ลักษณะของการเป็นพระสังฆาธิ
การเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์ท่ีส าคัญ  คือ ความมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร มีความซื่อสัตย์ มีความคิด สร้างสรรค์๘๔   

๙. พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์สมัยใหม่จะต้องเน้นการมีวิสัยทัศน์ มี
คุณธรรม  และมองการไกล จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้รอบ ปฏิภาณไหวพริบดี  มีความถ่อมตัวให้
เกียรติผู้อื่น เข้าใจในสภาพ  และความคิดคนอื่น มีความเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่น
หากมีโอกาส มีความขยัน อดทน๘๕   

๑๐. พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์ ต้องมีการวางแผน กับบุคลากรทาง
คณะสงฆ์ด้วยกัน พร้อมการก ากับดูแล ต้องมีวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางศึกษาพระพุทธศาสนาในเขต
ภาคป็นฐานความรู้ มีการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ควบคุมกับการพัฒนาจิตใจ
ให้ยั่งยืนยิ่ง ผู้บริหารท่ีดีต้องมีการจัดการองค์กรภายใน สายงาน เป้าหมาย ผู้น าต้องรู้ว่าเมื่อไรต้อง
ปฏิบัติ การอยู่รวมกันต้องมีเป้าหมาย๘๖ 

๑๑. พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส ต้องมีการสนับสนุนการ
จัดบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ การเป็นผู้น าต้องมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล อาจจัดกลุ่มเป็นลักษณะพื้นฐานของคนดี คุณลักษณะผู้น าท่ีดี  
ในความเห็นส่วนตัว บุคคลใด ๆ จะเป็นผู้น าท่ีดีได้มีบัญญัติไว้   ในคุณธรรมของผู้ปกครองหรือ
ทศพิธราชธรรม เป็นท่ียอมรับกันในยุคไอที มีการศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา มีความสามารถในการน า
องค์ความรู้มาประยุกต์  ส่ิงส าคัญท่ีจะสร้างความเช่ือมั่นได้  นั่นคือ ความกล้าท่ีจะตัดสินใจ หาก
พิจารณาด้วยความรอบคอบว่าเป็นความคิดท่ีดีงามก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม๘๗  

                                                             
๘๓สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ,เจ้าคณะต าบลบางพระ,  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๔สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๕สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ ,  หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๘๗สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๐๘ 

 

๑๒. การเป็นผู้น าต้องอดทนและเป็น ผู้ตามด้วย  ไม่ได้เป็น ผู้น าอย่าง เดียว การ
ด าเนินการต้องมีเป้าหมายในอนาคต และเป้าหมายต้องปฏิบัติได้  เพื่อพัฒนาในทางท่ีดี เช่ือถือได้
ตอบสนองเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลง และการเป็นผู้น าต้องมีการปฏิบัติจริง  เป็นตัวอย่าง ให้ความ
น่าเช่ือถือและมีความศรัทธาแก่ชุมชนสังคมรอบวัด๘๘ 

โดยสรุปการเพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีด้านวิสัยทัศน์มองการไกล (Conceptual Skill) หรือตามหลักจักขุมา 
สามารถสรุปได้  ดังแผนภาพท่ี ๔.๑ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านวิสัยทัศน์มองการไกล 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
๔.๒.๒ การบูรณาการหลักวิธูโร (เชี่ยวชาญในงาน หรือทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน) 

กับการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า 
 ๑. พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา อย่างไม่หยุดนิ่ง การเพิ่มความ
ช านาญเช่นในการอบรมสัมมนาร่วมกับชุมชน สังคม  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การเป็นผู้น า
ต้องบอกวิธีการท างาน ต้องมีการแจ้งวิธีการ เช่น ครูไม่เก่งเอกสารจะร่างหนังสือไม่เป็น ต้องไปอบรม 
เพื่อให้เกิดทักษะพัฒนาการบริการในสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นทางคณะสงฆ์เองก็เช่นกัน จ าเป็นต้อง
เป็นต้องมีความช านาญ และมีประสบการณ์ มีทักษะ มีจิตวิทยาในการบริหารจัดการ หลาย ๆ ปี จึง
จะบริหารหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ๘๙   

                                                             
๘๘สัมภาษณ์พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์, เจ้าคณะต าบลเกษตรสุวรรณ, ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๘๙สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์,  เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

คุณสมบัติของภาวะผู้น า 

- สร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ 
- คิดกว้าง มองไกล 
- มีความรู้ความสามารถ 
- มีการวางแผน 
- สนับสนนุการฝึกอบรม 
- มีแนวความคิดใหม่ ๆ  
 -สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 
- ให้ความช่วยเหลือ 
- มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
- ทุ่มเทเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการ 
- มีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน 

จักขุมา 
(มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หรือ
ทักษะทางด้านความคิด) 

: การบริหารตน 



   ๑๐๙ 

 

 ๒. ปัจจัยท่ีมีความส าคัญกับผู้น านั้น ต้องมีต้นทุน ค าว่าต้นทุนในท่ีนี้หมายรวมถึง ด้าน
จริยธรรม ศีลธรรม และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการค านึงถึงพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสารต่างๆรอบตัว เช่น เรื่องอาเซียนท่ีตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องมีการรับมือและ
ปรับตัว๙๐ 
 ๓. พระภิกษุส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้อยู่ในเมือง หรือในตัวจังหวัด หรือ“พระในชุมชนท่ีห่างไกล 
ส่วนมากมี การศึกษาไม่สูง ไม่สามารถพูดให้ญาติโยมเช่ือถือสู้ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ ฉะนั้น ส่ิงท่ีแรกคณะ
สงฆ์ควรกระท าคือ การสร้างจุดด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งโดยการมีนโยบายในการศึกษาของพระ
สังฆาธิการว่าจะต้องส าเร็จ การศึกษาปริญญาตรีเป็นพื้นฐานหรือการจะให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น 
านั้นสมควรมีโครงการเสริมให้กับ ทางคณะสงฆ์ เช่น การอบรมพระนักเทศน์ การอบรมพระสังฆาธิ
การ การอบรมการเผยแผ่ เป็นต้น๙๑   
 ๔. วิธีการสร้างความช านาญ มองปัญหา  คืออะไร  หรือคาดการณ์ปัญหา แล้วจะพัฒนา
ตนเอง เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิด จะใช้ส่ิงท่ีเตรียมไว้มาแก้ปัญหา  ความช านาญในหลาย ๆ ด้าน ท าไม่ได้แต่
ต้องเข้าใจธรรมชาติท่ีมีความแตกต่างกัน เป็นผู้น าต้องมีความเข้าใจ เป้าาหมาย ท่ีต้องสร้างความ
ช านาญ มีความรู้ในงานนั้น ต้องเข้าใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าบกพร่องตรงไหน ให้พัฒนางานให้ตรงใน
ส่วนนั้น  ต้องทักษะในการบริหารจัดการ มีความเช่ียวชาญในการบริหารท างานเป็นทีม  เป็น
เครือข่าย๙๒   
 ๕. นอกจากนี้การพัฒนาพระพุทธศาสนานั้นต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวม เนื่องจาก 
พระพุทธศาสนาจะยั่งยืนได้ก็ด้วยพุทธบริษัท ๔ ส าหรับพระสังฆาธิการนั้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับ การศึกษา เช่นเรื่องไตรสิกขา พระธรรมวินัย นักธรรมบาลีและการศึกษาสมัยใหม่ในปัจจุบันไม่ว่า
จะเป็น ระดับปริญญาตรี และ ท้ังเรื่องเทคโนโลยีก็มีความส าคัญ ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้ ควรรู้ให้เท่า
ทันคือ รู้เท่า เอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข๙๓ ทางคณะสงฆ์กันต้องช่วยเหลือเมื่อพบ ข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท างานโดยผ่านผู้อื่นได้  มีความเต็มใจใน
การแก้ไขปัญหา   
 ๖. โดยปัจจุบันผู้น าพระสังฆาธิการการใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
จิตวิทยา หลักจิตวิทยาและปรัชญาของการบริหาร น าพาจิตใจของผู้ร่วมงานให้ยึดหลักศูนย์รวมของ
การท างานร่วมกัน๙๔   
 ๗. การท าบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความช านาญ  ใช้ความฝึกฝนให้มีความช านาญในด้านนั้น ๆ 
เป้าหมายการฝึกฝนจะก่อให้เกิดประสบการณ์ ดังค ากล่าวที่ว่า ท าให้เหมือนพระปฏิบัติ ต้องฝึกสติ ฝึก
สมาธิให้มีความ รับผิดชอบ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ให้อยู่ดีมีสุข การเป็นเจ้าอาวาส 

                                                             
๙๐สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร, เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙๑สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์,  เจ้าคณะต าบลเกษตรสุวรรณจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๙๒สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส ,  เจ้าคณะต าบลบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ,  ๑๓ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙๓สัมภาษณ์  พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต,  เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง,  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙๔สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม , เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา, ๑๙กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  



   ๑๑๐ 

 

ต้องมีภูมิธรรม ต้องมีภูมิรู้  เพื่อสอนได้  ภูมิรู้  ภูมิธรรมต้องมีการบริหารคน ท่ีอาศัยวัด วัด สามเณร 
อุบาสก  และอุบาสิกา มีธรรมประจ าใจ  อดทน คือ ส่ิงส าคัญท่ีสุด ช่วยกันพัฒนาวัด ภูมิฐาน ผู้น าท่ี
สมบูรณ์แบบ ส่ิงท่ีปฏิบัติอยู่วิธีการบริหาร เวลาปฏิบัติโดยชัดเจน ต้องท า กิจวัตร ต้องมาท าวัตรเช้า 
ท าวัตรเย็น  และมีกิจกรรมของวัดและให้ปฏิบัติตามหน้าท่ี การเป็นผู้น าต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน๙๕  
 ๘. การเป็นผู้น าต้องมีการปฏิบัติจริง  เป็นตัวอย่างท่ีดีของครู  ให้ความน่าเช่ือถือและมี
ความศรัทธา การท าบ่อย ๆ ท าซ้ าๆ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาและความช านาญ๙๖ แนวทางการพัฒนางาน 
ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ความ ช านาญ ความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบในการพิจารณาส่ังการใน
เรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ  ระเบียบคณะสงฆ์ต่าง ๆ ให้ บุคลากร
ทางคณะสงฆ์ทราบ เพื่อป้องปรามไม่ให้กระท าผิด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนท างาน โดย การสร้าง
ประสบการณ์ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ให้สมกับเป็นผู้ช านาญงานในด้านนั้น ๆ๙๗  
 ๙. การพัฒนาภาวะผู้น าต้องมุ่งเน้นการมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทักษะในด้านการพูด 
ทักษะการอ่าน มีความมั่นใจในตนเอง มีการฝึกทักษะท่ีพึงประสงค์ เน้นระบบ ๒ ภาษา และความ
เป็นสากล ตรงกับสมัยยุคนี้เราก้าวสู่อาเซียนคณะสงฆ์ก็ต้องต่ืนตัว การมีความรู้ มีการศึกษา การ
ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ จะส่งผลท่ีจะน ามาพัฒนาองค์ กรคณะสงฆ์ได้อย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ๙๘   
 ๑๐. พระสังฆาธิการควรต้องมีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ท้ังทางโลกก็ต้องรู้เหตุบ้าน
การเมือง  ทางพระธรรมวินัย ก็ต้องเคร่งครัด หรือผ่านการศึกษาในด้านการบริหาร ในการปฏิบัติ 
ควบคู่กัน ผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานเดิมเป็นพื้นฐานจะมีประสบการณ์การของความ 
ช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะท าให้งานด าเนินการไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน เพราะผู้บริหารท่ีมีความ 
ช านาญจะคอยดูแล  คอยฝึกฝนในเรื่องของเทคนิคหรือทักษะด้าน ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และ
สบการณ์ในเรื่องนั้น ๆอยู่เสมอๆ ๙๙ 
 โดยสรุปการเพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ด้านเช่ียวชาญในงาน  (Technical Skill)  ตามหลักวิธูโร  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๙๕สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล , ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
๙๖สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
๙๗สัมภาษณ์  พระครูวิมลจริยาลังการ, เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๙๘สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
๙๙สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม , เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา, ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านความช านาญ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
๔.๒.๓  การบูรณาการหลักนิสสยสัมปันโน (มีมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะด้านการสื่อสาร) 

กับการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี พบว่า 
๑. ความสามัคคีในหมู่คณะ การยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันเป็นส่ิงท่ีดี การเกิดความศรัทธา 

ในพระภิกษุสงฆ์ การท าตนเองให้มีศีล ผู้ท่ีมีการส ารวมกาย วาจาใจ เรียกว่า ผู้มีความสามารถ มี 
ความรู้ดี มีความคิด มองการไกล๑๐๐  ผู้น าต้องมีปฏิสันฐาน  เกี่ยวกับการต้อนรับ เช่น มีการ 
ปรึกษาหารือ ต้องมีการต้อนรับ ต้องมีบทบาทหน้าท่ี  ต้องมีรูปแบบหลาย ๆ ด้าน การเป็นผู้น า การ
บริหารจัดการวัด เจ้าอาวาสเปรียบเสมือน ผู้อ านวยการ  ท่ีคอยอ านวยการส่ังการกิจการงานคณะสงฆ์
ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ๑๐๑  

๒.  การคุยธรรมในทุกวันพระในวัด  มีกิจกรรมร่วมกัน กับญาติโยม หรือบรรยายธรรมทาง
สถานีวิทยุ ท่ีวัด เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. มีมุมมองต่าง คนต่างความคิด ส่วนใหญ่จะใช้กิจกรรมใน
การแก้ไข เพราะช่วยให้สามารถดึงดูดความสนใจของญาติโยม  เพื่อให้ลูกให้หลาน มาเข้าวัดด้วย
ความเล่ือมใสศรัทธาอย่างมีความสุขการเผยแพร่การ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นการเช่ือม
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเน้นการเข้าถึงธรรม  มีจิตเมตตา ให้อภัยให้โอกาสส่งเสริมการไม่ปิดกั้น
ความเจริญ ๑๐๒ การบริหารจัดการวัดก็คือการการพัฒนาวัด เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมและ
สามัคคีกันในหมู่คณะ ให้ค าแนะน าท่ีถูกต้อง ให้มีความก้าวหน้าในทางพระพุทธศาสนา การบริหาร
ทางวัดต้องการให้มีการติดต่อเช่ือมความสามัคคี มีการจัดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี ท่ีจะด าเนินการ วัถาวร
วัตถุของวัด เน้นในความสามัคคีในด้านคณะสงฆ์๑๐๓ 

                                                             
๑๐๐สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์,  เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๑สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๒สัมภาษณ์เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร, เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษณ์   พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

การบูรณาการหลักวิธูโร 
(เชี่ยวชาญในงาน หรือ

ทักษะทางด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

: การบริหารงาน 

 

คุณสมบัติของภาวะผู้น า 

- ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน   
- เทคนิคและความถนัด  ความเช่ียวชาญ  
- ประสบการณ์ท างาน ทักษะความช านาญ   
- มีความต้ังใจอดทน ความพร้อมในการท างาน   
- มีทัศนคติต่องานท่ีดี  
- ความขยันหมั่นเพียร  ความถูกต้องของงาน 



   ๑๑๒ 

 

๓. ผู้ท่ีจะเป็นผู้น าท่ีดีได้นั้น  ต้องเป็นผู้ท่ีรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนท่ีต้องรับผิดชอบ ใน
องค์การ  ในด้านหน้าท่ีหลักและความรับผิดชอบตามต าแหน่งในองค์การตามหลักการบริหารจัดการ 
และยังต้องรู้จักหน้าท่ีรอง คือ การเป็นบุคคลตัวอย่างท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มท่ีช่วยเหลือสมาชิก 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่ม  เพื่อสร้างสัมพันธภาพและประสานงานภายในกลุ่มให้มี 
ความสามัคคี  เพื่อให้งานต่าง ๆ ส าเร็จบรรลุเปูาหมายได้  ผู้น าจึงควรเป็นผู้ท่ีมีท้ัง ธรรมและ
ความรู้๑๐๔  

๔. ผู้น าทางคณะสงฆ์ พระคุณเจ้าเป็น ผู้น าเช่น ประเพณีวันอาสารฬบูชา วัดต้องมี
คณะกรรมการวัด มีการวางแผน ปรึกษากรรมการวัด ในส่วนของผู้น าของสถานศึกษาด้านมนุษย
สัมพันธ์  ต้องมีการสอบถามถึงความเป็นอยู่ ส าหรับของพระสงฆ์มีการตรวจเย่ียม ปีละ ๓ ครั้ง มีการ
วางแผนและปรึกษาหารือ นัดวันเวลาท่ีเหมาะสมเหมือนกับส่วนราชการ  ผู้น าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีรอยยิ้มให้คนท่ีมาติดต่อ เมื่อติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วกลับไปมี
ความสุข๑๐๕ 

๕. การเป็นผู้น ายุคใหม่ต้องสามารถส่ือข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ส่ือความคิด 
แผนงานส าหรับอนาคตได้ การมีมนุษยสัมพันธ์ต้องประสานให้ได้กับการร่วมมือ ภาครัฐ กับประชาชน
ท่ัวไป กับผู้น าพื้นท่ี ในภูมิภาค เพราะปัจจุบันการส่ือสารด้าน เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวไกล 
ความสัมพันธ์อันดีจะน าพาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้ังภายใน องค์กร  และภายนอกองค์กร๑๐๖   

๖. การแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของพระ ปฏิยัติ  ปฏิบัติ ปฏิเวช 
เบ้ืองต้นต้องศึกษาและมีวิริยะ อุตสาหะ และการเรียนบาลี เน้นด้านการศึกษา ต้องให้นโยบายต้อง
ขยันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด  การศึกษาเล่าเรียน เป็นงานหลักของวัด 
สงเคราะห์ญาติโยมไปตามสมควร งานหลักของวัด คือ ปฏิยัติ งานปกครององค์กร เผยแพร่การเทศน์ 
มีการบรรยายธรรม มีการบวชเณรภาคฤดูร้อน และบูรณปฏิสังขร คืองานหลักของเจ้าอาวาส ศึกษา
สงเคราะห์ มีการจัดโรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ภายในวัด ปฏิสังขรณ์ มีการสร้าง
บ ารุง ดูแลวัด การช่วยเหลือญาติโยม ขุดสระน้ า การสร้างกุฏิ ขุดบ่อน้ า ฯลฯ๑๐๗ 

๗. ปัจจุบัน ผู้น าด้านมนุษยสัมพันธ์ ต้องมีการสร้างเครือข่ายให้ เข้มแข็ง โดยการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้ความส าคัญด้านการส่ือสาร เช่น Line  Facebook และ E-mail  แบ่งออกเป็น ๒ 
กลุ่ม คือ  ๑. มนุษยสัมพันธ์ด้านจิตบริการ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เข้ามาติดต่องาน  รวมทั้งมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. มนุษยสัมพันธ์ด้านสายงานเป็น
มนุษยสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายจากการไปอบรม ประชุม ในการแลกประสบการณ์ ความ
คิดเห็น๑๐๘ 

                                                             
๑๐๔สัมภาษณ์  นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ ,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ, ๙ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 
๑๐๕พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง,  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์  พระครูวิมลจริยาลังการ,เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๗สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล , ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๐๘สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๑๗

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
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๘. ภาวะผู้น าต้องไม่ใช้อ านาจ การท างานโดยใช้กระบวนการบริหารท่ีท างาน ร่วมกัน ต้องมี
พระเดชพระคุณ ต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน ใจเขาใจเรา ต้องเข้าถึงจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชา หรือมี การ
สันทนาการเป็นครั้งคราว มีโอกาสในการสังสรรค์ บางครั้งโอกาสการปรึกษาหารือกันนอก เวลา
ท างานเปิดใจปรึกษาหารือกันจะได้ความจริงใจจากผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า  อยู่ในช่วงเวลาท างาน
ปกติ๑๐๙   

๙. การติดต่อส่ือสารท่ีแสดงออกมาเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ การประสานงานท่ีดี มอบหมายงาน
ให้ตรงตามความสามารถ การสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน การมีสัจจะ วาจามีเสน่ห์ ค ามั่นสัญญา 
เคารพในสิทธิผู้อื่น มีอารมณ์แจ่มใจและการสร้างแรงจูงใจ มีสภาพจิตใจท่ีมั่นคง จะท าให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ๑๑๐ 

โดยสรุปการเพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Skill) หรือหลักนิสสยสัมปัน
โน สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๓ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมด้านมนุษยสัมพันธ ์
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
การเพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหาร

จัดการวัดในจังหวัดชลบุรีสามารถสรุปดังนี้ 
๑. ด้านวิสัยทัศน์(จักขุมา) : การบริหารตน ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ

เพื่อการบริหารจัดการวัด  ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง
                                                             

๑๐๙สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๑๘กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร  , เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

การบูรณาการหลักนิสสยสัมปันโน 
(มีมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะด้าน

การสื่อสาร) 
: การบริหารงาน 

คุณสมบัติของภาวะผู้น า 

- ความสุภาพ อ่อนโยน   
- เอาใจใส่กระตือรือร้น  
- มีใจผูกพันอยู่กับงาน 
- ความเป็นกันเอง  
- ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
- สร้างมิตรภาพ  
- การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  
- การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น   
- ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น   
- สร้างความสัมพันธ์ในการท างาน 
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หน้าท่ี และมี ความรู้ความสามารถ มีการวางแผนการด าเนินการและพอใจในการบริหารจัดการ 
สนับสนุนการจัด บุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ มี
แนวความคิดท่ีสอดคล้อง กับแนวโน้มในอนาคต ในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะประสบความส าเร็จ 
สามารถวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจุบันของหน่วยงาน  และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองค์กร ให้ความ
ช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา อย่างเต็มความสามารถ มีเป้าหมายท่ีชัดเจนและมีความ
พอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่ ทุ่มเท เพื่อคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ ใฝ่ใจรักท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ได้ผลดีขึ้น ก าหนดทิศทาง ท่ีจะด าเนินงานขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานท่ีดี
อย่างสม่ าเสมอ และน าหลักทุติยปาปณิกธรรม ๓ ด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์) ของพระพุทธองค์มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ  คิดกว้าง มองไกล  มีความรู้ความสามารถ  มีการ
วางแผน  สนับสนนุการฝึกอบรม  มีแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทุ่มเทเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการ มีจุดหมายปลายทาง 

๒.  ด้านความช านาญ(วิธูโร) : การบริหารงาน ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การเพื่อการบริหารจัดการวัด ด้านความช านาญ คือ มีความหมั่นเพียรในการฝึกฝน เทคนิคและความ
ถนัด ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท างาน  มีทักษะความช านาญ  มีความต้ังใจอดทน  ความพร้อม
ในการท างาน มีทัศนคติต่องานท่ีดี  ความ ขยันหมั่นเพียร ความถูกต้องของงาน พระสังฆาธิการ/เจ้า
อาวาส  ต้องมีการฝึกฝนในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการท างาน  มี
เทคนิคและความ ถนัดในงานท่ีท า มีการฝึกฝนกระตุ้นบุคลากรคณะสงฆ์ให้ต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน มี
ความเช่ียวชาญและมุ่งมั่นท่ี จะบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  มีประสบการณ์และความ
พยายามท่ีจะบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ผู้ท่ีมีทักษะความเข้าใจในการจัดบริหารจัดการวัดร่วมกับ
บุคลากรคณะสงฆ์และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างสม่ าเสมอ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรในการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอโดยการน าเอาหลัก พุทธธรรมตามหลักทุติย
ปาปณิกสูตร ด้านวิธูโร  ไปใช้ในการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มีความต้ังใจอดทน ต่อ
สภาพปัญหาอัน เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความ
พร้อมในการท างาน ตลอดเวลา มีทัศนคติต่องานท่ีดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี มีการสร้าง บรรยากาศท่ีเป็นมิตร มีความมั่นใจในความถูกต้องของงานท่ีท าทุกเรื่อง มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีใหม่  มีประสบการณ์  ท างาน ๆ มีความขยันหมั่นเพียร  มีทัศนคติต่องานท่ีดี  มีทักษะ
ในการท างาน  มีความต้ังใจอดทน  ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน   

๓. ด้านมนุษยสัมพันธ์ (นิสสยสัมปันโน) : การบริหารงาน ในการพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด  การเป็นผู้ความสุภาพ อ่อนโยน  เอาใจใส่กระตือรือร้น  มีใจ
ผูกพันอยู่กับงาน  ความเป็นกันเอง  ควบคุมอารมณ์ได้ดี สร้างมิตรภาพ  การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  
การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น  ให้โอกาส แสดงความคิดเห็น  สร้างความสัมพันธ์ในการท างาน  คือ เป็นผู้
มีความสุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีกระตือรือร้น 
พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบ ข้อบกพร่อง เพื่อการบริหารจัดการ มีใจ
ผูกพันอยู่กับงานในหน้าท่ี รับรู้และใคร่ครวญในส่ิงท่ีท า และ ท าส่ิงนั้นด้วยความรอบคอบ พร้อมให้
ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเองกับ คนทุกๆ คน ท างานร่วมกันไม่
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ทอดท้ิงกันจนกว่างานจะส าเร็จ  มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี มั่นคง จริงใจ ท่ีจะท างานแม้ในยามเกิด
ภาวะวิกฤติและผลกระทบจากเหตุการณ์ผันผวนของภายนอก สร้างมิตรภาพ ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา
ท้ังนอกและในเวลางาน รวมท้ังเอาใจใส่ในการบริหารจัดการ มีการให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมี
โอกาส และตรวจสอบงานท่ีมอบหมายอยู่เสมอ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  มีการ ยกย่องให้เกียรติ
ผู้อื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น ในงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเอาใจใส่ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ แจ้งข้อมูลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความสัมพันธ์ในการท างานท่ีดีต่อบุคลากร และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น  สร้างมิตรภาพ  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มองโลกในแง่บวก  สร้างความสัมพันธ์  มีอารมณ์แจ่มใส  มีจิตอาสา วาจามีเสน่ห์  การมี
สัจจะค ามั่นสัญญา  เอาใจใส่กระตือรือร้น  มีไมตรีจิตอยู่รวมกัน  มีความสุภาพ อ่อนโยน  ให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

๔.๒.๔ การพัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา 
จากการศึกษา พบว่า หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาถือเป็นแนวคิด ทฤษฎี ท่ีมี

ความลึกซึ้ง แยบยล และเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ขณะท่ีแนวคิด ทฤษฎีทางซีกโลกตะวันตกถึงแม้จะ
ถูกมองว่าเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์  หากแต่เมื่อน ามาประยุกต์ใช้แล้วอาจจะขาดมิติแห่งความ
สมบูรณ์ในบางเรื่องบางอย่างไป  ในการพัฒนาภาวะผู้น าก็เช่นกันหากมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตกท่ีเน้นการสร้างคนให้เก่งโดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ท างาน  ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงการพัฒนาคนให้มีเพียงวิชชาหรือความรู้เท่านั้น  ในขณะท่ีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะมีหลักการในการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง ให้เป็นคนมี
ความรู้ มีความสามารถแล้ว ส่ิงท่ีท่ีเป็นเนื้อหรือสาระส าคัญหลักก็คือหลักพุทธธรรมยังเป็นเครื่องมือใน
การสร้างคนให้เป็นดีหรือจรณะได้ด้วย๑๑๑   

พระพุทธศาสนามีมิติมุมมองต่อคนท างานท่ีว่า คนเราจะเก่งหรือมีความรู้ ความสามารถ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้  ส่ิงท่ีส าคัญ คือ คนทุกคนจะต้องมีคุณธรรมความดีอยู่ในคนๆ นั้นด้วย กล่าวคือ
พระพุทธศาสนาจะเป็นหลักวิชาท่ีจะพัฒนาให้คนเป็นคนเก่ง (วิชชา) และดี (จรณะ) จึงจะได้ช่ือว่าเป็น
ภาวะผู้น าท่ีสมบูรณ์ (วิชชาจรณสัมปันโน)  แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นพระพุทธศาสนาก็มิได้ปฏิเสธแนวคิดทฤษฎี
แบบตะวันตก  หากแต่หลักการทางพระพุทธศาสนานั้นกลับสอนให้น าเอาหลักวิชามาบู รณาการ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เพียบพร้อมและสอดคล้องอย่างลงตัวตามหลักธรรมชาติ๑๑๒   

ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนานั้น
ได้แบ่งแยกบุคคลท่ีต้องพัฒนาไว้อย่างชัดเจนตามหลักบัว ๔ เหล่า คือ๑๑๓  

๑) อุคคฏิตัญญู หมายถึง พวกท่ีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็
สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีอยู่พ้นน้ า เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบาน
ทันที  

                                                             
๑๑๑ สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑๒สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑๓สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๑๖ 

 

๒) วิปจิตัญญู พวกท่ีมีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณา
ตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือน
ดอกบัวท่ีอยู่ปริ่มน้ าซึ่งจะบานในวันถัดไป  

๓) เนยยะ พวกท่ีมีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม
และได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา 
ปสาทะ ในท่ีสุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวท่ีอยู่ใต้น้ า ซึ่งจะ
ค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง และ  

๔) ปทปรมะ พวกท่ีไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจ
ความหมายหรือรู้ตามได้ ท้ังยังขาดศรัทธาปสาทะไร้ซึ่งความเพียรเปรียบเสมือนดอกบัวท่ีจมลึกอยู่กับ
โคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ าเพื่อเบ่งบาน   

ท้ังนี้ ๓ จ าพวกแรก พระพุทธองค์ให้ค าจ ากัดความ เรียกว่า "เวไนยสัตว์" หรือผู้ท่ีควรค่า
แก่การแนะน าส่ังสอนได้ ส่วนปทปรมะนั้นเป็นพวก "อเวไนยสัตว์" หรือผู้ไม่อาจแนะน าส่ังสอนได้ แม้
จะส่ังสอนก็จะเสียเวลาเปล่า  

ส าหรับหลักธรรมท่ีน ามาพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้ท่ีจะมีท้ัง "วิชชาและจรณะ" นั้นก็คงต้อง
ยกเอา "หลักไตรสิกขา" มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นผู้ท่ีถึงพร้อมท้ังด้านศีล สมาธิ และ
ปัญญา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การพัฒนาด้านศีล หรือ การพัฒนาพฤติกรรม  
การพัฒนาด้านพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา ให้มี

ความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีผลดีกับส่ิงแวดล้อมท่ีเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มี ๒ประเภท 
คือ ๑) ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ เพื่อนมนุษย์ รวมท้ังสัตว์อื่น และ ๒) ส่ิงแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ 
ปัจจัย ๔ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังเทคโนโลยี และส่ิงท้ังหลายท่ีมีในธรรมชาติ  ท้ังนี้ศีลมี
ขอบเขตเฉพาะทางกายและวาจาท่ีปรากฏภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ มิติ  คือ๑๑๔ 

๑) การรักษาวินัยแม่บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เมื่อคนอยู่ร่วมกันหรือท างานท า
กิจการร่วมกันเป็นชุมชน เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร ตลอดจนเป็นประเทศชาติ จะต้องมีกฎเกณฑ์
กติกาตลอดจนกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบระบบให้เกิดความเรียบร้อย ความประสานสอดคล้อง ความ
เกื้อหนุนต่อกันความร่วมรับผิดชอบและสามัคคี ท่ีจะเอื้อโอกาส หรือเป็นหลักประกันให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ และกิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี สมตามวัตถุประสงค์แห่งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น เช่น 
โรงเรียนก็ต้องมีกฎกติกาท่ีเป็นวินัยแม่บทของตนเช่นเดียวกัน ส าหรับสังคมคฤหัสถ์หรือสังคมแห่ง
มนุษยชาติท้ังหมด ก็คือ ศีล ๕๑๑๕ 

๒) การรู้จักใช้อินทรีย์ (อินทรีย์สังวร) เรารับรู้ส่ิงแวดล้อมโดยผ่านทางอินทรีย์ คือ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ถ้ารับรู้ใช้หูตาไม่เป็น เช่น ดูไม่เป็น ฟังไม่เป็น แทนท่ีจะได้ประโยชน์ก็จะเกิดโทษ 
เช่น เกิดความลุ่มหลงมัวเมา๑๑๖ ถูกหลอกลวงและเส่ือมเสียสุขภาพ ตลอดจนน าไปสู่การใช้มือและ
สมองเพื่อการแย่งชิงหรือท าลาย จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมในการใช้ อินทรีย์ ให้ดู ฟัง เป็นต้นอย่างมีสติ 
                                                             

๑๑๔สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑๕สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร, เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๑๗ 

 

เมื่อดูเป็น ฟังเป็น เช่น ดูทีวีเป็น ฟังวิทยุเป็น รู้จักใช้ตาหู แสวงหาความรู้เป็นต้น ก็จะได้ปัญญา ได้
คุณภาพชีวิต และน าไปสู่การใช้มือและสมองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท าการสร้างสรรค์หลักปฏิบัติ
ท่ีส าคัญในการใช้อินทรีย์ คือ 

๒.๑) รู้จักพิจารณาเลือกเฟ้นส่ิงท่ีจะดู จะฟัง และแยกแยะได้อย่างรู้เท่าทันว่าส่ิงใด 
รายการใดดีงามหรือไม่ เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นภัย แล้วหลีกละเว้นส่ิงท่ีช่ัวร้ายเป็นโทษภัย 
และรับดูรับฟังส่ิงท่ีดีงามเป็นประโยชน์๑๑๗ 

๒.๒) รู้จักดู ฟัง อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้ รู้จักประมาณ รู้พอดี ไม่ปล่อยตัวให้ลุ่ม
หลงมัวเมา ตกเป็นทาสของส่ิงท่ีดูท่ีฟังเป็นต้นนั้น อันจะท าให้ส้ินเปลืองเงินทอง สูญเสียเวลา เสีย
สุขภาพ เสียการงาน เสียการเล่าเรียน เป็นต้น๑๑๘ 

๒.๓) ไม่เห็นแก่ความสนุกสนานบันเทิง ไม่ติดอยู่แค่ความชอบใจไม่ชอบใจ แต่รู้จักดู 
รู้จักฟังให้ได้คุณค่าท่ีดีงามเป็นประโยชน์สูงขึ้นไปกว่านั้น โดยเฉพาะท่ีส าคัญคือ ต้องให้ได้ปัญญา และ
คติท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและสังคม๑๑๙ 

๓) การหาเล้ียงชีพท่ีบริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การท ามาหาเล้ียงชีพเป็นพฤติกรรมหลักใน
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้ามีผู้หาเล้ียงชีพโดยวิธีทุจริต เป็นมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคนนั้นเองจะ
ช่ัวร้ายเส่ือมเสียแล้ว ก็จะก่อความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างมาก จึงต้องย้ าเน้นกันอย่างยิ่งในเรื่องการ
พัฒนาสัมมาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนฝึกฝนตนให้สามารถประกอบสัมมาชีพ คือหาเล้ียงชีวิตโดย
ทางสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย สัมมาชีพพึงมีลักษณะท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 

๓.๑) เป็นอาชีพการงานท่ีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อเวรภัย หรือสร้างความเดือดร้อน
เสียหายแก่สังคม๑๒๐ 

๓.๒) เป็นอาชีพการงานท่ีช่วยแก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์ชีวิต และสังคมในทางใด
ทางหนึ่ง๑๒๑ 

๓.๓) เป็นอาชีพการงานท่ีช่วยให้ผู้ท าได้พัฒนาชีวิตของตนให้งอกงามยิ่งขึ้น ท้ังด้าน
พฤติกรรมด้านจิตใจ  และด้านปัญญา๑๒๒ 

๓.๔) เป็นอาชีพการงานท่ีไม่ท าลายคุณค่าของชีวิต และไม่เส่ือมเสีย คุณภาพชีวิต 
แต่ท าให้ชีวิตของตนมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจ๑๒๓ 

                                                             
๑๑๗สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ, รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๑สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๓สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร,เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๑๘ 

 

๓.๕) เป็นอาชีพการงานท่ีท าให้ได้ปัจจัยเล้ียงชีวิตมาด้วยเรี่ยวแรงก าลังกาย 
ก าลังสติปัญญา ความเพียรพยายาม ความสามารถและฝีมือของตน และท าให้ได้ฝึกฝนพัฒนาความ
เช่ียวชาญจัดเจน หรือฝึกปรือฝีมือในทางสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป๑๒๔ 

๔) การเสพบริโภคปัจจัยโดยใช้ปัญญาพิจารณา (ปัจจยปัจจเวกขณะ) ท้ังนี้พฤติกรรมของ
มนุษย์ในท่ีสุดก็มาลงท่ีการกิน ใช้เสพบริโภค ถ้ามนุษย์ไม่พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก่อ
ปัญหาอย่างมากท้ังแก่ชีวิต แก่สังคม และแก่โลก เพราะเขาจะกิน ใช้ บริโภคปัจจัย ๔ และส่ิงของ
เครื่องใช้ท้ังหลาย รวมท้ังเทคโนโลยีด้วยโมหะ ก่อให้เกิดความลุ่มหลง มัวเมา ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ความ
เส่ือมเสียคุณภาพชีวิต การใช้จ่ายส้ินเปลือง การขัดแย้ง แย่งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการก่อมลภาวะ เป็นต้น ๑๒๕ 

การพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใช้ เสพ บริโภค ให้เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากปัญญาท่ีรู้
เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของปัจจัย ๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ เริ่มแต่
รับประทานอาหารเพื่อบ ารุงเล้ียงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ใช่กินเพียงเพื่อเอร็ดอร่อย อวดโก้
อวดฐานะ หรือตื่นตามค่านิยมฟู่ฟ่า ให้เป็นการกินด้วยปัญญาท่ีท าให้รู้จักประมาณในการบริโภค หรือ
กินพอดี ท่ีเรียกว่า โภชเนมัตตัญญุตา ตลอดจนการใช้สอยส่ิงต่างๆ อย่างประหยัด ซึ่งท าให้ได้
ประโยชน์มากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด 

การพัฒนาการใช้ปัญญาปัจจยปัจจเวกขณะ หมายถึง การใช้ปัญญาท าความเข้าใจ แล้ว
บริโภคปัจจัยท้ังหลายให้ได้ผลตรงพอดี ตามคุณค่าแท้ท่ีเป็นจุดหมายของการบริโภคส่ิงนั้นๆ ศีลหมวด
นี้มีหลักในการปฏิบัติดังนี้๑๒๖ 

 (๑) บริโภคด้วยความรู้ตระหนักว่าการมี-ใช้-บริโภคส่ิงเหล่านั้นมิใช่เป็น จุดหมายของ
ชีวิตแต่มันเป็นปัจจัย เครื่องช่วยเกื้อหนุนให้เรา สามารถพัฒนาชีวิตและท าการสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขท่ีสูงยิ่งขึ้นไป 

 (๒) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการบริโภค ใช้สอยส่ิง
นั้นๆ เช่นการสวมรองเท้ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปกป้องเท้า มิให้เป็นอันตรายจากส่ิงกระทบกระท่ัง
และเช้ือโรคเป็นต้น และเพื่อช่วยให้เดินวิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทนนาน เป็นต้น มิใช่สวมใส่เพื่ออวดโก้
แสดงฐานะกันตามค่านิยมท่ีเล่ือนลอย 

 (๓) บริโภคโดยพิจารณาจัดสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภทและคุณสมบัติของส่ิงท่ี
บริโภคตรงพอดีกับวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง ของการบริโภคส่ิงนั้น เช่น บริโภคอาหารในปริมาณและ
ประเภท ซึ่งพอดีกับความต้องการของร่างกายท่ีจะช่วยให้มีสุขภาพดี 

 (๔) การละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคส่ิงท่ีไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิต เช่นส่ิงท่ีท าลาย
สุขภาพเป็นต้น โดยไม่เห็นแก่การเสพรส หรือ ความโก้หรูหรา เป็นต้น 

นอกจากนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าโดยอาศัยหลักอธิสีลสิกขา หรือ ศีลสิกขา จาก
การศึกษายังพบว่า การพัฒนามนุษย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มุ่งพัฒนามนุษย์ให้เป็นไปตาม

                                                             
๑๒๔สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ  ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๖สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ,  รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๑๙ 

 

แนวทางมรรคมีองค์ ๘ ในองค์ประกอบ ๓ ด้านส าคัญ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ ดังรายละเอียดดังนี้ 

๑) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาวาจา หมายถึง การพัฒนาภาวะผู้น าให้ถึงพร้อม
ทางด้านวาจา โดยเว้นจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดหยาบคาย การพูดเพ้อเจ้อ ถือเป็นองค์
ธรรมส าคัญในหลักเบญจศีล หรือ ศีล ๕ ในข้อท่ี ๔ มุสาวาทา เวระมณี ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีต้อง
ประพฤติ ปฏิบัติ หรือด าเนินชีวิตท้ังในชีวิตส่วนตัวและชีวิตในท่ีท างานท่ีจะต้องปราศจากการ
เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกล่าววาจาเท็จ การโกหก หลอกลวง ตัดรอนประโยชน์ หรือ แกล้งท าลายด้วย
วาจา ท้ังนี้ในการพัฒนามนุษย์นอกจากเราไม่พูดหรือไม่ส่ือสารท่ีเป็นการโกหก หลอกลวงแล้ว  เรายัง
ต้องฝึกมนุษย์ให้พูดในลักษณะท่ีเป็นสัจจวาจา คือ พูดความจริง พูดแล้วก่อให้เกิดก าลังใจ พูดแล้ว
ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร พูดด้วยหลักปิยวาจา หรือ พูดจาไพเราะเสนาะหู พูด
สุภาพ พูดอ่อนหวาน และพูดในเรื่องท่ีมีสาระก่อให้เกิดประโยชน์แห่งตน ประโยชน์แก่ผู้อื่น และ
ประโยชน์ส่วนรวม๑๒๗ 

๒) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมากัมมันตะ หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ถึงพร้อม
ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักเบญจศีลในข้อท่ี ๑, ๒ และ ๓  กล่าวคือ การพัฒนาให้
เป็นมนุษย์ท่ีกระท าอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่ว่าจะเป็นการไม่เบียดเบียนหรือการมุ่งร้าย
ท าลายชีวิตของกันและกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการกระท าใน
ลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล การมีความเอื้ออาทร แบ่งปัน (ปาณาติปาตา เวรมณี) ในข้อท่ี ๒ คือ 
การเคารพในทรัพย์สินหรือทรัพยากรของผู้อื่น การประพฤติหรือด าเนินชีวิตท่ีปราศจากการ
เบียดเบียนด้านทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ และสนับสนุนให้เกิดการบริจาค ทาน หรือแบ่งปันแก่กันและ
กัน (อทินนาทานา เวรมณี) และข้อท่ี ๓ คือ การประพฤติหรือด าเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียน
ผู้อื่นด้านคนรัก คู่ครอง บุพการี ทายาท อันเป็นท่ีรักและหวงแหน หรือแม้กระท่ังบทบาท อ านาจ 
หน้าท่ีของผู้อื่น โดยมีหลักยึดส าคัญคือจะต้องไม่ประพฤติผิด ละเมิด หรือล่วงเกิน ขณะเดียวกันก็ควร
ฝีกตนและด ารงตนให้ต้ังอยู่ในความสันโดษ พึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีหรือท่ีตนเองครอบครอง (กาเมสุ 
มิจฉาจารา เวรมณี) ๑๒๘ 

๓) การพัฒนามนุษย์ตามหลักสัมมาอาชีวะ หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วย
การประกอบสัมมาชีพด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ละเว้นจากการประกอบ
มิจฉาชีพ เป็นต้นว่า การค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้าสัตว์ให้เขาฆ่า ค้าส่ิงเสพติด ค้าสารพิษ ยึดถือหลัก
ส าคัญในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดกิเลส ลดโลภะ หรือ ความละโมบโลภ
มาก ความไม่รู้จักพอ  นอกจากนั้นควรท่ีจะประกอบอาชีพ กิจการ หน้าท่ีอันน ามาซึ่งรายได้เล้ียงปาก
เล้ียงท้องและบุคคล ครอบครัวอันเป็นท่ีรักด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ข่มเหง ไม่คด ไม่โกง ไม่ทุจริต
คอรัปช่ัน  และหากได้ทรัพย์สินมามากเพียงพอหรือเกินกว่าความต้องการก็ควรท่ีจะเผ่ือแผ่ แบ่งปันไป
ยังบุคคลข้างเคียงหรือผู้ท่ีขัดสน๑๒๙ 
                                                             

๑๒๗สัมภาษณ์  พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต,  เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง,  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๘  สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๒๙สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๐ 

 

๒. การพัฒนาด้านสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ 
การพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ท้ังนี้เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม และพฤติกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความต้ังใจหรือ
เจตนา รวมถึงจะเป็นไปตามเจตจ านงหรือแรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลัง  ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญ
งอกงามหรือเป็นผู้ท่ีมีจิตใจดีงามแล้ว คนผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามด้วย 
ยิ่งไปกว่านั้น ปัญญาจะเจริญงอกงามได้ก็ต้องอาศัยจิตใจท่ีเข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความ
เพียรพยายามท่ีจะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง  ก็ยิ่งต้องมี
จิตใจท่ีสงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย คือ ต้องมีสมาธิจึงจะสามารถคิดค้นหา
แนวทาง วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุทุกประเด็น และมองเห็นท่ัว
ตลอด ๑๓๐ 

ท้ังนี้ จิตท่ีสงบแล้ว จิตท่ีฝึกดีแล้วจะเป็นฐานท่ีจะให้ปัญญาท างาน ส าหรับการพัฒนา
ภาวะผู้น าจะเกิดผลหรือได้ผลท่ีเป็นรูปธรรม  การพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิถือเป็นแกนกลางหรือเป็น
ศูนย์กลางส าคัญ  ท้ังนี้การพัฒนาจิตอาจแยกออกได้เป็นด้านต่างๆ ดังนี้  

๑) การพัฒนาคุณธรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตใจ กล่าวคือ คุณสมบัติท่ีเสริมสร้าง
จิตใจให้ดีงามให้เป็นจิตใจท่ีสูง ประณีต และประเสริฐ เช่น การพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจเป็นผู้ท่ีเป่ียม
ด้วยจาคะหรือความมีน้ าใจ, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ี
มีความกตัญญูกตเวทิตา, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีหิริหรือความละอายต่อบาป ละอายใจต่อการท าความ
ช่ัว, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีโอตตัปปะหรือความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความช่ัวคร้ามขยาดต่อทุจริต, 
การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีคารวะหรือมีความเคารพ ความใส่ใจรู้จักให้ความส าคัญแก่ส่ิงนั้นนั้น อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หรือการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีมัทวะ หรือมีความอ่อนโยน สุภาพ นุ่มนวล ไม่กระด้าง 
เป็นต้น๑๓๑ 

๒) การพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของจิตใจ โดยเสริมสร้างคุณสมบัติท่ีท าให้
จิตใจมีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้า สามารถ ท ากิจหน้าท่ีได้ผลดี เช่น การพัฒนาให้เป็น
ผู้ท่ีมีฉันทะหรือความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีวิริยะอุตสาหะ, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมี
จิตตะหรือความมีใจจดจ่อในส่ิงท่ีท า, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีสัจจะหรือมีความต้ังใจจริง, การพัฒนาให้
เป็นผู้ท่ีมีจิตอธิษฐานหรือความต้ังใจเด็ดเด่ียว, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีตบะหรือมีพลังเผากิเลส, การ
พัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีสติหรือมีความระลึกนึกได้, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีสมาธิหรือเป็นผู้ท่ีมีภาวะจิตท่ีต้ัง
มั่นแน่วแน่๑๓๒ 

๓) การพัฒนาความสุขและภาวะท่ีเกื้อหนุนสุขภาพของจิตใจถือเป็นการพัฒนาคุณสมบัติ
ท่ีควรเสริมสร้างขึ้นให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ เพื่อความมีสุขภาพจิตท่ีดี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลาย
อย่างโดยเฉพาะ เช่น การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีความปราโมทย์หรือมีความร่าเริง สดช่ืน, การพัฒนาให้
เป็นผู้ท่ีมีความปีติหรือมีความอิม่เอมใจ, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีปัสสัทธิหรือมีความสงบ เยือกเย็น, การ
                                                             

๑๓๐สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

๑๓๑สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๑ 

 

พัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีจิตท่ีสุขหรือมีความคล่องใจ, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีสันติหรือมีความสงบ, การ
พัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีความเกษมเกษมหรือมีความปลอดโปร่ง, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีสันติภาพหรือมี 
ความเย็นสบาย, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีเสรีภาพหรือความมีใจเสรี เป็นอิสระ, การพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมี
ปริโยทาตา หรือมีความผ่องใส หรือการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีวิมริยาทิกัตตาหรือความมีใจไร้พรมแดน๑๓๓ 

นอกจากนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าโดยอาศัยหลักอธิจิตตสิกขา จากการศึกษายังพบว่า 
ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มุ่งพัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นไปตามแนวทางมรรคมีองค์ ๘ ในองค์ประกอบ 
๓ ด้านส าคัญ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ โดยการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลัก
สัมมาวายามะ หมายถึง การพัฒนาภาวะผู้น าให้ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจท่ีเรียกว่า ความพยายามชอบ 
ซึ่งเป็นทิศทางของการกระท า ความมุ่งมั่นท่ีจะกระท าในทางท่ีถูก ท่ีต้อง ขณะเดียวกันก็ต้อมีการลด 
ละ หรือเลิกการกระท าท่ีผิดหรือท่ีไม่ดี  ความเพียรพยามยามตามหลักสัมมาวายะมะนี้เป็นความเพียร
พยายามท่ีเพียรระวังไม่ให้ความช่ัวเกิดขึ้น (สังวรปธาน)  เพียรพยามก าจัดหรือละความช่ัวท่ีได้เกิดขึ้น
แล้ว (ปหานปธาน) เพียรพยายามท่ีจะสร้างความดีหรือก่อการดีให้เกิดขึ้นใหม่ (ภาวนานุปธาน) และ
สุดท้ายคือการเพียรพยามท่ีจะรักษาคุณงามความดีท่ีเกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่อย่างยืนนาน (อนุรักขนานุ
ปธาน) ความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมท่ีขาดไม่ได้ส าหรับภาวะผู้น าแต่ท้ังนี้ท้ังนั้นหลักความเพียร
จะต้องยึดหรือตั้งอยู่บนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ จะต้องเพียรพยายามท่ีพอเหมาะ พอควร 
หรือ มีความเหมาะสมกับก าลังความสามารถของตน ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป และไม่ย่อหย่อน
จนกลายเป็นความเกียจคร้านจนท าอะไรก็ไม่ส าเร็จด้วย๑๓๔ 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาสติ หมายถึงการพัฒนามนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยการ
ระลึกชอบ หรือ การรู้ตน รู้ว่าตนก าลังท าอะไร ท าอย่างไร ท าแค่ไหน หรือท าเพื่อใคร ขณะเดียวกันก็
เป็นการกระท าด้วยความระมัดระวัง ต่ืนตัว ไม่ประมาท รู้ว่าส่ิงใดควรงด ควรเว้น  และท่ีส าคัญจะต้อง
พัฒนาตนหรือฝึกตนให้รู้เท่าทันความช่ัว ต่ืนตัวในการท าความดีโดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน ๔ ท่ีจะต้อง
ฝึกฝนให้รู้เท่าทันกาย (การกระท า) เวทนา (ความรู้สึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) อันจะ
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ก้าวข้ามนิวรณ์ท้ัง ๕ ท้ังหลายท่ีประกอบด้วย กามฉันท์หรือความอยากได้
ในกามคุณ, พยาบาทหรือความโกรธ เกลียด เคียดแค้น อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุ่นข้องหมอง
ใจ, ถีนมิทธะหรือความหดหู่ เหงาหงอย เซื่องซึม ท้อถอย เฉ่ือยชา เซ็ง , อุทธัจจกุกกุจจะหรือสภาวะ
แห่งความฟุ้งซ่าน วุ่นวาย ร าคาญใจ กลุ้มใจ เคร่งเครียด และสุดท้ายวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยใน
กุศลธรรมท้ังหลาย๑๓๕ 

การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาสมาธิ หมายถึง การพัฒนาภาวะผู้น าให้ถึงพร้อมแห่ง
จิตท่ีแน่วแน่ เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิต สมรรถภาพของจิต และสุขภาพจิตให้ดีขึ้น ซึ่งจ าเป็น
จะต้องใช้หลักโพชฌงค์ ๗ ท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ท้ังเจ็ดอย่าง คือ ๑) สติ (สติ
สัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ ๒) ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้นธรรม ความสอดส่อง
สืบค้นธรรม ๓) วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) ความเพียร๔) ปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์) ความอิ่มใจ ๕) ปัสสัทธิ 
                                                             

๑๓๓สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๓๔สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๓๕สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๒ 

 

(ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์) ความสงบกายใจ ๖) สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจต้ังมั่น จิตแน่วใน
อารมณ์ และ ๗) อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง รวมถึงหลักสติปัฏฐาน ๔ ท่ี
จะต้องฝึกฝนให้รู้เท่าทันกาย (การกระท า) เวทนา (ความรู้สึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) 
ในการก้าวข้ามนิวรณ์ท้ัง ๕ ท่ีประกอบด้วย กามฉันท์หรือความอยากได้ในกามคุณ , พยาบาทหรือ
ความโกรธ เกลียด เคียดแค้น อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุ่นข้องหมองใจ, ถีนมิทธะหรือความหด
หู่ เหงาหงอย เซื่องซึม ท้อถอย เฉ่ือยชา เซ็ง, อุทธัจจกุกกุจจะหรือสภาวะแห่งความฟุ้งซ่าน วุ่นวาย 
ร าคาญใจ กลุ้มใจ เคร่งเครียด และสุดท้ายวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย๑๓๖ 

การพัฒนาในด้านจิตใจนี้ กล่าวโดยสรุปเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปความส าคัญของสมาธิท่ีเป็น
แกนหรือเป็นศูนย์กลางก็จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้น และเมื่อสมาธิเจริญขึ้นไปจนจิตแน่วด่ิงอยู่ตัวอย่าง
แท้จริงแล้ว ผู้บ าเพ็ญสมาธินั้นก็จะบรรลุภาวะจิตท่ีเรียกว่า "ฌาน" ซึ่งเป็นสมาธิจิตขั้นสูงการพัฒนา
จิตใจหรือเรื่องของสมาธิทั้งหมดนี้  อรรถประโยชน์จากฌานนั้นสามารถน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได้
หลายอย่าง แต่ส่ิงท่ีส าคัญก็คือการใช้ฌานเป็นฐานหรือเป็นเครื่องเกื้อหนุนการพัฒนาปัญญา  ซึ่งการ
ท างานทางปัญญาท่ียิ่งละเอียดซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการและใช้สมาธิจิตท่ีสูงขึ้น ฉะนั้น
การพัฒนาจิตใจหรือสมาธินี้จึงมีความส าคัญมาก  

๓. การพัฒนาด้านปัญญาหรือการพัฒนาด้านความรู้  
 การพัฒนาปัญญา ถือเป็นการพัฒนาภาวะผู้น าในขั้นสูงสุดและมีความส าคัญสูงสุด ท้ังนี้
เพราะปัญญาถือเป็นเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด  คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร 
และแค่ไหน ก็อยู่ท่ีว่าจะมีปัญญาช้ีน าหรือบอกทางให้เท่าใด ขณะเดียวกันปัญญายังเป็นตัวปลดปล่อย
จิตใจและให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาตีบตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร 
จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้  การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางสามารถแยกออกไปได้หลายด้านและมี
ความสลับซับซ้อนหลายข้ันหลายระดับ ดังนี้ 
 ๑) ปัญญาท่ีช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ ถือเป็นปัญญาท่ี
เกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล ความรู้ รวมท้ังศิลปวิทยาการต่างๆ โดยรู้และเข้าถึงเนื้อหา
ความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน, ปัญญาท่ีเกิดจากการรับรู้ เรียนรู้ อย่างถูกต้องตามเป็นจริงหรือตรง
ตามสภาวะของส่ิงนั้นๆ หรือตามท่ีมันเป็น , ปัญญาท่ีเกิดจากความรู้จักจับสาระของความรู้หรือ
เรื่องราวต่างๆ รู้จุด รู้ประเด็น๑๓๗ สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นช้ีแสดง หรือยกขึ้นวางเป็นหลักได้, ปัญญา
ท่ีเกิดจากความรู้จักส่ือสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความต้องการของตน ให้ผู้อื่นรู้ตาม เห็น
ตาม, ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดการวินิจฉัยท่ีถูกต้องชัดเจนและเท่ียงตรง, ปัญญาท่ีเกิดจากความรู้จัก
แยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ท่ีจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและท าการ
สร้างสรรค์ต่างๆ ได้, ปัญญาเกิดจากความรู้จักจัดท าด าเนินการหรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ให้
ส าเร็จผล ตามท่ีมุ่งหมาย๑๓๘, หรือ ปัญญาท่ีเกิดจากความรู้จักเช่ือมสัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและ

                                                             
๑๓๖สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๓๗สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๓๘สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๓ 

 

องค์ความรู้ต่างๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมท่ีชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็น
ใหม่ๆ ได้ เป็นต้น 
 ๒) ปัญญาท่ีช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม ถือเป็นปัญญาท่ีเกิดจากการความรู้
ความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของส่ิงท้ังหลาย ท่ีอิงอาศัย หรือมีความสัมพันธ์สืบเนื่องส่งผลต่อกัน
ตามเหตุปัจจัย, ปัญญาท่ีเกิดจากการมองเห็นภาวะและกระบวนการ ท่ีชีวิต สังคม และโลกคือหมู่สัตว์ 
มีความเป็นมาและจะเป็นไปตามกระแสแห่งเจตจ านง และเหตุปัจจัยท่ีตนประกอบ สร้างสม จัดสรร 
และ มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นท้ังหลาย เรียกง่ายๆ ว่า เป็นไปตามกรรม๑๓๙ 
 ๓) ปัญญาท่ีช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ถือเป็นปัญญาท่ีเกิดจากความรู้
เข้าใจเข้าถึงเท่าทันความจริงของสังขาร คือโลกและชีวิต ท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ 
จนสามารถวางใจถูกต้องต่อส่ิงท้ังหลาย ท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้ โดยสมบูรณ์ และมีชีวิตท่ี
เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๑๔๐ 
 นอกจากนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าโดยอาศัยหลักอธิปัญญาสิกขา จากการศึกษายังพบว่า 
ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มุ่งพัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นไปตามแนวทางมรรคมีองค์ ๘ ในองค์ประกอบ 
๒ ด้านส าคัญ คือ สัมมาทิฐิ และ สัมมาสังกัปปะ การพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาทิฐินั้นหมายถึง การ
พัฒนาภาวะผู้น าให้ถึงพร้อมในด้านความเห็น ความเช่ือ ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลท่ีตรงตาม
สภาวะหรือความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ  
 ๑) ระดับโลกิยสัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นชอบในระดับโลกีย์ท่ียังหนุนเนื่องอยู่กับ
สมมติของโลก เช่น หลักแห่งความดี ความถูกต้อง ศีลธรรม จริยธรรม หรือค่านิยม ธรรมเนียม
ประเพณีต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดการยึดถือในลักษณะหรือความมุ่งหมายท่ีไม่เหมือนกัน ท้ังนี้อาจขึ้นอยู่กับ
ความเป็นชนชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออื่น ๆ สัมมาทิฐิในระดับนี้มักเกิดจากการรับรู้ หรือความรู้ท่ี
ได้มาในลักษณะ “ปรโตโฆสะ” หรือ การอบรม ส่ังสอน การรับรู้ หรือ เรียนรู้จากผู้อื่น จากเอกสาร 
ต ารา หรือจากส่ืออื่น ๆ ส่วนสัมมาทิฐิในระดับท่ี ๑๔๑ 
 ๒) โลกุตรสัมมาทิฐิ หมายถึง ความรู้ท่ีเป็นความเข้าใจในธรรมชาติ  หรือ เป็นไปตาม
ลักษณะความจริงท่ีเท่ียงแท้ ไม่ใช่ความจริงท่ีเกิดขึ้นตามการสมมติของมนุษย์โลก หรืออาจจะเกิดขึ้น
ได้โดยการคิด พิจารณา พินิจ พิเคราะห์ตามหลักโยนิโส ๑๐ ประการ อันประกอบด้วย๑๔๒ (๑) วิธีคิด
แบบสืบสาวหาเหตุและปัจจัยเชิงระบบ (หลักปฏิจจสมุปบาท) (๒) วิธีคิดท่ีวิเคราะห์ แยกแยะ (๓) วิธี
คิดท่ีเท่าทันธรรมชาติ (กฎไตรลักษณ์) (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรจน์ มรรค) (๕) คิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ (หลักการ หลักความจริง กับอรรถ) (๖) คิดแบบคุณโทษ ข้อดี ข้อเสีย 
อุปสรรค โอกาส (SWOT) (๗) คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม (๘) คิดแบบกุศลธรรม หรือ คิดเชิงบวก 

                                                             
๑๓๙ สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๐สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๒สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๔ 

 

(๙) คิดแบบปัจจุบัน คิดแบบมีสติ  และ (๑๐) คิดแบบวิภัชชวาท หรือ คิดแบบเช่ือมโยงกับการพูด 
เช่น คิดแบบนี้ถ้าจะพูดหรือส่ือสารควรท าอย่างไร เป็นต้น  

ขณะท่ีการพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาทิฐิท่ีเน้นการฝึกฝนด้านปัญญายังสมามารถท าได้
อีก  ๓  วิธี คือ ๑) ด้วยการอ่าน การถาม การฟัง การศึกษาเล่าเรียน หรือท่ีเรียกว่า สุตมยปัญญา 
ตามหลัก ปรโตโฆสะ ๒) วิธีท่ี ๒ คือการน าความรู้ ท่ีได้รับจากวิธีท่ี ๑ มาขบคิด พินิจ พิจารณา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อให้เกิดความลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือท่ีเรียกว่า จินตามยปัญญา หรือกระบวนการท่ี
เกิด โยนิโสมนสิการ และวิธีสุดท้าย วิธีท่ี ๓) คือ การฝึกฝนด้วยการน าเอาผลจากความคิดท่ีเกิดจาก
การโยนิโสมนสิการมาน าไปสู่การลงมือประพฤติ ปฏิบัติ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ หรือท่ีเรียกว่า 
ภาวนามยปัญญา หรือ ความรู้ท่ีเกิดจากการประพฤติ ปฏิบัติ การค้นคว้า ทดลอง๑๔๓ 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาสังกัปปะ หมายถึง การพัฒนาภาวะผู้น าให้มีความถึง
พร้อมในด้านการด าริชอบ หรือ การพัฒนาภาวะผู้น าให้ออกจากความเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัส 
เลิกคิดเบียดเบียนผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา ปราณี และมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยอาศัยเหตุจาก
การเกิดสัมมาทิฐิหรือการมีความคิด ความเช่ือท่ีชอบหรือถูกต้อง และความคิดท่ีถูกต้องนั้นคือ 
ความคิดท่ีไม่มีโลภ (เนกขัมมะ) ไม่คิดพยาบาท (อพยาบาท) ไม่คิดเบียดเบียนใคร (อวิหิงสา) ซึ่งหาก
เกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็จะน าไปสู่การมี “พรหมวิหารธรรม ๔” ซึ่งเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ประเสริฐ 
เป่ียมด้วยจิตใจอันกว้างใหญ่ไพศาล เพราะประกอบไปด้วย๑๔๔  

๑) เมตตาธรรม หมายถึง การมีความรัก ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เข้าอกเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็นท่ีมาส าคัญในการลด ละ เลิก ซึ่งความพยาบาท ความอาฆาตแค้น  

๒) กรุณาธรรม หมายถึง ความต้องการท่ีจะช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์  
๓) มุทิตาธรรม หมายถึง ความช่ืนชม ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข และสุดท้าย  
๔) อุเบกขาธรรม หมายถึง ความมีใจเป็นกลาง ไม่หวั่นไหว เอนเอียง ไม่รักไม่ชัง ไม่ยินดี

ยินร้ายกับใคร๑๔๕ 
นอกจากนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาสังกัปปะยังต้องมีหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ 

ประการมาเป็นเครื่องหนุนเนื่องเพื่อให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๑) การทาน หมายถึง 
การให้ของท่ีคู่ควร หรือของท่ีจะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับ ๒) การมีปิยวาจา หมายถึง การพูด การจาดี มี
ความอ่อนหวาน ไพเราะเสนาะหู มีความน่าเช่ือฟัง น่านับถือ ๓) การมีอัตถจริยา หมายถึง การมุ่งฝึก
ตน บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และสุดท้าย ๔) สมานัตตา หมายถึง การวางตัวให้กลมกลืน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนอื่น ร่วมสุขร่วมทุกข์ วางตนเหมาะสม และไม่ถือเนื้อถือตัว๑๔๖ 

 
 
 

                                                             
๑๔๓สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร, เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๖สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๕ 

 

๔.๒.๕ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และการพัฒนา 
การพัฒนาภาวะผู้น าด้านการฝึกอบรม  พบว่า  
๑. ด้านการฝึกอบรมซึ่งเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพการท างาน

ปัจจุบัน  หากพิจารณาการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้วิธีการฝึกอบรมแล้ว  ถือเป็นการจัดเตรียมความรู้ 
ทักษะท่ีจ าเป็นให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน และเป็นความพยามในการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีดีให้
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานกับพระสังฆาธิการ โดยการเน้นด้านพุทธิพิสัยซึ่งเป็นการเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อสาระ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ส่วนการเน้นด้านจิตพิสัย
หรือสมาธิถือเป็นการมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม 
และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ และการมุ่งเน้นด้านทักษะพิสัยเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติ  ๑๔๗ 

๒. จากสภาพท่ัวไปของการฝึกอบรมทักษะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรในตัวพระสังฆาธิ
การ วิธีการฝึกอบรมจึงถือเป็นการจัดกิจกรรมท่ีจะเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของภาวะ
ผู้น าให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และเสริมประสบการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมท้ังกิจกรรมการฝึกอบรมยังถือเป็นการปรับเปล่ียนทัศนคติหรือมุมมองท่ีดีให้เกิดขึ้น
ต่อหน้าท่ี ต่อองค์กร ซึ่งอาจจะสะท้อนออกมาจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น ๑๔๘ 

๓. ท้ังนี้จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยการฝึกอบรมภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการปฏิบัติงานนั้นจะส่งผลและเอื้ออ านวย
ประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงาน เป็นต้นว่า หากบุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาอยู่เสมอ จะส่งผลให้มีการพัฒนาเรื่องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมการท างาน หรือแม้แต่วิธีการ
ท างาน  โดยผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมจะมีการส ารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา  
และคอยตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่ามีจุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใด ๑๔๙ 

๔. พร้อมกันนั้นก็จะมีความพยายามท่ีจะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่อง
ของตนให้ดีขึ้น เช่น ถ้าไม่เก่งเรื่องระเบียบ ข้อบังคับซึ่งจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการท างาน เขาเหล่านั้นก็
จะขวนขวายหาโอกาสท่ีจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจท่ีกระจ่างชัดยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นผู้ท่ี
ผ่านการฝึกอบรมยังจะเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการท างานแบบเดิม ๆ โดยจะ
กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีความพยายามท่ีจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการท างานของ
ตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ๑๕๐  

๕. การฝึกอบรมภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านความมุ่งมั่นต้ังใจ โครงการฝึกอบรม
นั้นจะส่งผล และเอื้ออ านวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงาน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
ทัศนคติหรือมุมมองท่ีมีต่อองค์กรรวมถึงระบบการบริหารจัดการ  แม้กระท่ังมุมมองในเรื่อง
ความสัมพันธ์ในท่ีท างานก็จะเกิดภาพในเชิงบวกหรือภาพในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น  ท้ังนี้จะส่งผลช่วย

                                                             
๑๔๗สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ, รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๘สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๔๙สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๖ 

 

ให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่ิงท่ี
ส าคัญอีกประการหนึ่งหากบุคลากรผ่านการฝึกอบรมและมีแนวคิดทัศนคติหรือมุมมองท่ีเป็นบวกมาก
ขึ้นแล้ว  เขาเหล่านั้นก็จะเกิดความรัก ความหวงแหนในหน้าท่ี ในองค์กร และจะมีความสุขกับงานท่ี
ท า  

๖. ท าให้เกิดความคิดท่ีสร้างสรรค์และพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานท่ี
ท าอยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะเท่านั้นส าหรับผู้ท่ีมีสมาธิต้ังมั่นและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร  ผลท่ี
ติดตามมาก็คือบุคคลเหล่านั้นจะมีความกระตือรือร้นและมีความต่ืนตัวที่จะแสวงความรู้ใหม่ ๆ พร้อม
ท้ังมีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ประสบผลส าเร็จ๑๕๑   

๗. ส่วนใหญ่คนท่ีมีความกระตือรือร้นจะเป็นคนท่ีชอบลองผิดลองถูก มาท างานก่อนเวลา
เสมอเพื่อหาโอกาสค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้เพิ่มเติม และจะพยายามท่ีจะให้งานเสร็จก่อนหรือตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด ซึ่งแตกต่างจากคนท่ีขาดความกระตือรือร้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีไม่อยากให้
วันท างานมาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จส้ินสัปดาห์การท างาน ท างานเฉ่ือย ไม่สนใจรับฟังข้อมูล
ข่าวสารใด ๆ ขอเพียงให้งานของตนเองเสร็จเท่านั้นเพื่อท่ีจะได้กลับบ้านหรือไปท่ีไหน ๆ ตามท่ีใจ
ปรารถนา ๑๕๒ 

๘. การฝึกอบรมภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการจัดการความรู้การฝึกอบรมนั้น
ถือเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการพัฒนาบุคลากรและน าไปสู่การปรับปรุงระบบการบริหาร และเกิด
การพัฒนาในเรื่องการจัดการองค์ความรู้ท่ีจะส่งต่อแบบรุ่นต่อรุ่น พร้อมท้ังมีระบบการบริหารจัดการ
และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  ฉะนั้นหากมีบุคลากรใหม่เข้ามาหรือมีหน่วยงานจากภายนอก
ต้องการจะศึกษาเรียนรู้  บุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ก็จะสามารถอธิบายหรือส่งผ่านองค์ความรู้ท่ีมีไปยัง
บุคคลต่าง ๆ นั้นด้วยความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง   

๙. นอกจากนั้นองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นยังสามารถท่ีจะแยกแยะให้ทุกคน ทุกฝ่ายทราบว่า
หากเกิดกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ทุกคนในองค์กรจะรู้ว่าควรจะท าอะไรก่อนและหลัง   รวมถึงสามารถ
จัดสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาถือเป็นระบบการบริหารจัดการ
ให้เกิดการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานอีกทางหนึ่งด้วย ๑๕๓ 
 ๑๐. ส าหรับด้านสมาธินั้นถือเป็นการพัฒนาหรือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรัก
องค์กร รักหน้าท่ี รักผู้ร่วมงาน ตลอดจนรักประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็
จะเกิดความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ความสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย และมีความพยายามท่ีจะมุ่งไปสู่ ความส าเร็จและความ
ภาคภูมิใจ สุดท้ายด้านปัญญาหรือการพัฒนาองค์ความรู้นั้น๑๕๔   

                                                             
๑๕๑สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร,เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๓สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๔สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๗ 

 

 ๑๑. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงในจุดท่ีด้อยและ
เสริมความเข้มแข็งในจุดท่ีเด่น พร้อมกันนั้นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการจัดการท่ีเป็นระบบก็จะช่วยใน
การเน้นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานท่ีมีคุณภาพจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร โดยท่ีไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ท าให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต๑๕๕ 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้านการศึกษา พบว่า  
๑. ในตัวพระสังฆาธิการมีการส่งเสริมให้บุคลากรในตัวพระสังฆาธิการได้มีการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แต่ปัญหาท่ีผ่านมาพบว่าผู้ท่ีให้ความสนใจส่วน
ใหญ่จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริหาร (นายกและคณะ) และกลุ่มสมาชิกสภาตัวพระสังฆาธิการท่ีมักใช้สิทธิ
ในส่วนนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้  ในขณะท่ีผู้ปฏิบัติงาน (กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี) มีเพียงบางส่วน
เท่านั้นท่ีให้ความสนใจท่ีไปศึกษาต่อเพื่อเปล่ียนสายงานหรือเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเล่ือนระดับข้ึน
ไปรับหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีสูงกว่าท่ีเป็นอยู่  อย่างไรก็ตามในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระ
สังฆาธิการ๑๕๖   

๒. ขณะนี้ทางคณะสงฆ์ได้มีนโยบายท่ีจะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสังฆาธิการตัว
พระสังฆาธิการให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น และเพิ่มจ านวนในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น
ตามอัตราส่วนของข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  ท้ังนี้ได้สนับสนุนให้ศึกษาในระดับท่ีสูงยิ่งขึ้นตามจังหวะและ
โอกาสหรือตามกรอบโครงสร้างบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นโยบายพัฒนาพระสังฆาธิการระดับ
หัวหน้างานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑๕๗ 

๓. กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการ ถือเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส าคัญท่ีจะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาท้ังในเรื่องความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการท างานเพื่อให้
ภาวะผู้น าท่ีมีอยู่ในตัวพระสังฆาธิการมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาถือเป็น
รูปแบบการพัฒนาท่ีมาจากการวางแผนอย่างเป็นระบบและจัดท าขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ  ถือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินขององค์การโดยใช้วิธีการจัดการศึกษามาเสริมสร้างและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการท างานของบุคคลากร และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บุคลากรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  
ความสามรถ  มีทักษะท่ีถูกต้องและมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น รวมท้ังมีทัศนคติ ท่ีดี
ต่อหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบท่ีสูงขึ้น ขณะเดียวกันผู้ท่ีได้รับการศึกษาก็จะมีการพัฒนาในเรื่อง
ต่อไปนี้ ดังนี้๑๕๘ 

                                                             
๑๕๕สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๗สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๕๘สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๘ 

 

๕. การให้การศึกษาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการปฏิบัติงานการให้การศึกษา
เพิ่มเติมให้กับบุคลากรถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ท้ังนี้จากเดิมบุคลากรอาจจะมีเพียงความรู้
พื้นฐานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติท่ัวไป๑๕๙ 

๖. หากได้รับการศึกษาเพิ่มเติมก็จะเป็นการปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีส่งผลต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทักษะในการท างานให้ดีขึ้น   หรือแม้แต่วิธีการท างานหากบุคลากรได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติมก็จะมีวิธีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานเปล่ียนไปจากเดิม ท้ังนี้
อาจจะมีการส ารวจและประเมินวิธีการท างานของตนเองอยู่ตลอดเวลา  ท้ังนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจุด
แข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น  ๑๖๐ 

๗. นอกจากนั้นผู้ท่ีผ่านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นยังจะเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ยึดติดกับวิธีการ
หรือขั้นตอนการท างานแบบเดิม ๆ โดยจะกลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีความพยายามท่ีจะหาเทคนิคและ
แนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการท างานของตนเองให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ  พร้อม
กันนั้นก็จะเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นไปรับต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้นไปในอนาคตด้วย ๑๖๑ 

๘. การให้การศึกษาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านความมุ่งมั่นต้ังใจการให้การศึกษา
เพิ่มเติมให้กับบุคลากรนอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นแล้ว  การศึกษาเล่าเรียนในระดับท่ี
สูงขึ้นยังเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ของบุคลากรให้กว้างขึ้นและมีสายตาท่ียาวไกลขึ้นด้วย๑๖๒  

๙. การมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ท่ีเพิ่มมากขึ้นนั้นยังส่งผลไปยังแนวคิด มุมมองในการ
ท างาน และสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีความสุขุม ลุ่มลึก และสลับซับซ้อนมากขึ้น   
ซึ่งการพัฒนาความคิดท่ีสุขุมลุ่มลึกยิ่งขึ้น และมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นถือเป็นกระบวนการท างานท่ี
ต้องมีหรืออาศัยสมาธิที่อยู่ในขั้นที่สูงกว่าบุคคลหรือบุคลากรท่ัวไป๑๖๓ 

๑๐. การพัฒนาภาวะผู้น าในการให้การศึกษาจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานท่ี
ไม่ได้มองแค่ประสิทธิภาพการท างานท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรเท่านั้น  หากแต่การให้การศึกษายัง
สามารถพัฒนาคุณภาพแห่งการท างานเกิดขึ้นได้ด้วย ท้ังนี้โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานหลักท่ีมาจากการมี
สมาธิหรือความมุ่งมั่นต้ังใจในขั้นท่ีสูง ท้ังในกระบวนการคิด กระบวนการวางแผน กระบวนการ
ปฏิบัติการและอื่น ๆ ด้วย๑๖๔  

๑๑. การให้การศึกษาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการจัดการความรู้การให้
การศึกษาเพิ่มเติมให้กับบุคลากรถือเป็นโอกาสในการรับเอาองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะมาสนับสนุนองค์
ความรู้เดิมในองค์กรให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์หรือยุคสมัยมากขึ้น   พร้อม
                                                             

๑๕๙ สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

๑๖๐สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร,เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๑สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๒สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๓ สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๒๙ 

 

กันนั้นบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาท่ีสูงขึ้นยังจะเป็นก าลังส าคัญในการมาพัฒนาปรับปรุง
องค์ความรู้เดิมท่ียังมีข้อด้อยหรือข้อบกพร่องให้กลายเป็นองค์ความรู้ท่ีเข้มแข็งยิ่งขึ้น๑๖๕   

๑๒. องค์กรใดมีองค์ความรู้ท่ีเพียบพร้อม ทันต่อยุคและสถานการณ์ ยังถือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรท่ีทรงประสิทธิภาพด้วย ขณะเดียวกันการสนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรได้เข้าสู่ระบบการศึกษาท่ีสูงขึ้น  ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจทางอ้อมท่ีจะผลักดันให้บุคลากร
ท่ียังไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีความขยัน มุ่งมั่นในการท างาน  เพื่อท่ีจะได้มีโอกาสได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นในรุ่นต่อไป   

๑๓. ท้ังนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ท่ี Abraham 
Maslow มองว่า คนทุกคนย่อมต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องเชิดชูและประสบผลส าเร็จดังท่ีตนเอง
ปรารถนา  และการให้การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแก่บุคลากรของตัวพระสังฆาธิการก็ถือว่าเป็นอีก
แนวทางหนึ่งซึ่งสามารถตอบโจทย์ตามแนวคิดทฤษฎีของ Abraham Maslow ท้ังนี้ เพราะหาก
บุคลากรจะก้าวขึ้นไปสู่จุดหมายส่วนบุคคลในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีตนเองต้องการ  ซึ่งบุคลากรคนนั้น
จะต้องต้ังมั่นในสติหรือในสมาธิท่ีมากขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าพระสังฆาธิการในระนาบหรือในระดับเดียวกัน
ด้วย ๑๖๖ 

การพัฒนาภาวะผู้น าด้านการพัฒนา พบว่า  
๑. ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดท่ีต้องมีการพัฒนาในตัวพระสังฆาธิการ คือ การท างานเป็นทีม ท้ังนี้

เพราะในตัวพระสังฆาธิการต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมีระบบการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหาร  ถ้า
มองในเชิงการบริหารหรือการพัฒนาบุคคลแน่นอนในทางการเมืองย่อมมีระบบอุปถัมภ์เข้ามา
เกี่ยวข้อง  และเมื่อเกิดระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นท่ีใดการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายก็จะติดตามมา ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป๑๖๗    

๒. การพัฒนาตนเองนั้นบุคลากรในตัวพระสังฆาธิการนั้นจะมีการพัฒนาตนเองอยู่ ๒ 
รูปแบบ  กล่าวคือ รูปแบบแรก จะเป็นวิธีการพัฒนาตนเองด้วยการลองผิดลองถูกเพื่อการสร้างสรรค์
พัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจท่ีมาจากการอยากเอาชนะอุปสรรค
ปัญหาท่ีพบในขณะปฏิบัติงาน  ในขณะอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองด้วยผลจากการ
ฝึกอบรมหรือจากการศึกษาเรียนรู้  ในรูปแบบนี้วิธีการในการพัฒนาจะเกิดขึ้นเป็นระบบ มีรูปแบบ 
และมีองค์ความรู้ ท่ี เป็นหลักการ ทฤษฎีมารองรับ ประกอบกับในขณะท่ีมีการพัฒนาจะเกิด
กระบวนการพูด คิด ถาม ฟังและอื่น ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วย ท้ังนี้การพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระ
สังฆาธิการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๒ จากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจัยพบการพัฒนาเกิดขึ้นในเรื่อง
ต่อไปนี้๑๖๘ 

                                                             
๑๖๕สัมภาษณ์  เจ้าอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร,เจ้าคณะต าบลท่าบุญมี,  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๖ สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๗สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๖๘สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๓๐ 

 

๓. การพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรทุกคนและทุกระดับในตัวพระสังฆาธิการนั้น ส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาตนเองเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร รวมท้ังเป็นไปตามบทบาท อ านาจ หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบท่ีตนมี  ท้ังนี้ในการพัฒนานั้นส่วนหนึ่งหากบุคลากรไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
หรือการศึกษาหาความรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นไป๑๖๙    

๔. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรยังคงเป็นไปในลักษณะลองผิดลองถูกเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ก็ด้วยเจตนารมท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการท างานของตนเองให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   ขณะท่ีหลายคนจะอาศัยเพียงค าแนะน าจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์หรือผู้ท่ีมีความ
เช่ียวชาญคอยช้ีแนะ   

๕. ขณะเดียวกันยังมีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งท่ีต้องการจะพัฒนาตนเองแต่ไม่กล้าท่ีจะไปขอ
ความรู้จากคนรอบข้าง  แต่ก็ได้อาศัยการศึกษาเรียนรู้จากการคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ท่ีมีความรู้ 
หรือ มีความเช่ียวชาญ  จากนั้นก็จะน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน๑๗๐   
 ๖. ส าหรับบุคลากรท่ีผ่านท้ังการฝึกอบรม ผ่านท้ังการศึกษาเรียนรู้ในขึ้นท่ีสูงขึ้น วิธีการ
พัฒนาตนเองของกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นไปค่อนข้างมีระบบ มีแบบแผน และอ้างอิงตามหลักวิชาการ   
ท้ังนี้จะส่งผลไปสู่การปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต้ังแต่กระบวนการคิด การวางแผน การ
ปฏิบัติ และยังมีระบบติดตามประเมินผลเกิดขึ้นด้วย๑๗๑    
 ๗. การปฏิบัติในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะส่งผลให้เกิดระบบการจัดการองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเกิดเป็นผลพลอยได้ติดตามา   ไม่เฉพาะเท่านั้นในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบในด้าน
การปฏิบัติงานยังถือเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีจะก้าวขึ้นรับต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงกว่าท่ีเป็นอยู่   
ในตัวพระสังฆาธิการเช่นกันหากพระสังฆาธิการหรือบุคคลกรคนใด๑๗๒  มีระบบการพัฒนาตนเองดัง
ท่ีว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับต าแหน่งหน้าท่ีท่ีดีขึ้น   ยกเว้นกรณีท่ีบุคคลคน
นั้นอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองซึ่งถือว่ายากมากท่ีคนดีมีความสามารถจะฝ่าฟันหรือสอดแทรกขึ้น
ไปรับต าแหน่งดังท่ีกล่าวมา  

สรุปได้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านความมุ่งมั่นต้ังใจหากเกิดการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรในตัวพระสังฆาธิการ ผลท่ีจะเกิดขึ้นหรือประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การ
หรือหน่วยงาน ก็คือ บุคลากรการจะเกิดการพัฒนาทัศนคติหรือแนวคิดมุมมองท่ีมีระบบการบริหาร
จัดการขององค์กรเป็นไปในทิศทางบวกหรือทิศทางแห่งการสร้างสรรค์มากขึ้น  แม้กระท่ังแง่คิด
มุมมองในเรื่องความสัมพันธ์ในท่ีท างานหรือกับเพื่อนร่วมงานก็จะเกิดภาพในเชิงบวกหรือภาพในเชิง
สร้างสรรค์มากขึ้นเช่นกัน  ท้ังนี้ผลท่ีเกิดขึ้นจะช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมีเอกภาพ   ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งหากบุคลากรผ่านการฝึกอบรม
หรือได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ก็ถือได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองมากขึ้น  

                                                             
๑๖๙สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗๐สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗๑สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗๒สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

, ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๓๑ 

 

วิสัยทัศน์ในการด าเนินงานแลการอยู่ร่วมในสังคมตัวพระสังฆาธิการก็จะกว้างและยาวไกลมากขึ้นตาม
ไปด้วย  และเมื่อแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง หรือวิสัยทัศน์ท่ียาวไกลขึ้นแล้ว  เขาเหล่านั้นก็จะเกิดความ
รัก ความหวงแหนในหน้าท่ี ในองค์กร และจะมีความสุขกับงานท่ีท า ซึ่งจะท าให้เกิดความคิดท่ี
สร้างสรรค์และพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานท่ีท าอยู่ตลอดเวลา  ท้ังนี้เพื่อยกระดับ
ตนเองให้ถึงพร้อมในบทบาทหน้าท่ีหรือต าแหน่งท่ีสูงกว่าในโอกาสต่อไป ไม่เฉพาะเท่านั้นส าหรับผู้ท่ีมี
สมาธิต้ังมั่นและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร  ผลท่ี ติดตามมาก็คือบุคคลเหล่านั้นจะมีความ
กระตือรือร้นและมีความต่ืนตัวซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความ
พร้อมท่ีจะแสวงความรู้ใหม่ ๆ พร้อมท้ังมีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ประสบผลส าเร็จ 

การพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการจัดการความรู้การถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญท่ีช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดขึ้นในทางอ้อม  เมื่อบุคคลพัฒนาตนเองก็จะน าไปสู่การพัฒนาใน
ภาพรวมอื่น ๆ ท้ังการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รวมถึงเกิดการพัฒนาในเรื่องการ
จัดการองค์ความรู้ท่ีจะส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่น  ฉะนั้นหากมีบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานหรืออาจจะมี
หน่วยงานจากภายนอกต้องการจะศึกษาเรียนรู้  บุคลากรท่ีมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในองค์กรนั้น ๆ 
ก็จะสามารถอธิบายหรือส่งผ่านองค์ความรู้ท่ีมีไปยังบุคคลต่าง ๆ นั้นด้วยความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
รวมถึงสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม  

 
๔.๓  น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี 

ในการวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปจากความคิดเห็นจากพระสังฆาธิการ เจ้าคณะปกครองผู้น าคณะสงฆ์ 
เจ้าอาวาส ในจังหวัดชลบุรี  ข้าราชการ นักวิชาการด้านการบริหารจัดการและด้านพระพุทธศาสนา 
จ านวน ๓๐ ท่าน และผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion)  โดยเป็นการ
สนทนาเชิง วิชาการจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวของกับภาวะผู้น าของเจ้า
อาวาส จ านวน ๑๒ รูปหรือคน  เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้คือ  ๑) ตรวจสอบผลการวิจัยร่วมกันของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) ยืนยันหรือแสดงความ คิดเห็นเพิ่มเติมตามผลการวิจัย ๓) ผลท่ีได้จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะน าไปปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการวิจัยถูกต้องสมบูรณ์
ต่อไป มีรายละเอียดท่ี ดังนี้  

๔.๓.๑ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี ในด้านการปกครอง  

เป็นภารกิจท่ีวัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครองด าเนินการสอดส่อง 
ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมายกฎ ข้อบังคับระเบียบค าส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผู้ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุก
ระดับ  นับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่ (หน)  นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุท าหน้าท่ีเป็นพระ



   ๑๓๒ 

 

กรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัด ในด้านการปกครองมีภาวะผู้น าในภารกิจดังต่อไปนี้ คือ 

๑. การปกครองคณะสงฆ์ในวัดผู้บริหารวัดใช้ พระธรรมวินัยแกนหลัก และให้หลัก
ธรรมาธิปไตย  (ร่วมกันปกครอง)  คือใช้หลักธรรมเป็นใหญ่ในการปกครอง และบูรณาการกับหลัก
ทุติยปาปณิกธรรม ๓ เป็นการปกครองคณะสงฆ์วัด๑๗๓ เพื่อจะได้มีเป้าหมายทิศทางแนวทางและความ
คิดเห็นเป็นทางเดียวกันในการปกครองของวัดของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีโดยคณะกรรมการวัดส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นแกนน าหรือผู้น าชุมชนเกือบท้ังนั้นโดยส่วนท่ีส าคัญก็คือ  การมีส่วนร่วมในการปกครอง
อันเป็นการปลูกฝังความสามัคคี  ท้ังฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพื่อจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของวัดในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีต่อไป๑๗๔  

๒. ภาวะผู้น าในการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีท่ีมีต่อประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ
ชุมชนบริเวณวัด หรือในส่วนท่ีมาร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กับวัด ให้ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการวัด
ดูแลปกครองกันเอง โดยมีคณะสงฆ์คอยแนะน าให้คาปรึกษา เพราะในบางเรื่องจะให้พระไปปกครอง
ชาวบ้านนั้นไม่เหมาะสมไม่ควร โดยเฉพาะในด้านการผลประโยชน์ต่าง ๆ และท่ีส าคัญผู้น าชุมชนหรือ
คณะกรรมการวัดนั้นก็เป็นคนของวัดอยู่แล้ว ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในการรับสนองงาน
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ของสมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม และเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ระดับต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประสานเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
และสนองงานเพื่อให้มีการตรวจเยี่ยมถวายความรู้ ในการบริหารกิจการของวัดและการปกครอง
ภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน เพื่อพัฒนาพระ
สังฆาธิการให้มีวุฒิ การศึกษาและทักษะในการบริหารจัดการวัดให้มากยิ่งขึ้น โด ยประสาน
มหาวิทยาลัยสงฆ์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม๑๗๕  

๓. ส่งเสริมให้วัดต่างๆ ร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงของวัด ชุมชน และ
พระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมต่างๆท่ีไม่ขัดกับหลักของพระพุทธศาสนาและสมณวิสัยเป็นส่ือเช่น
การออกเย่ียมประชาชนโดยรอบวัดการเป็นแกนน าในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ๑๗๖  

๔. การจัดท าระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรภายในวัดมีระเบียบ
ปฏิบัติกิจวัตรพระภิกษุสามเณร แต่ละวัดควรมีกฎระเบียบท่ีชัดเจนและเป็นรูปแบบเดียวกันเมื่อมีการ
กระท าผิดต้องมีการลงโทษอย่างจริงจัง โดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง๑๗๗ และมีระเบียบปฏิบัติของศิษย์วัด
และผู้อาศัยในวัดตลอดจนมีระเบียบปฏิบัติส าหรับบุคคลท่ีเข้ามาร่วมหรือจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัด 
อาทิเช่น กฎระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ของวัดในปัจจุบัน มีดังนี้ 

๕. ภิกษุสามเณรต้องเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนภาคปริยัติธรรมทุกรูปท่ีเป็นนวกะ (พระ
ใหม่-เณรใหม่)  ภิกษุสามเณรจะรับเพื่อนสหธรรมิกใดๆเข้ามาอยู่ในวัดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
เสียก่อน ภิกษุสามเณรต้องให้ความเคารพกันตามล าดับอาวุโส ภิกษุสามเณรต้องให้การดูแลอบรมแก่

                                                             
๑๗๓สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗๔สัมภาษณ์  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล,  จ้าคณะอ าเภอบ่อทอง,  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร  , เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๗๖สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.   
๑๗๗สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ, รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.   



   ๑๓๓ 

 

ศิษย์ของตนพร้อมท้ังการว่ากล่าว ตักเตือนและเมื่อท าผิดต้องลงโทษตามสมควรแก่ความผิดนั้น ภิกษุ
ต้องแสดงเทศนาบัติโดยสม่ าเสมอ ภิกษุต้องศึกษาเรียนรู้การพินทุผ้า อธิษฐานผ้า เสียสละผ้า และ
รักษาผ้าครองภิกษุสามเณรต้องศึกษาและปฏิบัติกายวาจา ตามเสขิยวัตรโดยเคร่งครัด ภิกษุสามเณร
ต้องให้ความสะดวกแก่ผู้มาบ าเพ็ญการกุศลภายในวัดโดยท่ัว ภิกษุสามเณรต้องต้อนรับปราศรัยแก่ผู้มา
ติดต่อกิจการใด ๆ ในวัดด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดีตามสมควรแก่สมณสารูปและภิกษุสามเณรต้องรักษา
ความสงบ ไม่พึงก่อความร าคาญใด ๆแก่เพื่อนสหธรรมิกด้วยกันโดยเด็ดขาด๑๗๘   

๖. เป็นผู้ทรงศีล ทรงธรรม มีกุศโลบายในการบริหารจัดการงานหรือจัดการวัด และการ
ปกครองภิกษุสามเณร ลูกวัดให้อยู่ในพระธรรมวินัยได้ดี  มีความเสียสละดูแลพระภิกษุสามเณรอย่าง
ใกล้ชิด๑๗๙ 

๗. การบริหารงานของเจ้าอาวาสควรมีการกระจายอ านาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ
ผู้บริหารวัดมีการมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ี ตามภาระงาน เป็นการกระจายอ านาจ
ตามล าดับความรับผิดชอบไปสู่บุคลากรเป้าหมาย โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล (Good  governance)  
ได้แก่ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  หลัก
ความคุ้มค่าความรับผิดชอบร่วมกันส่งเสริมให้ฝ่ายสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ท้ังฝ่ายวั ดและ
บ้านเมือง๑๘๐  

๘. การวางแผนการบริหารจัดการวัดและคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบ เจ้าอาวาสได้มีการ
มอบหมายหน้าท่ีบุคลากรภายในวัดตามความรู้ความสามารถจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร
และบุคลากรภายในวัดจัดท าประวัติวัดไว้เป็นหลักฐานจัดท าสมุดเยี่ยม การพัฒนาและสวัสดิการ มี
การประชุมอบรมพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พระภิกษุ
สามเณรและบุคลากรภายในวัด มีการประชุมคณะกรรมการวัดสม่ าเสมอ มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและโครงการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง และแต่ละวัดมีคัดสรรบุคคลท่ีจะมาบวชอย่าง
เคร่งครัด๑๘๑ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านการ
ปกครอง สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๔ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

                                                             
๑๗๘สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
๑๗๙สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
๑๘๐สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม, เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา,  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ นางวชิรา  น่วมเจริญ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๑๗ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๔ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 

ด้านการปกครอง 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านการปกครอง พระสังฆาธิการเป็น

ผู้น าการจัดท าระเบียบปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการ
วางระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันตามพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองและกฎหมาย
คณะ สงฆ์แล้วส่ิงท่ีส าคัญท่ีพึงตระหนัก คือความเจริญมั่นคงของวัด การพัฒนาวัดให้มีศักยภาพท่ี
เอื้ออ านวย คุณประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนและสังคมซึ่งส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกลไกการ
บริหาร จัดการวัดอย่างมีระบบระเบียบและต้องกระท าอย่างต่อเนื่องก็ย่อมส่งผลดีในการพัฒนา
ศักยภาพของ วัดและคณะสงฆ์อย่างเหมาะสมดีงามยิ่ง   

๔.๓.๒  พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี ด้านการศาสนศึกษา พบว่า 

๑. การพัฒนาภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีแห่งการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา
เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรม  และบาลี  นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรม
ค าส่ังสอนแล้ว  ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาไว้อีกด้วย  โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี  
เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว  ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก  ถ้าขาด
ความรู้ เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว  พ ระพุทธศาสนาก็จะ ต้องเส่ือม สูญ ไปด้วย ๑๘๒ ด้วยเหตุนี้
                                                             

๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์,  เจ้าคณะต าบลเกษตรสุวรรณจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐. 

พุทธวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการ
บริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชลบุรี  
ด้านการปกครอง 

เป็นผู้น าการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์จังหวัดชลบุรี การวาง
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันตามพระธรรมวินัยโดย
สามัคคีธรรม 

เป็น ผู้น าการปกครองตน คน งานคณะสงฆ์  ด้วยความ
ยุติธรรมไม่มีอคติ ยึดหลักพระธรรมวินัยกฎเกณฑ์กติกาท่ีเป็น
ธรรม 

เป็นผู้น าท่ีมุ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เป็นหลักด้วย
ความเป็นธรรมและยุติธรรม 

การบริหารเป็นการกระจายอ านาจท้ังภายในคณะสงฆ์นอก
คณะสงฆ์โดยผู้น าผู้ปกครองคณะสงฆ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เรียนรู้งานก่อนแล้วจึงน าไปสอนงานผู้อื่น 



   ๑๓๕ 

 

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกต้ังแต่โบราณมา จึงทรงท าการท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียน
พระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุสามเณร ท่ีเรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดรพระราชทาน
ราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ในด้านการศาสนศึกษามีภาวะผู้น าในภารกิจ สามารถสรุปได้ต่อไปนี้คือพระสังฆาธิการในคณะ
สงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการถวายการอุปถัมภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
บาลี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาด้ังเดิมของคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ๑๘๓  

๒. ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีท่ีสูงกว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต้ังแต่ ป.ธ. ๔ขึ้นไป)  ให้มีความหมายในระดับช้ัน
ต่างๆ จัดให้มีรูปแบบและวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยให้ผู้จบการศึกษาประโยคป .ธ. ๔-๙ มีวิทย
ฐานะเป็นปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งจะต้องศึกษาวิชาสามัญท่ีจ าเป็นควบคู่กันไป เน้นการศึกษา
ตามอัธยาศัยในการศึกษาประโยคบาลี ส่วนวิชาสามัญจะประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมด าเนินการจัดท าหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมท้ังนี้ จะต้องไม่กระทบต่อระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีแบบเดิมของคณะสงฆ์ การจัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบให้ครบทุก
เขตการศึกษา และขยายผลไปยังจังหวัดทุกจังหวัด กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
โดยให้มีแผนด าเนินการท่ีชัดเจน  

๓. จัดระบบเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น  ปัญหาการขาดแคลนครูสอนและ
บุคลากร ปัญหาการขาดอุปกรณ์การสอนปัญหาเรื่องสวัสดิการของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน เป็นต้น มีการจัดท ามาตรการในการส่งเสริมการศึกษา พระปริยัติธรรมทุกแผนกในคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรีโดยให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ท่ีมี
ความรู้ความสามารถเข้าไปแนะแนวการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกแผนกโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก  คือ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี๖และมัธยมศึกษาปีท่ี๓เพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ให้
มากยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้วัดและสถานศึกษาในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีจัดให้มีการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

๔. สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในเข้าสอบธรรมศึกษา รวมท้ังให้มีระบบการยก
ย่องเชิดชูเกียรติท่ีเหมาะสมท้ังแก่ผู้เข้าสอบ สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ 
การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆแก่
พุทธศาสนิกชน ทุกระดับวัย  เน้นการศึกษาเพื่ อน าไป สู่การปฏิบั ติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ให้ระบบการศึกษาเป็นระบบท่ีมีความหมายต่อการด าเนินชีวิต จัดให้มีระบบส่งเสริม
ยกย่องเชิดชูท่ีเหมาะสม การจัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด 
การจัดห้องสมุดทางพระพุทธศาสนาในวัด๑๘๔  

๕. การส่งเสริมการศาสนศึกษา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้ศิษย์วัดได้รับ
                                                             

 
๑๘๔สัมภาษณ์ พระปลัดปฐม  กิตฺติภทฺโท,เจ้าคณะต าบลหนองเสือช้าง  จังหวัดชลบุรี,  ๗ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐. 



   ๑๓๖ 

 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีการศึกษาดูงาน เช่น วัดท่ีมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็น
แรงจูงใจ ควรจัดหาทุนการศึกษาไว้อย่างเพียงพอกับจ านวนพระภิกษุสามเณรท่ีก าลังศึกษาเล่าเรียน
และการประสานกับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนหนังสือต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับปริญญาตรี ตลอดจนควรจัดต้ังกองทุนเรียนดีแต่ยากจน๑๘๕ 

๖. หลักพุทธธรรมท่ีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีน ามาใช้ในการ
บริหารงานเพื่อเกิดความพัฒนางานด้านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์  ใช้หลักปาปณิสธรรม ๓ จากท่ี
กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น  ได้แสดงให้เห็นว่าผู้น าตามหลักพุทธธรรมได้อาศัย  “ธรรม”  เป็นหลักการ
ส าคัญในการบริหารจัดการกิจการงานด้านศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย  โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขและการพัฒนาแก่หมู่คณะสงฆ์ มวลชนสังคมและ
ประเทศชาติอย่างมั่นคง 

จากการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
ด้านการศาสนศึกษา สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๕ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕ พุทธวิธีการพัฒนา ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 
ด้านการศาสนศึกษา 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

                                                             
๑๘๕สัมภาษณ์  พระครูวิมลจริยาลังการ,  เจ้าคณะต าบลหนองปรือเขต ๑, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการเพื่อการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศาสนศึกษา 

เป็นผู้น าจัดระบบการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้ังแต่ก าหนด
นโยบาย  วางแผน  สร้างแรงจูงใจ
แก่บุคลากร 

เป็น ผู้น าจัดอบรม  วางแนวทาง
ปฏิบัติส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็น
ระบบแบบแผนท่ัวถึงเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน 
เป็นผู้น าจัดต้ังกองทุนการศึกษาแก่
ภิกษุสามเณร  ผู้ศึกษานักธรรม-บาลิ
อย่างต่อเนื่อง 

เป็นผู้น าในฟื้นฟูให้ความส าคัญใน
ภาษาบาลี  เพื่อรักษาพระศาสนา
เป็นครูเป็นแบบอย่างท่ีดี 



   ๑๓๗ 

 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในด้านการศาสนศึกษาเป็นรากฐาน
ท่ีส าคัญยิ่งในการบริหารการพระพุทธศาสนา โดยเป็นผู้น าต้องจัดระบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้ังแต่ก าหนดนโยบายวางแผน สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร มีการจัดการศึกษาให้กับ
พระภิกษุสามเณร  หรือการสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุรวมท้ังการส่งเสริมทุกทางท่ีจะท าให้ภิกษุ
สงฆ์สามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการต่าง ๆ ทุก ๆวิธี เป็นผู้น าจัดระบบการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ก าหนดนโยบาย วางแผน สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร จัด
อบรม วางแนวทางปฏิบัติส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นระบบแบบแผนท่ัวถึงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ต้ังแต่
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยการ ศาสนศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ภิกษุสงฆ์สามเณรท่ีบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาท้ังในระยะส้ัน ระยะยาว เพราะอย่างน้อยท่ีสุดควร
ได้เรียนรู้พอเป็นแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตภายใต้หลักพุทธธรรมได้อย่างมีความสุข 
 

๔.๓.๓ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา 

๑. ภาวะผู้น าในการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีได้ด าเนินภารกิจในการ
ประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธี ท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้แก่ การเทศนา
การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ ท้ังในวัดและนอกวัด 

๒. การบรรยายธรรมท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยส่ือต่างๆ เช่น หนังสือ 
หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ีวัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมุ่งเน้นสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนาเช่นการจัดงานเทศน์มหาชาติ การจัดงานใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การจัดงานในวันท่ีก าหนดเป็นวันส าคัญของไทย  (วันขึ้นปีใหม่ วัน
สงกรานต์ เป็นต้น)๑๘๖  

๓. คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัด
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์)  การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีการจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ)  การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ๑๘๗ 

๔. นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมท่ีคณะสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดให้ด าเนินการในรูปแบบ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)  การอบรมจริยธรรมนักเรียน
ข้าราชการ และประชาชนมีการอบรมครูจริยศึกษา การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม มีการส่งเสริม
หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เช่น โครงการอุทยานการศึกษาในวัดโครงการสวนสมุนไพรในวัด 
โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬาโครงการวัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นต้น 

                                                             
๑๘๖สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ,  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๘๗สัมภาษณ์  พระครูอรรถกิจวิมล, เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง,  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๓๘ 

 

๕. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  ในด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีภาวะผู้น าในภารกิจ สามารถสรุปได้ต่อไปนี้ คือพระสังฆาธิการคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรีมีการส่งเสริมและสนับสนุนพระธรรมทูตท่ีปฏิบัติศาสนกิจในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้วย
วิธีการและรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการ
ฝึกอบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงานรวมท้ังให้มีการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการ
ประเมินผลเป็นระยะ เพื่อการพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๑๘๘ 

๖. การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ท้ังภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
โดยเน้นการน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นนิสัย มีการส่งเสริมให้วัดใน
คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีท่ีมีความพร้อมและสามารถจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้นอย่างน้อย๑
ต าบลต่อ๑ส านัก โดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้สามารถน าหลักธรรมไปอบรม
ประชาชน เน้นการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ท้ังโดยผู้สอนและผู้ศึกษา ๑๘๙ 

๗. ส่งเสริมให้บุคลากรคณะสงฆ์ในภาค๑๕และพุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญณสังเวชนีย
สถาน แสะสถานท่ีส าคัญของพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีกฎหมายคุ้มครองและอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมเพื่อซึมซับความรู้ความเข้าใจในดินแดนมาตุภูมิของพระพุทธศาสนา๑๙๐ 

๘. พระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรีให้การสนับสนุนด้านเอกสาร ต าราส่ิงพิมพ์อื่นๆ 
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีมาประกอบการด าเนินงานให้เหมาะสม เช่น วีซีดี โปรแกรมส าเร็จรูป  
เพื่อน ามาประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนา เกมธรรมะ เป็นต้น พร้อมท้ังยังเพิ่มการจัดท าหรือ
สนับสนุนให้มีเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักธรรม เป็นต้นท้ังภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑๙๑ 

๙. มีการเช่ือมโยงระหว่างเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรีในการจัดให้มีระบบถวายความสะดวกสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมเช่นการเสนอผลงานเพื่อประกาศเกียรติคุณการตรวจเย่ียมของ
คณะสงฆ์ผู้น าระดับสูง ฯลฯและการสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไป
ใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาตน ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มี
ความสมานฉันท์เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ๑๙๒ 

๑๐ . พ ระ สังฆ าธิการ จังหวัด ชลบุ รี ให้ ก าร ส่ง เสริม และสนั บสนุน การเผยแ ผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ และด าเนินการเพื่อให้

                                                             
๑๘๘ สัมภาษณ์  พันเอกวัฒนพงษ์ มะหิพันธ์ , หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี , ๒๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๘๙สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙๐สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙๑ สัมภาษณ์  พระครูวิบูลปริยัติกิจ,  เจ้าคณะอ าเภอศรีราชา, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙๒สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๓๙ 

 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก การในพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้
รอบด้าน ท้ังทางโลกและทางธรรมเพื่ อ ท่ี ได้มีความรอบรู้มีคว ามเข้าใจในการหน้าท่ี เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างถูกดีงามต่อตนเองและบวรพระพุทธศาสนา มีการภาวะผู้น าในการประสาน
ร่วมมือสร้างเครือข่ายกับวัดและคณะสงฆ์ ตลอดจนส านักงานพระพุทธศาสนาให้มีนโยบายให้
พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันหยุด เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมของครอบครัวเป็นการเสริมสร้ างความ
สัมพันธภาพอันดีงามของครอบครัวและสังคมชาวพุทธ๑๙๓  

๑๑. การพัฒนาให้พระสงฆ์ต้ังมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน
พระสงฆ์ต้องจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ และมีหน่วยงานต้องมีการบริการ
พระสงฆ์เวลาออกไปเผยแผ่ศาสนาและการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น๑๙๔ เช่น การ
ท าบุญตักบาตร การแสดงธรรมเทศนา  การจัดปฏิบัติธรรม การเวียนเทียน  

๑๒. การจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นผู้น าและ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์๑๙๕ เช่น การท าบุญตักบาตร  
การแสดงธรรมเทศนา การจัดปฏิบัติธรรม  การเวียนเทียน การจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ เป็นผู้น าและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญตามประเพณี ท้องถิ่น เช่น ท าบุญ
ตักบาตร การแสดงธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  

๑๓. พระสังฆาธฺการจังหวัดชลบุรี มีการน าส่งเสริมให้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ท่ีเกี่ยวข้องกับกับวันส าคัญทางประเพณี ท้องถิ่น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของ
ชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป๑๙๖  การพัฒนาให้วัดและคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี มีการท าหน้าท่ีอบรม
ส่งเสริมศีลธรรมของพระภิกษุสามเณร  เช่น  ในโรงเรียน  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  หรือ
ประชาชนตามหมู่บ้ าน ต่าง ๆ  เพิ่ มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวัดท าหน้าท่ี เผยแผ่
พระพุทธศาสนา  เช่น  เป็นพระธรรมทูต  พระวิปัสสนาจารย์พระจริยานิเทศน์  เป็นต้น   

๑๔. การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดและคณะสงฆ์ควรมีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารทาง
พระพุทธศาสนา  เช่น  วิทยุชุมชน  การแจกหนังสือธรรมะ  ซีดีธรรมะ  หอกระจายข่าว  เป็นต้น  มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้ภายในวัดมีมุมการเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา  เช่น  มุมหนังสือ  ห้องสมุด  
และป้ายพุทธศาสนสุภาษิต  เป็นต้น  การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมแก่เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป  เช่น  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  บวชเนกขัมมจา
ริณี  ค่ายคุณธรรม  ฯลฯ   

๑๕. การปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญของใน
แต่ละวัดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา

                                                             
๑๙๓สัมภาษณ์  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล,  จ้าคณะอ าเภอบ่อทอง,  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙๔สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ, รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  
๑๙๕สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙๖สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ  ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐.  



   ๑๔๐ 

 

ทางระบบอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีทุกประเภทสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติการด้านพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น๑๙๗ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๖ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ พุทธวิธีการพัฒนา ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 

ด้านการเผยแผ่ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในการการเผยแผ่ศาสน

ธรรมหรือการเผยแผ่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นการประกาศหลักธรรมค าส่ังสอนอันดีงามและ
เป็นประโยชน์ยิ่งของพระพุทธศาสนา ท้ังกาย วาจา ใจ แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยวิธี
ท่ีภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนธรรมในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่  การเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรม
อภิปรายธรรม  สนทนาธรรม การสอนวิปัสสนากรรมฐานและการใช้ส่ือประกอบการสอนธรรมโดย
การใช้ระบบอิเลคทอร์นิคออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อสนองตอบกับทุกกลุ่มอย่างทันกับยุคสมัยโลก
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมดีงาม   

๔.๓.๔ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี ภาวะผู้น าด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ภาวะผู้น าในการศึกษาสงเคราะห์ เป็นภารกิจท่ีพระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีเป็นผู้น า
ในการด าเนินการจัดการศึกษา  ท่ีเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้

                                                             
๑๙๗สัมภาษณ์  พระมหาบุรี  อธิปญฺโญ, รองเจ้าคณะอ าเภอพนัสนิคม, ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

พุทธวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการ
บริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี 
ด้านการเผยแผ่
พุทธศาสนา 

เป็นผู้น าในงานบริหารงานพระธรรมทูตและหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 

เป็น ผู้น าจัดอบรมจริยธรรมนัก เรียนข้าราชการและ
ประชาชนให้อยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม 

เป็นผู้น าในการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนและน าการส่งเสริม
หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

เป็นผู้น าในการเผยแผ่ทางส่ือมวลชนและสนับสนุนการเผย
แผ่ตามศักยภาพของวัด 



   ๑๔๑ 

 

ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศเป็นต้น แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิ
การมีการพัฒนาภาวะผู้น าในภารกิจ สามารถสรุปได้ต่อไปนี้ คือ 

๑. พระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีมีการสนันสนุนในการจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้พระภิกษุสามเณร นักเรียน ได้ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมได้แก่
โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัดศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เดิม หรือวันหยุดอื่น ๆ)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีการเพิ่ม
ศักยภาพในการสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าในการต้ังโรงเรียนในชนบทท่ีต้ังวัด การให้สร้างสถานศึกษา
ในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าท่ีดินวัด หรือท่ีธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐหรือท้องถิ่น 
การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่าง ๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด๑๙๘ 

๒. พระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีให้การน าสนับสนุนส่งเสริมในการสอนศีลธรรมแก่
นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น  การสอนธรรมศึกษาการสอน
ศีลธรรมหน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ในการเผยแพร่ศีลธรรมใน
โรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆมีการเพิ่ ม ศักยภาพในการสงเคราะห์ เกื้ อกูลแก่การศึกษา 
สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา  เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา
ฯลฯ๑๙๙  

๓. การท่ีพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการศึกษาแก่เด็กใน
ระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชนหรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษาหรือการด าเนินการ
ใดๆ ของพระภิกษุท่ีมีความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไป เพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังส้ิน และการสนับสนุนให้
วัดท่ีมีความพร้อมหรือสามารถให้จัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น ๒๐๐ 

๔. การจัดให้มีการยกย่องส่งเสริมวัดท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเช่น 
บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยประกาศยก
ย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม พร้อมท้ังเป็นผู้น าในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของคณะ
สงฆ์ทุกประเภทรวมท้ังสนับสนุนโดยประสานกับมหาวิทยาลัยสงฆ์  เพื่อให้การศึกษาของคณะสงฆ์มี
ความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการศึกษา โดยไม่กระทบการศึกษาด้ังเดิมของคณะสงฆ์ ๒๐๑ 

๕. เป็นผู้น าในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบธรรมศึกษาให้
แพร่หลายยิ่งขึ้น ประสานคณะสงฆ์ให้มีระบบและรูปแบบการศึกษาธรรมศึกษาให้มีความหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการศึกษาธรรมศึกษาของประชาชน มีการจัดต้ังโรงเรียน ศูนย์อบรม 

                                                             
๑๙๘สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ,  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๑๙๙ สัมภาษณ์  พระครูอาทรพัฒนาภิรม, เจ้าคณะต าบลทุ่งสุขลา,  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๐สัมภาษณ์  พระครูวิสิฐธรรมโสภณ, เจ้าคณะต าบลบางพระ, ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๑สัมภาษณ์  พระครูโสรัจธรรมคุณ,  รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านบึง, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๔๒ 

 

ชมรมต่างๆในวัดจัดต้ังโรงเรียนหรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม จัดต้ังศูนย์ฝึก
อาชีพ และจัดต้ังชมรมต่างๆ เพื่อรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน๒๐๒ 

๖. พระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ 
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ส่งเสริม  สนับสนุน
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่างๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส๒๐๓  

๗. การประสานงานกับภาครัฐบาลให้สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนรัฐบาลควรสนับสนุนการปรับปรุงวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และควรท าให้วัดเป็น
สถานท่ีปฏิบัติธรรม การแนะน าสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยนิมนต์พระสงฆ์ไปสอน
คุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน
และการประสานกับรัฐบาลให้มีการส่งเสริมงบประมาณในการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์๒๐๔ 

๘. เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ได้เป็นผู้น าในการจัดต้ังโรงเรียนเด็กก่อน
เกณฑ์ขึ้นในวัดของตนเอง พร้อมท้ังเป็นผู้น าในการจัดต้ังกองทุนนิธิศึกษา เพื่อใช้ดอกผลจากมูลนิธิ
ดังกล่าวมาแปรสภาพเป็นอาหารคาวหวานให้กับเด็ก ๆ ลูกหลานของผู้ด้อยโอกาสท่ีถูกฝากมาเรียนใน
วัด แสดงให้เห็นว่าเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ได้น้อมน าหลักธรรมท้ังภาวนา ๔และ
สังคหวัตถุ๔มาใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๗ ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
๒๐๒สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๓สัมภาษณ์  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล,  จ้าคณะอ าเภอบ่อทอง,  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๔สัมภาษณ์  พระมหาโสภณ  โสมทตฺโต  , เจ้าคณะต าบลหนองไม้แดง,  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
 



   ๑๔๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ พุทธวิธีการพัฒนา ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

สรุปได้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรีในด้านการศึกษา
สงเคราะห์ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเป็นการจัดการศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป  เพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่เด็กและเยาวชนของชาติท้ังด้านการศึกษา เป็นผู้น าก่อต้ังและบริหารโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เป็นผู้น าการก่อต้ัง
และบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็น
ผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มีความสามารถการอบรมส่ังสอนให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้
มีความรู้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ท่ีอยู่อาศัย  อาหาร รวมท้ังการท าให้เด็กมีความอบอุ่นและมี
ความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ  

๔.๓.๕ พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี ด้านการสาธารณูปการ 

๑. การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  ใน
งานการสาธารณูปการโดยภาพรวม เป็นการน าพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถาน
เท่านั้น หากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวกสบาย การท าถนน ทางเดินในวัด และการตบ
แต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น  

๒. ภาวะผู้น าในงานการสาธารณูปการเป็นงานประจ าของพระสังฆาธิการอย่างหนึ่ง  ซึ่ง
ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องท า ท้ังนี้ เพื่อสร้างส่ิงท่ีจ าเป็นรักษา ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด

พุทธวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น าของ 

พระสังฆาธิการเพื่อ
การบริหารจัดการวัด 

ในจังหวัดชลบุรี 
ภาวะผู้น าด้าน

การศึกษาสงเคราะห์ 

เป็นผู้น าก่อต้ังและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา  และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค์ 

เป็ น ผู้น าการก่ อ ต้ั งและบริหารงาน ศูนย์ ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  และศูนย์อบรมเด็กก่อน
วัยเรียนของวัด 

เป็นผู้น าในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน
ราษฎร์สงเคราะห์ท่ีวัดสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

เป็นผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มี
ความสามารถในการศึกษา 



   ๑๔๔ 

 

ทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและพระสงฆ์ภายในวัด ในการนี้ ให้รวมถึงการดูและ
รักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุท าหน้าท่ีดูแลรักษาวัสดุ
ส่ิงของของสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะศาสนสมบัติแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ศาสนสมบัติวัด
คือทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าท่ีของสงฆ์ในวัดนั้นซึ่งมีเจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกันดูแลรักษา 
ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของ
สงฆ์ส่วนกลางเช่น ท่ีดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง 
เป็นหน้าท่ีของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ท้ังนี้ การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึด
หลักให้ถูกต้องตามกฎหมายพระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนโดยท่ัวไปหากไม่จ าเป็น 

๓. ภาวะผู้น าหลักการด าเนินงานการสาธารณูปการ เป็นภารกิจท่ีวัดหรือพระสังฆาธิการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มี
การบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน 
ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิเมรุฯการจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชีเสนาสนะ
และศาสนสมบัติของวัด เป็นต้น แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อการบริหารจัดการวัด ในด้าน
สาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีภาวะผู้น าในภารกิจสามารถสรุปได้ต่อไปนี้ คือ 

๔. พระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าในส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนท่ีวัด โดยให้มี
การแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตต่างๆเช่น เขตอภัยทานภายในวัดให้ชัดเจนเป็น
สัดส่วน ตามความเหมาะสมของวัดนั้นๆ๒๐๕และน าในการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานท่ีสะอาด สงบ ร่มรื่น 
และร่มเย็น เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุขของจิต๒๐๖  

๕. การสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่วัดและชุมชนโดยรอบเช่น
เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ ศูนย์การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม
เป็นธนาคารข้าว ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นต้น๒๐๗ 

๖. พระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้วัดมีเสนาสนะท่ีมั่นคง
แข็งแรง สวยงามประหยัดและปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ปราศจากมลพิษมีการเร่งรัดและด าเนินการ
ออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินของวัดและหรือท่ีธรณีสงฆ์ ท่ีศาสนสมบัติกลางให้มีขอบเขตท่ีชัดเจนเพื่อป้องกัน
การบุกรุกพื้นท่ีของพระพุทธศาสนา  ซึ่งจะน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างวัดและชาวบ้านต่อไปมีการ
ส่งเสริมทุกจังหวัดในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีท่ีมีความพร้อมให้จัดต้ังอนุพุทธมณฑลจังหวัด อย่างน้อย
จังหวัดละ ๑ วัด  เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

๗. เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปรับปรุงวัดให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ี
สงบ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการก่อสร้างโดยไม่ควรสร้างเกินความจ าเป็นของวัด การก่อสร้างใด ๆ ควร
                                                             

๒๐๕ สัมภาษณ์  พระปัญญารัตนาภรณ์,  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๖ สัมภาษณ์  พระครูพิศาลประชานุกิจ  ,  เจ้าคณะอ าเภอหนองใหญ่,  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๐๗ สัมภาษณ์  พระราชสิทธิวิมล, ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี,  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 



   ๑๔๕ 

 

เป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน  ควรก่อสร้างก าแพงวัดเพื่อแบ่งเขตวัดอย่างชัดเจน ตลอดจนวัดควรเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๘. หลักพุทธธรรมในการสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าคณะพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี ด้านการสาธารณูปการ คือ  ปาปณิกธรรม ๓ ความว่าผู้น าจะต้องประกอบด้วยลักษณะ
ดังนี้ คือ จักฺขุมา คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  สามารถมองสภาพเหตุการณ์ออกและ  จะ
วางแผนเตรียมรับหรือรุกในการก่อสร้าง บูรณดูแลรักษาสาธารณูปการได้อย่างไร วิธูโร คือ ความเป็น
ผู้ช านาญในงานรู้จักวิธีการต่าง ๆ  ไม่บกพร่องในหน้าท่ีงานสาธารณูปการท่ีตนได้รับผิดชอบ และ
นิสฺสยสมฺปนฺโน คือ ความเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี  และได้รับความเช่ือถือจากผู้อื่น  ในพระสูตรนี้
แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้น านั้น จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาคือ  มีหูตาไวกว้างไกลสามารถ
จ าแนกบุคคลและเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งจะท าให้ผู้น ามีประสบการณ์มีความช านาญในงาน
สาธารณูปการเข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี แต่คุณสมบัติท้ัง๓ประการนี้มีระดับ
ความส าคัญมากน้อยต่างกันไปตามระดับต าแหน่งหน้าท่ีขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่
ขนาดไหน  หรือมีความส าคัญเพียงใด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผู้บริหารหรือผู้น าของคณะสงฆ์ แล้ว
นับว่าเป็นองค์กรท่ีใหญ่ผู้น าหรือผู้บริหารจึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้านการ
สาธารณูปการ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๘ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๘ พุทธวิธีการพัฒนา ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 

ด้านงานสาธารณูปการ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

พุทธวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการ
บริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการ
สาธารณูปการ 

เป็นผู้น าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งวัดและพระพุทธศาสนา 

เป็ น ผู้ น า ใน ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง   แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 

เป็นผู้น าและฝึกอบรมในการดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้มั่นคงแข็งแรงสวยงามตามเอกลักษณ์
ของพระพุทธศาสนา 

เป็นผู้น าในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง  ศูนย์รวมแห่ง
ความศรัทธาของผู้แสวงบุญ 



   ๑๔๖ 

 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีอันส าคัญในการเป็นผู้น างานด้าน
สาธารณูปการของคณะสงฆ์ก็เพื่อบ ารุงรักษาวัดให้เป็นท่ีอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนเป็น การ
ก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ  และศาสนสถานภายในวัดให้เรียบร้อยดีงามและใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการน าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
แห่งวัด  และพระพุทธศาสนาและมีความประหยัดสุดตามหลักปาปณิกธรรมโดยการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ  ตลอดจน
สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสานสัมพันธภาพสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนอีก
ด้วย 

๔.๓.๖  พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรีภาวะด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

๑. การสาธารณสงเคราะห์ เป็นการช่วยเหลือเพื่อประชาชนท่ัวไปความส าคัญ การสา
ธารณสงเคราะห์ นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และประสบภัยแล้ว ยังหมาย
รวมถึง  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การฝึกอาชีพแก่ประชาชน 
การให้ใช้สถานท่ีวัดส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ภาวะผู้น าในงานการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
เป็นภารกิจท่ีวัดหรือพระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการด าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัย ท้ังนี้ โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นส าคัญ  ได้แก่การ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน  

๓. การให้วัดเป็นสถานท่ีประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิดแก่เจ็บ ตาย เช่นการสวดศพ
การเผาศพ การท าบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน ตลอดจนการให้วัดเป็นสถานท่ีจัดฝึกอบรมประชาชน
ด้านอาชีพต่างๆการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้  การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์
ส่วนตัวหรือชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้าน
ต่างๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐานการปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นต้น๒๐๘   

๔. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ในด้านสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีภาวะผู้น าในภารกิจ สามารถสรุปได้ต่อไปนี้ คือ  
พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีจัดให้มีและส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายระหว่างองค์กรสา
ธารณกุศลทางพระพุทธศาสนากลุ่มอาสาสมัครในทุกจังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีศูนย์รวมท่ีวัดของเจ้าคณะจังหวัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่วัด ชุมชนหรือประชาชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยให้มีคลัง
ส่ิงของท่ีจ าเป็นในการยังชีพเบื้องต้นพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและให้มีการปฏิบัติการให้
ความช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในจัดหวัดนั้นๆรวมท้ังในพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง และขยายผล
ไปสู่อ าเภอต่างๆ ท่ีมีความพร้อมท้ังเป็นผู้น าในการประสานคณะสงฆ์  ในการสร้างเครือข่ายให้ความ

                                                             
๒๐๘สัมภาษณ์  พระมหาวิเชียร  กนฺตสีโล ,  เจ้าคณะอ าเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี,  ๑๔ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐ 



   ๑๔๗ 

 

ช่วยเหลือให้ครอบคลุมท่ัวทุกวัด ทุกต าบล ทุกอ าเภอและทุกจังหวัดรวมท้ังประสานงานกับคณะสงฆ์
ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวัด ชุมชน และประชาชน  

๕. โดยหลักการให้วัดและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นต้นแบบและเป็นท่ีพึ่งของวัด
และชุมชนอื่นพระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนท่ีวัด โดยให้มี
การแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตต่างๆ เช่น เขตอภัยทานภายในวัดให้ชัดเจนเป็น
สัดส่วนตามความเหมาะสมของวัดนั้นๆให้มีเสนาสนะท่ีมั่นคงแข็งแรงสวยงาม ประหยัด และปรับภูมิ
ทัศน์ให้เหมาะสม ปราศจากมลพิษเป็นสถานท่ีสะอาด สงบ ร่มรื่น และร่มเย็น เหมาะส าหรับเป็น
สถานท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และชาวพุทธทุกเพศ ทุกวัย  เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความ
สงบสุขของจิต๒๐๙ 

๖. การสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่วัดและชุมชนโดยรอบ  ซึ่ง
รวมท้ังศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ เพื่อความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่น  เป็นศูนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ ศูนย์การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม ธนาคาร
ข้าว ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์กระจายเสียงเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน วิทยุชุมชน เป็น
ต้น 

๗. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีให้การสนับสนุนจัดให้มีเครือข่ายระหว่าง
องค์กรสาธารณกุศลทางพระพุทธศาสนา กลุ่มอาสาสมัครในทุกจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพโดยมี ศูนย์รวมท่ีวัดของเจ้าคณะจังหวัดหรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่วัด ชุมชนหรือประชาชาชนผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ โดยให้มีคลังส่ิงของท่ีจ าเป็นในการยังชีพเบ้ืองต้นพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและให้
มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ์ในจัดหวัดนั้นๆ รวมท้ังในพื้นท่ีจังหวัด
ใกล้เคียง และขยายผลไปสู่อ าเภอต่างๆท่ีมีความพร้อม  

๘. พระสังฆาธิการของจังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าในการประสานคณะสงฆ์ในภาคต่างๆ ในการ
สร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมท่ัวประเทศรวมทั้งประสานงานกับคณะสงฆ์ในการระดม
ทุนเพื่อช่วยเหลือวัดชุมชนและประชาชนโดยหลักการให้วัดและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้เป็น
ต้นแบบและเป็นท่ีพึ่งของวัดและชุมชนอื่น และการสนับสนุนให้วัดท่ีมีความพร้อมหรือสามารถให้
จัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น 

๙. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการจัดต้ังและสนับสนุนให้มีการยกย่อง
ส่งเสริมวัด พระสงฆ์ หรือองค์กรทางพระพุทธศาสนาท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เช่นบริจาคเงินหรือช่วยเหลือสร้างอาคารจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโดย
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสมพร้อมท้ังให้การสนับสนุนวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนโดย
ให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมานฉันท์แก่พุทธศาสนิกชน  เช่น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิเช่นซ่อมแซม 
สร้างถนนขุดลอกแม่น้ าล าคลอง จัดหาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพ 

                                                             
๒๐๙สัมภาษณ์ พระครูอรรถกิจวิมล ,  เจ้าคณะต าบลมะขามหย่ง  จังหวัดชลบุรี ,  ๑๓ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐ 



   ๑๔๘ 

 

กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ อาสาบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ  

๑๐. มีการปรับระบบการท างานตามโครงสร้างใหม่ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดขั้นตอน
ท่ีไม่จ าเป็น โดยจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมท้ังฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้
สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการทางานเชิงรุกการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมในความร่วมมือในการสนองงานด้านพระพุทธศาสนา
กับหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆเพื่อให้การสนองงาน
พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๑. การสนับสนุนส่งเสริมจัดให้มีสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานรวมท้ังจัดระบบอื่นๆ ท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขตามสภาพท่ีเหมาะสมมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้พอเพียงในการปฏิบัติงานเชิงรุกและการให้การบริการแก่พระภิกษุสามเณรและผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 

๑๒. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าในการวัดควรเป็นศูนย์กลางท่ี
สามารถช้ีน าทิศทางท่ีถูกท่ีควรในการพัฒนาชุมชน๒๑๐โดยเฉพาะเจ้าอาวาสผู้น าวัดและมีความใกล้ชิด
กับประชาชนมีการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบ้านเด็กและเยาวชน รัฐหรือวัดควรจัดสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลแก่ภิกษุสามเณรมีการน าวัดให้เป็นศูนย์รวมในการสร้างสามัคคีธรรมในชุมชนไม่ควร
สะสมวัตถุมากไปต้องรู้จักเอื้อเฟื้อชุมชน  อย่าเห็นแก่ตัว  การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ด้านต่างๆ
แก่ประชาชน อาทิเช่น การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การระงับข้อพิพาท ข้อ
ขัดแย้งของชาวบ้าน การด าเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์อื่นๆ๒๑๑ 

๑๓. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าในการมีส่วนร่วม  สนับสนุน ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์การอ านวยความสะดวกในการให้ใช้สถานท่ีของวัดจัดกิจกรรมต่างๆการจัดต้ัง
มูลนิธิ กองทุนเพื่อการกุศล การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและการให้ความร่วมมือ
กับทางราชการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย  แนวร่วม 
อาสาสมัคร จิตอาสาเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆวัดสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านสาธารณะกับ
องค์กรต่างๆวัดส่งเสริม สนับสนุน ให้มีจิตอาสา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนวัดจัดให้มี
อาสาสมัคร แนวร่วมในการสอดส่อง ดูแลและพิทักษ์พระพุทธศาสนา๒๑๒  

๑๔. การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ โดยวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนและส่วนราชการให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการ
พัฒนาปรับปรุงวัดให้เกิดความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่าวัดเป็นของตน มีความรู้สึกหวงแหนและ
ช่วยกันดูแลรักษา 

                                                             
๒๑๐สัมภาษณ์ พระครูทัสนียคุณากร  , เจ้าคณะอ าเภอสัตหีบ, ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๑๑สัมภาษณ์  นางวชิรา  น่วมเจริญ , ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ,  ๙ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 
๒๑๒สัมภาษณ์  ดร.บุญรอด  บุญเกิด, คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 



   ๑๔๙ 

 

๑๕. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีการสร้างสภาพวัดให้เป็นสถานท่ีส าคัญและ
มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชน  คือ วัดเป็นท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณร วัดเป็นท่ี
บวชเรียนศึกษาปฏิบัติธรรม วัดเป็นท่ีท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้าน วัดเป็นท่ีท่ีชาวบ้านได้เข้ามาหา
ความสงบทางกายทางใจ วัดเป็นศูนย์กลางส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกันของชาวบ้าน๒๑๓ 

๑๖. พระสังฆาธิการในคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้น าในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับประชาชนในท้องถิ่นวัดต้องสะอาดร่มรื่นมีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนมีความพร้อมท่ีจะ
ให้บริการแก่ประชาชนท่ีเข้าวัดเพื่อบ าเพ็ญกุศล ศึกษาพระธรรมวินัย และหลักพระพุทธศาสนาการ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัดกับประชาชนในท้องถิ่นในการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ
การจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพซึ่งควรให้วัดเป็น
ศูนย์กลางให้เกิดการยอมรับตลอดไปว่า วัดกับชุมชนนั้นๆ เป็นหน่วยงานเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีด้ านการ 
สาธารณสงเคราะห์สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๙ ได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๙ พุทธวิธีการพัฒนา ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด 
ด้านงานสาธารณะสงเคราะห์ 

ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

                                                             
๒๑๓สัมภาษณ์  พระครูโสภิตธรรมสถิตย์, เจ้าคณะต าบลพานทอง,  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐. 

เป็นผู้น าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
แห่งการสงเคราะห์ 

เป็นผู้น าและฝึกอบรมในการดูแลรักษาและจัดการศา
สนสมบั ติของวัด ให้ มั่ นคงแข็งแรงสวยงามตาม
เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา 

เป็นผู้น าในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง  ศูนย์รวม
แห่งความศรัทธาของผู้แสวงบุญ 

 

 

พุทธวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น าของ 
พระสังฆาธิเพื่อ

การบริหารจัดการ
วัดในจังหวัด

ชลบุรี 
ด้านการสาธารณ

สงเคราะห์ 

เป็ น ผู้ น า ใน ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง   แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
บูรณะปฏิ สังขรณ์ เสนาสนะเพื่ อ ใช้ประโยชน์ แก่
สาธารณชน 



   ๑๕๐ 

 

  สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในงานสาธารณสงเคราะห์ คือ  การ
ด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่าง ๆท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่  การ
เป็นผู้น าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการสงเคราะห์เป็นผู้น าในการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของผู้แสวงบุญสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์สามเณร การสร้างถนน
เข้าหมู่บ้านการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้  การสร้างหอสมุด
โรงเรียน  เป็นต้นการสาธารณสงเคราะห์  นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในส่ิงท่ีพวกเขา
ต้องการและมีความจ าเป็นตลอดจนเอื้ออ านวยในส่ิงต่างๆท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ให้แก่ชุมชนตลอดจนหน่วยงานของรัฐ 
 
๔.๔  พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี  จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

การวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเป็นการ
สนทนาเชิงวิชาการจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการ จ านวน ๑๒ รูป/คน ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมชลบุรี ช้ัน ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
วัตถุประสงค์ ๑) ตรวจสอบผลการวิจัยร่วมกันของผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) ยืนยันหรือแสดงความ คิดเห็น
เพิ่มเติมตามผลการวิจัย ๓) ผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะน าไป
ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการวิจัยถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป มีรายละเอียดข้อมูลจากการสนทนาเพื่อ
น าไปสู่ การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

จากสภาพท่ัวไปในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เพื่อการบริหารจัดการวัดใน
จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย 

๑)  ด้านการปกครอง ขาดการวางระบบแบบแผนท่ีดีในการปกครอง  และการน าสู่การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างเท่าทันกับสถานการณ์  ในการปกครองคณะสงฆ์ในภาวการณ์ปัจจุบัน  นอกจาก
ต้องใช้พระธรรมวินัยแล้ว  เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมของสังคมในด้าน
ต่าง ๆ  อันเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลท้ังโดยตรงและโดยอ้อมในการบริหารจัดการวัด  

๒)  ด้านการศาสนศึกษา ขาดบุคลากรอันทรัพยากรทางการศึกษามาก  โดยเฉพาะ
ทรัพยากรท่ีเป็นพระภิกษุและสามเณรท่ีจะเข้ามารับการศึกษาเพื่อเป็นพุทธศาสนทายาทในการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา  ท้ังภาคปริยัติธรรมแผนกนักธรรม  และภาคพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมาก  
โดยสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายประการ  จึงท าให้อัตราการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์เริ่มมีปัญหาสะสมมากขึ้นโดยล าดับ  คณะสงฆ์ต้องหามาตรการรับมือและแนวทางแก้ไข
ปัญหาเรื่องการจัดการศาสนศึกษาอย่างรีบด่วนอย่างยิ่ง   

๓)  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใน
จังหวัดชลบุรี  ท่ีส าคัญขาดบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพศักยภาพสูง  ท้ังในทาง
ธรรมและทางโลกมารองรับงานการเผยแผ่ซึ้งเป็นงานท่ีโตขึ้นทุกวัน  ตลอดจนขาดการสนับสนุน



   ๑๕๑ 

 

งบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและท่ัวถึงจากทุกภาคส่วน  พระสังฆาธิการในแต่ละสถานท่ีต้องมี
มานะท างานการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันเองตามศักยภาพของแต่ละคน 

๔) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ปัญหาของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ปัญหาส าคัญคือ  ท้ัง
บุคลากรรองรับและงบประมาณในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไม่พอเพียงกับการบริหารจัดการงาน
ด้านนี้  ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานในเชิงรับ  ท่ีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละสถานท่ีมีท าได้เฉพาะก าลัง
ของตนเองเท่านั้น  ขาดการสนับสนุนและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย  ขาดเครือข่ายร่วมมือต่างวัด
ต่างสถานท่ีท ากันเองตามสภาพศักยภาพของแต่ละวัดจะเอื้ออ านวยให้เป็นไปได้เท่านั้น  

๕)  ด้านการสาธารณูปการ ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสในจังหวัด
ชลบุรี ท่ีส าคัญคือ  การจัดระเบียบแบบแผน  และการดูแลธ ารงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าเป็นเอกลักษณ์
ของวัด  และเอกลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาตามวิถีไทยอย่างรอบครอบ  ขาดองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการสาธารณูปการ   

๖)  ด้านการสังคมสงเคราะห์ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสในจังหวัด
ชลบุรี คือ  ขาดบุคลากร  ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการ  และขาดความร่วมมือทางเครือข่ายภาคีใน
การท างานเพื่อพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ในคณะสงฆ์สถานท่ีต่าง ๆ  ให้มีการท างานไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากสภาพปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคของการจัดการจัดการวัดท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการ ซึ่งความสามารถของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสส าคัญในการพัฒนาภาวะ
ผู้น า เพราะการท่ีบุคคลจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือเจ้าอาวาสนั้นภูมิหลังของผู้น ามีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการบริหารคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรมากหน้าหลายตา 
หลากหลายนิสัย การท่ีจะให้เป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ์ จะต้องมีระดับความสามารถท่ีสูง ภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการเป็นส่ิงท่ีส าคัญ  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ต้องคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง๒๑๔  
ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการธุระโดยมีความช านาญเฉพาะด้าน  รวมถึงต้องมี
ความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ ท่ีจะสร้างความเข้าใจท่ีดี  ร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์กรซึ่งจะ
ส่งผลต่อรูปงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือท่ีเรียกว่า บริหารตน(เก่งคิด)  บริหารงาน(เก่งงาน) และบริหาร
คน(เก่งคน) ๒๑๕ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาของภาวะผู้น าดังกล่าวนั้น ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ
เพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  จะต้องมีหลักในการพัฒนาภาวะผู้น า ท้ังหมดโดยรวมอยู่ ๖ 
ด้าน คือ   

๑) ด้านการปกครอง ซึ่งเจ้าอาวาสผู้มีหน้าท่ีควบคุมดูแล ออกกฎระเบียบ ให้ผู้อยู่ใต้การ 
ปกครองมีกฎเกณฑ์ไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่อย่างเป็นระเบียบ ภาวะผู้น าตามหลักการปกครอง  
เป็นภารกิจท่ีวัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส  หรือเจ้าคณะปกครองด าเนินการสอดส่อง  ดูแล  รักษา
ความเรียบร้อยดีงาม  เพื่อให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัด  หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  
                                                             

๒๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 

๒๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๒ 

 

กฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าส่ัง  ประกาศของมหาเถรสมาคม  หรือพระบัญชาของสมเด็จ
พระสังฆราช  ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ีพระภิกษุผู้ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับ  
นับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  เจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล  เจ้าคณะอ าเภอ  เจ้าคณะ
จังหวัด  เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะใหญ่ (หน)   

นอกจากนี้  ยังรวมถึงการท่ีพระภิกษุท าหน้าท่ีเป็นพระกรรมวาจาจารย์  เป็นพระ
อุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหาร
จัดการวัด  พระสังฆาธิการ/เจ้าอาวาส ยึดหลักพระธรรมวินัยแกนหลัก โดยบูรณาการกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา คือหลักทุติยปาปณิกสูตร๓  ด้านวิสัยทัศน์ (การบริหารตน) นั่นคือเจ้าอาวาสต้อง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี และมี ความรู้
ความสามารถ มีการวางแผนการด าเนินการและพอใจในการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ความสามารถ มีการวางแผน๒๑๖  

เจ้าอาวาสต้องมีจิตอาสา การท างานร่วมกันกับชุมชนสังคมรอบข้างวัด  ต้องมีจิตอาสา
หากทุกคนในสังคมขาดจิตอาสา ทางคณะสงฆ์เองก็ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาน าพาให้เกิด มุมมอง
ด้านวิสัยทัศน์ท่ีท าให้บ้าน  วัด โรงเรียน หรือชุมชนรอบข้างวัด  ท่ีขาดความสามัคคีในหมู่คณะมีข้อ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ขาดข้อมูลในการประสานติดต่อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ศึกษาหลายด้าน ต้อง
รอบคอบ เสนอความคิดเห็น ต้องมีความรู้เข้าใจสังคมรอบข้าง๒๑๗  

เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการปกครองตน  คน  งานคณะสงฆ์  ด้วยความ
ยุติธรรมไม่มีอคติ  ยึดหลักพระธรรมวินัยกฎเกณฑ์กติกาท่ีเป็นธรรม พระสังฆาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ี
รอบรู้ในทุก ๆ ด้าน เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจะ
ได้วางระบบและพัฒนาบริหารจัดการวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงการเป็น
ตัวอย่างแบบอย่างให้บุคคลนอื่นๆในสังคมได้ การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พระสังฆาธิการเจ้าคณะ
ปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  ต้องเป็นผู้ท่ีเรียนรู้มาก เป็นยุคไอที การก้าวทันเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต (internet) เป็น ส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เป็น ส่ือท่ีจ าเป็นของภาครัฐในการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารออกไปสู่สังคมภายนอกให้ได้เพราะวัดก็เปรียบเสมือนเป็น
ส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูล๒๑๘ 

ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของเจ้าอาวาสทุกระดับ  เพราะในการ
ปฏิบัติกิจของสงฆ์จ าเป็นท่ีเจ้าอาวาสต้องรู้จักการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ  จึงจะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารให้เป็นตามหลักพระพุทธศาสนา  ท าให้ประชาชนเกิด
ความเล่ือมใสศรัทธาและไว้วางใจ  ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเพื่อให้

                                                             
๒๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  นางพิศมัย ปั้นน้อย,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต าบลบางพระ อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๓ 

 

พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า  และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด๒๑๙ 

  ๒) ด้านการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ท้ัง
แผนกธรรม บาลี แผนกสามัญศึกษา รวมท้ังการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม
ทุกๆวิธีท่ีไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย  ซึ่งจากสภาพปัญหาท่ีพบขาดบุคลากรอันทรัพยากรทางการ
ศึกษามาก  โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีเป็นพระภิกษุและสามเณรท่ีจะเข้ามารับการศึกษาเพื่อเป็นพุทธ
ศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  ท้ังภาคปริยัติธรรมแผนกนักธรรม  และภาคพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีมาก  โดยสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายประการ  จึงท าให้อัตรา
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เริ่มมีปัญหาสะสมมากขึ้นโดยล าดับ  คณะสงฆ์ต้องหามาตรการรับมือ
และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการศาสนศึกษาอย่างรีบด่วนอย่างยิ่ง  ดังนั้นเจ้าอาวาส  ต้อง
ความส าคัญ๒๒๐  

การพัฒนาภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีแห่งการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา
เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรม  และบาลี  นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรม
ค าส่ังสอนแล้ว  ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาไว้อีกด้วย  โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี  
เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว  ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก  ถ้าขาด
ความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว  พระพุทธศาสนาก็จะต้องเส่ือมสูญไปด้วย๒๒๑ 

ดังนั้นในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในด้านการศาสนศึกษาเป็นรากฐานท่ี
ส าคัญยิ่งในการบริหารการพระพุทธศาสนา โดยเป็นผู้น าต้องจัดระบบการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้ังแต่ก าหนดนโยบายวางแผน สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร มีการจัดการศึกษาให้กับ
พระภิกษุสามเณร  หรือการสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุรวมท้ังการส่งเสริมทุกทางท่ีจะท าให้ภิกษุ
สงฆ์สามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและวิชาการต่าง ๆ ทุก ๆวิธี เป็นผู้น าจัดต้ังกอง
ทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณร  ผู้ศึกษานักธรรม-บาลิอย่างต่อเนื่อง๒๒๒  

๓) ด้ านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การวางแผนก าหนดวิธีการน าเสนอให้
พระพุทธศาสนาสามารถ เข้าถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณร และประชาชนท่ัวไปทุกระดับช้ัน ได้อย่าง
กว้างขวาง  แต่พบว่าปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสในจังหวัดชลบุรี  ท่ีส าคัญขาด
บุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพศักยภาพสูง ๒๒๓  

                                                             
๒๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ  นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักพุทธ

ศาสนา จังหวัดชลบุรี, ๘  มนีาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๔ 

 

ต้องมีการให้การสนับสนุนด้านเอกสาร  ต ารา  ส่ิงพิมพ์อื่น ๆ  โดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีมาประกอบการด าเนินงานให้เหมาะสม  เช่น  วีซีดี  โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อน ามา
ประกอบการศึกษาพระพุทธศาสนา  เกมธรรมะ  เป็นต้น  พร้อมท้ังยังเพิ่มการจัดท าหรือสนับสนุนให้
มีเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หลักธรรม  เป็นต้น  ท้ังภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  รวมท้ังให้มีการเช่ือมโยงระหว่างเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆท้ังในทางธรรมและ
ทางโลกมารองรับงานการเผยแผ่ซึ้งเป็นงานท่ีโตขึ้นทุกวัน  ตลอดจนขาดการสนับสนุนงบประมาณ
อุดหนุนอย่างพอเพียงและท่ัวถึงจากทุกภาคส่วน  พระสังฆาธิการในแต่ละสถานท่ีต้องมีมานะท างาน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากันเองตามศักยภาพของแต่ละคน๒๒๔   

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีในการการเผยแผ่ศาสนธรรมหรือ
การเผยแผ่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเป็นการประกาศหลักธรรมค าส่ังสอนอันดีงามและเป็น
ประโยชน์ยิ่งของพระพุทธศาสนา ท้ังกาย วาจา ใจ แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยวิธีท่ีภิกษุ
สงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนธรรมในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่  การเทศนาธรรม ปาฐกถาธรรมอภิปราย
ธรรม  สนทนาธรรม การสอนวิปัสสนากรรมฐานและการใช้ส่ือประกอบการสอนธรรมโดยการใช้
ระบบอิเลคทอร์นิคออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อสนองตอบกับทุกกลุ่มอย่างทันกับยุคสมัยโลกปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสมดีงาม ๒๒๕  

ควรมีการฝึกอบรมพระภิกษุและสามเณรให้ เข้าใจถึงแก่นหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา  ฝึกเทศน์  ฝึกการพูด  ฝึกการปฏิบัติให้ประชาชนเกิดความศรัทธา  รวมไปถึงให้ทัน
ต่อยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีก้าวไกล  เช่น  การเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต  ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุ่มชน  เช่น  ผู้ใหญ่ใช้ส่ืออย่างหนึ่ง  เด็กใช้ส่ืออีกอย่างหนึ่ง  มี
รายการโทรทัศน์ ในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนต่าง ๆ  เพื่ อ ท่ีจะเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๒๒๖ 

๔) การศึกษาสงเคราะห์ ในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัด การศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา แต่พบว่า  ปัญหาของ
พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส ปัญหาส าคัญคือ  ท้ังบุคลากรรองรับและงบประมาณในการ
จัดการศึกษาสงเคราะห์ไม่พอเพียงกับการบริหารจัดการงานด้านนี้  ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานในเชิงรับ  ท่ี
เจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละสถานท่ีมีท าได้เฉพาะก าลังของตนเองเท่านั้น  ขาดการสนับสนุนและ

                                                             
๒๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  นายสราวุธ สันทกลาง,  นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักพุทธศาสนา 

จังหวัดชลบุรี, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๖  สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี, ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๕ 

 

เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย  ขาดเครือข่ายร่วมมือต่างวัดต่างสถานท่ีท ากันเองตามสภาพศักยภาพของ
แต่ละวัดจะเอื้ออ านวยให้เป็นไปได้เท่านั้น๒๒๗   

การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรีในด้านการศึกษาสงเคราะห์ตาม
แนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเป็นการจัดการศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป  เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เด็ก
และเยาวชนของชาติท้ังด้านการศึกษา เป็นผู้น าก่อต้ังและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เป็นผู้น าการก่อต้ังและ
บริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็นผู้น า
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มีความสามารถการอบรมส่ังสอนให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้มี
ความรู้อย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ท่ีอยู่อาศัย  อาหาร รวมท้ังการท าให้เด็กมีความอบอุ่นและมี
ความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ๒๒๘   

ควรให้ความส าคัญในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและบาลี  รวมท้ัง
มองเห็นถึงความส าคัญในด้านการเปล่ียนแปลงของโลกไปสู่ยุคโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่  ท่ีมีเทคโนโลยี
ท่ีก้าวไกล  ดังนั้น  ควรจะพัฒนาและส่งเสริมให้การศึกษาทันต่อการเปล่ียนแปลงนั้น  เพื่อให้
พระภิกษุและสามเณรมีความเข้าใจในการศึกษาท่ีดี  และควรส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนบาลี  เพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจ  ท าให้พระภิกษุและสามเณรเกิดความสนใจ  จึงจะท าให้น าไปปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี  เกิดความมั่นใจในการท างานต่อประชาชน  ท าให้ประชาชนเกิดความเล่ือมใสและศรัทธา  
ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาธรรมะแก่เยาชนและประชาชนท่ัวไป  เพื่อให้เกิดธรรมะในใจของ
ประชาชน  รู้ในส่ิงท่ีถูกท่ีผิดส่ิงท่ีเห็นควรส่ิงท่ีเห็นชอบ  เป็นการวางรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ๒๒๙  

๕) ด้านการสาธารณูปการ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้วัดเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้านอื่นๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ 
การดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูและรักษาและก่อสร้างอาคารสถานท่ี เช่น 
พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น แต่พบว่า  ปัญหาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสในจังหวัดชลบุรี ท่ีส าคัญคือ  การจัดระเบียบแบบแผน  และการดูแลธ ารง
รักษาทรัพย์สินอันมีค่าเป็นเอกลักษณ์ของวัด  และเอกลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาตามวิถีไทยอย่าง
รอบครอบ  ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสาธารณูปการ  ซึ่งนับได้ ๒๓๐  

พระสังฆาธิการ/เจ้าอาวาส  ต้องมีการฝึกฝนในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของการท างาน  มีเทคนิคและความ ถนัดในงานท่ีท า มีการฝึกฝนกระตุ้นบุคลากรคณะ

                                                             
๒๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  นางพิศมัย ปั้นน้อย,  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต าบลบางพระ อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๖ 

 

สงฆ์ให้ต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน มีความเช่ียวชาญและมุ่งมั่นท่ี จะบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
มีประสบการณ์และความพยายามท่ีจะบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ผู้ท่ีมีทักษะความเข้าใจในการจัด
บริหารจัดการวัดร่วมกับบุคลากรคณะสงฆ์และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างสม่ าเสมอ และมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอโดยการน าเอาหลัก พุทธ
ธรรมตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ด้านวิธูโร  ไปใช้ในการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มีความ
ต้ังใจอดทน ต่อสภาพปัญหาอัน เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความพร้อมในการท างาน ตลอดเวลา๒๓๑ 

ภาวะผู้น าของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีอันส าคัญในการเป็นผู้น างานด้านสาธารณูปการของ
คณะสงฆ์ก็เพื่อบ ารุงรักษาวัดให้เป็นท่ีอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการก่อสร้างและการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ  และศาสนสถานภายในวัดให้เรียบร้อยดีงามและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
มีการน าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณ ค่าแห่งวัด  และ
พระพุทธศาสนาและมีความประหยัดสุดตามหลักปาปณิกธรรม  โดยการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนโดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ  ตลอดจนสร้างวัด
ให้เป็นศูนย์กลางในการสานสัมพันธภาพสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในสังคมทุกภาคส่วนอีกด้วย๒๓๒ 

 ๖) การสาธารณะสงเคราะห์ คือ การด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุใน รูปแบบ
ต่างๆท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาค ฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรท่ีวัดประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์ เป็นผู้น า
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานท่ีเป็นท่ีจัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชน ด้านอาชีพ
ต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ให้สถานท่ีเป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้
ยากไร้ เป็นต้น๒๓๓  

แต่พบว่าปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสในจังหวัดชลบุรี คื อ  ขาด
บุคลากร  ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการ  และขาดความร่วมมือทางเครือข่ายภาคีในการท างานเพื่อ
พัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ในคณะสงฆ์สถานท่ีต่าง ๆ  ให้มีการท างานไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นระบบท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม๒๓๔  

ดังนั้น ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าอาวาสเป็นผู้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดของงาน
สาธารณูปการ  การบริหารจัดการวัดโดยมีการวางแบบแปลนส่ิงก่อสร้างในวัดให้มีระเบียบ  จัดให้เป็น
หมวดหมู่  เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างด้วย  เพื่อเวลาคุมการก่อสร้างจะได้เข้าใจ  จะ
ได้ไม่ถูกช่างหลอก  การสร้างอย่างความโปร่งใสมีการช้ีแจงถึงการพัฒนาและจ านวนเงินท่ีใช้ในทุก ๆ  

                                                             
๒๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๗ 

 

เดือน  ช้ีแจงท้ังส่วนท่ีได้รับและใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน  วัตถุมงคลต่าง ๆ  รวมถึง
การพัฒนาสถานก่อสร้างบริเวณวัดให้สะอาดและใหม่  พัฒนาโครงงานต่าง ๆ  ภายในวัดเป็นก่อน
ประกาศให้ผู้ท่ีมีจิตศรัทธามาท าบุญเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวในจิตใจของประชาชน๒๓๕ 

ในการบริหารจัดการวัดในปัจจุบันเจ้าอาวาสมีการบริหารงานจัดการตามวัตถุประสงค์
และความส าคัญของการบริหารวัดไว้ว่า ท าให้การด าเนินงานภายในวัดเป็นระบบมากขึ้น ท าให้สะดวก
ในการประสานงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความประหยัดในการด าเนินงาน สามารถติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานได้และท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จทุกคนในชุมขนมาวัดก็พึงพอใจ
ปัญหาท่ีพบคือขาดการบริหารจัดการโดยยึดหลักการตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบท่ีเหมาะสมดี
งามกับวัดและชุมชน  ปล่อยให้ฆราวาสเข้ามามีบทบาทควบคุมการบริหารจัดการกิจการของวัด
ท้ังหมดพระสงฆ์และวัดกลายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์จากฆราวาสไปท าให้ภาพลักษณ์ของ
วัดและพระสงฆ์เสียหายมาก๒๓๖ 

 โดยในการการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส ต้องอาศัยการบูรณา
การหลักธรรม ในหลักทุติยปาปณิกสูตร ได้แก่ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสมฺปนฺโน คุณลักษณะ ๓ 
ประการของนักบริหารท่ีจะ ช่วยให้นักบริหารท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือ  

๑. จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล หรือทักษะด้านความคิด คิดกว้าง มองการ
ไกล ใฝ่สูง หรือการบริหารตน 

๒. วิธุโร คือเป็นผู้ช านาญในงาน หรือทักษะด้านการปฏิบัติงาน  รู้จักวิธีการบริหาร
จัดการงาน หรือการบริหารงาน 

๓. นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือทักษะด้านการส่ือสาร และได้รับ
ความเช่ือถือจากผู้อื่น มีการร่วมมือประสานงานกัน หรือการบริหารคน นั่นเอง๒๓๗ 

๔.๔.๒ กระบวนการพัฒนาเจ้าอาวาส 
๑) ขัน้ตอนในการพัฒนาภาวะผู้น าในด้านศีล  
การพัฒนาภาวะผู้น าในด้านศีลนั้น  รูปแบบในการพัฒนาส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการพัฒนา

พฤติกรรมทางกายและวาจาซึ่งถือเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งให้คณะสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
ในและนอกภายในวัดซึ่ง ได้แก่ พระสงฆ์ ชาวบ้าน รวมท้ังส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ นอกจากนั้นยังต้องฝึกฝน
อบรมให้เกิดการประสานสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางวัตถุ เป็นต้นว่า เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมท้ังเทคโนโลยี ท่ีมีอยู่ในภายในวัดและส่ิงท้ังหลายท่ีมีในธรรมชาติในท้องถิ่น  ท้ังนี้การพัฒนาด้าน
ศีลส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะทางกายและวาจาท่ีปรากฏภายนอก โดยได้มุ่งพัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นไป
ตามแนวทางมรรคมีองค์ ๘ ในองค์ประกอบ ๓ ด้านส าคัญ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ
สัมมาอาชีวะ ดังรายละเอียด คือ 

                                                             
๒๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 



   ๑๕๘ 

 

๑) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาวาจาเพื่อให้ถึงพร้อมทางด้านวาจา โดยเว้นจาก
การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดหยาบคาย การพูดเพ้อเจ้อ ตามหลักปฏิบัติของศีล ๕ ในข้อท่ี ๔ 
ท่ีว่า มุสาวาทา เวรมณี ซึ่งจะต้องประพฤติ ปฏิบัติ หรือด าเนินชีวิตท้ังในชีวิตส่วนตัวและชีวิตในท่ี
ท างานท่ีจะต้องปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง พูดตัดรอนประโยชน์ 
หรือแกล้งท าลายด้วยวาจา ท้ังนี้ในการพัฒนามนุษย์นอกจากเราไม่พูดหรือไม่ส่ือสารท่ีเป็นการโกหก 
หลอกลวงแล้ว  เรายังต้องฝึกมนุษย์ให้พูดในลักษณะท่ีเป็นสัจจวาจา คือ พูดความจริง พูดแล้ว
ก่อให้เกิดก าลังใจ พูดแล้วก่อให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ในภายในวัด พูดด้วยหลักปิยวาจา พูดจา
ไพเราะเสนาะหู พูดสุภาพ พูดอ่อนหวาน และพูดในเรื่องท่ีมีสาระก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง 
ประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมถึงเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๓๘ 

๒) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมากัมมันตะเพื่อให้ภาวะผู้น าให้ถึงพร้อมด้วยการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักเบญจศีลหรือศีล ๕ ในข้อท่ี ๑, ๒ และ ๓  กล่าวคือ จะต้อง
พัฒนาให้เป็นภาวะผู้น าท่ีกระท าอย่างถูกต้องตามท านองคลองธรรม โดยศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตา 
เวรมณี ส่งเสริมพัฒนาให้ภาวะผู้น าไม่เบียดเบียนหรือการมุ่งร้ายท าลายชีวิตของกันและกัน ไม่ว่าจะ
เป็นมนุษย์หรือสัตว์ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการกระท าในลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความเอื้อ
อาทร แบ่งปัน  ข้อท่ี ๒ อทินนาทานา เวรมณี คือ การเคารพในทรัพย์สินหรือทรัพยากรของผู้อื่น การ
ประพฤติหรือด าเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนด้านทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ และสนับสนุนให้เกิด
การบริจาค ทาน การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันแก่กันและกัน และข้อท่ี ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี คือ การ
ประพฤติหรือด าเนินชีวิตท่ีปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้านคนรัก คู่ครอง บุพการี ทายาท อันเป็นท่ี
รักและหวงแหน หรือแม้กระท่ังบทบาท อ านาจ หน้าท่ีของผู้อื่น โดยมีหลักยึดส าคัญคือจะต้องไม่
ประพฤติผิด ละเมิด หรือล่วงเกิน ขณะเดียวกันก็ควรฝีกตนและด ารงตนให้ต้ังอยู่ในสทารสันโดษ พึง
พอใจในส่ิงท่ีตนเองมีหรือส่ิงท่ีตนเองครอบครอง ๒๓๙ 

๓) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาอาชีวะเพื่อให้ภาวะผู้น าให้ถึงพร้อมด้วยการ
ประกอบสัมมาชีพด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ละเว้นจากการประกอบมิจฉาชีพ 
ยึดถือหลักส าคัญในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดกิเลส ลดโลภะหรือความ
ละโมบโลภมาก ความไม่รู้จักพอ  นอกจากนั้นควรท่ีจะประกอบอาชีพ กิจการ หน้าท่ีอันน ามาซึ่ง
รายได้เล้ียงปากเล้ียงท้อง บุคคล ครอบครัวอันเป็นท่ีรักด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ข่มเหง ไม่คด ไม่
โกง ไม่ทุจริตคอรัปช่ัน  และหากได้ทรัพย์สินมามากเพียงพอหรือเกินกว่าความต้องการก็ควรท่ีจะเผ่ือ
แผ่ แบ่งปันไปยังบุคคลข้างเคียงหรือผู้ท่ีขัดสน ยากไร้๒๔๐ 

ท้ังนี้เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวทางด้านศีลในระดับโลกียะท่ีด ารง
อยู่ในวัดนั้น ส่ิงท่ีส าคัญคือต้องการพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ หรือ พัฒนา

                                                             
๒๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
๒๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๕๙ 

 

เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรม อันจะท าให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการท างาน ถือเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เกิดข้ึนกับภายในวัด 
โดยพัฒนาให้ภาวะผู้น ากลายเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความพร้อมใน
การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนและสาธารณะ โดยเน้นการประพฤติ ปฏิบัติดีทางกายและวาจา  

๒) ขั้นตอนในการพัฒนาภาวะผู้น าในด้านสมาธิ หรือ การพัฒนาจิตใจ 
การพัฒนาภาวะผู้น าด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจท่ีมีความส าคัญอย่าง

ยิ่ง ท้ังนี้เพราะจิตใจเป็นรากฐานของพฤติกรรม และพฤติกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากความต้ังใจหรือ
เจตนา รวมถึงจะเป็นไปตามเจตจ านงหรือแรงจูงใจท่ีอยู่เบ้ืองหลัง  ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้เจริญ
งอกงามหรือเป็นผู้ท่ีมีจิตใจดีงามแล้ว คนผู้นั้นก็จะควบคุมดูแลและน าพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงาม ยิ่ง
ไปกว่านั้นปัญญาจะเจริญงอกงามได้ก็ต้องอาศัยจิตใจท่ีเข้มแข็ง สู้ปัญหา เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามท่ีจะคิดค้น ไม่ท้อถอย ยิ่งเรื่องท่ีคิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้ง  ก็ยิ่งต้องมีจิตใจท่ี
สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย และต้องมีสมาธิจึงจะสามารถคิดค้นหาแนวทาง 
วิธีการ หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน เจาะลึกทะลุทุกประเด็น มองเห็นท่ัวตลอด  ท้ังนี้จิตท่ี
สงบแล้ว จิตท่ีฝึกดี แล้วจะเป็นฐานท่ีจะให้ปัญญาท างาน ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าจะเกิดผลหรือ
ได้ผลท่ีเป็นรูปธรรม  การพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิถือเป็นแกนกลางหรือเป็นศูนย์กลางส าคัญ  ท้ังนี้การ
พัฒนาด้านจิตในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มุ่งพัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นไปตามแนวทางมรรคมีองค์ ๘ 
ในองค์ประกอบ ๓ ด้านส าคัญ คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ดังนี้ 

๑) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาวายามะ ให้ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจท่ีเรียกว่า ความ
พยายามชอบ ซึ่งเป็นทิศทางของการกระท า ความมุ่งมั่นท่ีจะกระท าในทางท่ีถูกท่ีต้อง ขณะเดียวกันก็
ต้อมีการลด ละ หรือเลิกการกระท าท่ีผิดหรือท่ีไม่ดี  ความเพียรพยามยามตามหลักสัมมาวายะมะนี้
เป็นความเพียรพยายามท่ีเพียรระวังไม่ให้ความช่ัวเกิดข้ึน (สังวรปธาน)  เพียรพยามก าจัดหรือละความ
ช่ัวที่ได้เกิดขึ้นแล้ว (ปหานปธาน) เพียรพยายามท่ีจะสร้างความดีหรือก่อการดีให้เกิดข้ึนใหม่ (ภาวนานุ
ปธาน) และสุดท้ายคือการเพียรพยามท่ีจะรักษาคุณงามความดีท่ีเกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่อย่างยืนนาน (อนุ
รักขนานุปธาน) ความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมท่ีขาดไม่ได้ส าหรับภาวะผู้น าแต่ท้ังนี้ท้ังนั้นหลักความ
เพียรจะต้องยึดหรือต้ังอยู่บนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ จะต้องเพียรพยายามท่ีพอเหมาะ 
พอควร หรือ มีความเหมาะสมกับก าลังความสามารถของตน ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป และไม่
ย่อหย่อนจนกลายเป็นความเกียจคร้านจนท าอะไรก็ไม่ส าเร็จด้วย๒๔๑ 

๒) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาสติ ให้ถึงพร้อมด้วยการระลึกชอบหรือการรู้ตน รู้
ว่าตนก าลังท าอะไร ท าอย่างไร ท าแค่ไหน หรือท าเพื่อใคร ขณะเดียวกันก็เป็นการกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง ต่ืนตัว ไม่ประมาท รู้ว่าส่ิงใดควรงด ควรเว้น  และท่ีส าคัญจะต้องพัฒนาตนหรือฝึกตนให้
รู้เท่าทันความช่ัว ต่ืนตัวในการท าความดีโดยอาศัยหลักสติปัฏฐาน ๔ ท่ีจะต้องฝึกฝนให้รู้เท่าทันกาย 
(การกระท า) เวทนา (ความรู้สึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) อันจะเป็นเครื่องมือในการช่วย
ให้ก้าวข้ามนิวรณ์ท้ัง ๕ ท้ังหลายท่ีประกอบด้วย กามฉันท์หรือความอยากได้ในกามคุณ, พยาบาทหรือ
ความโกรธ เกลียด เคียดแค้น อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุ่นข้องหมองใจ, ถีนมิทธะหรือความหด
                                                             

๒๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 



   ๑๖๐ 

 

หู่ เหงาหงอย เซื่องซึม ท้อถอย เฉ่ือยชา เซ็ง, อุทธัจจกุกกุจจะหรือสภาวะแห่งความฟุ้งซ่าน วุ่นวาย 
ร าคาญใจ กลุ้มใจ เคร่งเครียด และสุดท้ายวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย  ๒๔๒ 

๓) การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักสัมมาสมาธิ ให้ถึงพร้อมแห่งจิตท่ีแน่วแน่เป็นการพัฒนา
คุณภาพของจิต สมรรถภาพของจิต และสุขภาพจิตให้ดีขึ้น ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้หลักโพชฌงค์ ๗ ท่ีเป็น
องค์แห่งการตรัสรู้ท้ังเจ็ดอย่าง คือ ๑) สติ (สติสัมโพชฌงค์) คือ ความระลึกได้ ๒) ธัมมวิจยะ (ธัมม
วิจยสัมโพชฌงค์) คือ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม ๓) วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) คือ 
ความเพียร ๔) ปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์) คือ ความอิ่มใจ ๕) ปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์) คือ ความสงบ
กายใจ ๖) สมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) คือ ความมีใจต้ังมั่น จิตแน่วในอารมณ์ และ ๗) อุเบกขา 
(อุเบกขาสัมโพชฌงค์) คือ ความมีใจเป็นกลาง รวมถึงการมีหลักสติปัฏฐาน ๔ ท่ีจะต้องฝึกฝนให้รู้เท่า
ทันกาย (การกระท า) เวทนา (ความรู้สึก) จิต (ความสงบ) และธรรม (ความสุข) ในการก้าวข้ามนิวรณ์
ท้ัง ๕ ท่ีประกอบด้วย ๑) กามฉันท์หรือความอยากได้ในกามคุณ ๒) พยาบาทหรือความโกรธ เกลียด 
เคียดแค้น อาฆาต หงุดหงิด ฉุนเฉียว ความขุ่นข้องหมองใจ ๓) ถีนมิทธะหรือความหดหู่ เหงาหงอย 
เซื่องซึม ท้อถอย เฉ่ือยชา เซ็ง ๔) อุทธัจจกุกกุจจะหรือสภาวะแห่งความฟุ้งซ่าน วุ่นวาย ร าคาญใจ 
กลุ้มใจ เคร่งเครียด และสุดท้าย ๕) วิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลาย๒๔๓    

ท้ังนี้เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวทางด้านสมาธิในระดับโลกียะท่ี
ด ารงอยู่ในคณะสงฆ์นั้น ส่ิงท่ีส าคัญคือต้องการพัฒนาภาวะผู้น าให้เกิดทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์และ
สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ถือเป็นการพัฒนาเพื่อให้ถึงพร้อมด้านคุณภาพจิตท่ีดี สมรรถภาพจิตท่ีดี และ
สุขภาพจิตท่ีดี อันจะท าให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ท างาน ถือเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตของภายในวัด 
โดยพัฒนาให้ภาวะผู้น ากลายเป็นผู้ท่ีมีความอบอุ่นซาบซึ้งใจด้วยศรัทธาและความภาคภูมิใจในบทบาท 
อ านาจ หน้าท่ี ส่งผลให้เกิดการประพฤติ ปฏิบัติท่ีสุจริต เท่ียงธรรม มีจิตส านึกในคุณค่าแห่งการ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของภายในวัดหรือส่วนรวม มีความแกล้วกล้า มั่นใจท่ีจะคิด 
ท า หรือพูดในส่ิงท่ีเป็นกุศลท้ังมวล๒๔๔ 

๓) ขั้นตอนในการพัฒนาภาวะผู้น าในด้านปัญญา หรือ การพัฒนาด้านความรู้  
 การพัฒนาภาวะผู้น าด้านปัญญา ถือเป็นการพัฒนาภาวะผู้น าในขั้น สูงสุดและมี
ความส าคัญสูงสุด ท้ังนี้เพราะปัญญาถือเป็นเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด  ซึ่งคนเราจะ
มีพฤติกรรมอะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ท่ีว่าจะมีปัญญาช้ีน าหรือบอกทางให้เท่าใด ขณะเดียวกัน
ปัญญายังเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจและให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาตีบตันอยู่ พอ
เกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้  การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางสามารถ
แยกออกไปได้หลายด้านและมีความสลับซับซ้อนหลายข้ันหลายระดับ เป็นต้นว่า 

                                                             
๒๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี, ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๖๑ 

 

 ๑) การพัฒนาปัญญาเพื่อช่วยให้ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบ
ความส าเร็จ ถือเป็นการพัฒนาด้านปัญญาท่ีเกิดจากนโยบายหรือโครงการท่ีจะต้องสนับสนุนเงินทุน
หรืองบประมาณเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในขึ้นท่ีสูง หรือหลักสูตรช้ันสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในข้อมูล เทคนิค รวมท้ังศิลปวิทยาการต่างๆ โดยรู้และเข้าถึงเนื้อหาความหมายได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  ท้ังนี้คณะสงฆ์จะต้องส่งเสริมนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดปัญญา เป็นต้นว่า 
โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้ันสูง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาท่ีสามารถวิเคราะห์ถึงจุด 
รู้ประเด็น สามารถยกขึ้นพูด ยกขึ้นช้ีแสดง หรือยกขึ้นวางเป็นหลักการของตนเองได้  นอกจากนั้นควร
จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่โครงการฝึกอบรม หรือการศึกษาหาความรู้เพื่อก่อให้เกิดปัญญา
ท่ีมาจากส่ิงต่าง ๆ เป็นต้นว่า ปัญญาท่ีเกิดจากความรู้จักส่ือสารถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความ
ต้องการของตน ให้ผู้อื่นรู้ตาม เห็นตาม, ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดการวินิจฉัยท่ีถูกต้องชัดเจนและ
เท่ียงตรง, ปัญญาท่ีเกิดจากความรู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสืบสาวเหตุปัจจัยของเรื่องราวต่างๆ ท่ีจะ
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและท าการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้, ปัญญาเกิดจากความรู้จักจัดท าด าเนินการ
หรือบริหารจัดการกิจการต่างๆ ให้ส าเร็จผล ตามท่ีมุ่งหมาย, หรือ ปัญญาท่ีเกิดจากความรู้จักเช่ือม
สัมพันธ์ประสบการณ์ ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมท่ีชัดเจน หรือ
โยงออกไปสู่ความหยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ๆ ได้ ๒๔๕ 
 ๒) การพัฒนาปัญญาท่ีช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม ถือเป็นปัญญาท่ีเกิดจาก
การความรู้ความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ของส่ิงท้ังหลายท่ีอิงอาศัยหรือมีความสัมพันธ์สืบเนื่อง
ส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย การพัฒนาภาวะผู้น าในส่วนนี้คณะสงฆ์ควรจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้เข้าสู่โครงการฝึกอบรมหรือการศึกษาหาความรู้ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาท่ีมาจากส่ิงต่าง ๆ เป็นต้นว่า 
ปัญญาท่ีเกิดจากการมองเห็นภาวะและกระบวนการ ท่ีชีวิต สังคม และโลกคือหมู่สัตว์ มีความเป็นมา
และจะเป็นไปตามกระแสแห่งเจตจ านง และเหตุปัจจัยท่ีตนประกอบ สร้างสม จัดสรร และ มี
ปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นท้ังหลาย เรียกง่ายๆ ว่า เป็นไปตามกรรม๒๔๖ 
 ๓) การพัฒนาปัญญาท่ีช่วยให้บุคลากรและภายในวัดเดินไปสู่เป้าหมายสูงสุด หรือ บรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิต ถือเป็นการพัฒนาปัญญาขั้นสูงท่ีจะเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
เข้าถึง รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ จนสามารถ
ปรับตัว ปรับใจในทิศทางท่ีถูกต้อง และอาจฝึกจิตหรือท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระจากปรากฏการณ์
แห่งการเปล่ียนแปลงได้โดยสมบูรณ์ และการมีชีวิตท่ีเป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง๒๔๗ 
 ท้ังนี้การพัฒนาภาวะผู้น าโดยอาศัยหลักอธิปัญญาสิกขา ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้มุ่ง
พัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นไปตามแนวทางมรรคมีองค์ ๘ ในองค์ประกอบ ๒ ด้านส าคัญ คือ สัมมาทิฐิ 
และ สัมมาสังกัปปะ ดังนี้ 

                                                             
๒๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ,ดร.,ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
๒๔๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูภาวนาขันตยากร,  เจ้าคณะต าบลนามะตูม  เจ้าอาวาสวัดนามะตูม, 

จังหวัดชลบุรี,  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 
๒๔๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๖๒ 

 

๑) การพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาทิฐิให้ถึงพร้อมในด้านความเห็น ความเช่ือ ความรู้ 
ความเข้าใจของบุคคลท่ีตรงตามสภาวะหรือความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับโล
กิยสัมมาทิฐิ หมายถึง ความเห็นชอบในระดับโลกีย์ท่ียังหนุนเนื่องอยู่กับสมมติของโลก เช่น หลักแห่ง
ความดี ความถูกต้อง ศีลธรรม จริยธรรม หรือค่านิยม ธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดการยึดถือ
ในลักษณะหรือความมุ่งหมายท่ีไม่เหมือนกัน ท้ังนี้อาจขึ้นอยู่กับความเป็นชนชาติ เช้ือชาติ ศาสนา 
หรืออื่น ๆ สัมมาทิฐิในระดับนี้มักเกิดจากการรับรู้ หรือความรู้ท่ีได้มาในลักษณะ “ปรโตโฆสะ” หรือ 
การอบรม ส่ังสอน การรับรู้ หรือ เรียนรู้จากผู้อื่น จากเอกสาร ต ารา หรือจากส่ืออื่น ๆ ส่วนสัมมาทิฐิ
ในระดับท่ี (๒) โลกุตรสัมมาทิฐิ หมายถึง ความรู้ท่ีเป็นความเข้าใจในธรรมชาติ หรือ เป็นไปตาม
ลักษณะความจริงท่ีเท่ียงแท้ ไม่ใช่ความจริงท่ีเกิดขึ้นตามการสมมติของมนุษย์โลก หรืออาจจะเกิดขึ้น
ได้โดยการคิด พิจารณา พินิจ พิเคราะห์ตามหลักโยนิโส ๑๐ ประการ อันประกอบด้วย (๑) วิธีคิดแบบ
สืบสาวหาเหตุและปัจจัยเชิงระบบ (หลักปฏิจจสมุปบาท) (๒) วิธีคิดท่ีวิเคราะห์ แยกแยะ (๓) วิธีคิดท่ี
เท่าทันธรรมชาติ (กฎไตรลักษณ์) (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ์ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรจน์ มรรค) (๕) คิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ (หลักการ หลักความจริง กับอรรถ) (๖) คิดแบบคุณโทษ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค 
โอกาส (SWOT) (๗) คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม (๘) คิดแบบกุศลธรรม หรือ คิดเชิงบวก (๙) คิด
แบบปัจจุบัน คิดแบบมีสติ  และ (๑๐) คิดแบบวิภัชชวาท หรือ คิดแบบเช่ือมโยงกับการพูด เช่น คิด
แบบนี้ถ้าจะพูดหรือส่ือสารควรท าอย่างไร เป็นต้น ๒๔๘ 

นอกจากนี้การพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาทิฐิท่ีเน้นการฝึกฝนด้านปัญญายังสมามารถท า
ได้อีก  ๓  วิธี คือ ๑) ด้วยการอ่าน การถาม การฟัง การศึกษาเล่าเรียน หรือท่ีเรียกว่าสุตมยปัญญา 
ตามหลักปรโตโฆสะ ๒) วิธีท่ี ๒ คือการน าความรู้ท่ีได้รับจากวิธีท่ี ๑ มาขบคิด พินิจ พิจารณา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อให้เกิดความลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือท่ีเรียกว่าจินตามยปัญญาอันเป็นกระบวนการท่ี
ส่งผลให้เกิดโยนิโสมนสิการ และวิธีสุดท้าย วิธีท่ี ๓) คือ การฝึกฝนด้วยการน าเอาผลจากความคิดท่ี
เกิดจากการโยนิโสมนสิการมาน าไปสู่การลงมือประพฤติ ปฏิบัติ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ หรือท่ี
เรียกว่า ภาวนามยปัญญา หรือ ความรู้ท่ีเกิดจากการประพฤติ ปฏิบัติ การค้นคว้า ทดลอง๒๔๙ 

๒) การพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาสังกัปปะให้มีความถึงพร้อมในด้านการด าริชอบ หรือ 
การพัฒนาภาวะผู้น าให้ออกจากความเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัส เลิกคิดเบียดเบียนผู้อื่น มีความ
เมตตา กรุณา ปราณี และมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยอาศัยเหตุจากการเกิดสัมมาทิฐิหรือการมี
ความคิด ความเช่ือท่ีชอบหรือถูกต้อง และความคิดท่ีถูกต้องนั้นคือ ความคิดท่ีไม่มีโลภ (เนกขัมมะ) ไม่
คิดพยาบาท (อพยาบาท) ไม่คิดเบียดเบียนใคร (อวิหิงสา) ซึ่งหากเกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็จะน าไปสู่
การมี “พรหมวิหารธรรม ๔” ซึ่งเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ประเสริฐ เป่ียมด้วยจิตใจอันกว้างใหญ่ไพศาล 
เพราะประกอบไปด้วย ๑) เมตตาธรรม หมายถึง การมีความรัก ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ 
ความเข้าอกเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็นท่ีมาส าคัญในการลด ละ เลิก ซึ่งความพยาบาท ความอาฆาต
แค้น ๒) กรุณาธรรม หมายถึง ความต้องการท่ีจะช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ ๓) มุทิตาธรรม 
                                                             

๒๔๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี, ๘  
มีนาคม  ๒๕๖๐. 

๒๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๖๓ 

 

หมายถึง ความช่ืนชม ยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข และสุดท้าย ๔) อุเบกขาธรรม หมายถึง ความมีใจเป็น
กลาง ไม่หวั่นไหว เอนเอียง ไม่รักไม่ชัง ไม่ยินดียินร้ายกับใคร 

นอกจากนั้นการพัฒนาภาวะผู้น าด้านสัมมาสังกัปปะยังต้องมีหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ 
ประการมาเป็นเครื่องหนุนเนื่องเพื่อให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๑) การทาน หมายถึง 
การให้ของท่ีคู่ควร หรือของท่ีจะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับ ๒) การมีปิยวาจา หมายถึง การพูด การจาดี มี
ความอ่อนหวาน ไพเราะเสนาะหู มีความน่าเช่ือฟัง น่านับถือ ๓) การมีอัตถจริยา หมายถึง การมุ่งฝึก
ตน บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และสุดท้าย ๔) สมานัตตา หมายถึง การวางตัวให้กลมกลืน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนอื่น ร่วมสุขร่วมทุกข์ วางตนเหมาะสม และไม่ถือเนื้อถือตัว ๒๕๐ 

ท้ังนี้เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวทางด้านปัญญานั้นจะมุ่งผลให้เกิด
ในระดับโลกุตตระ โดยมุ่งผลให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ) ความเป็นผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ให้มี
ขึ้นหรือเกิดขึ้นและด ารงอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยส่ิงท่ีส าคัญคือต้องการพัฒนาภาวะผู้น าให้
มีปัญญารู้เท่าทันความจริง เข้าถึงธรรมชาติและชีวิต อันท าให้จิตใจเป็นอิสระโดยไม่หวั่นไหวหรือถูก
ครอบง าด้วยความผันผวนหรือความปรวนแปรจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ผิดหวังเศร้าโศรกบีบค้ันจิตใจ
เพราะความยึดมั่นถือมั่น มีความปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดช่ืน เบิกบานใจอยู่ตลอดเวลา มองเห็น
โลกและชีวิตด้วยความเป็นจริง มองด้วยความเป็นเหตุเป็นผล มองให้เห็นถึงการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน และท่ีส าคัญคือการมองในทางท่ีถูกท่ีต้อง โดยอาศัยหลักปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการมา
เป็นฐานในการสนับสนุนให้เกิด สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา และภาวนามยปัญญา นอกจากนั้นยัง
ต้องประกอบไปด้วยพรหมวิหารธรรมอันมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเป็นท่ีต้ัง  โดย
อาศัยสังคหวัตถุธรรมท่ีมี ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา เป็นตัวหนุนเสริมให้อธิปัญญาสิกขา
มีความบริสุทธิ์และสะอาดยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอธิการชัยพร อกิณฺจโน ,  เจ้าอาวาสวัดโค้งดารา จังหวัดชลบุรี , ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐. 



   ๑๖๔ 

 

จักขุมา :  
เก่งคิด : บริหารตนเอง 

วิธูโร :  
เก่งงาน : บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

นิสสยสัมปันโน :  
เก่งสื่อสาร : บริหารคน รู้จักใช้คน 

ให้การศึกษาที่ดี 

ด้านการปกครอง 
การวางระเบียบกฎเกณฑ์ /

ยึดหลักพระธรรมวินัย/
ปกครองตน คน งาน

ยุติธรรม/มุ่งประโยชน์/
กระจายอ านาจ 

ด้านการสาธารณูปการ 
บูรณะพัฒนามรดกทาง

วัฒนธรรม/ดูแลรักษาจัดการ
สาธารณสมบัติศูนย์กลาง/
ก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ 

ด้านการศาสนศึกษา 
จัดระบบการบริหาร/

บุคลากร/อบรมจัดต้ังทุน 
พระปริยัติธรรม/ฟื้นฟูบาลี 

 

ด้านการเผยแผ ่
ผู้น าในการบริหารพระธรรม
ทูต/อบรมประชาชนประจ า

ต าบล (อ.ป.ต.)/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม /บรรพชา

สามเณร 
เผยส่งเสริมแผ่

พระพุทธศาสนา 
 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ผู้ น า ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน/
ผู้น าก่อโรงเรียนการกุศลของ
วั ด ใน พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  
โรงเรียนสงเคราะห์ เด็ก /
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาวัน
อ า ทิ ต ย์ / ส่ ง เสริ ม พั ฒ น า
บุคลากร 
 

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
ศูนย์กลางสร้างความสามัคคี

ชุมชน/ศูนย์กลางพัฒนา
ชุมชน/ส่งเสริมสนับสนุนจิต

อาสาอาสาสมัครแนวร่วมดูแล
พระพุทธศาสนา 

 

การพัฒนาด้วยศีล 
พัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม 

การพัฒนาด้วยสมาธิ 
พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง  

การพัฒนาด้วยปัญญา 
พัฒนาคุณธรรม ความดี ให้มีพร้อม 

ฝึกอบรมถวายความรู้ พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลมาท้ังหมดผู้วิจัยได้พบว่า พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ

สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 



   ๑๖๕ 

 

จากองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัยตามแผนภาพท่ี ๔.๑๐ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์จาก
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการและการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้วิจัยสรุป
องค์ความรู้รวมได้ว่าสภาพปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคของการบริหารจัดการวัดท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ซึ่งความสามารถของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสส าคัญในการพัฒนา
ภาวะผู้น า เพราะการท่ีบุคคลจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือเจ้าอาวาสนั้นภูมิหลังของผู้น ามีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการบริหารคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรมากหน้าหลาย
ตา หลากหลายนิสัย การท่ีจะให้เป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ์ จะต้องมีระดับความสามารถท่ีสูง ภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการเป็นส่ิงท่ีส าคัญ  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ต้องคิดกว้าง มองไกล ใฝ่ สูง  
ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการธุระโดยมีความช านาญเฉพาะด้าน  รวมถึงต้องมี
ความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ท่ีจะสร้างความเข้าใจท่ีดี  ร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์กรซึ่งจะ
ส่งผลต่อรูปงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือท่ีเรียกว่า เก่งคิด เก่งงาน และเก่งคน ซึ่งเมื่อพิจารณาของภาวะ
ผู้น าดังกล่าวนั้น ภาวะผู้น าจะต้องมีหลักในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร
จัดการวัด ท้ังหมดโดยรวมอยู่ ๖ ด้าน คือ   

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารจัดการวัด หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง  คือมีการวาง
ระเบียบ กฎเกณฑ์  ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีธรรม มีการพัฒนาภาวะผู้น าในการปกครองตน 
ปกครองคน และงานคณะสงฆ์ ด้วยความยุติธรรมไม่มีอคติ ยึดหลักพระธรรมวินัยกฎเกณฑ์กติกาท่ี
เป็นธรรม เป็นผู้น าท่ีมุ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เป็นหลัก เป็นผู้น าในการบริหารจัดการเป็นการ
กระจายอ านาจท้ังภายในคณะสงฆ์นอกคณะสงฆ์และวัด ฯลฯโดยยึดหลักพระวินัยเป็นท่ีต้ังและใช้หลัก
พุทธธรรมช่วยสนับสนุนในการปกครองให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงาม 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศาสนศึกษาพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้น าใน
การจัดระบบการบริหารจัดการการศาสนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ก าหนดนโยบาย วางแผน  
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้น าในการจัดอบรม วางแนวทางปฏิบัติส่งเสริมการศึกษา
เป็นผู้น าในการจัดต้ังทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม -บาลีเป็นผู้น าในฟื้นฟูให้
ความส าคัญในภาษาบาลีเพื่อรักษาพระศาสนาและเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดีฯลฯโดยการน าหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้น าในงานบริหารงานพระธรรมทูตและหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)  เป็น
ผู้น าจัดอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการและประชาชนให้อยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามเป็นผู้น าในการ
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนและน าการส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไปและเป็นผู้น าในการเผยแผ่ทางส่ือมวลชนและสนับสนุนการเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดฯลฯ โดย
น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้   



   ๑๖๖ 

 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี น าไปสู่
การเป็นผู้น าก่อตั้งและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค์เป็นผู้น าการก่อต้ังและบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็นผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มี
ความสามารถในการศึกษา  

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณูปการ นั้น พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็น
ผู้น าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งวัดและพระพุทธศาสนา 
และฝึกอบรมในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้มั่นคงแข็งแรงสวยงามตามเอกลักษณ์
ขอพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของผู้แสวงบุญ 
ตลอดจนเป็นผู้น าในการก่อสร้างและดูแลรักษาบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยการน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์  นั้น  พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้น าวัดเป็นศูนย์รวมในการสร้างสามัคคีธรรมในชุมชน น าวัดเป็นศูนย์กลางท่ีสามารถช้ีน า
ทิศทางท่ีถูกท่ีควรในการพัฒนาชุมชน  น าวัดเป็นท่ีส่งเสริม  สนับสนุนให้มีจิตอาสาเพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและจนน าพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนน าพัฒนาวัดให้
มีอาสาสมัคร แนวร่วมในการสอดส่องดูแลและพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยการน าหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนา   

โดยในการการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส ต้องอาศัยการบูรณา
การหลักธรรม ในหลักทุติยปาปณิกสูตร ได้แก่ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสมฺปนฺโน คุณลักษณะ ๓ 
ประการของนักบริหารท่ีจะ ช่วยให้นักบริหารท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือ  

๑. จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล หรือทักษะด้านความคิด คิดกว้าง มองการ
ไกล ใฝ่สูงสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ  คิดกว้าง มองไกล  มีความรู้ความสามารถ  มีการวางแผน  สนับ
สนนุการฝึกอบรม  มีแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์  ให้ความช่วยเหลือ  มี
เป้าหมายท่ีชัดเจน ทุ่มเทเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการ มีจุดหมายปลายทาง 

๒. วิธุโร คือเป็นผู้ช านาญในงาน หรือทักษะด้านการปฏิบัติงาน  รู้จักวิธีการบริหาร
จัดการงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่  มีประสบการณ์  ท างาน ๆ มีความขยันหมั่นเพียร  มีทัศนคติ
ต่องานท่ีดี  มีทักษะในการท างาน  มีความต้ังใจอดทน  ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน   

๓. นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือทักษะด้านการส่ือสาร และได้รับ
ความเช่ือถือจากผู้อื่น มีการร่วมมือประสานงานกัน (นิสสยสัมปันโน) คือ สร้างมิตรภาพ  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มองโลกในแง่บวก  สร้างความสัมพันธ์  มีอารมณ์แจ่มใส  มีจิตอาสา วาจามีเสน่ห์  การมี
สัจจะค ามั่นสัญญา  เอาใจใส่ 



   ๑๖๗ 

 

ดังนั้น  การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
ก็เพื่อสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ยึดหลักในบริบท  คือ  

๑) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีรับผิดชอบฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  
๒) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นผู้แทนวัด  
๓) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นพระสังฆาธิการ และ  
๔) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นเจ้าพระสังฆาธิการตาม

กฎหมายโดยมีภาวะผู้น าเป็นผู้ท่ีมีปัญญาและวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการประพฤติประโยชน์ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กรสงฆ์จังหวัดชลบุรี ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท างาน มีการคิด
อย่างเป็นระบบมีการท างานเป็นทีม มีการแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมตลอดจนการสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่
คณะสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกันท างานในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ ด้านการ
ปกครองด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี  มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้น าสูง มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมท้ังมีการพัฒนาตนเองพัฒนางานคณะสงฆ์ให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัย ส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเช่ือถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น าโดยบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ ปาปณิกธรรม๓ ท่ีเก่งคิดกว้างคิดไกลใฝ่สูง(บริหารตน) เก่งงาน(บริหารงาน) 
และเก่งคน(บริหารงาน)  ก่อให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ อย่างมั่นคงถาวรสืบไป 

 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการ
วัดในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑)  ศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี (๒) ศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการ
บริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  (๓)  น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อ
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี  

ผู้วิจัยศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาทัศนะความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องผู้สนองงานคณะสงฆ์โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth  Interview)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key  Informants)  ได้แก่ พระสังฆาธิการเจ้า
คณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และข้าราชการผู้สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีรวม
จ านวนทังงสิงน ๓๐ รูปหรือคนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) เพื่อให้มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามล าดับขังนตอน ดังต่อไปนีง 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญถึงประเด็นสภาพการบริหารจัดการวัดและภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี พบว่า 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการจ านวนมากในจังหวัดชลบุรี  
มีความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  การพัฒนาคน  ก็จะได้ช่วยกันชีงแจงให้
ประชาชนและผู้น าชุมชนเข้าใจ  เพราะพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุก
ระดับ  และวัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของสังคม  ทังงท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้างศาสนสถาน  บุคลากรเงิน  
ศรัทธา  จะมีการบริหารจัดการอย่างไร  จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทาง
พุทธศาสนา  เจ้าอาวาสหลากหลายความสามารถ หลากหลายของสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ 
แต่ในการจัดการทังงหมดก็ยังเคารพกฎและระเบียบตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 



๑๖๙ 
 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการศาสนศึกษา พระสังฆาธิกาในจังหวัดชลบุรียังขาดให้
การอุปถัมภ์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่ง
เป็นระบบการศึกษาดังงเดิมของคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเต็มท่ี เจ้าอาวาสควรมี
การประสานกับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนหนังสือตังงแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับปริญญาตรี ตลอดจนควรจัดตังงกองทุนเรียนดีแต่ยากจนอย่างจริงจัง 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดชลบุรียังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวิธีการและรูปแบบต่างๆ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขาดการฝึกอบรมก่อนและระหว่าง
ปฏิบัติงาน รวมทังงขาดการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึงน ใน
ด้านของการพัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์ให้มีความรู้รอบด้านทังงทางโลกและทางธรรม  เพื่อท่ีได้มี
ความรอบรู้มีความเข้าใจในการหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกดีงามต่อตนเองและบวร
พระพุทธศาสนา 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการสาธารณูปการ ปัญหาในเรื่องของความไม่เป็น
ระเบียบแบบแผน  ความไม่สะอาดภายในวัด  หรือความสกปรกไม่เป็นระเบียบ  เพราะเจ้าอาวาสขาด
ความรู้และความสามารถด้านการบริหารสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  ปล่อยให้วัดสกปรกรกรุงรัง  ซึ่ง
วัดบางวัด  ก็ตังงมานานแล้ว  วัดบางวัดก็เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ  วัดบางวัด ดูยิ่งใหญ่อลังการ  การขาด
การดูแลเอาใจใส่  วัดบางวัดเต็มไปด้วยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  วัดบางวัด  คนไม่อยากเข้าไปเพราะวุ่นวาย
สับสนไม่เป็นอาวาสสัปปายะ  สกปรกรกรุงรังวัดไม่สะอาด  และไม่เป็นระเบียบ  หย่อนหรือขาด
ประสิทธิภาพ ปัญหาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  ขาดการส่ือสารและการ
ประสานงานความซง าซ้อน  ขาดความเข้าใจในระบบการท างานร่วมกัน  ระหว่างวัดกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  มีความล้าเพราะติดด้วยระบบทางราชการ  และวัดกับผู้บริหารวัดก็ไม่ได้ใส่ใจกับงานท่ีทาง
หน่วยงานของรัฐ  เพราะติดขัดในความล่าช้า  ไม่มีข้อมูลท่ีชัดเจนจึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากทังง
วัดและภาครัฐเท่าท่ีควร  การบริหารงานวัดกับภาครัฐจึงมีปัญหา 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ทางคณะสงฆ์ในส่วนของพระ
สังฆาธิการมีการมอบนโยบายให้พระภิกษุผู้ ด ารงต าแหน่งตังงแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้า
อาวาส ตังงทุน เพิ่มทุน และแจกทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปี และมีการรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าคณะทราบ เมื่อพิจารณาความ
ดีความชอบในอนาคต นอกจากนีงยังพบว่าการบริหารจัดการด้านการศึกษา สงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรีมีหลากหลายรูปแบบ บางวัดมีการจัดตังงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ เด็ก
เล็กภายในวัด หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

สภาพการบริหารจัดการวัด ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
เองก็มีการระดมทุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ สร้างอาคาร ของโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน
ราชการ รวมถึงการประสานงานกับภาครัฐบาลให้สนับสนุนให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็ก และ
เยาวชนรัฐบาลควรสนับสนุนการปรับปรุงวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและควรท าให้วัดเป็น
สถานท่ีปฏิบัติธรรมมีการแนะน าสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรม  โดยนิมนต์พระสงฆ์ไปสอน
คุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน



๑๗๐ 
 

และประสานงานกับรัฐบาลให้มีการส่งเสริมงบประมาณในการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์  

 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านจักขุมา เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับสูงซึ่งเป็น
ผู้น าคณะสงฆ์มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์สูงท่ีชัดเจนมาก  แต่ท าให้
บุคลากรในระดับรองลงมาในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ในบางส่วนยังไม่มีความ
พร้อมในการสนองนโยบายได้อีกทังงยังขาดการประชุมปรึกษาวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การ
พัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา บาง
สถานท่ีขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านวิธูโร พระสังฆาธิการจ านวนมากในจังหวัดชลบุรี  มี
ความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  การพัฒนาคน  ก็จะได้ช่วยกันชีงแจงให้ประชาชน
และผู้น าชุมชนเข้าใจ  เพราะพระเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับ  และ
วัดเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งของสังคม  ทังงท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้างศาสนสถาน  บุคลากรเงิน  ศรัทธา  จะมี
การบริหารจัดการอย่างไร  จึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ด้านนิสยสัมปันโน เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับสูงซึ่ง
เป็นผู้น าคณะสงฆ์มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์สูงท่ีชัดเจนมาก  แต่ท า
ให้บุคลากรในระดับรองลงมาในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของคณะสงฆ์ในบางส่วนยังไม่มีความ
พร้อมในการสนองนโยบายได้อีกทังงยังขาดการประชุมปรึกษาวางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์การ
พัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา บาง
สถานท่ีขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน 

๕.๑.๒ ผลการเพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ใน
การบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 

การเพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรีสามารถสรุปดังนีง 

ด้านวิสัยทัศน์(จักขุมา) : การบริหารตน ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อ
การบริหารจัดการวัด  ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าท่ี และมี ความรู้ความสามารถ มีการวางแผนการด าเนินการและพอใจในการบริหารจัดการ 
สนับสนุนการจัด บุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ มี
แนวความคิดท่ีสอดคล้อง กับแนวโน้มในอนาคต ในหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะประสบความส าเร็จ 
สามารถวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจุบันของหน่วยงาน  และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองค์กร ให้ความ
ช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา อย่างเต็มความสามารถ มีเป้าหมายท่ีชัดเจนและมีความ
พอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่  ทุ่มเท เพื่อคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ ใฝ่ใจรักท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ได้ผลดีขึงน ก าหนดทิศทาง ท่ีจะด าเนินงานขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานท่ีดี
อย่างสม่ าเสมอ และน าหลักทุติยปาปณิกธรรม ๓ ด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์) ของพระพุทธองค์มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ  คิดกว้าง มองไกล  มีความรู้ความสามารถ  มีการ
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วางแผน  สนับสนนุการฝึกอบรม  มีแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทุ่มเทเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการ มีจุดหมายปลายทาง 

ด้านความช านาญ(วิธูโร) : การบริหารงาน ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ
เพื่อการบริหารจัดการวัด ด้านความช านาญ คือ มีความหมั่นเพียรในการฝึกฝน เทคนิคและความถนัด 
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท างาน  มีทักษะความช านาญ  มีความตังงใจอดทน  ความพร้อมในการ
ท างาน มีทัศนคติต่องานท่ีดี  ความ ขยันหมั่นเพียร ความถูกต้องของงาน พระสังฆาธิการ/เจ้าอาวาส  
ต้องมีการฝึกฝนในการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการท างาน  มีเทคนิคและ
ความ ถนัดในงานท่ีท า มีการฝึกฝนกระตุ้นบุคลากรคณะสงฆ์ให้ต่ืนตัวในการปฏิบัติงาน มีความ
เช่ียวชาญและมุ่งมั่นท่ี จะบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีประสบการณ์และความพยายามท่ีจะ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ผู้ท่ีมีทักษะความเข้าใจในการจัดบริหารจัดการวัดร่วมกับบุคลากรคณะ
สงฆ์และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างสม่ าเสมอ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในการ
บริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอโดยการน าเอาหลัก พุทธธรรมตามหลักทุติยปาปณิกสูตร ด้านวิธู
โร  ไปใช้ในการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มีความตังงใจอดทน ต่อสภาพปัญหาอัน เกิดจาก
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความพร้อมในการท างาน 
ตลอดเวลา มีทัศนคติต่องานท่ีดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มีการสร้าง 
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร มีความมั่นใจในความถูกต้องของงานท่ีท าทุกเรื่อง มีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่  
มีประสบการณ์  ท างาน ๆ มีความขยันหมั่นเพียร  มีทัศนคติต่องานท่ีดี  มีทักษะในการท างาน  มี
ความตังงใจอดทน  ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน   

ด้านมนุษยสัมพันธ์ (นิสสยสัมปันโน) : การบริหารงาน ในการพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด  การเป็นผู้ความสุภาพ อ่อนโยน  เอาใจใส่กระตือรือร้น  มีใจ
ผูกพันอยู่กับงาน  ความเป็นกันเอง  ควบคุมอารมณ์ได้ดี สร้างมิตรภาพ  การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  
การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น  ให้โอกาส แสดงความคิดเห็น  สร้างความสัมพันธ์ในการท างาน  คือ เป็นผู้
มีความสุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย มีกระตือรือร้น 
พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบ ข้อบกพร่อง เพื่อการบริหารจัดการ มีใจ
ผูกพันอยู่กับงานในหน้าท่ี รับรู้และใคร่ครวญในส่ิงท่ีท า และ ท าส่ิงนังนด้วยความรอบคอบ พร้อมให้
ค าปรึกษา ให้ก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นกันเองกับ คนทุกๆ คน ท างานร่วมกันไม่
ทอดทิงงกันจนกว่างานจะส าเร็จ  มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี มั่นคง จริงใจ ท่ีจะท างานแม้ในยามเกิด
ภาวะวิกฤติและผลกระทบจากเหตุการณ์ผันผวนของภายนอก สร้างมิตรภาพ ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา
ทังงนอกและในเวลางาน รวมทังงเอาใจใส่ในการบริหารจัดการ มีการให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมี
โอกาส และตรวจสอบงานท่ีมอบหมายอยู่เสมอ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  มีการ ยกย่องให้เกียรติ
ผู้อื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น ในงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเอาใจใส่ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ แจ้งข้อมูลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความสัมพันธ์ในการท างานท่ีดีต่อบุคลากร และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น  สร้างมิตรภาพ  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มองโลกในแง่บวก  สร้างความสัมพันธ์  มีอารมณ์แจ่มใส  มีจิตอาสา วาจามีเสน่ห์  การมี
สัจจะค ามั่นสัญญา  เอาใจใส่กระตือรือร้น  มีไมตรีจิตอยู่รวมกัน  มีความสุภาพ อ่อนโยน  ให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 
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การพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านความมุ่งมั่นตังงใจหากเกิดการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในตัวพระสังฆาธิการ ผลท่ีจะเกิดขึงนหรือประโยชน์ท่ีจะเกิดขึงนกับองค์การหรือหน่วยงาน 
ก็คือ บุคลากรการจะเกิดการพัฒนาทัศนคติหรือแนวคิดมุมมองท่ีมีระบบการบริหารจัดการขององค์กร
เป็นไปในทิศทางบวกหรือทิศทางแห่งการสร้างสรรค์มากขึงน  แม้กระท่ังแง่คิดมุมมองในเรื่อง
ความสัมพันธ์ในท่ีท างานหรือกับเพื่อนร่วมงานก็จะเกิดภาพในเชิงบวกหรือภาพในเชิงสร้างสรรค์มาก
ขึงนเช่นกัน  ทังงนีงผลท่ีเกิดขึงนจะช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ทังงในปัจจุบันและอนาคต
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ   ส่ิงท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งหากบุคลากรผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึงน ก็ถือได้ว่าบุคลากรเหล่านังนได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองมากขึงน  วิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินงานแลการอยู่ร่วมในสังคมตัวพระสังฆาธิการก็จะกว้างและยาวไกลมากขึงนตามไปด้วย  และ
เมื่อแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง หรือวิสัยทัศน์ท่ียาวไกลขึงนแล้ว  เขาเหล่านังนก็จะเกิดความรัก ความหวง
แหนในหน้าท่ี ในองค์กร และจะมีความสุขกับงานท่ีท า ซึ่งจะท าให้เกิดความคิดท่ีสร้างสรรค์และ
พยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานท่ีท าอยู่ตลอดเวลา  ทังงนีงเพื่อยกระดับตนเองให้ถึง
พร้อมในบทบาทหน้าท่ีหรือต าแหน่งท่ีสูงกว่าในโอกาสต่อไป ไม่เฉพาะเท่านังนส าหรับผู้ท่ีมีสมาธิตังงมั่น
และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร  ผลท่ีติดตามมาก็คือบุคคลเหล่านังนจะมีความกระตือรือร้นและมี
ความต่ืนตัวซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะแสวง
ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมทังงมีความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ประสบผลส าเร็จ 

การพัฒนาภาวะผู้น าในตัวพระสังฆาธิการด้านการจัดการความรู้การถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญท่ีช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดขึงนในทางอ้อม  เมื่อบุคคลพัฒนาตนเองก็จะน าไปสู่การพัฒนาใน
ภาพรวมอื่น ๆ ทังงการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ รวมถึงเกิดการพัฒนาในเรื่องการ
จัดการองค์ความรู้ท่ีจะส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่น  ฉะนังนหากมีบุคลากรใหม่เข้ามาร่วมงานหรืออาจจะมี
หน่วยงานจากภายนอกต้องการจะศึกษาเรียนรู้  บุคลากรท่ีมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในองค์กรนังน ๆ 
ก็จะสามารถอธิบายหรือส่งผ่านองค์ความรู้ท่ีมีไปยังบุคคลต่าง ๆ นังนด้วยความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
รวมถึงสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เข้าสนับสนุนแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดขึงนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม 

๕.๑.๓ น าเสนอพุทธวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารจัดการวัด หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง  คือมีการวาง
ระเบียบ กฎเกณฑ์  ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีธรรม มีการพัฒนาภาวะผู้น าในการปกครองตน 
ปกครองคน และงานคณะสงฆ์ ด้วยความยุติธรรมไม่มีอคติ ยึดหลักพระธรรมวินัยกฎเกณฑ์กติกาท่ี
เป็นธรรม เป็นผู้น าท่ีมุ่งประโยชน์ให้เกิดขึงนในหมู่สงฆ์เป็นหลัก เป็นผู้น าในการบริหารจัดการเป็นการ
กระจายอ านาจทังงภายในคณะสงฆ์นอกคณะสงฆ์และวัด ฯลฯโดยยึดหลักพระวินัยเป็นท่ีตังงและใช้หลัก
พุทธธรรมช่วยสนับสนุนในการปกครองให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงาม 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศาสนศึกษาพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้น าใน



๑๗๓ 
 

การจัดระบบการบริหารจัดการการศาสนศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตังงแต่ก าหนดนโยบาย วางแผน  
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้น าในการจัดอบรม วางแนวทางปฏิบัติส่งเสริมการศึกษา
เป็นผู้น าในการจัดตังงทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม -บาลีเป็นผู้น าในฟื้นฟูให้
ความส าคัญในภาษาบาลีเพื่อรักษาพระศาสนาและเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดีฯลฯโดยการน าหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้น าในงานบริหารงานพระธรรมทูตและหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)  เป็น
ผู้น าจัดอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการและประชาชนให้อยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงามเป็นผู้น าในการ
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนและน าการส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไปและเป็นผู้น าในการเผยแผ่ทางส่ือมวลชนและสนับสนุนการเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดฯลฯ โดย
น าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้   

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี น าไปสู่
การเป็นผู้น าก่อตังงและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค์เป็นผู้น าการก่อตังงและบริหารงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็นผู้น าในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มี
ความสามารถในการศึกษา  

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณูปการ นังน พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็น
ผู้น าในการบูรณะและพัฒนาวัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งวัดและพระพุทธศาสนา 
และฝึกอบรมในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้มั่นคงแข็งแรงสวยงามตามเอกลักษณ์
ขอพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของผู้แสวงบุญ 
ตลอดจนเป็นผู้น าในการก่อสร้างและดูแลรักษาบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยการน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัด
ชลบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์  นังน  พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้น าวัดเป็นศูนย์รวมในการสร้างสามัคคีธรรมในชุมชน น าวัดเป็นศูนย์กลางท่ีสามารถชีงน า
ทิศทางท่ีถูกท่ีควรในการพัฒนาชุมชน  น าวัดเป็นท่ีส่งเสริม  สนับสนุนให้มีจิตอาสาเพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและจนน าพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนน าพัฒนาวัดให้
มีอาสาสมัคร แนวร่วมในการสอดส่องดูแลและพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยการน าหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนา   

โดยในการการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส ต้องอาศัยการบูรณา
การหลักธรรม ในหลักทุติยปาปณิกสูตร ได้แก่ จักขุมา วิธูโร และนิสสยสมฺปนฺโน คุณลักษณะ ๓ 
ประการของนักบริหารท่ีจะ ช่วยให้นักบริหารท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือ  
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๑. จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล หรือทักษะด้านความคิด คิดกว้าง มองการ
ไกล ใฝ่สูงสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ  คิดกว้าง มองไกล  มีความรู้ความสามารถ  มีการวางแผน  สนับ
สนนุการฝึกอบรม  มีแนวความคิดใหม่ ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์  ให้ความช่วยเหลือ  มี
เป้าหมายท่ีชัดเจน ทุ่มเทเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการ มีจุดหมายปลายทาง 

๒. วิธุโร คือเป็นผู้ช านาญในงาน หรือทักษะด้านการปฏิบัติงาน  รู้จักวิธีการบริหาร
จัดการงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่  มีประสบการณ์  ท างาน ๆ มีความขยันหมั่นเพียร  มีทัศนคติ
ต่องานท่ีดี  มีทักษะในการท างาน  มีความตังงใจอดทน  ความหมั่นเพียรในการฝึกฝน   

๓. นิสสฺยสัมปันโน คือ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือทักษะด้านการส่ือสาร และได้รับ
ความเช่ือถือจากผู้อื่น มีการร่วมมือประสานงานกัน (นิสสยสัมปันโน) คือ สร้างมิตรภาพ  ให้ความ
ช่วยเหลือ  มองโลกในแง่บวก  สร้างความสัมพันธ์  มีอารมณ์แจ่มใส  มีจิตอาสา วาจามีเสน่ห์  การมี
สัจจะค ามั่นสัญญา  เอาใจใส่ 

ดังนังน  การพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี 
ก็เพื่อสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาพระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี ยึดหลักในบริบท  คือ  

๑) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีรับผิดชอบฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  
๒) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นผู้แทนวัด  
๓) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นพระสังฆาธิการ และ  
๔) ภาวะผู้น าในบทบาทหรือหน้าท่ีต้องรับผิดชอบฐานะเป็นเจ้าพระสังฆาธิการตาม

กฎหมายโดยมีภาวะผู้น าเป็นผู้ท่ีมีปัญญาและวิสัยทัศน์ และรู้จักวิธีการประพฤติประโยชน์ และสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงานในองค์กรสงฆ์จังหวัดชลบุรี ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท างาน มีการคิด
อย่างเป็นระบบมีการท างานเป็นทีม มีการแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมตลอดจนการสร้างวิสัยทัศน์ให้แก่
คณะสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกันท างานในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ๖ ด้านคือ ด้านการ
ปกครองด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี  มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้น าสูง มีกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทังงมีการพัฒนาตนเองพัฒนางานคณะสงฆ์ให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัย ส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเช่ือถือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น าโดยบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้แก่ ปาปณิกธรรม๓ ท่ีเก่งคิดกว้างคิดไกลใฝ่สูง(บริหารตน) เก่งงาน(บริหารงาน) 
และเก่งคน(บริหารงาน)  ก่อให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด
ในจังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธภาพ อย่างมั่นคงถาวรสืบไป 
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๕.๒ อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่องพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร

จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ทังง ๖ ด้าน โดยได้บูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรีโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรมทุติยปาปณิกสูตร 
มีประเด็นในการอภิปรายผลเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีเจ้าอาวาสมีต่อพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี น ามาอภิปรายผล ดังนีง 

ด้านวิสัยทัศน์การมองการไกล (จักขุมา) คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญาในการมอง
การไกล ช านาญในการใช้ความคิดคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง หรือมีทักษะทางด้านความคิดหรือท่ีเรียกว่า
ผู้น าต้องเก่งความคิด ท่ีจะก่อให้เกิดเป็นผู้น าในการบริหารจัดการวัด เพราะปัจจุบันสังคมมีการ
เปล่ียนแปลง ดังนังน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรัชญา ชุ่มนา
เสียว๑ พบว่า ผู้บริหารถือว่า เป็นบุคคลท่ีส าคัญในองค์การจะต้องเป็นผู้น าองค์การเพื่อพาองค์การให้
สามารถอยู่รอดปลอดภัยภายใต้ การเปล่ียนแปลง นอกจากนีงบทบาทในการน าจะต้องมีความพร้อม
ด้านทีมงานท่ีเข้มแข็งและพร้อมท่ีจะ เรียนรู้ไปด้วยกันให้เป็นวัฒนธรรมในองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่ง
สอดคล้องกับโชติ บดีรัฐ ๒พบว่า วิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนา
สมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรมให้พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรม
คุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกัน ไม่ให้พุทธศาสนิกชนเส่ือมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมมา รธนิธย์๓ พบว่า การมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน จะ
ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ การให้ค าแนะน าท่ี ท าให้ผู้ร่วมงานก้าวหน้า 
การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายของการท างาน การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจ พัฒนาจุดเด่นของ
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต การสร้างบรรยากาศการส่ือสารท่ี พูดคุยกับ
ผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเองส่ือความต้องการของผู้บริหารอย่างชัดเจน การเสียสละประโยชน์ส่วน ตน
เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม การให้รางวัล และผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจเมื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี การ
เป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน การมอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละ
บุคคล การให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน การให้ความส าคัญของการทุ่มเทต่อภารกิจร่วมกัน ด้าน
จักขุมายังถือว่า เป็นกระบวนการคิดท่ีมีความรอบคอบและมีเหตุ มีผล โดยอาจใช้ ประสบการณ์ใน
อดีตในการตัดสินใจและวางแผนบุคลากรในองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา และพร้อมส าหรับ
การก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและเป็นเอกภาพในการท างานและรับรู้ขอบเขตของ การท างานระหว่าง
กันจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหาทรัพยากรบุคคลเพราะวิสัยทัศน์ขององค์กรจะ เป็นส่วนตัดสินใจใน

                                                             
๑ ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q.”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
๒ โชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ

มั่นคง แห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลย อลงกรณ์, ๒๕๕๔). 

๓ สัมมา รธนิธย์, “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราช ภัฏ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๔). 



๑๗๖ 
 

การเลือกท่ีจะมาร่วมงานด้วยเพราะส่ิงนีงบ่งบอกถึงอนาคตของบุคลากรได้ จักขุมา หรือเรียกว่า 
วิสัยทัศน์ (vision) มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าทันต่อ สถานการณ์
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  

ด้านการจัดการ ธุระได้ดีมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (วิธูโร) เก่งงาน มีความช านาญ
การด้าน เทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงานจะมีลักษณะของศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป
อย่างละเท่ากันท่ี บ่งบอกถึงความส าเร็จในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ 
นาคมุจลินท์๔ พบว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้ทังงศาสตร์และศิลป์ในการบริหารองค์กรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระองค์อาศัย กระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เป็นปัจจัยในการ
บริหาร ปัจจุบันมีทฤษฎีการบริหาร องค์กรสมัยใหม่เกิดขึงนมากมาย สามารถน ามาใช้บริหารองค์กร
แล้วประสบผลส าเร็จซึ่งบางครังงจะต้องมี การปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการบริหารเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความรวดเร็วมาก ขึงนสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูภาวนาโสภิต (บุญ
รัตน์ เมืองวงศ์)๕ พบว่าการปรับเปล่ียนรูปแบบ และวิธีการใหม่ มาใช้เพื่อรองรับความทันสมัย 
ส่วนมากด้านของพระสงฆ์จะด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ของพระสังฆาธิการท่ีมีหน้าท่ีก าหนด
นโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่งและการรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี ทันสมัยก็ย่อมท าให้การปฏิบัติงาน
หรือการบริหารงานมีความราบรื่น สะดวกมากยิ่งขึงนสอดคล้องกับ งานวิจัยของโชติ บดีรัฐ๖ พบว่า 
การบริหารคนมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน การ บริหารภาระงาน มีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และการบริหารองค์กร มีการ จัดท าแผนงานหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการพัฒนาการบริหารงานของคณะสงฆ์ ควรมีวิธีการ
พัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรม ให้พระ
สังฆาธิการเป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจและจริยธรรม 

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ดี (นิสสยสัมปันโน) หรือเก่งคน เป็นการพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้
เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนดมี ความสามารถในการส่ือสารและประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายในองค์กร
ด าเนินแนวทางตามกรอบทิศทาง ท่ีองค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็น
ท่ีรักของคนโดยสามารถท าให้พนักงาน ปฏิบัติงานตามค าส่ังด้วยความเต็มใจได้ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรัชญา ชุ่มนาเสียว๗ พบว่าลักษณะ พฤติกรรมของแบบผู้น าจะต้องรู้จักเรียนรู้ท่ีจะอยู่
ร่วมกับผู้อื่น โดยการเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของ อารมณ์ตนเอง รับฟังท าความเข้าใจและให้
                                                             

๔ บัญชายุทธ นาคมุจลินท์, “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การ
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๕ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, ๒๕๕๓).  

๖ โชติ บดีรัฐ, “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ
มั่นคง แห่งพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว. 

๗ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว,  “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q.”,  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์),(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๑๗๗ 
 

เกียรติผู้อื่น และสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดีและสอดคล้อง กับงานวิจัยของ สัมมา รธนิธย์๘พบว่า 
การเป็นแบบอย่างการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง การลด แรงต่อต้านการเปล่ียนแปลงจาก
ผู้ร่วมงาน การตังงเป้าหมายร่วมกับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง การประชาสัมพันธ์ท่ีเน้นยง าถึง
ความจ าเป็น หรือประโยชน์ท่ีจะพึงได้รับจากการเปล่ียนแปลงแก่ผู้ร่วมงาน การก าหนดกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติให้เกิดการเปล่ียนแปลง การเปิดโอกาสให้ ผู้ร่วมงานได้เลือกแนวทาง
ปฏิบัติเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลง การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีค่านิยมใหม่ ๆ ท่ี สอดคล้องกั บการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึงน การระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการท างานได้อย่าง ชัดเจน การ
ชีงแจงโดยเน้นความส าคัญเรื่องอุดมคติและค่านิยมในการท างาน โดยทังงสามประการมีความส าคัญมาก
น้อยแตกต่างกันนังนขึงนอยู่กับระดับของผู้น า ของพระสังฆาธิการท่ีต้องรับผิดชอบในการวางแผนและ
ปกครองสงฆ์จ านวนมาก ลักษณะจักขุมา และนิสสยสัมปันโน หรือในการเก่งคิดนั่นหมายถึงผู้น า ต้อง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญาในการมองการไกล ช านาญในการใช้ความคิดคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง หรือมี
ทักษะทางด้านความคิดหรือท่ีเรียกว่าผู้น าต้องเก่งความคิด และผู้น านังนต้องเก่งคนเป็นการพึ่งพาอาศัย
คนอื่น ได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วง
ไปได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดมี ความสามารถในการส่ือสารและประสานงาน  จึงถือได้ว่า
ลักษณะจักขุมา และนิสสยสัมปันโน มีความส าคัญมาก ส่วนข้อท่ีวิธูโร มีน้อยเพราะเขาสามารถใช้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน ได้  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหาร
จัดการวัดในจังหวัดชลบุรี” ท าใหม้ีข้อเสนอแนะผู้มีหน้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนีง 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
รูปแบบพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดใน

จังหวัดชลบุรี ควรน าผลงานวิจัยนีงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการด าเนินงานใน
พระพุทธศาสนาให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนีง 

๑) เจ้าอาวาสควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ทังงทางโลก และทางธรรม
รวมทังงฝึกตนใหเ้ป็นผู้ท่ีมีความช านาญในการบริหารบทบาทตามกิจการคณะสงฆ์ทังง ๖ ด้าน 

๒) เจ้าอาวาสควรมีรูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ท่ีชัดเจน และ
เหมาะสมกับกระแสโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เป็นสังคมท่ีอุดมไปด้วยฐานคุณธรรม และเป็น
เงื่อนไขส าคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคตข้างหน้า 

๓) เจ้าอาวาสควรยกระดับการศึกษาในต าแหน่งทางสังคมให้สูงขึงน  ให้เทียบเท่าระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทขึงนไป และมีการถวายความรู้ต่อสังคมโลก 

๔) เจ้าอาวาสควรมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะท่ีมีพืงนฐานมาจากบทบาทและภารกิจของ
คณะสงฆ์และต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง อีกทังงผู้บริหารคณะสงฆ์จะต้อง

                                                             
๘ สัมมา รธนิธย์, “การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราช ภัฏ”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์, อ้างแล้ว. 



๑๗๘ 
 

เร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึงน ท่ีสามารถรักษาหลักสูตรเดิมไว้และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัด
การศึกษาสามัญท่ัวไปของรัฐ 

๕) เจ้าอาวาสควรมีการก าหนดให้แสวงหาความร่วมมือและมีการรวมตัวกัน เพื่อสร้าง
เป็นเครือข่ายของเจ้าอาวาส โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีการริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมกัน
พัฒนาวัดให้เหมาะสมตามยุคโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีการขับเคล่ือนบทบาทของเจ้าอาวาสไป
พร้อมกันท่ัวประเทศและต่างประเทศ 

๖) เจ้าอาวาสควรสร้างระบบการก ากับดูแลผู้น าสงฆ์ให้มีคุณภาพ  เกิดความโปร่งใส 
มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ รวมทังงสร้างเสริมเจ้าอาวาสให้ปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อประชาชน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในพุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ

เพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี ตามหลักการจัดการประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ การสังคมสงเคราะห์ ด้านการสาธาณ
สงเคราะห์ ดังต่อไปนีง 

๑) ด้านการปกครอง ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของเจ้าอาวาส
ทุกระดับ เพราะในการปฏิบัติกิจของสงฆ์จ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้จักการวางแผนและการท างานอย่าง
เป็นระบบ จึงจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารให้เป็นตามหลักพระพุทธศาสนา ท า
ให้ประชาชนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาและไว้วางใจ ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังงจัด
กิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรให้ความส าคัญในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมทังงแผนก
ธรรมและบาลี รวมทังงมองเห็นถึงความส าคัญในด้านการเปล่ียนแปลงของโลกไปสู่ยุคโลกเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ท่ีมีเทคโนโลยี ท่ีก้าวไกล ดังนังน  ควรจะพัฒนาและส่งเสริมให้การศึกษาทันต่อการ
เปล่ียนแปลงนังน เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความเข้าใจในการศึกษาท่ีดี และควรส่งเสริมสนับสนุน
ในการเรียนบาลี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ท าให้พระภิกษุและสามเณรเกิดความสนใจ จึงจะท าให้
น าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เกิดความมั่นใจในการท างานต่อประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความ
เล่ือมใสและศรัทธา ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาธรรมะแก่เยาชนและประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เกิด
ธรรมะในใจของประชาชน รู้ในส่ิงท่ีถูกท่ีผิดส่ิงท่ีเห็นควรส่ิงท่ีเห็นชอบ เป็นการวางรากฐานท่ีส าคัญของ
การพัฒนาประเทศ 

๓) ด้านการเผยแผ่ ควรมีการฝึกอบรมพระภิกษุและสามเณรให้เข้าใจถึงแก่นหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกเทศน์ ฝึกการพูด ฝึกการปฏิบัติให้ประชาชนเกิดความศรัทธา รวมไป
ถึงให้ทันต่อยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีการติดต่อส่ือสารท่ีก้าวไกล เช่น การเผยแผ่พุทธศาสนาผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุ่มชน เช่น ผู้ใหญ่ใช้ส่ืออย่างหนึ่ง เด็กใช้ส่ืออีกอย่างหนึ่ง มี
รายการโทรทัศน์ในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนต่าง ๆ เพื่อท่ีจะเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๗๙ 
 

๔) ด้านการสาธารณูปการ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าอาวาสเป็นผู้รู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดโดยมีการวางแบบแปลนส่ิงก่อสร้างในวัดให้มี
ระเบียบ จัดใหเ้ป็นหมวดหมู่ เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างด้วย เพื่อเวลาคุมการก่อสร้าง
จะได้เข้าใจ จะได้ไม่ถูกช่างหลอก การสร้างอย่างความโปร่งใสมีการชีงแจงถึงการพัฒนาและจ านวนเงิน
ท่ีใช้ในทุก ๆ เดือน ชีงแจงทังงส่วนท่ีได้รับและใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน วัตถุมงคลต่าง 
ๆ รวมถึงการพัฒนาสถานก่อสร้างบริเวณวัดให้สะอาดและใหม่ พัฒนาโครงงานต่าง ๆ ภายในวัดเป็น
ก่อนประกาศให้ ผู้ท่ีมี จิตศรัทธามาท าบุญเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวในจิตใจของ
ประชาชน 

๕) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ นังน พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง ผู้น าคณะสงฆ์
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้น าวัดเป็นศูนย์รวมในการสร้างสามัคคีธรรมในชุมชน น าวัดเป็นศูนย์กลางท่ี
สามารถชีงน าทิศทางท่ีถูกท่ีควรในการพัฒนาชุมชน น าวัดเป็นท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้มีจิตอาสาเพื่อเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและจนน าพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของชุมชนน าพัฒนาวัด
ให้มีอาสาสมัคร/แนวร่วมในการสอดส่องดูแลและพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดยการน าหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนา 

๖) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครอง/ผู้น าคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรี น าไปสู่การเป็นผู้น าก่อตังงและบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
สงเคราะห์ เด็กยากจนตามพระราชประสงค์เป็น ผู้น าการก่อตัง งและบริหารงานศูนย์ ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนของวัด และเป็นผู้น าในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรสงฆ์ให้มีความสามารถในการศึกษา  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัด

ในจังหวัดชลบุรี” ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครังงต่อไปมีดังนีง 
๑) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าในการพัฒนาองค์กรสงฆ์ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาต่อยุค

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๒) ศึกษาการพัฒนาองค์กรสงฆ์และสังคมในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารของเจ้าอาวาส 
๓) ศึกษาแนวคิดหรืออุดมคติในการพัฒนาองค์กรสงฆ์และสังคม ควบคู่กับการน า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารของเจ้าอาวาส 
๔) น าผลการวิจัยในครังงนีงไปศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาเจ้าอาวาสใหม้ีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและศาสนา 



บรรณานุกรม 

๑. บรรณานุกรมภาษาไทย 
 

(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 
กรมการศาสนา. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์. 

กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน, ๒๕๔๒. 
________.  คู่ มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสังฆาธิการและการพระศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
________. กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวด 

๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง. ข้อ ๖-๗, ๒๕๔๑. 
________. กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ (๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวด 

๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ส่วนท่ี ๑ ข้อ ๑๐, ๒๕๔๑. 
________. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  หมวด 

๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ส่วนท่ี ๒ ข้อ ๑๕, ๒๕๔๑. 
________. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  หมวด 

๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ส่วนท่ี ๔ ข้อ ๒๕, ๒๕๔๑. 
________. กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔  ว่าด้วยการแต่งต้ังและถอดถอนพระสังฆาธิการ. หมวด 

๑ ข้อ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑. 
________. กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔ ว่าด้วยเร่ืองการแต่งต้ังและถอดถอนพระสังฆาธิการ. 

หมวด ๒ ข้อ ๖, ๒๕๔๑. 
________. คู่ มือพระสั งฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสังฆาธิการและการพระศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
________. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารศึกษาคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

กรมการศาสนา, ๒๕๓๘. 
กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วัดพัฒนา๔๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 
กองแผนงานกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ บี.เค. อินเตอร์ปรินท์, ๒๕๔๕. 
________. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖. 

 



๑๘๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
กิติ ตยัคคานนท์. เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, 

๒๕๔๓. 
กิติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธนการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
ไกท์เชลลี (Ghiselli). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๐. 
คณะกรรมการและศึกษาธิการ กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ. ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด, 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกระทรวงกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓. 
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 
จีรพรรณ กาจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๓๘. 
จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
จันทรานี สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง . 

กรุงเทพมหานคร: ม.ท.ป., ๒๕๓๖. 
ฉลอง มาปรีดา. คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: โอเด้ียนสโตร์, ๒๕๓๗. 
ฉันทนา จันทร์บรรจง. จิตวิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บุญรอดเปเปอร์, ๒๕๔๒. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. ทักษะภาวะผู้น า, กรุงเทพมหานคร: เอ็กเปอร์เน็ท, ๒๕๔๓. 
________. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม, ๒๕๔๐. 
เซอร์โต ซามูเอล ซี (Samuel C. Certo). การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอ็ด

ดูเคช่ัน อินโดไชน่า, ๒๕๕๒. 
ฑิตยา สุวรรณชฎ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗. 
ณรงค์ เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โอเอส พริ้งต้ิง เฮ้า, ๒๕๔๑. 
ดนัย เทียนพุฒิ. การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: นาโกต้า, ๒๕๔๕.  
________. ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ คู่มือปฏิบัติงานการคณะสงฆ์. สุราษฎร์ธานี: ส านักงาน

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗. 
เดโช  สวนานนท์. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนร์สโตว์, ๒๕๓๕. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ถวิล เกื้อกูลวงศ์. การบริหารการศึกษาสมัยใหม่: ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ถวิล ธาราโชติ. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนร์สโตว์, ๒๕๓๒. 
เทเลอร์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 
 
 



๑๘๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ธรรมรส โชติกุญชร. มนุษย์สัมพันธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๔๖. 
ธีระ รุญเจริญ. ผู้บริหารศึกษามืออาชีพ: ศักยภาพเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: เยล

โล่การพิมพ์, ๒๕๔๕. 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๔. 
นิตย์ สัมมาพันธ์. ภาวะผู้น า: พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร: อินโนกราฟ

ฟิกส์, ๒๕๔๘. 
น้อย สุปิงคลัด. ภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยปทุม, 

๒๕๓๗. 
ประพนธ์ ผาสุกยืด. การพัฒนาภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง. หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย คอลัมน์              

e –Motion,  ๘ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔. 
ประเวศ วะสี. ภาวะผู้น า: ความเป็นไปในสังคมไทยและวิธีการแก้ไข. กรุงเทพมหานคร: ธนรัชการ

พิมพ์, ๒๕๔๔. 
ป๋วย  อึ้งภากรณ์. ศาสนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๔๐. 
เปรื่อง กุมุท และนิคม ทาแดง. การพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับนักเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในประ 

มวลสาระชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสาร หน่วยที่ ๑ – 
๖. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙. 

พรนพ พุกกะพันธุ์. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักค์, ๒๕๔๔. 
พรทิพย์  อัยยิมาพันธ์ . (๒๕๔๗). Leadership for Organizational Effectiveness, วารสารการ

บริหารคน. มีนาคม ๒๕๔๗, หน้า ๖๕-๖๘. 
พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺวโร) และคณะ. พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท การแสวงหาเส้นทาง

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 
พระธรรมญาฌมุนี (องย้อย  กิตฺติทินฺโน). วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร. การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา

ชนบทของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งท่ี๕. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓. 
________. ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ . กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
________. ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่ออนาคตไทย. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ไทย, ๒๕๔๐. 
________. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี). ธรรมปริทัศน์ “๔๖”. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 



๑๘๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). การคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

________. เอกสารประกอบค าบรรยาย  เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย  กิตฺติทินฺโน). ธรรมญาณนิพนธ์: ๑ ปี พระพุทธวรญาณ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 
พระไพศาล  วิสาโล. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๓. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์

, ๒๕๕๑. 
พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี). คนส าราญงานส าเร็จ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙. 
พระศรีสาสนวงศ์ (มีชัย  วีรปญฺโญ). อธิบายกฎมหาเถรสมาคม. กรุงเททพมหานคร: หจก.ประยูร์

สาสน์ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรสี). พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายมหาเถรสมาคม. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์. เปิดประเด็น. วารสารครุศาสตร์. กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๘.  
ฟาโย. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
มัลลิกา ต้นซ้อน. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๔. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. องค์การและการจัดการ. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 
มินเนอร์ (Miner). ภาวะผู้น า: ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น าที่สมบูรณ์ . 

กรุงเทพมหานคร: วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๘. 
แมคคิลแลนด์ (Mc Clelland). ภาวะผู้น า: ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น าที่

สมบูรณ.์ กรุงเทพมหานคร: วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๘. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย, 

๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: ธนชัชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 



๑๘๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วิภาดา คุปตานนท์. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รังสิต, ๒๕๔๔. 

วิรัญญ์  บิ ดรวัฒนา และคณะ . ผู้ น าแห่ งโลกอนาคตการบ ริหารจัดการแบบ มืออาชีพ . 
กรุงเทพมหานคร:  อัลฟ่ามีเดีย, ๒๕๔๓. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร: หลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อักษ
ราการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

________. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพย์
วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 

วาโร  เพ็งสวัสด์ิ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน”. วารสารวิทยาบริการ ปีท่ี ๑๗ 
ฉบับท่ี ๒, พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๙. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๓๙. 
เศาวนิต  เศาณานนท์. ภาวะผู้น า (Leadership). พิมพ์ครั้งท่ี ๓. นครราชสีมา: ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑. 
สาคร สุขศรีวงศ์. การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จี. พี. 

ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะผู้น า: ทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้น าที่สมบูรณ์ . 

กรุงเทพมหานคร: วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๘. 
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุปรีชา กมลาศน์. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕. 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. วิสัยทัศน์ขุนคลังสมคิด: ว่าด้วยแนวคิดและกลยุทธ์บริษัทประเทศไทย. พิมพ์

ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔. 
สมบูรณ์  สุขส าราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวยจ ากัด, 

๒๕๔๐. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖. 
สมยศ นาวีการ. การบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสถาบัน

พระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร: ส เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
________. ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๓๘. 
สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน . 

กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒. 



๑๘๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข. สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา . กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
สุรชัย คุ้มสิน. วิกฤติภาวะผู้น า : อุปสรรคในการปฏิรูปสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์. วารสารบริหาร

การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๔๖ ฉบับท่ี ๒(๖). 
เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์. การวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าและพฤติกรรมผู้น า. ประมวลสาระชุดวิชาการ

วิจัยการบริหารการศึกษา หน่วยที่  ๘-๙. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๖. 

________. ภาวะผู้น า. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วย
ท่ี ๕-๘. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

________. ภาวะผู้น า, ในเอกสารประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา หน่วยที่ ๔-๘. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

________. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘. 
สุรศักด์ิ ปาเฮ. สู่ มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ . วารสารข้าราชการครู . ตุลาคม–

พฤศจิกายน, ๒๕๔๓. 
________. สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. วารสารวิชาการ. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๖, มิถุนายน

,๒๕๔๓. 
สุวิน สุขสมกิจ. พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้น า: กรณีศึกษาก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด

กาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร: ชนวนพิมพ์, ๒๕๔๕. 
เอกชัย กี่สุขพันธ์. การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 

๒๕๓๐. 
อรุณ รักธรรม . การพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๒. 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ 
กัญญา  โพธิวัฒน์. “ทีมผู้น าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี

ฐานราก”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๔๘. 

จิตติมา  พงษ์ไพบูลย์. “ภาวะผู้น าของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์  สิริธโร)”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช, ๒๕๕๒. 

โชติ  บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๔. 

 



๑๘๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ฌาน ตรรกวิจารณ์ . “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

นงค์ลักษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, 
๒๕๕๐. 

นันทิยา น้อยจันทร์. “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปกร, ๒๕๕๐. 

นฤนันท์ สุริยมณี  และคณะ. “การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล”. 
รายงานการวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔. 

ทวีศักด์ิ ทองทิพย์. “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัญฑิต (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

ทัศนีย์  เจนวิถีสุข. “การส่ือสารเชิงพุทธกับการเปล่ียนแปลงสังคม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดอุทัยธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

บรรจบ  บุญจันทร์. “โมเดลสาการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔. 

ประคอง รัศมีแก้ว. “คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๑. 

ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว. “การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การด้วย E.Q.”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์). บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์  เมืองวงศ์). “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”. 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี,  ๒๕๕๓. 

 



๑๘๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เพลินใจ  พฤกษาชาติรัตน์. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ยงยุทธ  สอนไม้. “การพัฒนาภาวะผู้น านายทหารช้ันประทวนกองพลทหารราบท่ี ๓ กับการลดภาระ
หนี้ สินครัวเรือน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณะสังคมศาสตร์). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

เยาวภา บัวเวช. “รูปแบบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ”. ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐. 

ศักด์ิไทย สุรกิจบวร. “ภาวะผู้น าหัวหน้าคณะวิชาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
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ภัฏ”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, ๒๕๕๔. 

อนันต์ เตียวต๋อย. “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”. 
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๑. 

อุทัย  โล้วมั่นคง. “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เอื้อมอร ชลวร. “พัฒนาการของรูปแบบวิธีการสอนของพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช”. พุทธศาสตรดุษฎี
บัญฑิต (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

 
 



๑๘๘ 
 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 
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สัมภาษณ์ พระมหาเสถียรพงษ์ สถิรว โส. เจ้าคณะต าบลบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี. ๑๓ กุมภาพันธ์   
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  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นางวชิรา น่วมเจริญ. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี. ๙ กุมภาพันธ์  
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สัมภาษณ์ นางสุชาดา มุ่งงานครู. นักวิชาการศาสนาช านาญการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
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(๔) การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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พระครูภาวนาขันตยากร เจ้าคณะต าบลนามะตูม อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ   : พระครูชลธารคุณากร (ปฏิพล บุญมี) 
เกิด   : วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
สถานที่   : ต าบลหนองรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
การศึกษา  : พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ 
  : พ.ศ. ๒๕๒๖ น.ธ. เอก 
  : พ.ศ. ๒๕๕๒ ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
  : พ.ศ ๒๕๕๖  พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) คณะสังคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
อุปสมบท  : วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดก าแพง  ต าบล มะขามหย่ง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ต าแหน่งหน้าที่  : เจ้าอาวาส 
  : ครูสอนพระปริยัติธรรม 
เข้าศึกษา  : เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 


