
ภาวะผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหารการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษา 

 พระครูโพธิวีรคุณ วัดโพธิการาม ตําบลโพนสูง  

อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 
 

พระมหาสุระพงษ์ สุรวํโส (สีหมอก) 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพฒันาสังคม) 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2555 





บทคัดย่อ 

 

ช่ือวทิยานิพนธ์ ภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน:  

กรณีศึกษา พระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง 

อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ช่ือผู้เขียน พระมหาสุระพงษ ์สุรวโํส (สีหมอก) 

ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการพฒันาสงัคม) 

ปีการศึกษา 2555 

 

 

 การวิจยัภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน:  กรณีศึกษา พระครูโพธิวีรคุณ ใน

คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ ในการบริหารการพฒันาชุมชน 

2) ศึกษาการบริหารการพฒันาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค

ขอ้เสนอแนะในภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหารการพฒันาชุมชน 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ทั้ งเชิงคุณภาพ ทั้ งเชิงปริมาณ ได้ทาํการ

สมัภาษณ์เชิงลึกกบั 12 ท่าน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ  1) พระครูโพธิวีรคุณ  2) พระสงฆ ์3 รูป  3) กรรมการวดั

โพธิการาม 3 ท่าน  4) ผูน้าํชุมชน 2 ท่าน  5) ชาวบา้น 3 ท่านในเขตพ้ืนท่ีตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์

จงัหวดัร้อยเอ็ดการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา พร้อมทั้ งไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

เพ่ือทาํการแจกแบบสอบถาม คือ  1) พระสงฆ,์ กรรมการวดั, ผูน้ ําชุมชน จาํนวน 50 ท่าน  2) ชาวบา้น

จาํนวน 200 ท่าน 

ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบภาวะผูน้ ําของพระครูโพธิวีรคุณ มีรูปแบบภาวะผูน้ ําเป็นแบบ

ประสาน  คือ  1) ลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านมีอธัยาศยัดี มีความเป็นกนัเอง กบัทุกคนสร้าง

ความอบอุ่นในการทํางาน 2) เน้นการปรึกษาหารือกับชุมชนก่อนการจัดงานเสมอ  3) การติดต่อ

ประสานงานแต่ละคร้ัง  ส่วนใหญ่ติดต่อลงไปยงัหวัหนา้งาน แต่ถา้หากเป็นงานเร่งด่วน ก็จะใชก้ารติดต่อ

ไปยงัลกูนอ้งโดยตรง  4) การสั ่งงานคาํนึงถึงเร่ืองผลของงานมากกว่าเวลา และพร้อมยืดหยุ่นเพ่ือให้งาน

เดินไปได ้ 5) ดา้นความผกูพนักบัเพ่ือนร่วมงาน ให้ความเป็นกนัเองไม่ถือตวั ให้โอกาสและสนับสนุน

คนทาํงานเสมอ  6) การประเมินผลการทาํงานของลกูนอ้งจะพิจารณาจากความมุ่งมัน่ตั้ งใจ 7) การประเมิน



(4) 

บุคคลจะพิจารณาในดา้นการทาํงานเป็นทีม  8) เรียนรู้จากขอ้บกพร่องและนาํไปปรับปรุง  9) เม่ือเกิด

ความขัดแยง้ข้ึนจะหาทางแกไ้ขและป้องกนั  10) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม แมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม 

กลายเป็นขอ้ดอ้ยของรูปแบบภาวะผูน้าํเป็นแบบประสาน 

การบริหารการพฒันาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ มีดงัน้ี  1) ดา้นสังคม พบว่าท่าน

นําแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาไวใ้นวัด ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยใช้ลานวัดเป็นลานกีฬา   

2) ดา้นเศรษฐกิจ พบว่าท่านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างเด่นชดั เช่น การมีสถาบนัการเงินชุมชนกลุ่ม

เล้ียงผึ้ง กลุ่มทาํตุ๊กตา  3) ดา้นการเมืองพบว่าท่านไดส้นับสนุนใหค้นในชุมชนแสดงความคิดเห็นไดโ้ดย

เสรีเปิดโอกาสให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน 4) ดา้นวฒันธรรม พบว่าท่านส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมสมํ่าเสมอ จนเป็นศูนยก์ลางการติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรมของจงัหวดั

ร้อยเอ็ด  5) ด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศพบว่าท่านได้สนับสนุนให้สร้างอาคารเพ่ือเป็นศูนย์

สาธารณสุข และประสานงานกับภาครัฐ ให้มีเจ้าหน้าท่ีมาดูแล  6) ด้านส่ิงแวดลอ้ม พบว่าส่งเสริม

กิจกรรมพฒันาชุมชน จดัส่ิงแวดลอ้มใหร่้มร่ืน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการพฒันาชุมชน 1) การ

บริหารคน เช่นการมอบหมายงาน ท่ีไม่เหมาะสมกบัคน  2) การบริหารเงิน ขาดความชดัเจนในรายละเอียด 

ซ่ึงอาจส่งผลต่องาน เช่น การขาดการยอมรับ การถกูครหา เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน 1) หน่วยงานราชการ ควร

จดัสัมมนาภาวะผูน้ ําแบบประสาน แก่พระสงฆน์ักพฒันา อนัจะก่อประโยชน์ในการเป็นผูน้ ําในการ

บริหารการพฒันาชุมชน  2) นาํเสนอแนวทางการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ ให้กบั

พระสงฆ ์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างชุมชนเขม้แข็งสืบไป  3) หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการ

ร่วมมือกบัทางชุมชนและวดั เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของวดัและชุมชน  4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้การ

สนบัสนุน กระตุน้ ชุมชนอ่ืนในจงัหวดัหรือภูมิภาคให้เกิดความเขา้ใจ และเกิดมีลกัษณะชุมชนเขม้แข็ง

เช่นน้ี  



ABSTRACT 
 

Title of Thesis    Leadership of Monks in Community Development Administration:  
A Case Study of PhraKhru Phothi Weerakhum, Wat Phothikaram,  
TambonPhonsung, Phathumrat District, Roi-et Province 

Author  Phramaha Suraphong Surawaso (Simok) 

Degree    Master of Arts (Social Development Administration) 

Year    2012 
 

  

The three objectives of the study were (1) to investigate the leadership of PhraKhu Phothi 
Weerakhun in community development Administration, (2) to examine PhraKhu Phothi 
Weerakhun’s community development approach, and (3) to identify the problems and suggestions 
concerning monks’ leadership in community development Administration. 

Both qualitative and quantitative methods were used in this study.  In-depth interview of 
12 key informants were conducted.  These key informants were divided into 5 groups : 1) 
PhraKhu Phothi Weerakhun, 2) Three monks, 3) Three committee members of WatPhokaram, 4) 
Two community leaders, and 5) Three community people living in TambonPhonsung, Phathumrat 
District, Roi-et Province.  Descriptive Statistics were used to describe the data.  Also, a 
questionnaire was employed to collect the data from 50 monks, WatPhokaram committee 
members and community leaders, and 200 community people. 

It was found that PhraKhu Phothi Weerakhun had a coordinating leadership style.  That 
means he was nice and friendly to all people, making them feel warm when working with him.  In 
addition, he always focused on seeking opinions from the community before holding any activities.  
In coordination with others, he usually contacted heads of the organization.  But if the work was 
urgent, he would directly contact the officials in the organization.  When he made assignments, he 
emphasized the work outcome, rather than timing.  In fact, he was flexible in order for the work to 
run smoothly.  As for his relationship with colleagues, he was friendly, and not arrogant.  He always 
gave opportunities and support to people whom he worked with.  He evaluated the performance of 
the subordinates on the basis of their determination to work.  He also stressed on team working.  He 
learnt from mistakes and used them to improve his future work.  When a conflict occurred, he 
would find some ways to correct it and to prevent it from occurring again in the future.  However, 
allowing all people to participate in every activity even in an inappropriate time has become his 
weakness style of leadership. 

PhraKhu Phothi Weerakhun’s community development Administration approaches were 
as follows : 1) Social Development:  The monk made Wat Phokaram the learning center which
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people could use to the full extent.  Also, the temple ground could be used as a sports ground.  2) 
Economic Development:  The monk obviously stimulated the community economy. For 
example, the community’s financial institution, the bee-keeping group,  and the doll-making 
group were established.  3) Political Development:  The monk encouraged community people to 

express their views liberally and to participate in developing their own community.  4) Cultural 

Donservation:  The monk constantly supported cultural activities, making WatPhokaram to be 

the center for culture and art coordination of Roi-et Province.   5) Public Utilities and Eco-
system Development:  The monk supported to have a building for using as the public health 

center with public health officers working in that place.           6) Environmental Development:  
The monk promoted community development activities that create nice environment.  With 
regard to the problems in community development Administration, there were two major 
problems : 1) Work Assignment:  Sometimes the monk did not put the right man in the right job.  

2) Financial Management:  No details were recorded about how money was spent, so there were 
gossips about the transparency of the management. 

Based on the findings, the following were recommended. 1) The involved  government 
organization should hold a seminar on coordinating leadership style for monks who are determined 
to carry out social development.  2) PhraKhu Phothi Weerakhun’s community development 
administration approach should be a source of knowledge for other monks to learn how to 
strengthen their communities.  3) The government organization concerned should cooperate with the 
community and the Wat to promote community and Wat activities.  4) The government organization 
concerned should urge other communities in the province or even in the region to strengthen their 
community as PhraKhu Phothi Weerakhun has done. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  

คนไทยไดใ้หก้ารยอมรับพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 2 และไดถื้อเป็นศาสนาของชาติ 

ทาํใหพุ้ทธศาสนามีบทบาทสาํคญัในฐานะผูน้าํทางดา้นจิตใจ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของชุมชน แต่เม่ือ

สภาพสงัคมเปล่ียนแปลงไป ทาํใหสู้ญเสียบทบาทในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ีเอง กล่าวคือ เดิมระบบ

การศึกษาอยูท่ี่วดั พระมีบทบาทเป็นผูน้าํ แต่ต่อมาไดย้า้ยศูนยก์ลางการศึกษาออกจากการดูแลของ

วดั ทาํให้ดา้นการให้การศึกษาของพระสงฆน์้อยลง นาํไปสู่ผลกระทบต่อดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ยอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้แต่อย่างไรก็ตาม วดัไม่ไดสู้ญเสียบทบาทไปทั้งหมด ยงัคงรักษาสถานการณ์เป็น

ผูน้าํทางจิตวิญญาณ เป็นท่ีพ่ึงทางใจแก่พุทธศาสนิกชนอยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั โดยมีพระสงฆเ์ป็นผู ้

ขบัเคล่ือนบทบาทดงักล่าว 

พระสงฆถื์อว่าเป็นศาสนทายาท และเป็นหน่ึงในพระรัตนตรัยซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของพุทธ

ศาสนา เป็นองคก์รท่ีทาํงานเก่ียวกบัพุทธศาสนาซ่ึงเป็นท่ียอมรับของชุมชนในฐานะเป็นผูน้าํ  ดงันั้น 

พระสงฆน์อกจากตอ้งทาํหนา้ท่ีเพ่ือขดัเกลากิเลสของตนเอง ศึกษาไตรสิกขาแลว้ ยงัตอ้งทาํหน้าท่ี

เพ่ือสังคมหรือชุมชนอีกดว้ย เพราะในความเป็นจริงแลว้ ชีวิตของพระสงฆมี์ความสัมพนัธ์อย่าง

แนบแน่นกบัชุมชนทั้งดา้นการเป็นอยู ่และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนั พระสงฆต์อ้งทาํ

หนา้ท่ีตอบแทนชุมชนตามนโยบายท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวว้่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ งหลายจงจาริก

ไปเพื่อประโยชน์เก้ือกลู และความสุขแก่มหาชน เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก” (ฉลอง พนัธ์จนัทร์ และ

คณะ, 2553: 3) 

นอกจากนั้น ยงัทรงเน้นย ํ้ าถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพระสงฆก์บัชุมชนว่า “ภิกษุทั้ งหลาย 

พราหมณ์และคฤหบดีทั้ งหลายเป็นผูมี้อุปการะมากแก่เธอทั้ งหลาย บาํรุงเธอทั้ งหลายอยู่ดว้ยจีวร 

บิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค แมเ้ธอทั้ งหลาย ก็จงเป็นผูมี้อุปการะมากแก่พราหมณ์และ

คฤหบดีทั้งหลาย จงแสดงธรรมอนังามในเบ้ืองตน้ ท่ามกลาง และท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย ์
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พร้อมทั้งอรรถ พยญัชนะท่ีบริสุทธ์ิสิ้นเชิงแก่เขาเหล่านั้น ชาวบา้นและนักบวชทั้ งหลาย ต่างอาศยั

กนัและกนัดว้ยอาํนาจอามิสทานและธรรมทาน อยู่ประพฤติพรหมจรรยน้ี์ เพ่ือตอ้งการสลดัโอฆะ

เพ่ือทาํความสิ้นทุกข์โดยชอบดว้ยอาการอย่างน้ี” จะเห็นไดว้่า พระสงฆไ์ม่สามารถจะประกอบ

อาชีพอยา่งคฤหสัถไ์ด ้จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั 4 ในการดาํรงชีวิต ในขณะท่ีคฤหัสถไ์ม่ค่อยมีเวลาใน

การศึกษาเล่าเรียนก็ไดอ้าศยัพระสงฆ์ให้คาํแนะนํา โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม (ฉลอง  

พนัธจ์นัทร์ และคณะ, 2553: 3) 

ดว้ยท่าทีของพระพุทธเจา้ดงักล่าว พระสงฆซ่ึ์งเป็นศาสนทายาทจึงต้องขบัเคล่ือน และ

รักษาความสมัพนัธด์งักล่าวใหส้งัคมไดอ้ยูร่่วมกนัอย่างปกติสุข โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน  

เพราะปัจจุบนั งานพฒันาส่วนมาก มีรัฐเป็นเจา้ภาพในกระบวนการขบัเคล่ือนในฐานะเป็นผูใ้ห้การ

สนับสนุนดา้นงบประมาณ ความคิด ทรัพยากรอ่ืน ๆ ประกอบกบัโลกทศัน์ของคนในสังคมต่อ

พระสงฆไ์ดเ้ปล่ียนไปเป็นอยา่งมาก โดยเห็นความสาํคญัของวดัน้อยลงไปทุกที  จึงมีความจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหนัมาทบทวนและใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของพระสงฆซ่ึ์งมีอยู่แลว้ 

ใหป้รากฏเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  

ปัจจุบนัในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระสงฆส่์วนใหญ่จะเน้นท่ีชนบทมากกว่าใน

เมือง ดว้ยเหตุท่ีสภาพสังคมในชนบทนั้นยงัมีแบบเก่าอยู่เป็นจาํนวนมากคือ เป็นสังคมท่ีมีวดัเป็น

ศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรมแทบทุกดา้นของหมู่บ้าน มีภิกษุเป็นผูน้าํท่ีสําคัญของชุมชน 

ดงันั้นพระสงฆจึ์งมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นโดยปริยาย กิจกรรมใดท่ีเป็นไป 

เพ่ือสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่หมู่บา้น พระสงฆก์็มกัเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ โดยยึดหลกัว่า

เป็นการใหค้วามช่วยเหลือโดยเมตตากรุณาโดยพ้ืนฐานความจริงท่ีว่าท่านเป็นส่วนหน่ึงในชุมชน

แห่งนั้น และจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาอาศยัปัจจยัการดาํรงชีพจากชาวบา้น ซ่ึงความเป็นอยูท่ี่สุขสมบูรณ์ของ

หมู่บา้นก็ยอ่มมีผลต่อความเป็นอยูข่องตวัท่านเองดว้ย จึงเป็นท่ีปรากฏให้เห็นโดยทัว่ไปว่า ก่อนท่ี

รัฐบาลจะไดเ้ร่ิมพฒันาชุมชนชนบท และวางแผนโครงการเข้าไปยงัทอ้งถิ่นชนบทห่างไกลนั้ น  

พระสงฆซ่ึ์งจาํพรรษาอยูใ่นหมู่บา้นแต่ละแห่งก็ไดมี้บทบาทในการเป็นผูน้าํการพฒันาหมู่บา้นนั้น ๆ  

อยา่งไม่เป็นทางการอยูแ่ลว้ จนเป็นปกติวิสยั และเม่ืองานพฒันาดงักล่าวเขา้ไปถึงหมู่บา้น ท่านก็ได้

เขา้ร่วมงานเหล่านั้นดว้ยความเต็มใจ เช่น เป็นผูน้าํในการเสนอความคิดริเร่ิม และเป็นท่ีปรึกษาและ

เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเรียกความร่วมมือจากชาวบ้านในการสร้างสาธารณสมบัติและส่ิง

สาธารณูปโภค เป็นตน้  

พระสงฆใ์นอดีตมีส่วนสาํคญัในการบริหารพฒันาชุมชนมาโดยตลอด บวกกบัแนวคิดของ

การเปล่ียนแปลงท่ี (พระเทพเวที, 2533: 26) ได้เเสดงทศันะเก่ียวกบัปัญหาสังคมไทย เเละการ
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เปล่ียนเเปลงไวว้่า “วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต วดัและชุมชนจะมีความสัมพนัธ์กนัอย่างลึกซ้ึง โดย

วดัทาํหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางของชุมชน เร่ิมตั้งแต่การใหก้ารศึกษา เป็นสถานท่ีพบปะปรึกษาหารือเพ่ือ

จดักิจกรรมของชุมชน รวมถึงการเพาะบ่มขดัเกลานิสยัของคนในชุมชนใหมี้คุณธรรมจริยธรรมอนั

ดีงาม มีความรักใคร่สามคัคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั โดยมีพระสงฆท์าํหน้าท่ีเป็นตวัแทนของ

พระพุทธศาสนาในการเผยแผค่าํสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ “เป็นดงัทิศเบ้ืองบน” และเป็นผูน้าํ

ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่น แต่จากการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและ

สงัคมไทยดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ทาํใหว้ิถีชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไป ความสมัพนัธร์ะหว่าง

วดั และชุมชนดงัเช่นในอดีตก็มีระดบัท่ีมีช่องว่างห่างกนัไป ทาํใหค้นส่วนใหญ่ไม่สามารถสืบทอด 

และปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แต่ดั้ งเดิมได ้คนในชุมชนเร่ิมละเลยศีลธรรมอยู่ใน

สภาพท่ีแลง้นํ้ าใจ และขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มองไม่เห็นความสําคัญของวัดในทาง 

พระพุทธศาสนา ทาํใหเ้กิดความขาดแคลนการนบัถือทางศาสนาและจริยธรรม และเป็นสาเหตุของ

ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมไทย ดงัเช่นท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั”  

ความตั้งใจจริง ของการสร้างชุมชนของตน ให้เป็นชุมชนเขม้แข็ง โดยอาศยัความร่วมมือ

จากคนในชุมชน ช่วยกนัขบัเคล่ือนชุมชน ใหเ้กิดประสิทธิภาพ พระครูโพธิวีรคุณ เจา้อาวาสวดัโพธิ

การามบา้นโพธ์ินอ้ย-โพธ์ิศรีสวสัด์ิ ตาํบลโพนสูงอาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี

สําคัญ ของการเป็นผูน้ ําในการบริหารการพฒันาชุมชน โดยเร่ิมต้นจากการชุมชนเล็ก ๆ จน

กลายเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่จงัหวดัร้อยเอด็และจงัหวดัใกลเ้คียง ว่าเป็นชุมชนตน้แบบ โดยจะเห็นได้

จากงานท่ีทาํต่างๆท่ีปรากฏในวดัโพธิการาม ดงัน้ีคือ 

1)  ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวดัโพธิการาม 

2)  สาํนกังานเจา้คณะอาํเภอปทุมรัตต ์

3)  ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น บา้นโพธ์ินอ้ย   หมู่ท่ี 6 รองชนะเลิศ ของจงัหวดัร้อยเอด็ 

4)  ท่ีทาํการสาํนกังานธนาคารชุมชน  

5)  ท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ หมู่ท่ี 7 

6)  ศนูยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั  วดัโพธิการาม  

7)  ท่ีทาํการกลุ่มแม่บา้น บา้นโพธ์ินอ้ย  

8)  ท่ีทาํการกลุ่มแม่บา้น บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ  

9)  ท่ีทาํการกลุ่มเยาวชนบา้นโพธ์ินอ้ย–บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ  

10)  ศนูยส่์งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา

ปทุมรัตต ์  สาํนกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัร้อยเอด็ 

11  ศนูยบู์รณาการวฒันธรรมไทย สายใยชุมชน ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์ 
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12)  ศนูยป์ฏิบติัธรรม ของกรมควบคุมความประพฤติ จงัหวดัร้อยเอด็  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงเป็นแรงดลใจในการศึกษาภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการ

พฒันาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดั

ร้อยเอด็ เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชนของตนเองให้เขม้แข็งสืบ

ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

 1.2.1  ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอ

ปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ ในการบริหารการพฒันาชุมชน  

 1.2.2  ศึกษาการบริหารการพฒันาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม 

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 1.2.3  ศึกษาปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหารการ

พฒันาชุมชน 

 

1.3  ขอบเขตของการวจิยั 

 

 1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของ

พระครูโพธิวีรคุณ ในการบริหารการพฒันาชุมชน ร่วมทั้งแนวทางในการบริหารการพฒันาชุมชน

ของพระครูโพธิวีคุณ  

1.3.2  ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชาวบา้นทัว่ไปในเขต

อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ ประกอบดว้ย  

1)  พระสงฆ ์

2)  ประธานชุมชน/หวัหนา้ชุมชน 

3)  ประชาชนทัว่ไป 

4)  กลุ่มผูสู้งอาย ุ
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 1.4.1  รูปแบบภาวะผูน้าํ และการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิกา

ราม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 1.4.2  องคค์วามรู้ดา้นภาวะผูน้าํ และการบริหารการพฒันาชุมชน 

 

1.5  ช่วงเวลาในการวจิยั  

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษารูปแบบภาวะผูน้ ําของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันา

ชุมชน: กรณีศึกษา พระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม  ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ซ่ึงเร่ิมกาํหนดเวลาทาํการวิจยั ตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2554–กนัยายน พ.ศ. 2555 



บทท่ี 2 

 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิ

วีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็น้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะนาํเสนอแยกหวัขอ้เรียงลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัผูน้าํ และภาวะผูน้าํ 

2.2  แนวคิดการมีส่วนร่วม   

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาชุมชน 

2.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1  แนวคดิเกี่ยวกับผู้นําและภาวะผู้นํา 

 

ปัจจยัท่ีสาํคญัในการบริหารงานต่างๆ ใหบ้รรลุถึงจุดประสงคท่ี์ตั้งไวน้ั้น ก็คือผูน้าํ ถา้ผูน้าํมี

ความสามารถ ในการเป็นผูน้าํ  เช่น มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถรอบดา้น หรือมีภาวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมแลว้  ย่อมทาํให้งานสาํเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  ผูท่ี้ทาํหน้าท่ี ผูน้ ํานั้ น จึงจาํเป็นอย่างยิ ่ง

จะตอ้งศึกษาทกัษะต่าง ๆ ในการเป็นผูน้าํ  การท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีดีไดน้ั้น ไม่ใช่เร่ืองง่าย  และไม่ใช่เร่ือง

ยาก หากผูน้าํมีคุณธรรม มีความสามารถ  มีทกัษะ และประสบการณ์ 

 

2.1.1  ความหมายของผู้นํา 

เม่ือกล่าวถึงผูน้าํ มกัไดย้นิคาํพดูท่ีใชเ้รียกแทนผูน้าํไปในทิศทางท่ีต่างกนั และมีขอบเขตท่ี

กวา้งขวางตามทศันะของผูพ้บเห็น ดงันั้นเพ่ือความเขา้ใจความหมายเก่ียวกบัผูน้าํใหช้ดัเจน ผูว้ิจยัจึง

ไดร้วบรวมความหมายของผูน้าํจากผูรู้้ทั้งหลาย ดงัต่อไปน้ี 
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คน ๆ เดียวกบัผูบ้ริหารก็ได ้ดงันั้น ในกลุ่มหรือองคก์รหน่ึงๆ อาจมีผูน้าํหลายคน 

นอกเหนือไปจากผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้ซ่ึงเป็นผูน้าํโดยตาํแหน่ง เป็นตน้” 

นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์(2534: 95) ไดใ้หค้วามหมายของ ผูน้าํ ไว ้5 ประการ  ดงัน้ี 

1)  ผูน้าํ คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในทางท่ีถกูตอ้งต่อการกระทาํของผูอ่ื้น 

2)  ผูน้าํ คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในทางท่ีถกูตอ้งต่อการกระทาํของผูอ่ื้นมากกว่าคนอ่ืน 

ในกลุ่มท่ีเขาปฏิบติังานอยู ่

3)  ผูน้าํ คือ ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งจากกลุ่มเพ่ือเป็นหวัหนา้ 

4)  ผูน้าํ คือ ผูท่ี้ใชอิ้ทธิพลในการกาํหนดเป้าหมายใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

5)  ผูน้าํ คือ ผูซ่ึ้งไดรั้บตาํแหน่งในสาํนกังานและมีอิทธิพลในตวัสูง 

ทวี ทิมขาํ (2528: 171) กล่าวว่า “ผูน้าํ หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อนัเป็นท่ี

ตอ้งการในการดาํเนินงานของกลุ่มและสามารถใชค้วามรู้นั้นช่วยใหก้ลุ่มบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ ใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง” 

สมพงษ ์ เกษมสิน (2526: 220) กล่าวว่า “ผูน้าํ คือ หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดใน

หน่วยงานแลว้จะประจกัษช์ดัว่าผูน้าํของหน่วยงาน คือผูบ้ริหารของกลุ่มโดยทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ

อาํนวยการ การจูงใจ การริเร่ิมการประนีประนอมและการประสานงาน”  

ประพนัธ ์ สุริหาร (2532: 125) กล่าวว่า “ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือไดรั้บการ

ยอมรับว่าใหเ้ป็นผูน้าํ ผูต้ดัสิน เพราะมีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชาหรือกลุ่มเป็นไป

ในทางท่ีดี หรือในทางท่ีชัว่ได ้หรืออาจกล่าวไดว้่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน”  

ภิญโญ สาธร (2526: 259) กล่าววา่ผูน้าํมีความหมาย 3 ประการ คือ 

1)  ผูน้าํ คือ บุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุ่มคนหลาย ๆ คนท่ีมีอาํนาจ มีอิทธิพล หรือมี

ความจูงใจใหป้ฏิบติัตามความคิดเห็น ความตอ้งการ หรือคาํสัง่ของเขาได ้ ผูน้าํมีอิทธิพลเหนือการ

ปฏิบติังานหรือพฤติกรรมของผูอ่ื้น ภาวะผูน้าํจะเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูน้าํมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูท่ี่

ความมากนอ้ยของอิทธิพลหรือความสามารถในการจูงใจคน 

2)  ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีมีอาํนาจเหนือบุคคลอ่ืนในการติดต่อสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

3)  ผูน้าํแตกต่างจากหวัหนา้ หรือ ผูบ้ริหาร คนสองคนน้ีอาจเป็นคน ๆ เดียวกนัก็ได ้

แต่ไม่จาํเป็นเสมอไปหวัหนา้หรือผูบ้ริหารหลายคนมีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตาํแหน่ง แต่อาจไม่ใช่ผูน้าํท่ี

แทจ้ริงของกลุ่มผูน้าํท่ีแทจ้ริงอาจเป็นคนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หวัหนา้หรือผูบ้ริหาร แต่มีอาํนาจ มีอิทธิพล 

และมีความสามารถจูงใจคนใหป้ระพฤติปฏิบติัตาม ความคิดเห็นความตอ้งการ หรือคาํสัง่ของตน

ไดท้ั้ง ๆ ท่ีไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตาํแหน่งใด ๆ 
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ธรรมรส  โชติกุญชร (2519: 131) กล่าวว่า “ผูน้าํ หมายถึง  บุคคลซ่ึงถูกแต่งตั้ งข้ึนมาไดรั้บ

การยกย่องข้ึนมาให้เป็นหัวหน้า มีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และอาจชักพา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือหมู่ชนไปในทางดีหรือชัว่ได”้ 

ถวิล  ธาราโภชน์ (2532: 117) กล่าวว่า “ผูน้าํ หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงถึงความสามารถใน

การนาํพา การดาํเนินกิจการ การแกไ้ขปรับปรุง การรักษาขวญัและกาํลงัใจของกลุ่มทาํให้กลุ่ม

บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการใหม้ากท่ีสุด” 

 นอ้ย  สุปิงคลดั (2537: 7) กล่าวว่า “ผูน้าํ คื อบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ท่ีกลุ่มยอมรับนับถือ และมอบความไวว้างใจให้นําสมาชิกไปสู่ความสําเร็จตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดว้ยความราบร่ืนเรียบร้อย”  

กล่าวโดยสรุปผูน้าํคือ บุคคลท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง การแต่งตั้ง การยกยอ่งจากกลุ่มชนเพ่ือให้

เป็นหวัหนา้เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีอิทธิพลต่าง ๆ ในการนาํหรือการจูงใจผูอ่ื้น ให้

กระทาํหรือดาํเนินกิจการต่างๆ ของกลุ่มหรือของตนเองใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 

 2.1.2  ความหมายของภาวะผู้นํา 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้าํสาํหรับบุคคลโดยทัว่ไปจะมองเห็นภาพของการกระทาํและ

อาํนาจของผูน้าํในกระบวนการทางสงัคมเช่นผูน้าํทางทหารผูน้าํทางการเมืองหรือบุคลิกท่ีพิเศษของ

บุคคลท่ีตนไดพ้บเห็นแต่ความเป็นจริงแลว้ภาวะผูน้าํไม่ใช่บุคคลจะมีลกัษณะเช่นน้ีเสมอไปดงันั้น

เพ่ือความเขา้ใจอนัถกูตอ้งผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมความหมายของภาวะผูน้าํจากผูรู้้ ทั้งหลาย ดงัน้ี 

พระธรรมปิฏก (ประยทุธ ์ปยตุโต) (2546: 2-4) กล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํ คือ คุณสมบติั เช่น สติ 

ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถ ของบุคคล ท่ีชกันาํให้คนทั้ งหลายมาประสานกนั และพา

กนัไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม พุทธองค์ตรัสไวใ้นโคปาลสูตร  โดยการเปรียบเทียบฝงูโค และโคจ่าฝงู 

เก่ียวกบัผูน้าํ และผูต้าม ไวว้่า 

เหมือนโคหวัหนา้ฝงูว่ายนํ้ าไปสู่ฝั่งตรงกนัขา้ม หากโคหวัหนา้ฝงูว่ายไปตรง ฝงูโคทั้งหลาย 

ก็ไปตรงตามกนั และประสบกบัความปลอดภยั หากโคหัวหน้าฝงูพาว่ายไปคดโคทั้ งฝงูท่ีติดตาม

ยอ่มจะดาํเนินไปคด และประสบกบัความลาํบาก ฉันใด ในหมู่มนุษย ์ก็ฉันนั้น บุคคลผูไ้ดรั้บการ

แต่งตั้งใหเ้ป็นใหญ่ หรือเป็นผูน้าํหากมีคุณธรรมในการดาํเนินชีวิตหรือในการปกครองแลว้ผูต้าม

ย่อมจะเดินตามแบบ ของผูน้าํด้วยดี และประสบกับความปลอดภยัหากว่าผูน้าํ หรือหัวหน้าไม่

ประกอบดว้ยคุณธรรมในการดาํเนินชีวิตหรือในการปกครองแลว้ ผูต้ามย่อมจะดาํเนินไปตามและ

ประสบกบัความลาํบาก ฉนันั้น  
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 พุทธพจน์น้ีแสดงให้เห็นความสาํคญัของภาวะผูน้าํ ท่ีมีต่อความอยู่รอดมีสวสัดิภาพ และ

สนัติสุขของผูต้ามหรือสงัคมและประเทศชาติทั้งหมดโดยเปรียบเสมือนจ่าโคและฝงูโค 

ธีรยทุธ  อุทธา (2546: 12) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํหมายถึง กระบวนการท่ีผูน้าํ ใชอิ้ทธิพลเหนือ

อาํนาจหน้าท่ี  เ พ่ือให้ผูอ่ื้นยินยอมปฏิบัติตามเป้าหมายของกลุ่ม  โดยการใช้กระบวนการ

ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหบ้รรลุตามจุดประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว”้  

กวี  วงศพุ์ฒ (2536: 17) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํ คือ การท่ีผูน้าํใชอิ้ทธิพลในความสมัพนัธ์ ซ่ึงมี

อยู่ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบติัการและอาํนวยการ โดยใช้กระบวนการ

ติดต่อซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย”  

สมคิด  จาตุศรีพิทกัษ์ (2544: 77) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํครอบคลุมในมิติท่ีกวา้งขวางและ

หลากหลายกว่าเร่ืองความกลา้หาญและการตดัสินใจการเป็นผูน้าํต้องมีความสามารถในการนํา 

ผลกัดันและสั ่งการให้กิจกรรมทุกอย่างดาํเนินไปตามเป้าหมาย และครรลองท่ีต้องการ ซ่ึงต้อง

ประกอบไปด้วยความกลา้หาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ และจังหวะเวลาในการ

ตดัสินใจ”  

นงลกัษณ์  สุทธิวฒันพนัธ ์(2545: 2) กล่าววา่ “ภาวะผูน้าํ หมายถึง  กระบวนการ มิใช่บุคคล  

เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม  เพ่ือการกาํหนดเป้าหมาย  และการบรรลุเป้าหมาย

ของกลุ่ม” 

 กิติ  ตยคัคานนท ์(2543: 22) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํ คือ ศิลปะ หรือความสามารถของบุคคล

หน่ึงท่ีจะจูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมงาน หรือผูใ้ต้บังคับบัญชา ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ และอาํนวยการโดยการใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือ

ติดต่อกนัและกนัให้ร่วมใจกนักบัตน ดาํเนินการจนกระทั้ งบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การดาํเนินจะเป็นไปในทางท่ีดีหรือชัว่ก็ได”้ 

สุรศกัด์ิ  ม่วงทอง (2543: 60) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํ คือ การท่ีผูน้าํใชอิ้ทธิพล หรืออาํนาจ

หนา้ท่ีในความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในหมู่คณะ เพ่ือความสมหวงัตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์

ร่วมกนัท่ีทาํใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ”  

เอกชยั  ก่ีสุขพนัธ์ (2530: 8) กล่าวไวว้่า “ภาวะผูน้าํ หมายถึงผูน้าํหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีมี

ความสามารถมีเทคนิคในการบริหารมีคุณลกัษณะท่ีดี และใชภ้าวะผูน้าํท่ีพึงประสงค์ย่อมสามารถ

กระตุน้แรงจูงใจใหบุ้คคลในหน่วยงานได”้ 

ประพนัธ ์ สุริหาร (2532: 217) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํ คือ ศิลปะของการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น 

และนาํคนโดยคนเหล่านั้น มีความเช่ือฟังอยา่งเต็มใจเพ่ือปฏิบติัภารกิจใหส้าํเร็จภารกิจ” 
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วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (2538: 104) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํ ความสามารถในการจดัการให้บรรลุ

เป้าหมายของกลุ่มคอยทาํงานร่วมกับกลุ่ม และยงัหมายความรวมถึงอาํนาจหน้าท่ี  ท่ีติดมากับ

ตาํแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย น้ีจะมีค่าเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเคารพและเช่ือถือในตวัผูบ้งัคบับญัชา” 

วาสนา  สุขประเสริฐ (2547: 12) กล่าวว่า “ภาวะผูน้าํ หมายถึง มารยาทหรือพฤติกรรม ของ

การใช้อิทธิพลต่อผูอ่ื้นให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพ่ือดําเนินกิจกรรมให้สําเร็จโดยใช้

กระบวนการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั”  

 กล่าวโดยสรุป ภาวะผูน้ ํา หมายถึง การท่ีผูน้าํนั้นใชค้วามรู้ ความสามารถ ใชส้ติปัญญา  

หรืออาํนาจอิทธิพลต่าง ๆ  ของผูน้ ําในการจูงใจโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้นหรือชักนําพาผูอ่ื้นให้ร่วม

ปฏิบติังานหรือร่วมทาํกิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ หรือ เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  

2.1.3  การเกดิภาวะผู้นํา 

ภาวะผูน้าํมีกาํเนิดหรือท่ีมา จากหลายระดบัตามแต่สถานการณ์  ค่านิยมในแต่ละยุคสมยั 

เป็นตวักาํหนดหรือบ่งช้ีว่าจะสามารถนาํพาสมาชิกหรือสงัคมใหป้ระสบกบัความสาํเร็จได ้มากนอ้ย

เพียงใด  ดั้งนั้นผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมเร่ืองน้ีจากทศันะของท่านผูรู้้ทั้งหลาย ดงัต่อไปน้ี   

สุวิน   สุขสมกิจ  (2523: 77) ได้กล่าวถึง กําเนิดภาวะผูน้ ําหรือผู ้ปกครอง  ในทาง

พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในอคัคญัสูตร โดยกล่าวถึงความเป็นอยู่ของสงัคมมนุษย ์ท่ีมาอยู่รวมกนั

เป็นสงัคมท่ีสงบสุขไม่มีการแก่งแยง่  เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั เพราะมีความอุดมสมบูรณ์  แต่

ต่อมามีการขดัแยง้ เน่ืองจากมีการกระทาํความชัว่มีการลกัขโมยของบุคคลในสังคมในขั้นแรกจะ

เป็นการกล่าวตักเตือนกนัเอง แต่เม่ือมีการประพฤติซํ้ าอีก  จึงมีการลงโทษแก่ผูก้ระทาํ แต่ผูจ้ะ

ลงโทษหรือกล่าวเตือนได ้จะตอ้งเป็นหวัหนา้หรือผูน้าํ ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

 

คร้ังนั้นเหล่ามนุษยท์ั้ งหลายจึงประชุมกนัคร้ันแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัว่า 

พ่อเอ๋ย การถือเอาส่ิงของท่ีผูอ่ื้นไม่ไดใ้ห้ จกัเกิดข้ึนเพราะความชัว่จากการกระทาํ

เหล่าใดการกระทาํเหล่านั้นจกัเกิดข้ึนแก่พวกเรา อยา่กระนั้นเราจกัสมมุติให้มนุษยท่ี์

มีศีลธรรมผูห้น่ึงเป็นผูว้่ากล่าวโดยธรรม ให้เป็นผูติ้เตียนลงโทษโดยชอบธรรม  ให้

เป็นผูท่ี้ขบัไล่ บุคคลผูท่ี้ควรถูกขบัไล่ ส่วนพวกเราจกัแบ่งขา้วสาลีให้แก่ผูน้ั้น คร้ัน

แลว้จึงแสวงหาบุคคลผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีศีลธรรมและคุณธรรมใหเ้ป็นผูน้าํ 

ส่วนพวกตนก็แบ่งขา้วสาลีใหแ้ก่ผูน้ั้น 
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จากขอ้ความท่ียกมาดงักล่าวน้ี ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม มีศีลธรรม จึงจะว่ากล่าวตกัเตือน

และลงโทษบุคคลอ่ืน ๆ ได ้ 

พรนพ  พุกกะพนัธุ ์(2544: 25) กล่าวถึง กาํเนิดภาวะของผูน้าํไว ้4 ประการ คือ 

1)  ผูน้าํโดยกาํเนิด  

2)  ผูน้าํท่ีมีความอจัฉริยะ 

3) ผูน้าํท่ีเกิดข้ึนตามสายงาน 

4)  ผูน้าํตามสถานการณ์  

จากการศึกษากาํเนิดผูน้าํหรือภาวะผูน้าํจากนกัวิชาการทั้งหลาย พอสรุปไดว้่า ผูน้าํท่ีกาํเนิด

มาจาก 2 จุดใหญ่ ๆ คือ ผูน้าํ โดยกาํเนิด หมายถึง ผูน้าํประเภทน้ี  ไดม้าจากการสืบทอดจากบรรพ

บุรุษ  เช่น การได้รับแต่งตั้ งสืบทอดเป็นรัชทายาทหรือราชวงศ์ และผูน้ ําเกิดจากผูท่ี้มีความรู้ 

ความสามารถ ความกลา้หาญ หรือบุคคลนั้นมีคุณสมบติัต่าง ๆ ในความเป็นผูน้าํในตวัของเขาเอง 

  

2.1.4  บทบาทหน้าท่ีของผู้นํา  

บุคคลท่ีอยูใ่นสงัคมไม่ว่าจะเป็นระดบัใดก็ตามยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งกระทาํหรือรับผิดชอบตาม

วุฒิภาวะความรู้ความสามารถผูน้าํเช่นเดียวกนัเม่ือดาํรงตาํแหน่งเป็นผูน้าํของกลุ่มแลว้ยอ่มมีบทบาท

หน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบตามฐานะดังนั้ นผูว้ิจัยจึงได้รวบรวมบทบาทหน้าท่ีของผูน้ ําตาม

แนวความคิดของท่านผูรู้้ทั้งหลายดงัต่อไปน้ี 

 ณรงค์  เส็งประชา (2541: 139) กล่าวว่า “บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามสถานภาพ 

บทบาทเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมกาํหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทาํตามหน้าท่ี เช่น เป็นครูตอ้ง

สอนนกัเรียน เป็นตาํรวจตอ้งพิทกัษส์นัติราษฏร์ ทหารตอ้งเป็นร้ัวของชาติ เป็นลกูตอ้งเช่ือฟังพ่อแม่ 

เป็นตน้” 

ฉลอง มาปรีดา (2537: 14) ใหค้วามหมายของคาํว่า “บทบาท หมายถึง การทาํหนา้ท่ีกาํหนด

ไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู ซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออก ตามความคาดหวงั

ของตนหรือผูอ่ื้น หน้าท่ี หมายถึง กิจท่ีจะตอ้งทาํ หรือวงแห่งกิจการ ซ่ึงอาจเป็นการกระทาํดว้ย

จริยธรรม ทาํตามกฎหมาย หรือทาํดว้ยความสาํนึกของบุคคลนั้น ๆ”  

 ดงันั้น บทบาทหน้าท่ี จึงหมายถึง กิจท่ีจะตอ้งทาํตามหน้าท่ีท่ีกาํหนดไว  ้ทั้งบทบาทและ

หนา้ท่ีจะตอ้งอยู่คู่กนัเสมอจะมีเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได ้วนัหน่ึงคืนหน่ึง อาจมีหลายบทบาท 

เม่ือมีบทบาทอยา่งนั้น ตอ้งทาํหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบับทบาทตามท่ีผูอ่ื้นคาดหวงัไว ้ 

กวี  วงศพุ์ฒ (2536: 31) กล่าวว่า “หนา้ท่ี ของผูน้าํ หมายถึง งานท่ีผูน้าํตอ้งรับผดิชอบตามท่ี

องคก์ารกาํหนดไว ้มีลกัษณะประเภทงานท่ีผูน้าํจะตอ้งทาํ และจะตอ้งใชผู้อ่ื้น คืองานท่ีผูน้าํจะตอ้ง
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ทาํดว้ยตนเอง  งานประเภทน้ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํไม่ไดเ้พราะขาดขอ้มูล ขาดความรู้ ประสบการณ์

ยงัไม่ถึง ขาดการยอมรับเป็นตน้งานท่ีตอ้งใชผู้อ่ื้นทาํแทนเพราะถา้ผูน้าํทาํเองก็จะไม่สาํเร็จตามเวลา

ท่ีกาํหนด ถือว่าเป็นการมอบหมายงาน  แต่ยงัคงตอ้งรับผดิชอบอยู”่  

 นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์(2534: 96) กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํไว ้ 3  ประการ คือ 

1)  เป็นผูรั้กษาหรือประสานให้สมาชิกในกลุ่มอยู่ร่วมกันหมายถึงผูน้าํจะต้องอยู่

ใกลชิ้ดมีความสมัพนัธก์บัคนในกลุ่มและเป็นท่ียอมรับของคนในกลุ่มทาํใหก้ลุ่มมีความสามคัคีกลม

เกลียว 

2)  เป็นผูป้ฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวตัถุประสงค์ หมายถึง ผูน้าํต้องมีความ

รับผดิชอบในกระบวนวิธีการ ทาํงานดว้ยความมัน่คง และเขา้ใจไดผู้น้าํจะตอ้งทาํใหก้ลุ่ม ทาํงานให้

บรรลุตาม เป้าหมาย 

3)  เป็นผูอ้าํนวยการให้เกิดการติดต่อสัมพนัธ์ในกลุ่ม หมายถึง เขาจะปฏิบัติงาน

ในทางท่ีจะอาํนวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพนัธ์ และปฏิบติักันดว้ยดีของสมาชิกในกลุ่ม 

การติดต่อส่ือสารท่ีดีเป็นส่ิงสาํคญั และจาํเป็นในการช่วยใหห้นา้ท่ีน้ีบรรลุเป้าหมาย  

 นอ้ย  สุปิงคลดั (2537: 26-38) กล่าวว่า หน้าท่ีของผูน้าํจะต้องกระทาํอยู่ 2 ลกัษณะคือ 

หนา้ท่ีหลกัและหนา้ท่ีประกอบ ดงัน้ี 

1)  หนา้ท่ีหลกั เป็นหน้าท่ีจะตอ้งปฏิบติัจะละเลยขาดตกบกพร่องไม่ได ้เพราะหาก

ละเลยแลว้กิจการต่างๆ ภายในหน่วยงานจะบกพร่องและเกิดความเสียหายทนัที หนา้ท่ีหลกัไดแ้ก่ 

(1)  หนา้ท่ีในการตดัสินใจ 

(2)  หนา้ท่ีในการควบคุมบงัคบับญัชา 

(3)  นา้ท่ีในการสนบัสนุน อาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ฏิบติังาน 

(4)  หนา้ท่ีในการประสานงาน ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานและ 

2)  หนา้ท่ีประกอบเป็นหน้าท่ีเสริมในฐานะท่ีเป็นผูน้าํทาํให้ความเป็นผูน้าํสมบูรณ์

ยิง่ข้ึน แต่หากละเลยไม่ปฏิบติับา้งจะไม่กระทบต่อกิจกรรมภายในหน่วยงาน เช่น 

(1)  การเป็นตวัแทนกลุ่ม 

(2)  เป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่ม เป็นตน้  

จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา (2528: 133) กล่าวถึงหนา้ท่ีของผูน้าํไว ้ดงัน้ี 

1)  เป็นผูว้างแผนในการดาํเนินงาน 

2)  เป็นผูจ้ดัการของกลุ่ม 

3)  เป็นผูก้าํหนดนโยบาย 

4)  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
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5)  เป็นนกัการศึกษา 

6)  เป็นผูต้ดัสิน      

7)  เป็นผูเ้ลือกวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

8)  เป็นผูส้นบัสนุนบุคคล หรือสมาชิกในกลุ่มใหบ้รรลุในการทาํงาน 

9)  เป็นนิเทศงาน 

10)  เป็นผูป้ระเมินงาน 

สมพงศ ์ เกษมสิน (2526: 211) กล่าวถึง หนา้ท่ีของผูน้าํไวว้่า 

1)  เป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

2)  เป็นผูท่ี้ช่วยเสริมสร้างใหป้ริมาณและคุณภาพของงานไดรั้บผลสูงสุด 

3)  เป็นผูส้อนแนะนาํการทาํงานใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4)  เป็นผูติ้ดต่อประสานงานในองคก์ร เพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพ 

5)  เป็นผูส้ัง่งานและควบคุมงาน 

จากการศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํพอสรุปไดว้่า ผูน้าํนั้น มีบทบาทในการวางแผนงาน 

การสัง่การ การตดัสินใจ  การกาํหนดนโยบาย การควบคุมดูแลงาน สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับผดิชอบต่อ การทาํงานต่าง ๆ และผลกัดนังานต่าง ๆ สาํเร็จ

เป็นไปตามจุดหมายท่ีตั้งไว ้ 

 

 2.1.5  รูปแบบภาวะผู้นํา  

Reddin (1969 อา้งถึงใน กิติ ตยคัคานนท์ 2543: 40-42) กล่าวว่า มนุษยมี์ลกัษณะผูน้ํา

พ้ืนฐานอยูใ่นตวัเอง 4 รูปแบบ คือ 

1)  แบบเอาเกณฑ ์ (Separated) 

2)  แบบเอางาน  (Dedicated) 

3)  แบบสมัพนัธ ์ (Related) 

4)  แบบประสาน  (Integrated) 

1)  แบบเอาเกณฑ ์ เป็นแบบของนกัอนุรักษนิ์ยม ชอบของเก่า ยึดตวัเองเป็นท่ีตั้ ง จึง

ไม่เอาใคร อดทน เก็บตัว เจ้าระเบียบ จึงเป็นคนยึดถือและต้องทาํอะไรตามกฎเกณฑ์ มีความ

ระมดัระวงัในการทาํงานมากเน่ืองจากกลวัผดิ ไม่อยากทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเพราะกลวัว่าถา้คนอ่ืนทาํ

ผดิตวัเองจะตอ้งผดิดว้ย เพ่ือไม่ใหมี้ความผดิก็เลยไม่ทาํงานหรือทาํงานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะจาํเป็น

เท่านั้น และยงัเป็นคนท่ีไม่เอาเพ่ือนเอาฝงู หรือจดัว่าเป็นคนท่ีไม่เอาไหน เพราะไม่เอาทั้ งงานและ

คน นบัเป็นลกัษณะผูน้าํท่ีต ํ่าท่ีสุด 



 14 

2)  แบบเอางาน  เป็นแบบของคนท่ีเอางานเอาการ ยึดถืองานเป็นหลกัใหญ่ สนใจ

มุ่งมัน่ในงานมาก ขยนั มัน่ใจ กลา้ทาํ มีความคิดริเร่ิม ชอบกาํหนดงานให้ผูอ่ื้น ไม่คิดถึงจิตใจของ

ผูอ่ื้น จึงไม่เอาใคร ไม่มีเพ่ือน สรุปว่าเป็นคนเอาการเอางานแต่ไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ นั ่นก็คือ เน้นท่ี

งานมากกว่าคน 

3)  แบบสมัพนัธ ์ เป็นลกัษณะคนท่ีเนน้มนุษยส์ัมพนัธ์เป็นหลกัในการทาํงานเอาใจ

คนทุกระดบั  ไม่ตอ้งการใหใ้ครเกลียด  จึงมีนิสยัเป็นกนัเองและเป็นมิตรกบัคนทุกคน ยอมรับผูอ่ื้น 

เห็นใจคนอ่ืน ไม่อวดตัว ทําอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใคร  ให้ความสําคัญเร่ือง

สัมพนัธภาพกับบุคคลมากกว่าเร่ืองการงาน นั ่นก็คือบุคคลประเภทท่ีเน้นท่ีคนมากกว่างาน  ถา้

จะตอ้งเลือกระหว่างคนกบังาน  ผูน้าํประเภทน้ีจะเลือกเอาคนไวก่้อน งานมาทีหลงั 

4)  แบบประสาน  เป็นลกัษณะของคนท่ีใหค้วามสาํคญัแก่งานและคนไปพร้อมๆกนั  

เท่าๆกนัโดยถือว่าคนเรามีมิตรสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน ก็จะได้

ผลงานท่ีดี มีประสิทธิผลสูง ผูน้าํประเภทน้ีจะมีศิลปะการจูงใจสูง พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

งาน  ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารักและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี จดัเป็นผูน้าํแบบอุดมคติ 

 

2.1.6  พฤตกิรรมผู้นํา  

 ผูน้ ําหรือผูบ้ริหารย่อมมีความแตกต่างกันไปตามฐานะบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีได้

รับผดิชอบทั้งน้ีเป็นเพราะผูน้าํมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการทาํงานโดยยึดหลกัการท่ีแตกต่างกนั 

อนัมีพฤติกรรมเป็นตวักาํหนด  

Lippitt and White (1943 อา้งถึงใน กิติ  ตยคัคานนท์, 2543: 25-27) ไดแ้บ่งพฤติกรรมไว ้

ดงัน้ี 

1)  ผูน้าํแบบอตัตาธิปไตย หรือ เป็นผูน้าํแบบเผด็จการซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

(1)  ใชอ้าํนาจตลอดเวลา 

(2)  ยึดถือตวัเองเป็นสาํคญั รู้ขอ้เท็จจริงแต่ผูเ้ดียว ฉะนั้นทุกๆอย่างจะออกจาก

ตวัเอง ในว่าการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือการวินิจฉยัสัง่การ ก็มกัจะเป็นไปหรือเปล่ียนแปลง ไปตาม

อารมณ์หรือมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าคนอ่ืนหรือส่วนรวม 

(3)  นโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ การจดัระบบงาน มาตรฐาน

การปฏิบติังาน สัง่ลงมากจากเบ้ืองบน 

(4)  ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากใครหรือผูใ้ดก็ตาม จะตอ้งผา่นหลายขั้นตอน 

ผูน้าํประเภทน้ีจะคิดแลว้คิดอีกกว่าจะวินิจฉยัสัง่การได ้ทาํใหง้านลา้ชา้ คัง่คา้ง 
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(5)  “ผูช่้วย” ตามความรู้สึกของผูน้าํประเภทน้ี จะหมายถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึง

ไม่มีการแยง่งานใหผู้ช่้วย ผูช่้วยทาํงานของหัวหน้างานให้สาํเร็จ ไม่ใช่ทาํงานของตนเองให้สาํเร็จ 

เน่ืองจากมีแต่งานของหวัหนา้ ไม่มีงานของผูช่้วย 

(6)  การตั้งกรรมการเป็นวิธีกระจายความรับผิดชอบไปให้ผูอ่ื้น ไม่ใช่เพ่ือจะได้

ฟังความเห็น ประธานเกือบเป็นผูพู้ดเสียคนเดียวตลอดการประชุม หรือไม่ก็เปิดโอกาสให้ผูอ่ื้น

แสดงความคิดเห็น แลว้ประธานก็สรุปเสียเองตามความเห็นของตน เสร็จแลว้ก็ว่านั้นเป็นมติของท่ี

ประชุม ทั้งท่ีการประชุมนั้นเกือบจะเรียกว่าเป็นการประชุมของประธานคนเดียวเพราะประธาน พูด

เองเออเอง ตลอดเวลา เม่ือเป็นเช่นน้ีบ่อยเขา้ๆ คนอ่ืนในทีประชุมก็ไม่มีใครอยากพูด และเร่ืองบาง

เร่ืองท่ีผา่นการประชุมแลว้ก็จะหายไปเฉย ๆ เน่ืองจากประธานไม่ใหค้วามสนใจติดตาม 

2)  ผูน้ ําแบบเสรี เป็นผูน้าํแบบ ไม่เอาไหน ปล่อยตามเร่ืองตามราว ไม่ใช้อาํนาจ

ควบคุมผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ปราศจากความรับผิดชอบ คอยแต่ลงนามผ่านเร่ืองให้พน้ตวัไปเท่านั้ น 

ผูน้าํประเภทน้ีมกัมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่มีความริเร่ิม 

(2)  ทาํงานโดยปล่อยอะไรไปตามเร่ือง ไม่คาํนึงถึงหลกัการ เหตุผล กฎเกณฑ ์

กฎระเบียบ ฯลฯ  จึงมกัไม่ใคร่จะยุง่กบัใคร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดจะทาํอะไรอยา่งไรก็ได ้

(3)  ไม่มีการกาํหนดวตัถุประสงค์อย่างแน่นอน ถา้เห็นว่าไม่ขดัต่อระเบียบจะ

ยอมให้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ไปไดอ้ย่างง่าย ๆ ตามความคิดของผูใ้ตบ้งัคบับัญชา หรือตาม

ความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชา 

(4)  ไม่มีการประเมินผล 

3)  ผูน้าํแบบประชาธิปไตย เป็นแบบท่ีดีท่ีสุด ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน 

ยดึถือความเห็นของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตน มีลกัษณะการบริหารดงัน้ี 

(1)  เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชค้วามคิด สามารถมีความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบติังานของตนเองได ้

(2)  จัดสรร แบ่งงาน และมอบหมายหน้าท่ีให้ผูใ้ต้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ดาํเนินการตามความเหมาะสม 

(3)  ให้คาํแนะนําแก่ผูร่้วมงาน รับฟังความคิดเห็นกับคําปรึกษาหารือจาก

ผูใ้ต้บงัคับบัญชา ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี

ระหว่างผูน้าํกบัผูร่้วมงาน เป็นการร่วมมือประสานงานอย่างจริงจังและจริงใจ นั ่นก็คือเกิดการ

ทาํงานเป็นทีมซ่ึงจะสามารถทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานใน

ท่ีสุด 
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สาํหรับผูน้าํแบบประชาธิปไตยน้ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะให้ความนิยมยกย่อง รักใคร่

เกรงใจแต่ไม่ใช่เกรงกลวั ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผูน้าํแบบอตัตาธิปไตยท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกรงกลวัแต่ไม่

เกรงใจ 

 

2.1.7  ลกัษณะผู้นําท่ีมปีระสิทธผิลสูงหรือประสิทธิผลตํา่ 

กิติ  ตยคัคานนท ์(2543: 44-46) กล่าวว่า ผูท่ี้มีลกัษณะผูน้าํพ้ืนฐานแบบใดแบบหน่ึงท่ีกล่าว

มาแลว้นั้น นอกจากสามารถจะเปล่ียนไปเป็นอีกแบบหน่ึงไดแ้ลว้นั้น ยงัสามารถจะเปล่ียนให้ดีข้ึน

หรือเลวลงไดอี้กโดยอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีจะเป็นส่ิงห่อหุ้มชั้นท่ี 2  จากแบบพ้ืนฐาน

เปล่ียนให้ดีข้ึนเป็นแบบท่ีมีประสิทธิผลมาก หรือเปล่ียนเลวลงเป็นแบบท่ีมีประสิทธิผลน้อยก็ได ้

ลกัษณะผูน้าํจึงมีได ้ 3  มิติ ทาํใหมี้ลกัษณะผูน้าํหรือลกัษณะของการบริหารไดถึ้ง  12  แบบดงัน้ี 

ลกัษณะผูน้าํพ้ืนฐานแต่ละแบบสามารถเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนหรือเลวลงไดอี้กลกัษณะละ

แบบ  เช่น  แบบเอาเกณฑ ์ เปล่ียนแปลงดีข้ึนเป็น  ผูท้าํงานตามสัง่  ถา้เปล่ียนแปลงเลวลงก็เป็นผูห้นี

งาน  การเปล่ียนแปลงลกัษณะผูน้าํพ้ืนฐานทั้ง  4  แบบ ดีข้ึนหรือเลวลงไดด้งัน้ี: 

 

ตารางท่ี  2.1  รูปแบบภาวะผูน้าํ 

 

แบบมปีระสิทธิผลมากน้อย แบบพืน้ฐาน แบบมปีระสิทธิผล 

ผูท้าํงานตามสัง่ 

นกัพฒันา 

ผูเ้ผด็จการท่ีมีศิลป์ 

นกับริหาร 

เอาเกณฑ ์

สมัพนัธ ์

เอางาน 

ประสาน 

ผูห้นีงาน 

นกับุญ 

ผูเ้ผด็จการ 

ผูป้ระณีประนอม 

 

แหล่งที่มา:  กิติ  ตยคัคานนท,์ 2543: 45. 

 

การเปล่ียนแปลงลกัษณะผูน้าํหรือลกัษณะการบริหารของบุคคลนั้น  จะเปล่ียนไปในทางท่ี

ดีข้ึนหรือเลวลงเม่ือใดก็ได ้ เช่น  นาย ก.  เป็นคนมีลกัษณะผูน้าํแบบเอางาน  แต่เม่ือเขาไดอ้ยู่ใน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  หน่วยงานใหค้วามอบอุ่น  ทาํให้เขารู้สึกมีความสุขสบายใจมากท่ีไดท้าํงานอยู่ใน

หน่วยงานน้ี  ผูบ้ังคับบัญชารัก  ให้ความเป็นกันเองและสนับสนุนผู้ร่วมงาน  นาย   ก .  จะ

เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเป็นแบบผูเ้ผด็จการท่ีมีศิลป์ได ้ ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้  นาย  ก.  ไม่ไดรั้บ
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ความสุขหรือความอบอุ่นจากหน่วยงานท่ีเขาทาํอยูด่ว้ย  ผูบ้งัคบับญัชาก็เป็นคนไม่เอาไหน  เอาแต่

ใจ  ไม่เห็นใจ  หรือไม่ใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกน้องเลย  นาย  ก.  อาจจะเปล่ียนเลวลงเป็นคนท่ีมี

ลกัษณะแบบเผด็จการก็ได ้ หรือ นาย  ก.  คนนั้นอาจจะเปล่ียนแบบจากผูเ้ผด็จการท่ีเป็นอยูแ่ลว้เป็น

ผูเ้ผด็จการท่ีมีศิลป์ก็ได ้ถา้หน่วยงานนั้นเปล่ียนผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีข้ึน  เอาการเอางาน  เห็นใจ  ให้

กาํลงัใจ  และใหก้ารสนบัสนุนลกูนอ้ง 

จากท่ีอธิบายมาแล้ว  จะเห็นได้ว่า  ลักษณะผูน้ําหรือแบบของการบริหารสามารถ

เปล่ียนแปลงไดจ้ากแบบหน่ึงเป็นอีกแบบหน่ึงภายในรูปส่ีเหลียมหน่ึง ๆ และยงัสามารถเปล่ียนข้ึน

หรือเปล่ียนลงไดต้าม  ภาพดงักล่าวก็ได ้ ฉะนั้นทุกคนจึงสามารถจะเปล่ียนแบบลกัษณะผูน้าํของ

ตนเองจากแบบหน่ึงไปเป็นอีกแบบหน่ึงใน  12  แบบนั้นได ้ ถา้ผูน้ั้ นรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไร  มี

ลกัษณะผูน้าํท่ีไม่ใคร่จะดี  อยากจะเปล่ียนลกัษณะผูน้าํของตนให้ดีข้ึนเป็นอีกแบบหน่ึง  เช่น เป็น

ผูน้าํท่ีมีลกัษณะเอาเกณฑ์  ก็สามารถปรับปรุงตวัเองให้ดีข้ึนจนเป็นลกัษณะประสานได ้ และก็

สามารถปรับปรุงตวัเองใหมี้ลกัษณะผูน้าํท่ีดีข้ึนอีกจนเป็นแบบนกับริหารก็ยงัไดใ้นทางตรงกนัขา้ม  

ผูท่ี้มีลักษณะการบริหารแบบนักบริหารก็มีโอกาสท่ีจะตกตํ่ าลงจนกระทัง่เป็นผูห้นีงานได้

เช่นเดียวกนัถา้ทาํตวัไม่ดีและอยูส่ิ่งแวดลอ้มท่ีเลว 

ลกัษณะผูน้าํแบบต่าง ๆ นอกจากแบบพ้ืนฐานมีดงัต่อไปน้ี 

2.1.7.1  ลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลสูง 

2.1.7.2  ลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลตํ่า 

2.1.7.1  ลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลสูงมี 4 แบบ 

1)  ผูท้าํงานตามสัง่ (Bureaucrat) 

2)  นกัพฒันา (Developer) 

3)  ผูเ้ผด็จการท่ีมีศิลป์ (Benevolent Autocrat) 

4)  นกับริหาร (Executive) 

1)  ผูท้าํงานตามสั ่ง เป็นลกัษณะผูน้าํท่ีเปล่ียนแบบดีข้ึนจากแบบเอาเกณฑ์

เป็นคนเขม้งวด ถือว่าเป็นความสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํงานตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคาํสั ่งอย่าง

เคร่งครัดถกูตอ้ง ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความคิดเห็นใหม่ๆ จึงไม่กระตุน้ใหเ้กิดผลผลิตใหม่ๆ พยายาม

ดาํเนินงานตามแบบเก่าท่ีเคยปฏิบติัมาแลว้ทั้ งสิ้น สนใจในการทาํงานแต่ไม่สนใจความสาํเร็จของ

งานและสมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงาน จึงไม่มีการวางแผนงานระยะยาว 

คนลกัษณะน้ี ถา้เป็นทหารหรือขา้ราชการจะประสบความสาํเร็จ เขามกัจะมี

คติประจาํใจว่า: 

(1)  จงทาํตามกฎขอ้บงัคบั 
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(2)  จงมาดกูนัเถอะว่าคร้ังก่อนเราทาํอยา่งไร 

(3)  องคก์ารท่ีดีคือองคก์ารท่ีมีระเบียบปฏิบติัทุกอยา่งพร้อมมลู 

2)  นกัพฒันา เป็นนกับริหารท่ีเปล่ียนแปลงมาจากแบบสัมพนัธ์ซ่ึงมุ่งท่ีตวั

คนเป็นหลกั  เขาจึงมุ่งพฒันาคน  รู้วิธีย ัว่ยุจูงใจและพฒันาบุคคล  มีวิธีสอนคนธรรมดาให้เป็น

หวัหนา้  บางคร้ังผูท่ี้ถกูเขาพฒันาก็ไม่รู้ตวั  เขา้ทาํนอง  ปิดทองหลงัพระ  แต่พอเขายา้ยไปแลว้  ทุก

คนจะรู้สึกเสียดายเขา 

หวัหนา้ประเภทน้ีบางคนถือว่าการทาํงานเป็นเร่ืองธรรมดา  เหมือนกบัการ

เล่นหรือพกัผ่อน  มกัใชเ้วลาส่วนใหญ่อยุ่กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและมอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

รับผดิชอบงานใหม่ๆ  กระตุน้ใหเ้ขาเป็นตวัของตวัเอง  ควบคุมตวัเอง รู้จกัรับผิดชอบ  ขยนั  และมี

ความคิดสร้างสรรค ์ ฉะนั้นลกูนอ้งมกัจะรักและไดผ้ลงานดีตลอดมา 

3)  ผูเ้ผด็จการท่ีมีศิลป์ เปล่ียนมาจากแบบเอางาน  มีความมัน่ใจในตวัเอง

มาก  มีความชาํนาญในด้านการสั ่งงานอย่างมีศิลป์  ผูรั้บคาํสั ่งปฏิบติัตามโดยไม่มีข้อขุ่นใจ  ทาํ

ใหผ้ลงานดีมีประสิทธิภาพ  เป็นลกัษณะของผูเ้ผด็จการแต่นุ่มนวลมีศิลปะ  มกัเป็นผูท้ะเยอทะยาน  

พยายามจะไต่เตา้ข้ึนมาจนถึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  เพราะเป็นคนท่ีพยายามปรับปรุงตวัเองโดย

อาศยัความรู้ พยายามฝึกฝนหาความชาํนาญให้แก่ตวัเองอยู่เสมอ  เป็นคนท่ีรู้กฏระเบียบขอ้บงัคบั

และงานในหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี  จึงทาํงานสาํเร็จเป็นส่วนมาก  บุคคลประเภทน้ีมกัพบมากในวงการ

อุตสาหกรรม 

จุดอ่อนของเขาอยูท่ี่ว่า  เขาไม่มัน่ใจว่าจะทาํอย่างไรจึงจะสามารถใชค้นให้

เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  ทั้ งๆท่ีมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ  เขาทาํงานอย่างเต็มท่ี  แต่ก็ไม่แน่นักว่า

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพอใจท่ีจะทาํงานหนกัเพ่ือเขาเสมอไป 

4)  นักบริหาร เปล่ียนมาจากแบบประสาน  เป็นลกัษณะของหัวหน้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ทาํตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ทาํงานโดยคาํนึงถึงความสําเร็จของงานเป็นท่ีตั้ ง  รู้จักใช้

ความสามารถของลูกน้องให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  มีความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดีมาก  ไม่ใช้

อาํนาจกดข่ีบงัคบั  พยายามใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน  มีความคิดริเร่ิม

และความร่วมมืออยูเ่สมอ  ปูนบาํเหน็จรางวลั  ยกยอ่งและใหเ้กียรติลูกน้อง  ไม่แยง่เอาผลงานหรือความดี

ความชอบของลูกน้องมาเป็นของตน  ตรงกนัขา้ม  จะตอ้งแสดงให้ผูบ้งัคบับญัชาและผูอ่ื้นทราบดว้ยว่า

ผลงานทีด่ีข้ึนนั้นเป็นของใคร  นอกจากการให้คุณแลว้การให้โทษลูกน้องก็เป็นเร่ืองสาํคญั  เม่ือทาํผิดก็

ตอ้งลงโทษ  จะตอ้งลงโทษผูก้ระทาํความผิดอย่างสมเหตุสมผล  ไม่ใชอ้ารมณ์  และจะตอ้งยุติธรรม  ถา้

เป็นเช่นน้ีแลว้  ทุกคนจะมีขวญักบักาํลงัใจในการทาํงาน  รักหน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชา  มีความสามคัคี

และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงานร่วมกนั (กิติ  ตยคัคานนท,์ 2543: 46-47) 
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2.1.7.2  ลกัษณะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลตํ่า เปล่ียนแบบมาจากลกัษณะผูน้าํพ้ืนฐานใน

ทิศทางตํ่าลง มี 4 ประเภทเช่นเดียวกนัคือ 

1)  ผูห้นีงาน ( Deserter) 

2)  นกับุญ (Missionary) 

3)  ผูเ้ผด็จการ (Autocrat) 

4)  ผูป้ระนีประนอม (Compromiser) 

1)  ผูห้นีงาน เป็นลกัษณะผูน้าํท่ีเปล่ียนมาจากแบบเอาเกณฑ์ในทางเลวลง  

บริหารงานแบบขาดความสนใจ  ไม่เนน้ทางดา้นงานและคน  มกัหนีงาน  บางทีขดัขวางการทาํงาน

ของคนอ่ืน  หวัหนา้งานชนิดน้ีมีอยูม่าก  มกัคิดว่าไม่ไดรั้บความยติุธรรม  ก็เลยละเลยงานในหน้าท่ี

ใหม้ากท่ีสุดหรือไม่ทาํอะไรเลย  ทาํใหเ้สียงาน  มกัทาํใหทุ้กส่ิงยุง่ยาก  เลยฉุดให้ผูอ่ื้นชะงกังาน  จะ

ทาํงานให้ไดผ้ลเพียงเท่าท่ีป้องกนัไม่ให้คนอ่ืนมารบกวนเท่านั้ น  และจะไม่เก่ียวขอ้งกบังานอ่ืน

ทั้งสิ้น  ไม่ช่วยใคร  พยายามนาํตวัไปพวัพนักบัเร่ืองของคนอ่ืนใหน้อ้ยท่ีสุด  เขามกัจะมีความคิดว่า 

(1)  เม่ือทาํคร้ังแรกไม่สาํเร็จกจ็งเลิกทาํมนัเสียเลย 

(2)  ผมชอบตาํแหน่งน้ี  แต่ไม่ชอบการทาํงาน 

(3)  มนัเป็นนโยบายขององคก์าร  ผมไม่มีความเห็น 

(4)  จงคิดดูซิ  มนัจะตอ้งมีวิธีการทาํงานท่ียากกว่าน้ี 

(5)  ถา้หนีงานไม่ไดก้็ทนทาํมนัไป 

โดยธรรมชาติไม่มีหวัหน้างานคนใดจะเป็นคนเช่นน้ีมาก่อน  มกัเกิดข้ึน

เพราะองคก์ารหรือหัวหน้าชั้นเหนือเป็นเหตุ  แต่เม่ือหัวหน้าคนใดเกิดลกัษณะน้ีข้ึนก็มกัจะแกไ้ด้

ยาก  เพราะฉะนั้ นในฐานะท่ีเราเป็นหัวหน้าชั้นสูง  ต้องหาทางป้องกนัไม่ให้หัวหน้างานชนิดน้ี

เกิดข้ึนในหน่วยงานของเราได ้

2)  นักบุญ เปล่ียนมาจากแบบสัมพนัธ์  เป็นลกัษณะหัวหน้างานท่ีใจบุญ  

นึกถึงคนอ่ืนมากกว่างาน  ถือว่าความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในระหว่างผูร่้วมงานสาํคญักว่าผลผลิต

ของงาน  เขาปรารถนาเป็น  “คนดี” โดยไม่โตแ้ยง้หรือคดัคา้นการกระทาํผิดใด ๆ เรียกว่าเป็นคน

ประเภท “ขอรับกระผม” คือถือว่าคนท่ีเป็นใหญ่แลว้ไม่สมควรจะโตเ้ถียงกบัใคร  และถือว่าการ

โตเ้ถียงและขอ้ขดัแยง้ไม่อาจแกปั้ญหาได ้ การบริหารแบบน้ีจะเป็นเหตุทาํใหผ้ลผลิตตกตํ่าเพราะไม่

เคยแกปั้ญหาเร่ืองคน  แต่ถา้เกิดปัญหาเก่ียวกบัคน  เขาก็จะหาทางยา้ยคน ๆ นั้นไปเสีย  เขาถือว่าการ

ทาํงานท่ีดีท่ีสุดคือการดาํรงความสงบเรียบร้อยเอาไว ้
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3)  ผูเ้ผด็จการ เป็นลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแบบมาจากแบบเอางาน 

หวัหนา้งานแบบน้ีมุ่งแต่งานอยา่งเดียว ไม่คิดถึงสมัพนัธภาพกบัใคร ไวใ้จคนอ่ืนนอ้ยมาก ผูร่้วมงาน

ไม่รัก มีแต่กลวั และจะทาํงานใหต้ามคาํสัง่เท่านั้น 

หวัหน้างานชนิดน้ีมกัคิดว่าคนอ่ืนไม่ชอบทาํงาน  คอยเล่ียงงานเสมอ  ไม่

รับผดิชอบ  มีความทะเยอทะยานนอ้ย  จึงตอ้งคอยควบคุมบงัคบับญัชาและลงโทษอยูเ่สมอ 

เขามกัจะมองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเหมือนเคร่ืองจกัร  ตอ้งทาํงานตามคาํสั ่งของ

เขาแต่อยา่งเดียวโดยไม่ตอ้งคิด  เขาเป็นสมอง  คนอ่ืนเป็นแต่มือหรือเทา้  ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงความ

คิดเห็น  เขาต้องวางแผนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนไหนไม่เห็นแก่ตวักับเขา  แสดงว่าผูน้ั้นพยายาม

โตแ้ยง้หรือตอ้งการจะทกัทายเขา  เขาจะไม่ยกโทษใหใ้ครง่าย ๆ 

หวัหนา้งานแบบน้ีจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาในหมู่ผูร่้วมงานอย่างรุนแรง  เกิด

กลุ่มต่อตา้นทาํใหเ้กิดผูห้นีงานมาก  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีกลวัหรือไม่มีโอกาสต่อตา้นจะแสดงอาการ

นบนอบต่อหนา้แต่จะด่าลบัหลงั 

ผูน้าํประเภทน้ีมกัจะแสดงพฤติกรรมดงัน้ี: 

(1)  จงทาํตามท่ีผมสัง่ 

(2)  อยา่ทาํอะไรท่ีเหมือนผม 

(3)  คุณตอ้งหยดุพดูและฟัง  ถา้ผมพดู 

(4)  จงทาํตนเป็นคนมีเหตุผล  โดยทาํตามท่ีผมบอก 

(5)  ถา้คุณจะใหผ้มทาํตามขอ้เสนอของคุณก็ได ้ แต่คุณจะตอ้งออกจาก

งาน  คุณจะเอาไหม 

(6)  ผมชอบคนท่ีเห็นดว้ยตลอดกาล  บอกก่ีคร้ังแลว้ว่าผมไม่ชอบคาํว่า  

“ไม่” 

4)  ผูป้ระนีประนอม เป็นลกัษณะผูน้าํท่ีเปล่ียนมาจากแบบประสานหัวหน้า

งานแบบน้ีทราบว่าการมุ่งทาํงานใหส้าํเร็จและการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงานเป็นส่ิงสาํคญั  แต่

เขาไม่มีความสามารถพอท่ีจะตดัสินใจลงไปไดว้่าจะทาํอย่างไร  หรือไม่ก็อาจจะผสานความคิดทั้ ง

สองอยา่งน้ีเขา้ดว้ยกนั  มีลกัษณะเป็นคนโลเลและชอบการประนีประนอม 

ความกดดันบางอย่างจะมีอิทธิพลทําให้เขาต้องตัดสินใจ  ยินดี ท่ีจะ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหน้อ้ยลงมากกว่าท่ีจะมุ่งผลผลิตในระยะยาว  ไม่หวงัผลเลิศจากการงาน  เพียง

ตอ้งการให้งานดาํเนินไปเร่ือย ๆ เช่ือว่าผลงานท่ีดีท่ีสุดเป็นเพียงความฝันเท่านั้ น  เขาจะเป็นผู ้

เสนอแนะแต่ไม่เคยทาํอะไรจริงจงั  ซ่ึงเรามกัจะเรียกว่า  ผูท้าํงานดว้ยปาก  เขาคิดว่าการวางแผนงาน

จะตอ้งใชว้ิธีประนีประนอม  เขาสนใจเฉพาะส่ิงท่ีจะทาํใหง้านเดิน  เขาไม่ยุง่กบัใครและใครก็ไม่ยุ่ง
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กับเขา  เขามกัจะถูกมองว่าเป็นคนท่ีมีการตัดสินใจไม่ดี  และเป็นคนท่ียอมให้แรงกดดันจาก

ภายนอกมาบีบตนเองมากเกินไป  เขามกัจะถือคติว่า 

(1)  ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดพ้ดู  เขาจะไดคิ้ดว่าเขาไดมี้ส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจดว้ยเหมือนกนั 

(2)  ถา้หลอกเขาไดบ้างคร้ังกน็บัว่าดีแลว้ (กิติ  ตยคัคานนท,์ 2543:  

47-50) 

Reddin (1969 อา้งถึงใน กิติ  ตยคัคานนท ์2543: 52) กล่าวว่า  มนุษยมี์ลกัษณะผูน้าํพ้ืนฐาน  

4  แบบ  ผูท่ี้มีลกัษณะผูน้าํแบบหน่ึง  สามารถเปล่ียนไปเป็นอีกแบบหน่ึงได ้ และยงัสามารถเปล่ียน

กลบัมาเป็นแบบเดิม  หรือเปล่ียนไปเป็นแบบอ่ืนต่อไปอีกก็ไดใ้น  4  แบบนั้น 

ลกัษณะผูน้าํพ้ืนฐานทั้ ง  4  แบบนั้นสามารถเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึนเป็นลกัษณะผูน้าํท่ีมี

ประสิทธิผลสูงไดอี้ก  4  แบบ  หรือเปล่ียนในทางเลวลงไดอี้ก  4  แบบทาํให้มองเห็นลกัษณะผูน้าํ

ไดเ้ป็น  3  มิติ  และมีลกัษณะผูร้วมเป็น 12 แบบจึงทาํใหผู้ท่ี้มีลกัษณะผูน้าํแบบหน่ึงเปล่ียนไปหรือ

กลบัมาใน 12  แบบนั้นได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตวัเอง  การศึกษาอบรมสัง่สอน  และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

  

2.1.8  ผู้นําทางพระพุทธศาสนา 

2.1.8.1  กาํเนิดผูน้าํ 

กาํเนิดของผูน้าํหรือท่ีมาของการปกครองตามทศันะในทางพระพุทธศาสนาไดมี้ท่าน

ผูรู้้และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวเ้ช่นกนัดังผูว้ิจ ัยจะได้ยกมาไวเ้ป็นกรอบ

แนวคิดดงัต่อไปน้ี 

สุรศกัด์ิ  ม่วงทอง (2543: 21-23) กล่าวถึงแนวคิดของพระพุทธศาสนา ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

ผูน้าํ มีอยู ่2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1)  ธรรมราชา  คือ ผูน้าํท่ีทรงไวซ่ึ้งความรู้ในธรรมของพระพุทธศาสนา 

และยงัประชาชนทั้งหลาย ใหย้นิดีดว้ยธรรม ธรรมของพระราชาไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ 

2)  เทวราชาคือ ผูน้าํท่ีประชาชนให้การยอมรับ เปรียบดงัเป็นเทพเจา้ อนั

ไดแ้ก่ สมมติเทพ คือ เทพเจา้โดยสมมติ คือโดยการยอมรับของมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงกษตัริยท์รงความ

เป็นเทพ ท่ีอยูเ่หนือมนุษยด์ว้ยธรรม คือ หิริ และ โอตปัปะ 

สุรศกัด์ิ  ม่วงทอง (2543: 37) กล่าวว่า “อคัคญัญสูตร อาจสรุปไดว้่า ความขดัแยง้ 

การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอาเปรียบกนัในหมู่มนุษย ์ เป็นเหตุสาํคญัใหเ้กิดความจาํเป็นของ

ผูน้าํและมีผูต้าม เพราะเม่ือมนุษยจ์าํนวนมาก รวมตวักนัเป็นสงัคม ปัญหาท่ีตามมาคือ ความขดัแยง้ 

แมใ้นปัจจุบนัน้ีก็มีลกัษณะเช่นนั้นปรากฏอยู”่  
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จากการศึกษาเอกสารสรุปความว่าก ําเนิดผู ้นําหรือภาวะผู ้นําในทัศนะของ

พระพุทธศาสนา มี 2 ประการ ไดแ้ก่ กาํเนิดข้ึนโดยบุคคลนั้นมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ ทาํ

ใหบุ้คคลในสงัคมยอมรับและเลือกให้เป็นหัวหน้าหรือผูน้าํและกาํเนิดโดยการสืบทอดจากบรรพ

บุรุษ เป็นตน้ 

2.1.8.2  ธรรมสาํหรับผูน้าํ 

การปกครองของผูน้าํ ท่ีจะนบัว่าเป็นการปกครองท่ีดีนั้น จะตอ้งปกครองดว้ยธรรม 

เพราะจะสร้างความยติุธรรมและความถกูตอ้งใหแ้ก่ผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงาน อนัจะ

ก่อใหเ้กิดความสุขในการทาํงาน (ฉลอง  มาปรีดา, 2537: 13) ไดก้ล่าวถึงคุณธรรมสาํหรับผูน้าํว่า  

 

คุณธรรมนบัว่า เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัยิง่สาํหรับผูน้าํ  ผูท่ี้มีคุณธรรม ส่วน

ใหญ่  เ ช่ือกันว่าเป็นผู ้ดี ควรแก่การเคารพนับถือ ในสังคมใด  หากมีบุคคลท่ี

เพียบพร้อมดว้ย คุณงาม ความดี มีเมตตากรุณาต่อกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ปฏิบติัหน้าท่ี

ของตนใหดี้ท่ีสุด หวงัประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แมบ้างคร้ังอาจจะตอ้งเสีย

ประโยชน์ส่วนตนบา้งก็ตอ้งยอมดงัคติพจน์สาํหรับผูน้าํท่ีดีว่าในการตดัสินใจนั้ น

หากยงัอยูใ่นกรณีสงสยัว่าจะเลือกทางใด ก็ใหเ้อียงเขา้ขา้งประชาชนเอาไวก่้อน  

แต่จะตอ้งยึดหลกัการท่ีถูกตอ้งไวก่้อน ขอ้สาํคัญในการท่ีจะบริหารคนท่ี

ร่วมงาน  เร่ืองน้ีในทางพระพุทธศาสนา เน้นถึงความสาํคญัเป็นพิเศษ  ซ่ึงตรงกับ

หลกัความจริงท่ีว่า   ก่อนท่ีจะไปบริหารผูอ่ื้นใหเ้ป็นคนดีนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติั

ตนเองใหไ้ดดี้ก่อน ไม่ใช่ดีแต่พดู ถา้เรากระทาํอย่างท่ีตอ้งการให้คนอ่ืนทาํยงัไม่ได ้

แมจ้ะดีมีหลกัเพียงใด ก็ยากท่ีจะใหค้นอ่ืนเช่ือ และทาํตามได ้ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้ง

สร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึน  และจงพยายามขจัดส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามในตนให้ค่อย ๆ     

หมดไป  เพ่ือให้เป็นช่ืนชอบของผูใ้ต้บังคับบัญชา   อย่างจริงใจช่ืนชอบของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงใจ 

 

พระธรรมปิฏก (2546: 24-26) กล่าวว่า “คุณธรรมของผูน้ ํา หมายถึง คุณสมบัติ

ภายในของผูน้าํ อนัไดแ้ก่ สปัปุริสธรรมทั้ง 7 ประการ เป็นคุณสมบติัภายในของผูน้าํ หากว่า ผูน้าํมี

คุณธรรมทั้ง 7 ประการเหล่าน้ีแลว้แมจ้ะไม่มีคุณสมบติัครบทั้ง 7 ประการ ก็สามารถท่ีจะเป็นผูน้าํ

ไดเ้พราะว่า รู้องคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ”  

จ.เปรียญ (2522: 133) กล่าวถึง “ธรรมสําหรับผูน้าํ ได้แก่หลกัสัปปุริสธรรม ซ่ึง

หมายถึง ธรรมของสตับุรุษ ธรรมของคนดี บุคคลผูท่ี้มีคุณธรรมประจาํใจ โดยยึดเอาหลกัสัปปุริส
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ธรรมเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต บุคคลท่ียึดเอาหลกัสัปปุริสธรรมเป็นธรรมประจาํใจยงัไดช่ื้อว่า

เป็นผูดี้    เพราะเป็นผูมี้เหตุ มีผลในการปฏิบติัตน เม่ือบุคคลรู้จักเหตุผลแลว้ การปฏิบัติตนก็

เพียบพร้อมดว้ยความดี”  

ทองยอ้ย  แสงสินชัย (2530: 1-5) กล่าวว่า “หลกัสัปปุริสธรรม เป็นธรรมของ 

สตัตบุรุษ คือธรรมของคนดี หรือสมบติัผูดี้ของผูน้าํ และไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูดี้นั้นว่าไม่ไดดี้

เพราะเป็นผูท่ี้เกิดในตระกูลสูงผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีผูมี้อาํนาจทางการเมืองผูมี้อาํนาจทาง

การทหารและผูมี้การศึกษา”  

ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ (2529: 3) กล่าวว่า “สปัปุริสธรรม คือ ธรรมอีกหมวดหน่ึงซ่ึง

เป็นประโยชน์มากต่อการดาํเนินชีวิตในสงัคม ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เม่ือศึกษาให้เขา้ใจ

และปฏิบติัตามอยา่งถกูตอ้ง ยอ่มช่ือว่าเป็นสตับุรุษหรือเป็นคนดี” 

ชยัวฒัน์  อตัพฒัน์ และวิธาน  สุชีวคุปต์ (2538: 179) กล่าวว่า “ผูน้าํตอ้งมีคุณธรรม

หรือหลกัดาํเนินการบริหาร เพ่ือความสุข และความเจริญก้าวหน้า ในการทาํหรือดาํเนินงาน 

หลกัธรรมนั้นได ้แก่ สปัปุริสธรรม คือธรรมของคนดี คนท่ีสมบูรณ์ มีคุณสมบติั 7 ประการ”  

ป่ิน  มุทุกนัต์ (2514: 300-303) กล่าวว่า “สัปปุริสธรรม คือ คุณสมบติัของสัตบุรุษ 

หรือ พลเมืองดี เป็นเคร่ืองหมายว่าผูน้ั้ นเป็นสัตบุรุษ  ใครก็ตามไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรถ้ามี

คุณสมบติั 7 ประการน้ีผูน้ั้นเป็นสัตบุรุษ แต่ถา้ขาดคุณสมบติัน้ีแลว้ แมว้่าจะเป็นคนมีชาติสกุลมี

วิทยฐานะสูง มียศศกัด์ิอคัรฐาน มัง่มีเงินทองสกัปานใดก็ไม่เรียกว่า สตับุรุษธรรม”  

เสฐียรพงษ ์ วรรณปก (2547: 37) กล่าวว่า “สปัปุริสธรรมเป็นธรรมของคนดี ธรรมท่ี

ทาํใหค้นเป็นคนดีมีอยู ่7 ประการคือรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล สรุปลง

สั้นๆ ว่าการรู้กาลเทศะ เพราะว่า คนท่ีรู้กาลเทศะเป็นคนดี เป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพชน”  

สุวิน  สุขสมกิจ (2523: 98) ไดก้ล่าวถึงการใชอ้าํนาจ และ ธรรมท่ีเป็นอาํนาจของ

ผูป้กครองไวว้่า 

 

การเป็นผูน้าํปกครองบงัคบับญัชาผูอ่ื้นนั้นส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองสาํคญัประการ

หน่ึงก็คืออาํนาจของผูบ้งัคบับญัชา  ให้คนอ่ืนเช่ือฟัง  และปฏิบติัเร่ืองอาํนาจและ

ท่ีมาของอาํนาจในทางพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงเร่ืองอาํนาจไวว้่า อาํนาจย่อม

เป็นใหญ่ในโลก อาํนาจเกิดข้ึนในตนอย่างหน่ึง  และอาํนาจเกิดข้ึนโดยตาํแหน่ง

หน้าท่ีอย่างหน่ึง  อาํนาจน้ี ย่อมเป็นใหญ่ในการสั ่งงานทั้ งปวง บุคคลต่างๆ ย่อม

เกรงกลวัต่ออาํนาจ  
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ดงันั้น อาํนาจจึงเป็นใหญ่ในโลกแต่อาํนาจท่ีจะมีคุณค่าและคุณประโยชน์
มากนั้นควรประกอบดว้ยคุณธรรมในบุคคลแต่ละคนก็ย่อมมีอาํนาจเป็นของตนเอง 
และการท่ีจะใชอ้าํนาจก็ตอ้งยึดหลกัธรรมเป็นท่ีตั้ งคือธมัมาธิปไตยถือเอาธรรมเป็น
ใหญ่ ยดึเอาความถกูตอ้งเป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณผูน้าํหรือหัวหน้าตอ้ง
ถือธมัมาธิปไตย คือการประพฤติใหถ้กูตอ้งตามหลกัธรรมดงันั้นหลกัธรรมจึงเป็นส่ิง
ท่ีควบคุมอาํนาจไม่ใหผู้น้าํใชอ้าํนาจไปในทางท่ีไม่ถกูตอ้ง 

 

บารมี 10 ประการ คือ เป็นคุณธรรมท่ีทาํให้บุคคลผูบ้าํเพ็ญให้เต็มท่ีแลว้ สามารถทาํ

ใหผู้บ้าํเพญ็หรือผูน้าํ เป็นผูน้าํท่ีดีและดาํเนินภารกิจบรรลุเป้าหมายได ้และบารมี 10 ประการ ไดแ้ก่

(สุวิน  สุขสมกิจ, 2523: 98) 

1)  ทาน  คือ การให ้ การเสียสละ 

2)  ศีล  การประพฤติดีงามถกูตอ้งตามระเบียบ  รักษากายวาจาใหเ้รียบร้อย 

3)  เนกขมัมะ  การปลีกตวั  ปลีกใจ  ออกจากกาม 

4)  ปัญญา  ความรอบรู้  ความหย ัง่รู้เหตุผล 

5)  วิริยะ  ความเพียร  บากบัน่  ไม่ทอดทิ้งธุระ 

6)  ขนัติ ความอดทนความสามารถใชส้ติควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นอาํนาจของ

เหตุผล 

7)  สจัจะ  ความจริง  คือ  ความพดูจริง  ทาํจริง  ไม่โกหกหลอกลวง 

8)  อธิษฐาน  ความตั้ งใจมัน่  วางจุดหมายของการกระทาํของตนเองไว้

แน่นอน 

9)  เมตตา  ความรักใคร่  ปรารถนาดี  ต่อผูอ่ื้น 

10)  อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง เท่ียงธรรม ไม่ลาํเอียง  

จากการท่ีกล่าวถึงผูน้าํโดยทัว่ไป  ซ่ึงไดศึ้กษาถึงความหมายของผูน้าํภาวะผูน้าํตลอดถึงการ

กาํเนิดผูน้าํ บทบาทหนา้ท่ี แบบของผูน้าํ อาํนาจ และคุณธรรมของผูน้าํต่างๆ ทาํใหท้ราบถึงภาพรวม

ของผูน้าํหรือภาวะผูน้าํในดา้นต่าง ๆ แต่ก็เป็นท่ีน่าพิจารณาอยู่หลายประเด่น เช่น คุณลกัษณะของ   

ผูน้ ําในทางดา้นคุณธรรม มีท่านผูรู้้หลายท่านได้กล่าวถึง แต่ยงัไม่มีท่านผูใ้ดได้ศึกษาลงลึกใน

รายละเอียดเฉพาะดา้นเพียงแต่กล่าวเป็นภาพรวมเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผูน้าํท่ีประกอบไปดว้ย

คุณธรรมของคนดีหรือผูน้าํแบบสตับุรุษคือผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัทั้ง 7  ดา้นยอ่มจะทาํใหผู้น้าํ ผูต้ามและ

สงัคมดาํเนินไปในทางท่ีดี 
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2.2  แนวคดิการมีส่วนร่วม 

 

2.2.1  ความหมายการมส่ีวนร่วม 

 อคิน   รพีพัฒน์   ( 2527: 320) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน  (People 

Participation) เป็นหัวใจของการพฒันาชุมชน โดยเป็นทางรัฐศาสตร์ในเร่ืองของการปกครอง

ตนเอง (Self–goverment) คือ ตอ้งการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ของชุมชนดว้ย

ตนเอง ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทุก ๆ แขนง โดย โคเฮนและอฟัฮอฟฟ์  ได้

กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวก้ล่าวคือ การมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป หมายถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ

ตดัสินใจ (Decision Making) แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นการตดัสินใจเพียงอย่างเดียว ยงัใชก้าร

ตดัสินใจควบคู่ไปกบัขั้นตอนการปฏิบติัการ (Implementation) ด้วย เช่น ในการจดัองค์กร การ

กาํหนดกิจกรรมพัฒนา เป็นต้น การตัดสินใจยงัมีความเก่ียวข้องกับประชาชนในเร่ืองของ

ผลประโยชน์ (Benefit) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมการพฒันาดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดว้่า

การตดัสินใจนั้นเก่ียวขอ้งเกือบโดยตรงกบัการปฏิบติัการ แต่ก็เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์และการ

ประเมินผลดว้ยเหมือนกนั โดยท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบติัการ และผลประโยชน์ก็

จะมาเป็นตวักาํหนดใหมี้การประเมินผล ซ่ึงต่างก็ไดรั้บผลมาจากขั้นตอนการตดัสินใจแลว้ทั้ งสิ้น

นัน่เอง นอกจากน้ีก็จะมีผลสะทอ้นกลบั (Feed - back) จากการประเมินผลและการปฏิบติัการกลบั

ไปสู่การตดัสินใจอีกดว้ย ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

  

 

    หมายถึง   การส่งผลโดยตรง 

                                                      หมายถึง   การส่งผลยอ้นกลบั 

 

ภาพที่ 2.1  แนวคิดสมัพนัธข์องการมีส่วนร่วม 

แหล่งที่มา:  อคิน รพีพฒัน์, 2527: 320. 

การตดัสินใจ 
(1) 

การปฏิบติัการ 

(2)

การรับผลประโยชน ์

(3) 
การประเมินผล 

(4) 
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 สรุปแนวความคิดของโคเฮน และอฟัฮอฟฟ์ น้ี จะเห็นไดว้่า การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสมัพนัธก์นั โดยมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมท่ีขั้ นตอนการตัดสินใจเป็นประการสําคัญ ซ่ึงในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้ นมุ่งให ้     

ประชาชนเป็นผูคิ้ดคน้ปัญหา เป็นผูท่ี้มีบทบาทในทุก ๆ เร่ือง ไม่ใช่ว่ากาํหนดให้ประชาชนปฏิบติั

ตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทุกอยา่งตอ้งเป็นเร่ืองของประชาชนท่ีจะคิดข้ึนมา 

 ทวีทอง  หงษ์วิวฒัน์ (2527: 117) ไดใ้ห้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสาํคญัของ

แนวคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตย ทั้งน้ี เพราะหลกัเบ้ืองตน้ของการมีส่วนร่วมคือ ถา้การตดัสินใจใดก็

ตามส่งผลกระทบถึงบุคคลต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้ นควรจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้ น 

หมายความว่า หลกัการน้ีตั้ งอยู่บนความคิดท่ีว่าบุคคลแต่ละคนย่อมทราบดีว่าตนต้องการอะไร 

เพราะฉะนั้นการท่ีเหตุการณ์ใดก็ตามจะส่งผลกระทบถึงบุคคลหน่ึง บุคคลนั้นย่อมจะทราบว่าเขา

ตอ้งการหรือไม่ ตอ้งการอะไรบา้งท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัเอง ดงันั้น เพ่ือความยุติธรรมบุคคลนั้นควรท่ี

จะตอ้งมีสิทธิในการกาํหนดให้เหตุการณ์นั้นเป็นไปอย่างท่ีเขาตอ้งการ เพ่ือให้ผลท่ีตามมาเป็นไป

ตามท่ีเขาตอ้งการ 

 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อความสาํเร็จของการพฒันาไม่

ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหรือในด้านอ่ืน  ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ

นานาชาติ ระดบัชาติ  ระดบัทอ้งถิ่นและระดบัชุมชนก็ดี มิใช่ของใหม่ แต่เป็นเร่ืองท่ีพยายามทาํกนั

มาหลายทศวรรษแลว้ 

 นิรันดร์  จงวุฒิเวศย  ์ (2527: 183) ได้ให้ความหมายของ “การมีส่วนร่วม” เป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotion Involvement) ของบุคคลหน่ึงใน

สถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให ้

(Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้ งทาํให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่ม

ดงักล่าวดว้ยและการมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งมีเง่ือนไขท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ   คือ 

1)  ประชาชนจะตอ้งมีอิสระภาพท่ีจะมีส่วนร่วม    

2)  ประชาชนมีความสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 

3)  ประชาชนตอ้งเต็มใจต่อการมีส่วนร่วม 

 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2528: 3-5) ได้นิยามความหมายของ การมีส่วนร่วม ว่าเป็นการท่ี

ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยการใชค้วามพยายามหรือใชท้รัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซ่ึง

มุ่งสู่การพฒันาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี  

1)  ประชาชนเขา้เก่ียวขอ้งในกิจกรรมการพฒันา 
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2)  ผูเ้ขา้ร่วมไดใ้ชค้วามพยายามบางอยา่งส่วนตวัเช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ 

แรงงานหรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวสัดุในกิจกรรมพฒันาและไดข้ยายความหมายของ

การมีส่วนร่วมว่า ตอ้งครอบคลุมในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

(1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือหรือ

เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน และสังคมได้ร่วมกิจกรรมนําไปสู่การพัฒนา และทําให้ได้รับ

ประโยชน์จากการพฒันาเท่าเทียมกนั 

(2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนสะทอ้นการเขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยความสมคัรใจ

เป็นประชาธิปไตยในการตดัสินใจเพ่ือกาํหนดนโยบาย การวางแผนและดาํเนินโครงการพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคมและการแบ่งสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพฒันาการพิจารณาในมิติดงักล่าว การมี

ส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเช่ือมระหว่างส่วนท่ีประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) 

เพ่ือการพฒันากบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุน 

(3)  ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันไปตามสภาพ

โครงสร้างการบริหาร นโยบายและลกัษณะเศรษฐกิจ สังคมของประชาชน การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมิไดเ้ป็นเพียงเทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจยัสาํคญัในการประกนัให้เกิดการพฒันาท่ีมุ่ง

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุน 

 สนธยา   พลศรี (2533: 163) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม เกิดข้ึนมาก่อนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ซ่ึงในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 การผลิตสินคา้ต่าง ๆ เป็นการผลิตดว้ยมือในครอบครัว

หรือในโรงงานขนาดเลก็ ต่อมา การพฒันาอุตสาหกรรมทาํใหมี้การนาํเคร่ืองจกัรมาช่วยในการผลิต

โดยเฉพาะแนวคิดเชิงความสมัพนัธข์องมนุษย ์(Human Relations Approach) เห็นว่าความสัมพนัธ์

ระหว่างพนกังานในองค์การเป็นปัจจยัท่ีทาํให้การทาํงานขององค์การดาํเนินไปอย่างราบร่ืน โดย

เห็นว่าการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้พนักงานสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั รูปแบบการ

ส่ือสารนอกจากจะเป็นแนวดิ่งจากบนลงล่างแลว้ ยงัเป็นแนวระนาบระหว่างพนักงานดว้ยแนวคิด

เหล่าน้ีรวมถึงการศึกษาของฮอวธ์อร์น ทฤษฎีลาํดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์

ทฤษฎีปัจจยัภูมิคุม้กนัและจูงใจของเฮอร์ซเ์บิร์ก และทฤษฎีเอก๊ซแ์ละทฤษฎีวายของ แมค็เกรเกอร์ 

 แนวคิดต่อมาให้ความสําคัญกับพนักงานในองค์การมากข้ึนโดยมองว่าพนักงานเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่าขององค์การ แนวคิดน้ีเรียกว่าแนวคิดเชิงทรัพยากรมนุษย  ์(Human Resources 

Approach) ขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองค์การเพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ 

รูปแบบการส่ือสารในแนวคิดน้ีเกิดข้ึนไดทุ้กทิศทางและทุกรูปแบบ แนวคิดน้ีรวมถึงแนวคิดกรอบ

โครงในการบริหารของเบลคและมตูนั ระบบการบริหารของไลเคิร์ตแบบท่ี 4 และทฤษฎี Z ของอูชิ

และให้ความสาํคญักบัการเปล่ียนแปลงในระบบย่อยหน่ึง ๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอ่ืน ๆ 
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และระบบใหญ่ในท่ีสุด นอกจากนั้น องค์การยงัมีวฒันธรรมของตนเองซ่ึงประกอบข้ึนมาจาก

วฒันธรรมยอ่ยของพนกังานและระบบยอ่ยต่าง ๆ  

 หลกัของการมีส่วนร่วมในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเช่ือมโยงอย่าง     

ใกลชิ้ดกบั “การตดัสินใจ” นัน่คือ การมีส่วนร่วมนั้น ๆ ไดน้าํไปสู่การตดัสินใจใดๆ อย่างมีคุณค่า 

และอย่างชอบธรรมหรือไม่ ซ่ึงในภาษาองักฤษจะใชค้าํว่า “Meaningful Participations” คือ การมี

ส่วนร่วมนั้น ๆ ทาํข้ึนหรือวางระบบข้ึน ไม่ใช่เพียงเพื่อว่าไดจ้ดัทาํให้มีแลว้เท่านั้น แต่การมีส่วน

ร่วมนั้น ๆ ไดน้าํไปสู่การพิจารณา ตดัสินใจ หากสมเหตุสมผล ตอ้งมีความชอบธรรมก็นาํไปปฏิบติั 

หากผู้มีอาํนาจ คิดว่าไม่เหมาะสมก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรม 

(Legitimacy) ในการตดัสินใจนั้น ๆ ท่ีสงัคมส่วนใหญ่ยอมรับได ้ท่ีอาจจะขดักบัผลของการมีส่วน

ร่วม 

 

2.2.2  ทฤษฎีการมส่ีวนร่วม  

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2533: 642-643) ไดจ้าํแนกทฤษฎีการมีส่วนร่วมออกเป็น  2  กลุ่มใหญ่  คือ 

1)  ทฤษฎีความเป็นผูแ้ทน (Representative) ทฤษฎีน้ีเน้นความเป็นผูแ้ทนของผูน้ ํา

และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ งหรือถอดถอนผูน้ํา เป็นเคร่ืองหมายของการท่ีจะให้

หลกัประกนักบัการบริหารงานท่ีดี อยา่งไรก็ตามทฤษฎีน้ี เนน้เฉพาะการวางโครงสร้างสถาบนั เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการให้ผูต้ามเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจขององค์กรอย่างแทจ้ริง ผูท่ี้มีส่วน

ร่วมอยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจ ไดแ้ก่บรรดาผูน้าํต่างๆ ท่ีเสนอตวัเขา้มาสมคัรรับเลือกตั้ ง ส่วนผู ้

ตามนั้นเป็นเพียงไมป้ระดบัเท่านั้น 

2)  ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ทฤษฎีน้ีการมี

ส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์ไม่เฉพาะแค่การเขา้ไปพิจารณาเลือกตั้ ง หรือถอดถอนผูน้าํเท่านั้น แต่ยงั

รวมไปถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ ่งกว่านั้น ทฤษฎีน้ียงัมองการมี

ส่วนร่วมเป็นการใหก้ารศึกษา และพฒันาการกระทาํทางการเมืองและสงัคมท่ีมีความรับผดิชอบนั้น

คือการไม่ยอมใหมี้ส่วนร่วมท่ีนบัว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของผูต้าม 

 

2.2.3  ระบบราชการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม  

(Participatory Administration ) 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Administration) เป็นกระบวนการหรือรูปแบบ

สาํคญัในการบริหารท่ีให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารคือ ร่วมคิด ร่วมทาํและร่วมแกปั้ญหา 
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โดยดาํเนินการในทุก ๆ กระบวนการ นับตั้ งแต่การวางแผน การแบ่งงาน การมอบหมายงาน การ

ติดตามผลงาน และการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบังาน ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม   

ศกัรินทร์  สุวรรณโรจน์ (2541: 6-10) สรุปไว ้ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การจดัทีมบริหารแบบมีส่วนร่วม    โดยการกาํหนดเป็นหลกัการว่าจะ

บริหารในลกัษณะของการบริหารเป็นทีม แบบมีส่วนร่วมเป็นหลกัโดยให้ทุกคนในหน่วยงานได้

ร่วมมือกนัเป็นทีม ทาํหนา้ท่ีบริหารร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 2  การดาํเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนการบริหารตาม

กิจกรรมปกติ เช่น การวางแผน การกาํหนดเป้าหมาย การแบ่งงาน การกาํหนดหนา้ท่ี การมอบหมาย

งาน การติดตามผลงาน การแกปั้ญหาเป็นตน้ โดยให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการคิด พิจารณาและ

ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 3  การพฒันาทีมงาน เป็นขั้นตอนการทาํงานเป็นทีมและร่วมกนัพฒันา

ทีมงานโดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1)  การร่วมทาํงานเป็นทีมไดแ้ก่ การประชุมร่วมกนัเพ่ือศึกษาหรือทาํ

ความเขา้ใจในหน้าท่ีของทีมหรือของหน่วยงานว่า หน่วยงานนั้นมีหน้าท่ีอะไร เป้าหมายอย่างไร 

นโยบายอยา่งไร แต่ละคนมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง โดยใหทุ้กคนรู้หนา้ท่ี เป้าหมายของงานและมาตรฐาน

งานใหช้ดัเจน และกาํหนดใหทุ้กคนไดป้ระชุมพบปะเพ่ือร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจในการทาํงาน 

เรียกไดว้่าทุกคนไดรู้้งานและวิธีการทาํงานร่วมกนัแบบมีส่วนร่วม 

2)  การพฒันาทีมงาน โดยดาํเนินการเป็นลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  การพิจารณาปัญหาร่วมกนั โดยพิจารณาว่าในการทาํงานนั้นมี

ปัญหาอะไรบา้ง โดยทุกคนระดมสมองเพ่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ เหล่านั้น การระดมสมองเป็นการคิด

ร่วมกนัอย่างหน่ึงเพ่ือให้โอกาสสมาชิกทุกคนเสนอปัญหาต่าง  ๆ แลว้ท่ีประชุมช่วยกันจดักลุ่ม

ปัญหาและเรียงลาํดบัตามความสาํคญั  

(2)  การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแกปั้ญหา โดยร่วมพิจารณาว่า

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะแกไ้ขอยา่งไร การหาวิธีแกปั้ญหาควรเร่ิมจากการคน้หาสาเหตุของปัญหาแลว้แก้

ท่ีสาเหตุนั้น ทางปฏิบติัอาจทาํตารางวิเคราะห์ปัญหาท่ีบ่งบอกถึงปัญหา  สาเหตุและแนวทางแกไ้ข

การพิจารณาทางเลือกในการแกปั้ญหา เป็นวิธีท่ีทาํใหไ้ดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาโดยเน้น

การมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด และกาํหนดว่าปัญหาอะไร แกอ้ยา่งไร  

(3)  การวางแผนกลยทุธใ์นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาทีมงาน เป็น

การวางแผนว่าจะแกไ้ขปัญหาและพฒันาในเร่ืองใดบา้ง จะดาํเนินการเม่ือไร ทาํอย่างไรและใคร

รับผดิชอบ โดยการกาํหนดเป็นโครงการหรือแผนงานและกาํหนดขั้นตอนใหช้ดัเจน 
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(4)  การดาํเนินงานพฒันาทีมงานคือขั้นดาํเนินการตามแผนกลยุทธ

ท่ีวางไวโ้ดยดาํเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ  

(5)  การติดตามและประเมินผลการพฒันาเพ่ือทราบว่าผลงานจะ

บรรลุเป้าหมายหรือไม่อยา่งไรและบรรลุมากนอ้ยเพียงใดเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 

3)   กลยุทธ์ในการพัฒนาทีมงาน  เป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  การสร้างอุดมการณ์หรือปณิธานร่วมกนั 

(2)  การนาํอุดมการณ์ไปยดึถือปฏิบติั 

(3)  การประเมินตนเองว่าปฏิบติัตามอุดมการณ์ของกลุ่มเพียงใด 

(4)  การพฒันาตนเองใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ท่ีตั้งไว ้

สมพร  เพชรสงค์ (2541: 21-26) ไดเ้สนอแนวคิดในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (New 

Paradigm) ในการทาํงานร่วมกบัชุมชน ดงัน้ี 

การพฒันาท่ีทรงพลงัและมีประสิทธิภาพไดผ้ลสูงสุดตอ้งเป็นการพฒันาว่าระดมพลงัท่ี

สร้างสรรคข์องทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบนพ้ืนฐานของการรู้รักสามคัคี 

การพฒันาท่ีบูรณาการไดต้อ้งมีประชาชนและชุมชนเป็นแกนหลกัโดยเป็นผูก้าํหนดความ

ตอ้งการในการพฒันา เป็นผูด้าํเนินการและเป็นผูรั้บผลของการพฒันา 

 

2.2.4  การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ซ่ึงสามารถจาํแนกได้เป็น 2 ประเภท คอื 

1)  การส่งเสริมสิทธิและพลงัอาํนาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพ่ือ

พฒันาขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใชแ้ละการ

กระจายทรัพยากรของชุมชน อนัจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนในชนบท

สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา  

2)  การเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ มาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมีบทบาท

หลกั โดยการกระจายอาํนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือใหภู้มิภาคมีลกัษณะ

เป็นเอกเทศ ใหมี้อาํนาจทางการเมือง การบริหาร มีอาํนาจต่อรองในการจดัการทรัพยากรโดยอยู่ใน

มาตรฐานเดียวกนัและประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการคืนอาํนาจในการ

พฒันาใหแ้ก่ประชาชนเพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของตนเอง” 

 ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2525: 15) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะตีกรอบได้

แตกต่างกัน แต่เดิมนั้นรัฐมกัจะมองในแง่การมีส่วนร่วมสมทบแรงงาน วสัดุ เงิน ร่วมคิด ร่วม
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วางแผนและร่วมบาํรุงรักษามากกว่าร่วมสมทบ ดา้นวตัถุและเงินแมว้่าจะยงัจาํเป็นอยู่ก็ตาม โดย

ภาพรวมก็ยงัเนน้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นจะตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

1)  ร่วมศึกษา ปัญหา สาเหตุของปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 

2)  ร่วมคิดสร้างรูปแบบการพฒันาเพ่ือแกไ้ขปัญหาเพ่ือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3)  ร่วมกาํหนดทิศทาง แผนงานโครงการหรือกิจกรรม 

4)  ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5)  ร่วมบริหารงานพฒันาทั้งสติปัญญา แรงงานและทุนตามขีดความสามารถ”  

 ทศพล  กฤตยพิสิฐ (2538:10) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมท่ีเนน้ในรูปกลุ่ม/องค์กร

หรือชุมชนไวว้่า หมายถึง “การท่ีปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบใด ๆ ต่อการดาํเนินชีวิตของตนเอง แลว้มีการแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการร่วมกนัท่ีจะ

เปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของตน จนมาสู่การตดัสินใจกระทาํการเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคน์ั้น ๆ มีความร่วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

โดยในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาํเนินกิจกรรมนั้น ๆ มีกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนรองรับ ประชาชนท่ี

เขา้ร่วมมีการพฒันาภูมิปัญญา และการรับรู้สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพ่ือกาํหนดการ

ดาํเนินชีวิตของตนเองได ้ประชาชน หรือชุมชนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตน ในการจดัการ

ควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและ

สงัคม ตามความจาํเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสงัคม” 

 อาภรณ์พนัธ ์ จนัทร์สว่าง (2525: 46) ไดอ้ธิบายลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ไว ้  ดงัน้ี  

1)  ร่วมประชุม 

2)  ร่วมออกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

3)  ร่วมในการตีปัญหาใหก้ระจ่าง 

4)  ร่วมในการออกเสียงสนบัสนุนหรือคดัคา้นปัญหา 

5)  ร่วมในการออกเสียงเลือกตั้ง 

6)  ร่วมในการบริจาคเงิน 

7)  ร่วมในการบริจาควตัถุ 

8)  ร่วมช่วยเหลือดา้นแรงงาน 

9)  ร่วมในการใชโ้ครงการท่ีเป็นประโยชน์ใหถ้กูตอ้ง 

10)  ร่วมช่วยเหลือในการรักษาโครงการ 

11)  ร่วมในการทาํงานและเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง 
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สรุปแนวคิดการมีส่วนร่วมไดว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายกวา้งซ่ึงมกัจะ

คาบเก่ียวกบักบัการพฒันานั้นก็คือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายการตดัสินใจ กาํหนดปัญหา

ความตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง เป็นการเสริมพลงัอาํนาจ ใหแ้ก่ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน

ใหส้ามารถระดมขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากร การตดัสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรม

ต่าง ๆ ใน   ชุมชนมากกว่าท่ีจะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถกาํหนดการดาํรงชีวิตไดด้ว้ยตนเองใหมี้ชีวิตมี

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนตามความจาํเป็นอยา่งมีศกัด์ิศรีและสามารถพฒันาศกัยภาพของประชาชน/ชุมชน

ในดา้นภูมิปัญญา ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการจดัการและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ

โลกได ้และประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การทาํงานตอ้งเน้นใน

รูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเขา้ร่วมอย่างชัดเจน เน่ืองจากพลงักลุ่มจะเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้งานพฒันาต่าง ๆ บรรลุผลสาํเร็จตามความมุ่งหมายได ้ทั้งน้ี การจะเกิดสภาพ

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามความหมายท่ีกล่าวถึงข้างตน้ จะตอ้งเกิดสภาพการณ์หรือ    

เง่ือนไขสาํคญัคือการมีความตระหนักและความเห็นพอ้งตอ้งกนัของประชาชนท่ีมีจาํนวนมากพอ

ต่อการริเร่ิมโครงการ/กิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใดเพื่อท่ีจะการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความตอ้งการของ

ส่วนรวม ทั้ งน้ี ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าของปัจเจกชน บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัและเขา้มารับผิดชอบเพ่ือการดาํเนินการพฒันา และการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตอ้งการ

โดยมีลกัษณะเป็นการกระทาํผา่นกลุ่ม หรือองคก์รเพ่ือใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์

 

2.3  การบริหารการพฒันาสังคม 

 

 2.3.1  ความหมายการพฒันาชุมชน 

 การพฒันาชุมชนไดมี้การตีความ และใหค้วามหมายท่ีแตกต่างกนัตลอดมาตามทศันะท่ีแต่

ละประเทศรับมาเป็นตวัแม่บทหรือมีความเช่ือในทฤษฏีและแนวคิดเหล่านั้น ซ่ึงการให้ความหมาย

หรือการนิยามความหมายของการพฒันาท่ีต่างกนั  

 ในการศึกษาเร่ืองการพฒันาชุมชนนั้น นักพฒันาชุมชนมีความจาํเป็นอย่างยิ ่งท่ีจะตอ้งมี

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเร่ืองความหมายปรัชญา

แนวความคิด  อุดมการณ์  หลักการ เป้าหมาย องค์ประกอบ ลักษณะสําคัญ  วิ ธีด ํา เนินการ 

กระบวนการพฒันาชุมชน ขอ้ควรคาํนึงถึงและคุณสมบติัของนักพฒันาชุมชน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนัเป็นอยา่งมาก 
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 ยวุฒัน์  วุฒิเมธี (2526: 11) ว่า ไดแ้ยกแยะความหมายของการพฒันาชุมชนออกเป็น 2 ดา้น 

คือการพฒันาชุมชนในความหมายของงานและความหมายของหลกัและวิธีการทาํงานโดยได้

อธิบายเพิ่มเติมไวด้งัน้ี 

1)  การพฒันาชุมชนในความหมายของงานก็คือการกระทาํให้เกิดส่ิงของต่างๆ 

หมายความถึงการกระทาํใด ๆ  เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงวตัถุส่ิงของทั้ งท่ีสามารถมองเห็นจบัตอ้งไดแ้ละท่ี

สังเกตได ้ เช่น  การสร้างถนน  ขุดบ่อนํ้ า  สร้างทาํนบเหมืองฝาย  สร้างโรงเรียน  สถานีอนามยั  

ไฟฟ้า  ประปา  ให้มีข้ึนในชุมชน  ตลอดจนการพฒันาจิตใจเพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติค่านิยมและ

พฤติกรรมของคนในชุมชนจนสามารถรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรท่ีแน่นแฟ้น  โดยไม่คํานึงว่า

ประชาชนจะไดเ้ขา้มามี    ส่วนร่วมดาํเนินการหรือไม่ 

2)  การพฒันาชุมชนในความหมายของหลกัและวิธีการทาํงาน หมายถึงการท่ี

ประชาชนตอ้งเป็นผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการสร้างงานหรือส่ิงของ ถาวรวตัถุและองค์กรต่างๆ

ของประชาชน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีประชาชนจะตอ้งเป็นผูคิ้ดริเร่ิมพิจารณาตดัสินใจ  ร่วมปฏิบติัและร่วม

ผดิชอบในการดาํเนินงานทุกขั้นตอน ดงันั้นในความหมายน้ี การพฒันาชุมชนจะมีลกัษณะเป็นงาน

ท่ีเป็นความคิดริเร่ิมของประชาชน  กระทาํโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  ซ่ึงหัวใจของการ

พฒันาชุมชนอยู่ท่ีการเสียสละยินยอมพร้อมใจกันของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําร่วม

รับผดิชอบในผลงานท่ีเกิดจากการดาํเนินโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ โดยมิไดมุ่้งหวงัค่าตอบแทน

เป็นเงินทอง  แต่หวงัผลของงานท่ีเกิดข้ึน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ร่วมกนัในกิจกรรมนั้นเป็นสาํคญั 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้น้ี  อาจจะให้ความหมายได้ว่า  การพัฒนาชุมชนเป็น

กระบวนการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆดา้น โดยประชาชนและมีหน่วยงาน

อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเป็นการผูส้นบัสนุน 

 

2.3.2  การบริหาร 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549: 29-34) คาํว่า  การบริหาร  (Administration) มีรากศพัท์จาก

ภาษาลาติน  “Administatrae” หมายถึง  ช่วยเหลือ  (Assist)  หรืออาํนวยการ  (Airect)  การบริหารมี

ความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํว่า  (Ainister)  ซ่ึงหมายถึง  การรับใชห้รือผูรั้บใช ้ 

หรือผูรั้บใช้รัฐ  คือ  รัฐมนตรี  สําหรับความหมายดั้ งเดิมของคาํว่า  Administer หมายถึง  การ

ติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ 

ส่วนคําว่า  การจัดการ  (Management)  นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมี

วตัถุประสงค์ในการจดัตั้ งเพ่ือมุ่งแสวงหากาํไร  (Profits)  หรือกาํไรสูงสุด  (Maximum  Profits)  
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สาํหรับผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงค์รองหรือผลพลอยได ้ (By  Product )  

เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงแตกต่างจากวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ งหน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้ งข้ึนเพ่ือให้บริการ

สาธารณะทั้งหลาย  (Public  Services)  แก่ประชาชน  การบริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกว่า  

การบริหารจดัการ  (Management  Administration)  เก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมากข้ึน  เช่น  การนาํ

แนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด  หรือ  ซีอีโอ (Chief  Executive  Officer)  มาปรับใชใ้นวงราชการ  การ

บริหารราชการดว้ยความรวดเร็ว  การลดพิธีการท่ีไม่จาํเป็น  การลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ  และ

การจูงใจด้วยการให้รางวลัตอบแทน  เป็นต้น  นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได้เปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มาสมัปทานจากภาครัฐ  เช่น  ใหส้มัปทานโทรศพัท์มือถือ  การขนส่ง  

เหลา้  บุหร่ี  อยา่งไรก็ดี  ภาคธุรกิจก็ไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่สาธารณะหรือประชาชนไดเ้ช่นกนั  เช่น  

จดัโครงการคืนกาํไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า  ขายสินคา้ราคาถูก  หรือการบริจาคเงิน

ช่วยเหลือสงัคม  เป็นตน้ 

การบริหาร บางคร้ังเรียกว่า  การบริหารจัดการ  หมายถึง  การดาํเนินงาน  หรือการ

ปฏิบติังานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ  เจา้หน้าท่ีของรัฐ  (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน  

หมายถึงของหน่วยงาน  และ/หรือบุคคล)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน  ส่ิงของและหน่วยงาน  โดยครอบคลุม

เร่ืองต่าง ๆ เช่น  

1)  การบริหารนโยบาย  (Policy) 

2)  การบริหารอาํนาจหนา้ท่ี  (Authority) 

3)  การบริหารจริยธรรม  (Morality) 

4)  การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคม  (Social) 

5)  การวางแผน  (Planning) 

6)  การจดัองคก์าร  (Organizing) 

7)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (Staffing) 

8)  การอาํนวยการ  (Directing) 

9)  การประสานงาน  (Coordinating) 

10)  การรายงาน  (Reporting)  และ   

11)  การงบประมาณ  (Budgeting) 

เช่นน้ี  เป็นการนาํ  “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร” ท่ี

เรียกว่า แพม็ส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSTCORB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 
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พร้อมกนัน้ี  อาจให้ความหมายไดอี้กว่า  การบริหาร  หมายถึง  การดาํเนินงาน  หรือการ

ปฏิบติังานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน  ส่ิงของ  และ

หน่วยงาน  โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น   

1)  การบริหารคน  (Man) 

2)  การบริหารเงิน  (Money)  

3)  การบริหารวสัดุอุปกรณ์  (Material) 

4)  การบริหารงานทัว่ไป  (Management)  และ   

5)  การบริหารจริยธรรม  (Morality) 

เช่นน้ี  เป็นการนาํ  “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร” ท่ีเรียกว่า 5M แต่ละตัวมาเป็น

แนวทางในการใหค้วามหมาย 

การใหค้วามหมายทั้ ง  2  ตวัอย่างท่ีผ่านมาน้ี  เป็นการนาํหลกัวิชาการดา้นการบริหารคือ 

“กระบวนการบริหาร”  และ  “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการบริหาร”  มาใชเ้ป็นแนวทางในการให้

ความหมายซ่ึงน่าจะมีส่วนทําให้การให้ความหมายคําว่าการบริหารเช่นน้ีครอบคลุมเน้ือหา

สาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร  ชดัเจน  เขา้ใจไดง่้าย  และเป็นวิชาการดว้ย  นอกจาก  2  ตวัอย่าง

น้ีแลว้  ยงัอาจนาํหลกัวิชาการอ่ืนหรือปัจจยัอ่ืนมาใชเ้ป็นแนวทางในการให้ความหมายไดอี้ก  เป็น

ตน้ว่า  3M  ซ่ึงประกอบดว้ย  การบริหารคน  (Man)   การบริหารเงิน  (Money)  การบริหารงาน

ทั ่วไป  (Management)  และ  5ป.  ซ่ึงประกอบด้วย  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ประหยดั  

ประสานงาน  และประชาสมัพนัธ ์

เม่ือการบริหารหมายถึงการดาํเนินงานหรือการจดัการใด ๆ ของหน่วยงานดงักล่าวแลว้  

ดังนั้ น  ในมุมมองหน่ึงอาจกล่าวได้ว่า  การพัฒนาคือส่วนหน่ึงของการบริหาร  หรืออาจมอง

กลบักนัก็ไดว้่า  การบริหารคือส่วนหน่ึงของการพฒันา 

เพ่ือเพิ่มความเขา้ใจการบริหารมากข้ึน  จึงขอนาํความหมายคาํว่า  การบริหาร  การจดัการ  

และการบริหารการจดัการ  มาแสดงไวเ้ป็นดว้ย  เช่น 

สมพงศ ์ เกษมสิน (2523 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 32)  กล่าวไวว้่า  คาํว่า  การ

บริหารนิยมใชก้บัการบริหารราชการ  หรือการจดัการเก่ียวกบันโยบาย  ซ่ึงมีศพัท์บญัญติั  ว่า  รัฐ

ประศาสนศาสตร์ (Public  Administration)  และคาํว่า  การจดัการ  (Management)  นิยมใชก้บัการ

บริหารธุรกิจเอกชน  หรือการดาํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนดไว  ้ สมพงศ์  เกษมสิน  ยงัให้

ความหมายการใหบ้ริการไวว้่า  การบริหารมีลกัษณะเด่นเป็นสากลอยูห่ลายประการ  ดงัน้ี   

1)  การบริหารยอ่มมีวตัถุประสงค ์

2)  การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบ 
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3)  การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรการบริหารเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐาน 

4)  การบริหารมีลกัษณะการดาํเนินการเป็นกระบวนการ 

5)  การบริหารเป็นการดาํเนินการร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 

6)  การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล  กล่าวคือ  ความร่วมใจ              

(Collective Mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม  (Group  Cooperation)  อนัจะนาํไปสู่พลงั

ของกลุ่ม  (Group  Offort)  ท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

7)  การบริหารมีลกัษณะการร่วมมือกนัดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล 

8)  การบริหารมีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงค ์

9)  การบริหารไม่มีตวัตน  (Intangible)  แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์

ไพบูลย  ์ ช่างเรียน (2532 อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 22) ในปี พ.ศ. 2532ให้

ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปดว้ยกระบวนการในการนาํทรัพยากรการ

บริหารทั้ งทางวตัถุและคนมาดาํเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

Taylor (ม.ป.ท. อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 33) ให้ความหมายการบริหารไวว้่า 

งานบริหารทุกอย่างจาํเป็นตอ้งกระทาํโดยมีหลกัเกณฑ์ ซ่ึงกาํหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย

รอบคอบ ทั้ งน้ี เพ่ือให้มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ ่งข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

Drucker (ม.ป.ท. อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 33) กล่าวว่า  การบริหาร  คือ  

ศิลปะในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น  การทาํงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืน

เป็นผูท้าํภายในสภาพองคก์ารท่ีกล่าวนั้น  ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององค์การท่ี

เข้ามาร่วมกันทาํงานในองค์การ  ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรด้านวตัถุอ่ืน ๆ  เคร่ืองจักร  

อุปกรณ์  วตัถุดิบ  เงินทุน  รวมทั้งขอ้มลูสนเทศต่าง ๆ  เพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการออกจาํหน่ายและ

ตอบสนองความพอใจใหก้บัสงัคม 

Koontz (ม.ป.ท. อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 33) ให้ความหมายของการจดัการ 

หมายถึง การดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ไดแ้ก่  คน  เงิน  วสัดุ  

ส่ิงของ  เป็นอุปกรณ์การจดัการนั้น 

ธงชยั  สนัติวงษ ์(2543 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 33) กล่าวถึง ลกัษณะของงาน

บริหารจดัการไว ้ 3  ดา้น  คือ  

1)  ในดา้นท่ีเป็นผูน้าํหรือหวัหนา้งาน  งานบริหารจดัการหมายถึง  ภาระหน้าท่ีของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติัตนเป็นผูน้าํภายในองคก์าร 
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2)  ในดา้นของภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งทาํ  งานบริหารจดัการ  หมายถึง  การจดัระเบียบ

ทรัพยากรต่างๆ ในองคก์าร  และการประมาณกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

3)  ในดา้นของความรับผิดชอบ  งานบริหารจดัการ  หมายถึง  การต้องทาํให้งาน

ต่างๆสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคลต่างๆเขา้ดว้ยกนั 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ในปี พ.ศ.  2548  กล่าวไวว้่า  การบริหารจดัการ  การบริหาร

การพัฒนา   (Development Administration)  แม้กระทั ่ งการบริหารการบริการ   (Service  

Administration)  แต่ละคาํมีความหายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอย่างน้อย  3  

ส่วน  คือ  หน่ึง  ลว้นเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ  

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  นาํมาใชใ้นการปฏิบติัราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการบริหารราชการ  

สอง  มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดว้ย  3  ขั้นตอน  คือ  การคิด  (Thinking)  หรือการ

วางแผน  (Planning)  การดาํเนินงาน  (Acting)  และการประเมินผล  (Evaluation)  และ  สาม  มี

จุดหมายปลายทาง  คือ  การพฒันาประเทศไปในทางท่ีทาํให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงเพิ ่มข้ึน  สาํหรับส่วนท่ีแตกต่างกนั  คือ  แต่ละ

คาํมีจุดเนน้ต่างกนั  กล่าวคือ  การบริหารจดัการเนน้เร่ืองการนาํแนวคิดการจดัการของภาคเอกชน

เขา้มาใชใ้นการบริหารราชการ  เช่น  การมุ่งหวงัผลกาํไร   การแข่งขนั  ความรวดเร็ว  การตลาด  

การประชาสัมพันธ์  การจูงใจด้วยค่าตอบแทน  การลดขั้นตอน  และการลดพิธีการ  เป็นต้น  

ในขณะท่ีการบริหารการพฒันาให้ความสําคญัเร่ืองการบริหารรวมทั้ งการพฒันานโยบาย  แผน  

แผนงาน  โครงการ  (Policy,  Plan,  Program, Project)  หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ  ส่วน

การบริหารการบริการเนน้เร่ืองการอาํนวยความสะดวกและการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

 

2.3.3  ความหมายของการบริหารการพฒันา (Development  Administration) 

การใหค้วามหมายของคาํใดคาํหน่ึงนั้น  ยอ่มหลากหลายและแตกต่างกนัเป็นส่วนใหญ่ไม่

ว่าผูท่ี้ให้ความหมายจะมีประสบการณ์หรือมีพ้ืนฐานการศึกษาในแนวทางเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม  

ความหมายของการบริหารการพฒันาก็มีลกัษณะเช่นว่าน้ี 

การบริหารการพฒันานั้น  มีผูใ้ห้ความหมายไวอ้ย่างมากมาย  ซ่ึงไดมี้การรวบรวมเพ่ือให้

เห็นในส่ิงท่ีเหมือนและแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

Gant (1979 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 25-26) นักวิชาการชาวอเมริกนัอธิบาย

แนวคิดและความหมายของการบริหารการพฒันา (Development Administration) เป็นคนแรก ๆ 

โดยมีประสบการณ์มาจากการปฏิบติังานท่ี Tennessee Valley Authority (TVA.)  ว่า การบริหารการ

พฒันาเป็นคาํท่ีให้ความสาํคญักบัหน่วยงานระบบการจดัการและกระบวนการต่าง ๆ  ซ่ึงรัฐบาล



 38 

จดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันา  พร้อมกนัน้ี  การบริหารการพฒันายงั

เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลท่ีกาํหนดให้เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ของการพฒันาเพ่ือทาํการเช่ือมโยง

และทาํให้วตัถุประสงค์ทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของชาติประสบผลสาํเร็จ  นอกจากน้ี  การ

บริหารการพัฒนายงัช่วยให้ระบบราชการและบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  

ตอบสนองต่อการพฒันาอีกดว้ย  ดงันั้ น  การบริหารการพฒันาจึงหมายถึง  การบริหารนโยบาย  

แผนงาน  และโครงการต่าง ๆ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันา 

การบริหารการพฒันาของแกน้ท์  แบ่งเป็น  2  ส่วนคือ “การบริหารงานภายใน (Internal  

Administration) หมายถึงว่าการบริหารงานใด ๆ  มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหมี้องคก์ารบริหารงาน

นั้น ๆ  สามารถเป็นกลไกการบริหารท่ีดีเสียก่อน  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัการภายในองค์การให้ดีให้มี

ประสิทธิภาพท่ีสุดซ่ึงอาจทาํไดด้ว้ยการจดัองคก์ารการบริหารงานบุคคลงานคลงั  งานวางแผน  การ

ตัดสินใจ ฯลฯ อนัเป็นสาขาย่อยของรัฐประศาสนศาสตร์ให้ดีท่ีสุด  ส่วนการบริหารภายนอก  

(External  Administration)  ครอบคลุมถึงเร่ืองต่างๆท่ีหน่วยงานนั้นมิใช่แต่จะมุ่งถึงประสิทธิภาพ

ของการบริหารภายในองคก์ารอยา่งเดียว  เพราะองคก์ารมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนให้

เป็นผลสาํเร็จอยา่งท่ีสุด  ซ่ึงหมายถึงว่า  นอกเหนือไปจากการจดัการภายในท่ีดีแลว้  ยงัตอ้งมีหนา้ท่ี

รับผดิชอบในการลู่ทางท่ีดีติดต่อกบัปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ  ให้ปัจจยัเหล่านั้นมาร่วมมือกบัองค์การ

ของตนเพ่ือช่วยใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายสมัฤทธิผล  ความสามารถในเชิงบริหารขององค์การท่ีจะ

บริหารปัจจยัภายนอกน้ี  มีผลเก่ียวกบัความเป็นตายขององค์การส่วนมาก  เพราะองค์การบริหาร

ตอ้งมีส่วนปฏิบติัการติดต่อกบัคนหรือปัจจยัภายนอกอ่ืนดว้ยกนัแทบทั้งนั้น 

Swerdlow (1963 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 26) นกัวิชาการชาวอเมริกนัอธิบาย

ว่า  การบริหารการพฒันา  หมายถึง  การบริหารในประเทศท่ียากจนหรือประเทศด้อยพฒันา

ทั้งหลาย  ทั้งน้ีเพราะการบริหารราชการในประเทศดอ้ยพฒันายอ่มมีความแตกต่างกนักบัการบริการ

ราชการในประเทศท่ีพฒันาแลว้  ซ่ึงอาจะพิจารณาและสงัเกตเห็นไดจ้ากลกัษณะของความแตกต่าง

กนัหลายแง่หลายมุม  อาทิ  พิจารณาจากลกัษณะและแบบแผนของการบริหาร  บทบาทของรัฐบาล

และบทบาทของขา้ราชการ เป็นตน้ 

โดยในขณะเดียวกัน  Swerdlow (1963 อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 26) ยงัได้

กล่าวอีกว่า ประเทศท่ียากจนทั้งหลายมีลกัษณะพิเศษหลายประการซ่ึงทาํให้รัฐบาลตอ้งมีบทบาท

แตกต่างกัน ลกัษณะน้ีและบทบาทของรัฐดังกล่าว ทาํให้การทาํงานของนักบริหารมีลกัษณะ

แตกต่างออกไป ในท่ีใดก็ตามท่ีมีความแตกต่างนั้นอยู ่การบริหารรัฐกิจจะตอ้งเช่ือถือไดห้รือเรียกได้

ว่าเป็นการบริหารการพฒันา 
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อาษา  เมฆสวรรค์ (2515 อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 26-27)  ได้กล่าวถึง

ความหมายของการบริหารการพฒันาว่าแบ่งเป็น  2  ทรรศนะประการแรกนั้น  ถือว่า  การบริหาร

การพฒันา  หรือ  Development  Administration  คือ  การบริหารงานหรือการบริหารราชการใน

ประเทศดอ้ยพฒันาท่ีติดต่อกบัปัจจยันอกทั้งหมด  ทั้งน้ีดว้ยการท่ีคน้พบว่า  ในการบริหารงานนั้น

มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการพฒันา  ดงัท่ีเขียนในภาษองักฤษว่า  Administration  in  Poor  Developed 

Countries  which  are  Committed  to  Development ส่วนอีกทรรศนะหน่ึงเห็นว่า   การบริหารการ

พฒันา  ไดแ้ก่  การบริหารเพ่ือการพฒันาหรือการบริหารตามโครงการพฒันาของประเทศ  หรือ  

Administration  Indevelopment  or Administration  of  a  Program  of  National  Development  

ตามความเขา้ใจง่าย ๆ อยา่งทัว่ ๆ ไป 

อนันต์  เกตุวงศ์ (2523 อ้างถึงใน วิ รัช  วิรัชนิภาวรรณ , 2549: 27) มีความเห็นว่า  

นกัวิชาการส่วนใหญ่ถือว่า  การบริหารการพฒันามีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการเมืองดว้ยและบาง

คนมีแนวคิดกวา้งมากถึงขนาดท่ีกล่าววา่การบริหารการพฒันาหมายถึงการบริหารการเปล่ียนแปลง  

ดงันั้น  ไม่ว่าจะกระทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและแผน ย่อมถือว่าอยู่ใน

ขอบเขตของการบริหารการพฒันาทั้ งสิ้น  โดยมีขอบเขตทั้ งทางดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  

และการบริหาร  ฉะนั้น  การบริหารการพฒันา  จึงย่อมหมายถึง  การบริหารของงานพฒันา  หรือ

การนาํเอาโครงการพฒันาด้านต่าง ๆ  ไปดาํเนินการให้บรรลุผลสําเร็จ  รวมทั้ งการพฒันาการ

บริหารหรือการทาํใหก้ารบริหารมีขีดความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

ติน  ปรัชฤทธ์ิ (2532 อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 27) อธิบายว่า  การบริหารการ

พฒันา  (Development  Administration, Administration  of  Development, หรือ a  of  d )  หมายถึง  

การนําเอาความสามารถท่ีมีอยู่ในการพฒันาการบริหารมาลงมือปฏิบัติตามนโยบายแผน  หรือ

โครงการบริหารประเทศจริงๆ  เพ่ือใหบ้งัเกิดความเปล่ียนแปลงตามท่ีไดว้างแผนไวล่้วงหน้า  และ

ความเปล่ียนแปลงตามท่ีไดว้างแผนไวล่้วงหนา้น้ี  จะมุ่งความเจริญงอกงามทั้ งดา้นเศรษฐกิจสังคม  

และการเมืองของประเทศอันจะนําไปสู่การลดความทุกข์ยากของคนทั้ งท่ีอยู่ในองค์การ  

(ขา้ราชการ)  และท่ีอยูภ่ายนอกองคก์าร  (ประชาชน) 

ชยัอนันต์  สมุทวณิช (2531 อา้งถึงใน วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549: 27) กล่าวสรุปถึงการ

บริหารการพฒันาตามแนวคิดของ จอร์ช เอฟ. แกน้ท ์ ขา้งตน้ว่า  การบริหารการพฒันานั้นถูกสร้าง

ข้ึนเพ่ือแยกเป้าหมายของการบริหารเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนและการจดัการสาํหรับการพฒันาออกจาก

การบริหารกฎหมายและความเป็นระเบียบ และเน่ืองจากการบริหารเพ่ือการพฒันามิใช่จะรวมถึง

เฉพาะสมรรถนะท่ีจะเติบโตและเปล่ียนแปลงเท่านั้น  แต่ยงัหมายถึงทิศทางของการเปล่ียนแปลง



 40 

และเป้าหมายอนัสูงสุดของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าอีกดว้ย  ดงันั้น การบริหารการพฒันาจึงมีความ

เก่ียวพนักบัการบริหารทั้งดา้นภายในและภายนอก 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549: 28-29) จากแนวคิดและความหมายของการบริหารการพฒันา

ของนกัวิชาการหรือผูรู้้ของต่างประเทศและของไทยขา้งตน้ ทาํให้พอกล่าวไดว้่า คาํว่า การบริหาร

การพฒันานั้น เกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1950 โดย  จอร์จ  เอฟ.  แกน้ท์  ไดเ้ร่ิมใชค้วามหมายน้ีในปี  

ค.ศ. 1955  หรือ  ค.ศ. 1956 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางพ้ืนฐานสาํหรับการวิจยัทางการบริหารและ

เพ่ือใชใ้นโครงการฝึกอบรมสาํหรับสถาบนัการศึกษาดา้นการพฒันาชนบท   ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัตั้งข้ึนท่ี  

คามิลลา  (Camilla)  ในปากีสถานตะวนัออก   (บังคลาเทศ)  และท่ีปาชาวา  (Pashawar) ใน

ปากีสถานตะวนัตก  สาํหรับความหายเร่ิมแรกของคาํว่า  การบริหารการพฒันา  ของแกน้ท์นั้ น  

ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างท่ีสาํคญัของการบริหารท่ีเน้นการสนับสนุนและการจดัการ

สาํหรับงานพฒันา กบัการบริหารท่ีเนน้ในเร่ืองกฎหมายและความเป็นระเบียบ 

ยงักล่าวได้อีกว่าแนวคิดการบริหารการพฒันานั้ นแพร่หลายอย่างมากในประเทศกาํลงั

พฒันา  ซ่ึงรวมทั้งในเอเชีย  สาํหรับประเทศไทยไดน้าํแนวคิดน้ีมาปรับใชใ้นช่วงท่ีเน้นการพฒันา

ประเทศและการพฒันาชนบท  แนวคิดหรือลกัษณะสาํคญัของการบริหารการพฒันาไม่อาจกาํหนด

ได้อย่างชัดเจนและตายตัว  ลกัษณะเช่นน้ี  เหมือนกับการให้ความหายของคาํทั้ งหลายในทาง

สงัคมศาสตร์ท่ีข้ึนอยูก่บัความรู้  ความคิด  และประสบการณ์ของนักปรัชญา  ผูรู้้  นักวิชาการ  นัก

กฎหมาย  และนกับริหารแต่ละคน  ดงัไดอ้ธิบายเหตุผลไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

อย่างไรก็ดี  ในท่ีน้ี  ได้นาํความหมายของการบริหารการพฒันาข้างต้นมากาํหนดเป็น

ความหมายของการบริหารการพฒันา  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการหน่ึงของการบริหารงานภาครัฐ

ท่ีหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนาํมาใชใ้นการบริหารราชการ  โดยให้ความสาํคญั

กบั  หน่ึง“การบริหารการพฒันา”  ซ่ึงหมายถึง  การบริหารท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพฒันา

ตามนโยบาย  แผน  แผนงาน  และโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  และ

การบริหาร  ตวัอยา่งเช่น  การพฒันาเมือง  การพฒันาชนบท  การพฒันาเศรษฐกิจ  การพฒันาสงัคม  

และการพฒันาองคก์รตามรัฐธรรมนูญพร้อมกนัน้ี  ยงัครอบคลุมถึง  สอง“การพฒันาการบริหาร”  

ภายใน  เช่น  อาจจดัแบ่งเป็น  องค์กรพฒันาท่ีระบบใหญ่  คือ  โครงสร้าง  อาํนาจหน้าท่ี  และท่ี

ระบบยอ่ย  คือ  ตวับุคคลทั้งทางดา้นพฤติกรรมและจิตใจ  หรือจดัแบ่งเป็น  การพฒันาหรือปรับปรุง

ท่ีโครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ีกระบวนการบริหารงานตลอกจนการเพิ ่มขีดความสามารถในการบริหาร

เป็นตน้  (1)  เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ี

ของรัฐ  รวมทั้ง  (2)  เพ่ือการพฒันาประเทศท่ีตอบสนองความตอ้งการและประโยชน์ของประชาชน

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมัน่คง  เม่ือเป็นเช่นน้ี  การ
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บริหารการพฒันา  จึงเป็น มรรควิธี  (Means) แนวทาง  หรือวิธีการหน่ึงเพ่ือนําไปสู่จุดหมาย

ปลายทาง (Ends) 

 

2.3.4  ลกัษณะของการบริหารการพฒันา 

ปกรณ์  ปรียากร (2532: 82-84) จากความหมายของการบริหารการพฒันา เราสามารถระบุ

ลกัษณะสาํคญั ๆ ของการบริหารการพฒันา ดงัน้ี คือ 

1)  มีการผนึกกาํลงัแบบบูรณาการหรือการผสมผสาน  การผนึกกาํลงัในการพฒันา

ประเทศเป็นเร่ืองท่ีทาํได ้ แมจ้ะเป็นส่ิงท่ียุ่งยากแต่จาํเป็นมาก  เพราะการพฒันาประเทศไม่ว่าจะ

ดาํเนินการอยูใ่นระดบัใดก็ตาม  จาํเป็นจะตอ้งใชแ้รงผลกัดนัสูง  ดงันั้นถา้ทาํกนัแบบพายกนัคนละ

ทีเช่นเดิมแลว้ แรงผลกัดนัก็จะอ่อนแอ  และโอกาสท่ีจะพบกบัความสาํเร็จอย่างจริงจงันั้นคงจะ

เป็นไปไดย้าก  การจะใหส่้วนต่าง ๆ ของราชการไดท้าํงานสมัพนัธก์นัในทาํนองรวมหรือผนึกกาํลงั

กนันั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งกระทาํใหไ้ด ้ ไม่เพียงแต่ประสานกนัในดา้นแนวความคิดเท่านั้น  แต่จะตอ้ง

ใหมี้การประสานกนัในทุกระดบัของการปฏิบติังานดว้ย  หน่วยราชการอาจจะตอ้งถามว่า  เราจะมี

วิธีผนึกกาํลงักนัอย่างไร  และวิธีผนึกกาํลงัอย่างใดจึงจะดีท่ีสุดเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน

มากกว่าผลประโยชน์ของผูบ้งัคบับญัชาจากส่วนกลางหรือพ่อคา้ในทอ้งถิ่นหรือในเมืองหลวง 

การท่ีจะตอบปัญหาน้ี  ทาํให้เกิดความพยายามท่ีจะสร้างเทคนิคหลายอย่างข้ึนมา  

เช่น  การวางแผนแบบผสมผสาน  การวางแผนและการบริหารโครงการ  การวางแผนปฏิบติังาน

หรืออาศยัตารางการทาํงาน  การงบประมาณแบบโครงการ  และวิธีการทาํงานร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐบาลกบัภาคเอกชนหรือองคก์รประชาชนหรือผูน้าํในชุมชนหรืออาสาสมคัร  เป็นตน้ 

2)  ความต่ืนตวั เน่ืองจากผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาจะตอ้งทาํงานกนัอยา่งจริงจงัในยุค

พฒันาและจะตอ้งฉวยโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทุกขณะ  ดงันั้นขา้ราชการสมยัน้ีท่ีมีการ

แข่งขนักนัสร้างความเจริญทุกดา้นภายในประเทศ  จะตอ้งไดรั้บการกระตุน้ใหส้าํนึกถึงหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบและบทบาทของแต่ละคนท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างกระตือรือร้น  และตระหนักถึงความ

คาดหวงัของบทบาทของแต่ละคนท่ีอยู่ในระบบราชการขา้ราชการจะตอ้งสู้งาน  และคอยติดตาม

งานท่ีตนทาํไปนั้นว่าไดผ้ลอย่างท่ีคาดคิดหรือไม่  ซ่ึงทาํตามตวัแบบของธุรกิจท่ีมีค่านิยมผลท่ีได้

ตอ้งคุม้กบัเวลา  คุม้ทุน  และมีคุณภาพดี  หากไม่ไดผ้ลอย่างท่ีเลียนแบบธุรกิจอาจอยู่ไม่ได ้ และ

จาํตอ้งหาคนท่ีดีกว่า  เก่งกว่ามารับผดิชอบงานท่ีว่างลง  เพราะถา้ปล่อยใหข้า้ราชการท่ีไม่รับผดิชอบ  

ไม่ต่ืนตวั  ไม่นาํพาต่อภาระหนา้ท่ีการงานปฏิบติังาน  การพฒันาประเทศย่อมมิอาจเกิดข้ึนไดต้าม

แผนท่ีวางไว ้
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อยา่งไรก็ตาม  ในดา้นการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะในเร่ืองของค่าตอบแทนและ

บทลงโทษท่ีจําต้องจัดระเบียบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มโดยตรงและโดยออ้มดว้ย 

3)  การรับนวตักรรมใหม่ นวตักรรมคือการยอมรับการเปล่ียนแปลง  หรือการ

พยายามแสวงหาหรือนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน  เพ่ือสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ใหแ้ก่การ

ทาํงานอยูเ่สมอ  เพราะการพฒันาท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีนั้นเป็นเร่ืองยุ่งยาก  จึงตอ้งมี

ความอดกลั้น  อดทนต่ออุปสรรคนานปัการ  การคิดหาความรู้และหนทางมาแกไ้ขอุปสรรคใหห้มด

สิ้นไปยอ่มเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา  และจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลทั้ งผูก้าํหนดนโยบายการพฒันาและ

ผูน้ ํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละท้องท่ีหรือในท้องท่ีเดียวกัน  ก็อาจต้องมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมดว้ยอยู่เสมอตามความจาํเป็น  และปรับปรุงวิธีการให้บังเกิดผลดีข้ึน 

เร่ือย  ๆ   เพราะการพัฒนาจะไม่หยุดอยู่กับท่ี   (Static)   แต่จะเป็นพลวัต (Dynamics)  หรือ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

4)  การคาํนึงถึงผลตอบแทนหรือผลท่ีได้รับ เน่ืองจากการบริหารการพฒันาของ

ประเทศจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการนาํทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถิ่นมาประสมประสานกนัให้เหมาะสมต่อ

การนาํไปดาํเนินงานใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์กาํหนดไว ้ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด  ดงันั้นใน

การบริหารงานพฒันาใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือไม่ก็ตาม  ส่ิงท่ีผูบ้ริหารหรือรัฐบาล

จะตอ้งคาํนึงถึงเสมอคือผลไดต้อ้งคุม้หรือมากกว่าการลงทุน  โดยมีการเปรียบเทียบผลไดก้บัตน้ทุน

เสมอ  เพ่ือเป็นการประหยดัทรัพยากรของชาติใหใ้ชน้อ้ยท่ีสุดแต่ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุด  

คุม้กบัเวลาและอยูใ่นกรอบของค่าใชจ่้าย  การพฒันาประเทศจึงตอ้งให้ความสาํคญักบัความคุม้ทุน

และผลลพัธสู์งสุด  ทั้งทางดา้นสงัคมและความมัน่คงพร้อมๆกนั 

5)  ความคล่องตัว ในการพฒันานั้ นมีหัวใจอยู่ท่ีการบริหารหรือการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กระบวนการจดัวิธีการพฒันาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของ

ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการจะพฒันา  และระหว่างท่ีดาํเนินงานนั้น ๆ  อาจมีตวัแปรอ่ืนๆเขา้มามี

อิทธิพลกดดนัการบริหารงานทาํให้เกิดภาวการณ์เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไม่พึงปรารถนา  เม่ือ

ประเด็นเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน  ผูบ้ริหารงานพฒันาจาํตอ้งคาํนึงถึงการแกไ้ขเหตุการณ์แปรปรวน

ดงักล่าว  โดยจะตอ้งแกไ้ขให้ทนัเวลา  ทนักบัเหตุการณ์  อาทิ  งานสร้างถนนในชนบท  บางแห่ง

ชาวบา้นอาจมีถนนเพียงพอแลว้  ส่ิงท่ีชาวบา้นต้องการคือคุคลองระบายนํ้ า  ผูบ้ริหารงานพฒันา

จะตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขปัญหาน้ีใหต้อบสนองต่อทอ้งถิ่นไดอ้ย่างคล่องตวัและทนัเวลา  เพ่ือมิให้

เกิดการสูญเสียทรัพยากรนั้น  คือมีความสามารถจะเปล่ียนจากการสร้างถนนเป็นสร้างคูคลองได้
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อย่างมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของความต้องการของท้องถิ่นท่ีไม่อาจมีสูตรสําเร็จใช้ได้

เหมือนกนัทุกแห่งหน    

แต่เพ่ือท่ีจะเผชิญกบัสภาพความเป็นจริงน้ีได ้ ระบบราชการจะตอ้งมีลกัษณะเอ้ือให้

ผูป้ฏิบติังานสามารถทาํงานอย่างคล่องตวั  โดยมีการกาํหนดนโยบายหรือแกไ้ขระเบียบในการ

ปฏิบติัราชการหรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย  มีการปรับปรุงโครงสร้างของอาํนาจใหก้ระจายออกไป

อยา่งเหมาะสม  ใหน้กับริหารระดบัรองลงไปไดมี้โอกาสใชว้ิจารณญาณปรับรายละเอียดของงาน

ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นของปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี  ในแง่ของการสรรหาและคดัเลือก  พฒันา

ฝึกอบรมขา้ราชการก็จาํต้องหาคนเก่งและคนดีเข้ามาทาํงานพฒันา  สามารถรับภาระงานจาก

ผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี  มีจิตสาํนึกเพ่ือคนส่วนใหญ่ท่ีเสียเปรียบในสงัคม 

 

2.3.5  การบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางแผ่นดนิธรรม แผ่นดนิทอง 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2534: 29) การบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางแผ่นดินธรรม  

แผน่ดินทอง  หมายถึงการพฒันาชนบทท่ีใชก้ารพฒันาจิตใจเป็นพ้ืนฐานของการพฒันา  กล่าวคือ  

เป็นการพฒันาท่ีเร่ิมจากการพฒันาคนหรือจิตใจของคนในชุมชน  อนัได้แก่ประชาชน  และ

ขา้ราชการ  จากนั้น  จึงทาํการพฒันาทางดา้นสงัคมและพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ  ตามลาํดบั  ดงัคาํ

กล่าวท่ีว่า  “ปลูกพืชตอ้งเตรียมดิน กินตอ้งเตรียมอาหาร พฒันาการตอ้งเตรียมคน เตรียมคนตอ้ง

เตรียมท่ีจิตใจ จะเตรียมใครตอ้งเตรียมท่ีตนเองเป็นสาํคญั” 

การบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทองเป็นแนวทางการ

บริหารการพฒันาชนบทท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายกนัมากพอสมควร  มีหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชนไดใ้ชแ้นวทางน้ีในการบริหารการพฒันาชนบทในเขตพ้ืนท่ีของตน  และมีการเรียกช่ือ  

รูปแบบ  โครงการ  กระบวนการบริหารการพฒันา  หรือแมก้ระทัง่ช่ือหมู่บา้นท่ีไดรั้บการพฒันา

แลว้แตกต่างกนัไปบา้งแลว้แต่หน่วยงานหรือผูน้าํหน่วยงานนั้นจะเป็นผูก้าํหนดข้ึน  แต่ในท่ีน้ี  เม่ือ

กล่าวถึงการบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางแผน่ดินธรรม  แผ่นดินทอง  หมายถึงการบริหาร

การพฒันาชนบทท่ีใชช่ื้อและยดึหลกัการแผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  เท่านั้น 

2.3.5.1  ประวติัความเป็นมาของการบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางแผน่ดิน

ธรรม แผน่ดินทอง 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2534: 30-33) เน่ืองจากการบริหารการพฒันาชนบทตาม

แนวทางแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทองนั้ นเกิดข้ึนในหลายจังหวดั  เช่น  ในจังหวดัเลย  อุดรธานี  

อุบลราชธานี  นครสวรรค ์ พิษณุโลก  และอยธุยา  และมีบุคคลหลายคนหรือหลายหน่วยงานท่ีอา้ง
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ว่าเป็นผูริ้เร่ิม  หรือมีส่วนสาํคญัในการริเร่ิมการบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางดงักล่าว ซ่ึงก็

ยงัมิอาจหาขอ้ยติุได ้ อยา่งไรก็ตาม  เม่ือมีการศึกษาคน้ควา้แลว้พบว่า 

การบริหารการพฒันาชนบทท่ีผา่นมา  แมรั้ฐบาลหลายยุคหลายสมยัไดมี้ความตั้ งใจ

และมีความพยายามอยา่งจริงจงัท่ีจะพฒันาชนบทเพ่ือช่วยใหป้ระชาชนหลุดพน้จากความยากจนแต่

ผลของการพฒันาท่ีผา่นมาก็ยงัไม่สามารถขจดัความยากจนของประชาชนในชนบทไดจ้นเป็นท่ีน่า

พอใจมีประชาชนยากจนเพิ ่มข้ึน  อีกทั้ งระดับของความยากจนก็เพิ่มข้ึนด้วยสาเหตุสําคัญ

เน่ืองมาจากการพฒันาชนบทท่ีผ่านมามุ่งแกไ้ขแต่ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั  การพัฒนา

จิตใจของประชาชนไม่ไดรั้บการเอาใจใส่มากเท่าท่ีควร  ดงันั้น  จึงทาํให้เกิดมีนักพฒันาทั้ งภาครัฐ

และเอกชนหลายกลุ่มเร่ิมคิดถึงการบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทางใหม่ท่ีให้ความสาํคญักบั

การพฒันาคุณภาพของตน  นกัพฒันาเอกชนกลุ่มหน่ึงเรียกว่ากลุ่ม  “โครงการชุมชนชีวิตใหม่”  นาํ

โดย  นายอนุสรณ์  ทรัพยม์นู  ไดท้าํการศึกษาวิจยัปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาสงัคมไทย  ตั้ งแต่ก่อนปี  

พ.ศ.  2520  และไดจ้ดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ข้ึนเล่มหน่ึง  เร่ือง  “แนวทางสร้างหมู่บา้นเพื่อชีวิตใหม่

ของไทยหนีความยากจนภายใน  4  ปี”  เอกสารน้ีแจกจ่ายไปยงัสถานท่ีต่างๆ และอาจจะมีนกัพฒันา

บางส่วนท่ีสนใจเห็นดว้ย  และนาํเอาแนวคิดจากเอกสารเล่มนั้นไปประยุกต์ใชเ้ร่ิมจากการนาํไป

ปฏิบัติในโรงเรียน  ในวิทยาลัยครูแล้วค่อยๆแผ่ขยายวงกว้างออกไปยงัหน่วยงานราชการ 

อ่ืน ๆ จนกระทั ่งนําลงไปปฏิบัติในหมู่บ้าน  สําหรับในกรมการปกครองนั้ น ได้มีการเผยแพร่

ความคิดใหก้บันายอาํเภอในการประชุมนายอาํเภอทัว่ประเทศท่ีโรงแรมโกลเดน้ดรากอน  รวม  7  

รุ่น  นอกจากน้ี  กองทพัภาคท่ี  3  ภายใตก้ารนาํของ  พลตรีประหยดั  รอดโพธ์ิทอง  รองแม่ทพัภาค  

ร่วมกบัวิทยาลยัครูพิษณุโลก  ไดน้าํเอาแนวความคิดไปประยกุตใ์ชใ้นจงัหวดัทางภาคเหนือ 

ในส่วนของภาครัฐบาล  ก็ไดริ้เร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาจิตใจ  ดงัจะเห็นได้

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  5  (พ.ศ.  2525-2529) ท่ีระบุว่า 

“เร่งใหมี้การพฒันาจิตใจให้เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งระดมสรรพกาํลงัและทุกหน่วยงาน

ของรัฐ เอกชน สถาบนัทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว ให้ทบทวนบทบาทของตน

เพ่ือใหท้าํหนา้ท่ีอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม และเป็นการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป” 

“ระดมสรรพกาํลงัทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะส่ือมวลชนทุก

ประเภทใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของทุกคนในการพฒันาจิตใจและให้ดาํเนินการพฒันาต่อเน่ืองตลอดไป 

โดยบรรจุไวใ้นหลกัสูตร ผูรั้บผดิชอบโดยตรงคือ สาํนกันายกรัฐมนตรี” 

ในปี  พ.ศ.  2521  นายอาํเภอปชา  ลาภานนัท ์ไดก้าํหนดรูปแบบและโครงสร้างหรือ

แนวทางการพฒันาหมู่บา้นในฝันแผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง ท่ีเนน้เร่ืองการพฒันาจิตใจของคนข้ึน 

โดยไดรั้บแนวความคิดพ้ืนฐานมาจาก 
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1)  สัจธรรมคาํสอนของหลวงพ่อพุทธทาส  (พระเทพวิสุทธิเมธี)  โดย

นาํมาประยกุตช้ี์นาํการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั  ประกอบสัจธรรมคาํสอนของหลวง

พ่อสีหนาทภิกขุ  (พระราชวีรมุนี)  และหลวงพ่อปัญญานันทะ  (พระราชนันทมุนี)  โดยนาํมาเป็น

อุดมการณ์ชีวิต  ช้ีนาํการพฒันาดว้ยคาํว่า  “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บนัดาลสุข” รวมทั้ งพระธรรม

คาํสัง่สอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

2)  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  พระราชดาํรัส

เก่ียวกบัการพฒันา  และพระกระแสรับสัง่ท่ีไดพ้ระราชทานในวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้าโดยใกลชิ้ดเม่ือคร้ัง

ท่ีนายอาํเภอปชา  ลาภานันท์ ดาํรงตาํแหน่งนายอาํเภอเขมราฐ  จงัหวดัอุบลราชธานี  เม่ือปี  พ.ศ.  

2518  ท่ีว่า  “…ให้เร่ิมจากของง่ายหายาก จากส่ิงส่ิงเล็กไปสู่ส่ิงใหญ่ ให้มุ่งพฒันาแกค้วามยากจน

เป็นหลกดสาํคญั มิใช่พฒันาในคนรํ่ ารวยในทนัที...” รวมทั้งแนวความคิดและแนวทางจากโครงการ

พระราชดาํริฯ ต่าง ๆ 

ในปี  พ.ศ.  2521  แนวทางการพฒันาหมู่บา้นในฝันแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  ได้

เร่ิมปรากฏเป็นรูปธรรมข้ึน  เม่ือไดมี้การนาํไปดาํเนินการท่ี  หมู่บา้นโภคาภิวฒัน์  อาํเภอพรหมบุรี  

จงัหวดัสิงห์บุรี  จนประสบความสาํเร็จ  ไดร้างวลัชนะเลิศประกวดหมู่บา้นซ่ึงจดัข้ึนเป็นคร้ังแรก  

และได้รับโล่เกียรติยศรวมทั้ งเงินสดจาํนวน  150,000  บาทจากพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์ 

นายกรัฐมนตรีในสมยันั้นต่อจากนั้นไดข้ยายผลไปยงัหมู่บา้นพรหมประสิทธ์ิ  ตาํบลบา้นหมอ้  และ

หมู่บา้นฉางปูน  ตาํบลบา้นบา้นแป้ง  อาํเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี  ทาํให้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

ในปีต่อมาตามลาํดบั 

ในปี  พ.ศ.  2525  ไดมี้การขยายผลออกสู่โลกภายนอกมากข้ึน  โดยนายอาํเภอปชา  

ลาภานันท์ไดน้ําแนวทางการพฒันาชนบทดงักล่าวไปใช้ท่ีหมูบา้นห้วยลวงไซ  ตาํบลนํ้ าหมาน  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัเลย  และหมูบ้า้นอ่ืน ๆ  เช่น  หมู่บา้นกา้งปลา  และต่อมานายทองดาํ  บานช่ืน  

ผูว้่าราชการจงัหวดัเลย  ไดน้าํเอาแนวทางการพฒันาหมู่บา้นในฝันแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  ไป

กาํหนดเป็นนโยบายของจงัหวดัเรียกว่า  “โครงการแผ่นดินทอง” เพ่ือพฒันาหมู่บา้นต่าง ๆ ของ

จงัหวดัเลยใหเ้ป็นหมู่บา้นแผน่ดินทองร่วมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

ในปี  พ.ศ.  2526  จังหวดัเลยได้จัดโครงการวนันํ้ าทิพยข้ึ์นเพ่ือช้ีนําให้เห็นถึง

ความสาํคญัจิตใจท่ีจะตอ้งนาํวตัถุ  ดงัคาํกล่าวท่ีว่า  “จิตเป็นนาย  กายเป็นบ่าว”  ศีลธรรม  และ

คุณธรรมจะตอ้งนาํหนา้วตัถุธรรม  คาํว่า  “แผน่ดินธรรม”  จึงเกิดข้ึนตามมา  โดยมีการเรียกหมู่บา้น

ท่ีพฒันาแลว้  ทัว่ ๆ ไปว่า  “หมู่บา้นในฝันแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง”  ภายใตโ้ครงการแผ่นดิน

ทอง  ในเวลาไล่เล่ียกัน  การอบรมกลุ่มพลงัมวลชนของจงัหวดัเลยในรูปแบบต่าง ๆ  จะมีคาํว่า  

แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  ตามทา้ยเสมอ  เช่น  ลส.ชบ.  แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  ทส.ปช.  
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แผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  และ  กนช.  แผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  เป็นตน้  ซ่ึงต่อมาไม่นานไดมี้

การเพิ่มคาํว่า  แผน่ดินธรรม  นาํหนา้  แผน่ดินทองทั้งหมด 

คาํว่า แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทองได้รับความสนใจและขยายตัวออกไปอย่าง

กวา้งขวางตามอาํเภอ  จงัหวดั  และสถาบนัต่าง ๆ  โดยมี  ดร. กระมล  ทองธรรมชาติ  รัฐมนตรี

ประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีการสนบัสนุนและเห็นชอบดว้ย 

ในปี  พ.ศ. 2527  ดร.  กระมล  ทองธรรมชาติ  พร้อมคณะ  และดว้ยการประสานงาน

ของสภาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แห่งประเทศไทย  ไดจ้ดัให้มีการสัมมนาแผ่นดินธรรม  แผ่นดิน

ทองข้ึนท่ีจังหวดัเลย  ระหว่างวนัท่ี  26-27  มกราคม  2527  และในโอกาสเดียวกนั  ดร.กระมล  

ทองธรรมชาติ  ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บา้นในฝันแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  ของอาํเภอ

เมือง  จังหวดัเลยข้ึนเป็นคร้ังแรกจํานวน  6  หมู่บ้าน  ในวนัท่ี  27  มกราคม  2527  อนัเป็น

ประวติัศาสตร์ของการเปิดหมู่บา้น  แผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  และเป็นปฐมฤกษ์ของการใชค้าํว่า  

หมู่บา้นในฝันแผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  อยา่งเป็นทางการ  จากนั้นก็มีการขยายผลการพฒันาไป

ยงัหมู่บา้นต่าง ๆ และทาํให้มีนักพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนผูส้นใจทั้ ง

ภายในและภายนอกประเทศจาํนวนมากมาขอเขา้ชมตลอดจนศึกษารูปแบบและโครงสร้างการ

พฒันาเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ช ้ ดงัจะเห็นไดว้่า  ในช่วงระยะเวลา  4  ปี  คือตั้ งแต่  พ.ศ.  2525-2528  

อาํเภอเมือง  จังหวดัเลย  และหมู่บ้านในฝันแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทองของแต่ละหมู่บ้านได้มี

โอกาสตอ้นรับผูม้าขอเยีย่มชมนบัหม่ืนคน  ในเวลาเดียวกนัไดมี้การขยายแนวความคิด  รูปแบบและ

โครงสร้างการการพฒันาออกไปทัว่ประเทศ  โดยศนูยป์ฏิบติัการแผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง  ไดไ้ป

ให้การฝึกอบรมและบรรยายแก่บุคลากรของสถาบันต่าง  ๆ  ด้วยการผลกัดันของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย  โดยมีนายสมพร  เทพสิทธา  รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย  เป็นผูใ้ห้การสนับสนุน  จนรัฐบาลรับเป็นนโยบาย   และสร้างเป็น  “อุดมการณ์

แผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง”  ข้ึนเพ่ือจะพฒันาแผน่ดินไทยใหเ้ป็นแผน่ดินธรรม  แผ่นดินทอง  เพ่ือ

นอ้มเกลา้ฯ  ถวายเป็นราชสกัการะในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงเจริญพระชนมาย ุ 

60  ปี  ในพุทธศกัราช  2530  ซ่ึงไดป้ระกาศเม่ือวนัท่ี  5  พฤษภาคม  2528 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2534: 33-34) ในส่วนของอุดมการณ์แผ่นดินธรรม  แผ่นดิน

ทอง  นั้น  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี  21  เมษายน  2530  ให้ถือว่า  อุดมการณ์แผ่นดินธรรม  

แผน่ดินทองเป็น  “อุดมการณ์แห่งชาติ”  และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางรับผิดชอบการ

ขยายผลการดาํเนินการตามอุดมการณ์น้ีให้ครอบคลุมหมู่บา้นทัว่ประเทศ  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย

ไดม้อบใหก้รมการปกครองรับผดิชอบ  ในเร่ืองน้ี  และในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษา  5  รอบ  ในวนัท่ี  5  ธันวาคม  2530  ให้ทุกอาํเภอทําการกาํหนด  
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หมู่บา้นเป้าหมายอย่างน้อยตาํบลละ  3  หมู่บา้น  เพ่ือเป็นหมู่บา้นหลกัในการเผยแพร่อุดมการณ์

แผน่ดินธรรม  แผน่ดินทอง 

สาํหรับความหมายของอุดมการณ์แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  ในฐานะอุดมการณ์

ของชาติ  หมายถึง  ระบบความเช่ือท่ีช้ีให้เห็นว่าสภาพการพัฒนาประเทศในปัจจุบันมีความ

บกพร่อง เพราะเป็นการพฒันาท่ีเน้นเศรษฐกิจมุ่งดา้นวตัถุนาํหน้าจิตใจ  ทาํให้การพฒันาประเทศ

ประสบความสาํเร็จเฉพาะดา้นเศรษฐกิจอย่างชัว่คราว  ควบคู่กนัไป  โดยมีจิตใจนาํหลกัเศรษฐกิจ  

การพฒันาประเทศในลกัษณะน้ีจะประสบความสาํเร็จทุกด้านอย่างถาวร  คือจะสร้างสรรค์ให้

แผ่นดินไทยเจริญรุ่งเรืองทั้ งทางโลกและทางธรรม  หรือทางวัตถุและจิตใจ  เป็นแผ่นดินท่ี

ประชาชนอยูใ่นศีลธรรม  มีความร่มเยน็เป็นสุข  สังคมมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีเสรีภาพ  

ประเทศชาติมีความสมบูรณ์พนูสุข   เจริญมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ  อุดมการณ์น้ีจึงมุ่งเพ่ือตอ้งการทาํให้

คนไทยพฒันาจิตใจควบคู่ไปกบัพฒันาวตัถุ 

ส่วนท่ีมาหรือจุดกาํเนิดของอุดมการณ์แผน่ดินธรรม  แผน่ดินทองนั้นแตกต่างไปจาก

ท่ีมาของการพฒันาชนบทตามแนวความคิดแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทองตามท่ีได้นาํเสนอไวแ้ลว้

ขา้งตน้  กล่าวคือ 

จุดกาํเนิดของอุดมการณ์นั้น  เกิดจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ภูมิพลอ

ดุลยเดช  มีพระปฐมบรมราชโองการอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เม่ือวนัท่ี  5  

พฤษภาคม  2493  ว่า  “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”  พระ

ปฐมบรมราชโองการท่ีอญัเชิญมาน้ี  เป็นพระราชประกาศสาํคญัยิ ่งท่ีแสดงถึงพระบรมราชปณิธาน

แห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์น้ีว่า  จะทรงปกครองมหาชนชาวไทยให้ร่มเยน็และจะทรง

สร้างแผน่ดินไทยให้สมบูรณ์พูนสุขให้เป็นทั้ งแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองของคนไทย  ฉะนั้น  

ดว้ยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้อุดมการณ์แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทองจึงถือ

กาํเนิดข้ึน  เพ่ือเป็นอุดมการณ์รวมของแนวความคิดแห่งการพฒันาชนบททั้งหมด  รัฐและราษฎร์จกั

ได้ร่วมกันทั้ งกาํลงักายและกาํลงัใจปฏิบัติงานสนองพระมหากรุณาธิคุณตามแนวพระบรมราช

ปณิธานซ่ึงทรงมีพระราชวาจาประกาศไวเ้ป็นพระปฐมบรมราชโองการ 

2.3.5.2  ความเช่ือพ้ืนฐาน  (Basic Assumption) 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2534: 34-35) การบริหารการพัฒนาชนบทตามแนวทาง

แผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง ตั้งอยูบ่นความเช่ือพ้ืนฐานท่ีว่า 

1)  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หรือขา้ราชการเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  และมี

ประสิทธิภาพสูง  เน่ืองจากเป็นบุคคลชั้นปัญญาชนท่ีมีความรู้ความสามารถ  ขณะเดียวกนั  ความรู้

ความสามารถของขา้ราชการยอ่มสามารถสร้างสรรคห์รือทาํลายประชาชนและประเทศชาติได ้
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2)  ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นอู่ขา้วอู่นํ้ า  

จนได้ช่ือว่า  เป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิ  หรือแผ่นดินทอง  แต่ทรัพยากรธรรมชาติกาํลงัถูกทาํลาย  

ประกอบกบัการพฒันาเป็นไปอยา่งขาดความสมดุล  ละทิ้งหลกัธรรม  ทาํให้สร้างปัญหาต่างๆข้ึน

มากมาย 

3)  ประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศชาติ  แต่ประชาชน

ส่วนใหญ่ดาํรงตนอยูด่ว้ยความประมาทเน่ืองจากขาดศีลธรรม  หลกัธรรม  และการพฒันาทางดา้น

จิตใจ 

4)  ความเจริญทางดา้นวตัถุเป็นไปอยา่งรวดเร็วและความเจริญดงักล่าวน้ีได้

มีอิทธิพลเหนือประชาชนส่วนใหญ่  และกาํลงักดักร่อนจิตใจของประชาชนให้เส่ือมถอยหรือสูญ

สลายไป 

5)  เม่ือเป็นเช่นน้ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐและทุกฝ่ายจึงจาํเป็นตอ้งช่วยกนัขจดัและ

ป้องกนัมิใหป้ระชาชนและทรัพยากรของประเทศตอ้งถกูทาํลายดว้ยการพฒันาจิตใจของประชาชน

ตามแนวทางพุทธศาสนาอย่างเร่งด่วน  เพ่ือเรียกศีลธรรมให้กลบัคืนมา  ดงัคาํกล่าวของหลวงพ่อ

พุทธทาสท่ีว่า  “ศีลธรรมกลบัคืนมา โลกาจะสงบเยน็” 

2.3.5.3  หลกัการ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2534: 35-37) การบริหารการพฒันาชนบทตามแนวแผ่นดิน

ธรรม แผน่ดินทองมีหลกัการท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 

1)  การมุ่งพฒันาจิตใจก่อนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาชนบท

ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองเช่ือว่า การพฒันาจิตใจ เป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีนาํไปสู่การ

พฒันาทางดา้นสงัคม และการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

(1)  การพฒันาจิตใจ หมายถึงการมุ่งพฒันาคุณภาพและคุณธรรมของคน

หรือประชาชนในชนบท รวมทั้งขา้ราชการโดยใชห้ลกัพุทธศาสนาซ่ึงสอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน ซ่ึงรวมไปถึง 

(1.1)  การพฒันาใหป้ระชาชนมีจริยธรรม คือความมีเมตตากรุณา มี

ความสาํรวม มีสติรอบคอบ มีความพากเพียร อดทนอดกลั้น รู้จกัครองตนโดยปราศจากอบายมุข มี

ความซ่ือสตัยสุ์จริตและจิตใจทั้งในการพดูและการกระทาํ 

(1.2)  การพัฒนาให้ประชาชนเป็นผูมี้วฒันธรรม คือมีจรรยา

มารยาท รู้จกัระเบียบปฏิบติั เขา้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ความสามคัคีและรู้จกัการปรับตวั 

พร้อมทั้งเช่ือในค่านิยมไทยท่ีดีงาม 
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(1.3)  การพฒันาใหป้ระชาชนมีจิตใจใฝ่พฒันา คือมีจิตใจใฝ่ในการ

พฒันาตนเอง ในดา้นความสะอาด มีระเบียบวินยั รู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ มีจิตใจใฝ่ในดา้น

การพฒันาทางดา้นครอบครัว คือขยนัขนัแข็ง ประหยดั และดาํรงชีวิตแต่พอดี และมีจิตใจใฝ่ในการ

พฒันาดา้นสงัคม คือมีใจเท่ียงธรรม มีอุดมการณ์รู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม 

(1.4)  การพฒันาให้ประชาชนเป็นผูมี้จิตใจใฝ่หาความรู้ คือการ

ใฝ่หาความรู้ในดา้นเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีพ ทั้งดา้นกฎหมาย สุขภาพอนามยั การศึกษา อาชีพ

และการผลิต 

(2)  การพฒันาทางดา้นสงัคม หมายถึงการแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีกระทบ

ต่อชีวิต ความเป็นอยู ่ความสงบสุขของประชาชนในชนบท และความมัน่คงของชาติโดยใชว้ิถีทาง

ประชาธิปไตยตลอดจนการส่งเสริมใหป้ระชาชนในสังคมมีการประกอบอาชีพอย่างสุจริต และยึด

มัน่ในศีลธรรม มีคุณธรรมช่วยเหลือกนัและกนั ไม่เบียดเบียนกนัและกนั 

(3)  การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึงการพฒันาให้ประชาชนใน

ชนบทมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยให้หลุดพน้จากวฎัจกัรแห่งความชั ่วร้าย อนัไดแ้ก่ ความยากจน 

โรคภยัไขเ้จ็บ ความไม่รู้และความเฉ่ือยชา ประชาชนมีการประกอบอาชีพอย่างสุจริต มีรายไดต้าม

สมควรแก่อตัภาพ พร้อมทั้งร่วมมือร่วมใจกนัสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองและส่วนรวมโดย

การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น มีกลุ่มสหกรณ์ 

2)  การใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนา  หมายถึงการนําเอาหลกัธรรมทาง

พุทธศาสนามาประยุกต์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาชนบท  หลกัธรรมท่ีสาํคญั  เช่น  

อริยสจั  4  มชัฌิมาปฏิปทา  และอิทธิบาท  4 

3)  การยดึหลกัการวิถีประชาธิปไตยพ้ืนฐาน  (วปฐ.)  หมายถึงหลกัการท่ี

เช่ือว่าความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงของการพฒันา  มิไดอ้ยู่ท่ีการคิด  หรืออยู่ท่ีการพูด  แต่อยู่ท่ีการกระทาํ

หรือการปฏิบติัซ่ึงผูก้ระทาํหรือผูป้ฏิบติันั้นก็มิใช่ขา้ราชการ  แต่เป็นประชาชนหรือเกษตรท่ีจะตอ้ง

ลงมือกระทาํหรือปฏิบติัดว้ยตนเองในรูปแบบของ  “ประชาอาสาพฒันา”  (Community  Group  

Spirit)  อนัเป็นการสร้างพลงัมวลชน  และใชพ้ลงัมวลชน  เพ่ือพฒันามวลชนโดยมีขา้ราชการและ

หน่วยราชการในระดบัต่างๆเป็นผูป้ระสานและให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม  รวมทั้ งมี

ภาคเอกชนและมีกลุ่มพลงัมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีมีคุณภาพและมีเอกภาพเป็นตัวเร่งและ

ผลกัดนัการพฒันาให้เกิดเป็นลกัษณะของการร่วมมือท่ีสมบูรณ์แบบ  คือร่วมมือกนั  ระหว่างวดั  

บา้น  โรงเรียน  ราชการ  ภาคเอกชน  และกลุ่มพลงัมวลชน 

หลักการวิ ถีประชาธิปไตยพ้ืนฐานน้ี  เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กร

ประชาชนในระดับต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาและการบริหาร  โดยเข้าร่วมในการ
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วางแผน  การตดัสินใจ  และการปฏิบติังานพฒันา  อนัถือไดว้่าเป็นการพฒันาและการบริหารของ

ประชาชน  โดยประชาชน  และเพ่ือประชาชนขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากน้ี  วิถีประชาธิปไตยพ้ืนฐานจะ

ก่อใหเ้กิดการระดมทุน  ระดมทรัพยากรคน  และทรัพยากรธรรมชาติ  อีกทั้งก่อใหเ้กิดการประสาน

ประโยชน์ร่วมกนัดว้ย 

2.3.5.4  กระบวนการ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2534: 37-40) กระบวนการบริหารการพฒันาชนบทตาม

แนวทางแผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง อาจจดัแบ่งอย่างกวา้ง ๆ ออกเป็นการพฒันาในระยะสั้น และ

ระยะยาว ดงัน้ี 

1)  การพฒันาในระยะสั้น  เป็นการพฒันาท่ีจะตอ้งดาํเนินการอย่างสมบูรณ์

แบบเบ็ดเสร็จผสมผสาน  คือมีการสร้างงาน  สร้างคน  สร้างกาํลงัใจ  และความพร้อมให้แก่

ประชาชนในชนบทท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ  ได ้ รวมทั้ งมี

การศึกษาและติดตามความกา้วหนา้ของวิทยาการแผนใหม่ดว้ย 

2)  การพัฒนาในระยะยาว  เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สร้างคน  

เตรียมคนเพื่อสร้างงานต่อไปอีกมีการจดัตั้ งศูนยป์ฏิบติัการฝึกอบรมแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  

เพ่ือพฒันาทรัพยากรคนทุกระดบั  และเพ่ือพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใชห้ลกัพุทธศาสตร์  และพุทธ

วิธี 

การพฒันาในระยะสั้ น  และระยะยาวข้างตน้  สามารถนํามาจดัแบ่งเป็นขั้นตอน 

ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1)  กาํหนดแนวความคิดของการพฒันาโดยใชห้ลกัการ  กระบวนการ  และ

กลยทุธข์องการพฒันาชนบทตามแนวทางแผน่ดินธรรม  แผน่ดินทองข้ึน 

2)  ปลุกระดมช้ีนาํการพฒันามวลชนทุกรูปแบบดว้ยการพฒันาจิตใจคือ  ทาํ

การปลุกเร้าความคิด  ปลุกจิตสาํนึก  และปลุกความรู้สึกเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาํหรับการพฒันา  โดยใช้

กระบวนการ  3  ส.  คือ  สะอาด  สงบ  และสว่าง 

3)  กาํหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีจะพฒันาจิตใจ  ไดแ้ก่ 

(1)  เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร 

(2)  เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 

(3)  ผูน้าํมวลชนในทุกรูปแบบ 

(4)  ประชาชน  และ 

(5)  เยาวชน 

4)  แสวงหาผูน้าํท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น  ไดแ้ก่ 
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(1)  ผูน้าํโดยธรรมชาติ 

(2)  ผูน้าํโดยศรัทธาประชาชน 

(3)  ผูน้าํโดยฐานะ 

(4)  ผูน้าํทางปัญญา 

5)  ศึกษา  แสวงหาแนวความคิด  และแนวทางปฏิบัติในการพฒันาท่ี

เป็นไปไดด้ว้ยกระบวนการ  6  ก.  ไดแ้ก่ 

(1)  การคิดคน้  (ใฝ่ฝัน) 

(2)  การวางรูปแบบ  (สร้างใหเ้ป็นรูปธรรม) 

(3)  การแลกเปล่ียนความคิด  (ระดมสมอง) 

(4)  การตดัสินใจ  (กาํหนดแผนและโครงการ) 

(5)  การปฏิบติั  (ทาํทนัที  มีปัญหานาํ  ทาํงานดว้ยหนา้ท่ี  มีสติเป็นหาง

เสือ  จริงใจ  จริงจงั  อดทน  และใคร่ครวญเพ่ืองานพฒันา) 

(6)  การแกไ้ขปัญหา  (ดว้ยหลกัอริยสจั  4  อริยมรรคมีองค ์ 8) 

6)  มีกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือให้ประชาชนละ  ลด  เลิกอบายมุขโดยให้

ยดึถือสจัจะการฝึกอบรมน้ี  ถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นยิง่ในการพฒันาจิตใจของประชาชน  และ

ทาํใหห้มู่บา้นไดช่ื้อว่า  เป็นแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง  การฝึกอบรมในแต่ละคร้ังจะรับผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมประมาณ  150-250  คน  และจะมีประสิทธิภาพเพียงใด  ข้ึนอยูก่บั 

(1)  การเสียสละและความจริงใจของวิทยากรท่ีจะช่วยเหลือประชาชน

ในชนบท 

(2)  ส่ือสาํหรับวิทยากรจะตอ้งพร้อมและใชง้านไดดี้  เช่นภาพยนตร์  

สไลด ์ แผน่ใส  ระบบเคร่ืองเสียงและเคร่ืองทาํไฟ 

(3)  สถานท่ีอบรม  ควรอยูใ่นบริเวณวดั  หรือโรงเรียนท่ีมีอาณาเขต

กวา้งขวางเพียงพอ  มีสถานท่ีรับประทานอาหารใกลส้ถานท่ีฝึกอบรม  มีสนามพอท่ีจะทาํการ

บริหารในตอนเชา้  และมีท่ีพกัใกลเ้คียงสถานท่ีฝึกอบรม 

(4)  การประกอบอาหารเล้ียงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  จะตอ้งมีผูรั้บผดิชอบ

ต่างหาก  โดยผูรั้บการฝึกอบรมไม่ตอ้งทาํเอง 

(5)  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งนอนอยู ่ ณ  สถานท่ีนอนรวมท่ีจดัไว ้ 

จะกลบับา้นนอนไม่ได ้

(6)  สถานท่ีฝึกอบรมถือเป็นเขตปลอดอบายมุขเดด็ขาด 
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7)  มีการพฒันา ท่ีสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  ผสมผสานดว้ยหลกัการท่ีมัน่คง  

กระบวนการท่ียดืหยุน่  และวิธีการท่ีปรับตวัไดร้อบตวั 

8)  มีการประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์  ติดตามประเมินผลงานเป็น

ประจาํทุกเดือน 

9)  มีเคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จและความกา้วหน้าของการพฒันา  ซ่ึงกาํหนด

ข้ึนโดยพุทธศาสตร์และพุทธวิธีของการพฒันา  เช่น  กาํหนดเป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข  คือ

ประชาชนในหมู่บา้นไม่ด่ืมเหลา้  ไม่เล่นการพนนั  เป็นตน้  ขณะเดียวกนั  มีการแบ่งหมู่บา้นพฒันา

ออกเป็น  5  ระดบั 

(1)  หมู่บา้นพฒันาชั้น  1  พฒันา  80 - 100% 

(2)  หมู่บา้นพฒันาชั้น  2  พฒันา  70 – 80% 

(3)  หมู่บา้นพฒันาชั้น  3  พฒันา  60 - 70% 

(4)  หมู่บา้นพฒันาชั้น  4  พฒันา  50 – 60% 

(5)  หมู่บา้นพฒันาชั้น  5  พฒันาตํ่ากว่า 50% 

10)  จดัตั้งสถาบนัหรือศนูยป์ฏิบติัการฝึกอบรมข้ึน 

การบริหารการพฒันาโดยสรุปหมายถึง เป็นแนวทางหรือวิธีการหน่ึงของการบริหารจดัการ

ของหน่วยงานภาครัฐท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันารวมทั้ งการพฒันาหรือ

ปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐเช่นโครงสร้างอาํนาจหน้าท่ี

กระบวนการและบุคคลโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มดว้ยทั้ งน้ีมีจุดหมายปลายทางเพ่ือให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 

2.4  แนวคดิเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการพฒันาชุมชน 

 

2.4.1  บทบาทของพระสงฆ์กบัการพฒันาชุมชน 

ปัจจุบนัปัญหาสําคญัของสังคมไทยคือปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในชนบทอนั

เน่ืองมาจากความลม้เหลวในการพฒันาชนบท ถึงแมจ้ะประสบความสาํเร็จก็เป็นเพียงดา้นวตัถุ แต่

ขาดมิติทางดา้นจิตใจ เป็นผลให้พระสงฆใ์นเขตชนบทไดมี้โอกาสทาํหน้าท่ีของการเป็นผูน้าํการ

พฒันา นาํพาชาวบา้นร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาชุมชนของตนเอง 

พระสงฆใ์นชนบทมีพ้ืนฐานไดรั้บความศรัทธาเคารพของชาวบา้น เป็นแกนนาํในการเขา้

ไปมีบทบาทพฒันาชนบท  ซ่ึงเม่ือพระสงฆ์นําพาชาวบา้นพฒันาจิตใจหรือวตัถุในกิจกรรมใด

กิจกรรมนั้นมกัจะไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากชาวบ้าน  อย่างมีจิตศรัทธา สามารถประสบ
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ความสาํเร็จในการดาํเนินไดโ้ดยง่ายและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย  แต่บทบาทพฒันาชนบทของพระสงฆย์งั

ไม่จาํกดัอยูใ่นแวดวงเฉพาะพระสงฆใ์นบางพ้ืนท่ี ยงัไม่กวา้งขวางนกัและยงัมีกิจกรรมลกัษณะต่าง

คนต่างทาํ ไม่ประสานกันอย่างเป็นกระบวนการหรือองค์กรหรือแนวทางการดาํเนินการพฒันา

ชนบทของพระสงฆ ์ จึงยงัไม่เด่นชดั ดงันั้นพระสงฆใ์นชนบทจาํเป็นตอ้งพยายามเขา้ช่วยพฒันา

ชุมชนชนบทใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปทั้ งดา้นวตัถุและจิตใจ 

แต่จะเนน้ในดา้นใดมากกว่ากนั ควรจะพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนฐานของโครงสร้างสังคม

และเศรษฐกิจในแต่ละชุมชน การดาํเนินงานพฒันาชนบทใหบ้รรลุวตัถุประสงฆ ์จะตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากประชาชนจึงจะสาํเร็จได ้เน่ืองจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป บทบาทของพระสงฆ์

ต่อชุมชนถกูลดทอนลงไปมาก ทาํใหบ้ทบาทของพระสงฆต่์อการพฒันาชนบทมกัจะไม่ค่อยไดรั้บ

การยอมรับจากหลายฝ่ายทั้ งประชาชนบางกลุ่มและขา้ราชการ พระสงฆท่ี์เขา้มามีบทบาทในการ

พฒันาชนบทจึงตอ้งต่อสูก้บัอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากประชาชนในชุมชนและขา้ราชการจาก

ภายนอก เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับและเช่ือถือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากประชาชน เพ่ือให้ประชาชน

เขา้ร่วมในการพฒันาอนัเป็นกลยุทธ์ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จในการพฒันาชนบท พระสงฆ์จึงมี

ความสาํคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาสงัคมและตอ้งพยายามสร้างการยอมรับจากประชาชน เพ่ือเป็น

ส่ือกลางในการชกัจูงประชาชนเขา้ร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองดว้ยความเต็มใจ 

อภิชัย  พนัธเสน (2539: 205-206) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของพระสงฆใ์นปัจจุบนัว่า “ตอ้ง

อาศยัคุณสมบติัของวดัและพระสงฆใ์นฐานะท่ีเป็นศูนยร์วมความศรัทธานับถือของประชาชนมา

ประยกุตใ์ชใ้นการชกันาํประชาชนร่วมกนัพฒันาสร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ

ยงัเสนอแนวคิดว่าพระสงฆต์อ้งปรับเปล่ียนประสบการณ์และอุดมการณ์ในลกัษณะท่ีตอบสนอง

ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนในลกัษณะประสมประสานกับการทาํงานของกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่า

ขา้ราชการ องคก์รพฒันาเอกชน และผูน้าํชุมชนรวมทั้งประชาชนในชนบท 6 ประการ” ดงัน้ี 

1)  การพฒันาชุมชน คือ กระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน 

โดยเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบัทุก ๆ ฝ่ายทั้ งพุทธจกัร (วดัและพระสงฆ)์ 

และอาณาจักร (ขา้ราชการ ผูน้ ําชุมชน และประชาชน) การพฒันาจึงต้องดาํเนินการให้ทั ่วถึง 

ครอบคลุมประชาชนทุก ๆ กลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และจะตอ้งประสานงาน ร่วมมือกนั

ทาํงาน โดยพระสงฆ์ควรสาํนึกอยู่เสมอว่า ถา้อาณาจกัรเส่ือมลงพุทธจกัรจะเจริญอยู่ไดอ้ย่างไร 

พระสงฆจึ์งควรจะตอ้งถือเป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีควรจะตอ้งเขา้ไปดาํเนินการ 

2)  การพฒันาจะตอ้งเนน้การพฒันาบุคคลเพ่ือสร้างความพร้อมของประชาชนท่ีจะ

เขา้ร่วมการดาํเนินงานเพื่อการพฒันาแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยจะตอ้งพฒันาประชาชนให้พร้อม
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ทั้งทางดา้นคุณภาพและคุณธรรม ทั้งทางดา้นรูปธรรมหรือดา้นวตัถุ ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นจิตใจให้

ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึงความหมาย และคุณค่าของการพฒันาชนบท 

3)  การพฒันาชุมชนควรจะเกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมของประชาชนในชุมชน โดย

อาศยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสติปัญญาของประชาชนในการคิดคน้ และริเร่ิมโครงการ

พฒันาต่าง ๆ เอง อนัจะนาํผลสาํเร็จมาสู่ชุมชนไดม้ากกว่าการพ่ึงพิงบุคคลจากภายนอกชุมชนท่ีไม่รู้

ซ้ึงถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในชุมชน 

4)  การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเกิดข้ึนได ้จะตอ้งตอบสนองความจาํเป็น

พ้ืนฐานของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนได้ จะต้องตอบสนองความจําเป็นพ้ืนฐานได้ใน 

ทุก ๆ ดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม การตอบสนองแต่เพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้นจะ

ไม่ก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

5)  การพฒันาชนบทท่ีจะสามารถตอบสนองความจาํเป็นพ้ืนฐานของประชาชนได ้

ควรจะเป็นการพฒันาโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเอง คือการใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในทุกขั้นตอน มิใช่ให้ประชาชนเขา้ร่วมเฉพาะการใชแ้รงงานเท่านั้น เพราะจะไม่

ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของในผลิตของงานพฒันาชนบท 

6)  การพฒันาชุมชนท่ีจะประสบผล สามารถทดลองหรือขจดัปัญหาของประชาชน

ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ควรมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงตนเองของประชาชนซ่ึงวิถีทางท่ีจะเป็นไปต่อสภาพการ

พ่ึงตนเองในปัจจุบัน คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือการนําไปปรับปรุง

คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองและครอบครัวให้สุขสบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในทุก ๆ ดา้น 

ควรจะพึ่งพาจากภายนอกเฉพาะเทคโนโลยแีละวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นและหาไม่ได ้อยา่งไรก็ตามใน

การพฒันาท่ีแท้จริงจะตอ้งเป็นการพฒันาใน 2 ลกัษณะท่ีพระสงฆต์อ้งเขา้ไปมีบทบาท คือ การ

พฒันาภายนอกกบัพฒันาภายใน ในการพฒันาภายนอกไดร้วมเอาการพฒันาทางดา้นร่างกาย ดา้น

ปัจจยั 4 การอยูดี่กินดี และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย เป็นตน้ ส่วน

การพฒันาความคิดสติปัญญาต่าง ๆ ใหมี้คุณภาพท่ีดี ซ่ึงเขียนเป็นดงัภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



 55 

สุขภาพร่างกายดี 

พฒันาภายนอก ปัจจยั ๔ สมบูรณ์ ครอบครัวมัน่คง 

 เคารพกฎหมาย จารีตประเพณี 

 มีคุณธรรม 

พฒันาภายใน จิตใจมัน่คง เยอืกเยน็ 

 มีสติปัญญาปลอดโปร่ง 

 

ภาพที่  2.2  การพฒันาภายนอกและภายใน 

แหล่งที่มา:  พระมหาณรงคจิ์ตฺตโสภโณ, 2535: 215. 

 

ดงันั้นการพฒันาพระสงฆจ์าํตอ้งมีบทบาทท่ีจะชกันาํประชาชน โดยพยายามสร้าง

ความเจริญใหเ้กิดข้ึนทั้งความเจริญภายในและความเจริญภายนอกของคนในครอบครัว ในสงัคม ใน

ประเทศชาติและต่อชาวโลกต่อไป   

อภิชัย พนัธเสน (2539:208-209) ยงัไดก้ล่าวถึงบทบาทของพระสงฆใ์นรูปแบบของการ

พฒันาหมู่บา้นว่าในการพฒันาหมู่บา้นของพระสงฆถึ์งแมจ้ะมีการร่วมมือกบัทางการแต่จะกระทาํ

ในลกัษณะไม่เป็นทางการ คือไม่ยดึติดอยูก่บัแบบแผนทางราชการหรือแบบแผนดั้ งเดิมของวดัแต่

จะพฒันาหมู่บา้นไปตามสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้นท่ีเป็นจริง ๆ จึงทาํให้รูปแบบของการพฒันา

หมู่บา้นของพระสงฆท่ี์เก่ียวขอ้งหลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1)  พระสงฆ ์- ชาวบา้น คือ พระสงฆจ์ะเขา้ไปร่วมกบัชาวบา้นในการพฒันาทอ้งถิ่น

โดยไม่อาศยักลไกของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่บา้น กาํนนัหรือขา้ราชการอ่ืน ๆพระสงฆท่ี์ใชรู้ปแบบ

การพฒันาดงักล่าวพบท่ีจงัหวดัเลยโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เคยปรากฏใน

อดีต เม่ือทางราชการไม่สามารถเขา้ไปพฒันาพื้นท่ีเหล่าน้ีไดพ้ระสงฆจึ์งเขา้ไปแทนโดยไม่อาศยั

ขา้ราชการเน่ืองจากเป็นการเหมาะสมท่ีพระสงฆจ์ะเขา้ป่าเพ่ือไปพฒันากบัชาวบา้นเพื่อป้องกนัการ

ใส่ร้ายป้ายสี ถา้ฆราวาสเขา้ไปมกัถกูเจา้หนา้ท่ีเพ่งเลง็ว่าเป็นผูนิ้ยมคอมมิวนิสต ์

2)  เป็นการพฒันาแบบพระสงฆ ์- ผูใ้หญ่บา้น - ชาวบา้นการพฒันาทอ้งถิ่นแบบน้ี

เกิดข้ึนจากสองลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีผูใ้หญ่บา้นมีความเห็นสอดคลอ้ง

กบัพระสงฆใ์นการพฒันาหมู่บา้น จึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ซ่ึงได้จากกรณีศึกษาในจงัหวดั

สกลนคร และลกัษณะท่ีสองเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีผูใ้หญ่บา้นมีความเห็นต่อตา้นการพฒันาของ

พระสงฆ์ เพราะตนเองตอ้งเสียผลประโยชน์ ต่อมาเม่ือทาํใจไดว้่าเหตุการณ์ภายในหมู่บา้นย่อม

เปล่ียนแปลงไปเป็นธรรมดา หรือมีความเขา้ใจพระสงฆผ์ูน้าํทอ้งถิ่นมากข้ึน จึงอาสาเขา้ช่วยเหลือ
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พระสงฆใ์นการพฒันาชนบทได้มาก ตัวอย่างดังกล่าวศึกษาจากประสบการณ์การทาํโครงการ

พฒันาของพระเทพกวีแห่งวดัป่าดาราภิรมย ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

3)  เป็นการพฒันาแบบพระสงฆ ์- กาํนัน - ชาวบา้น ไดจ้ากกรณีศึกษาในจงัหวดั

ร้อยเอ็ด ในระยะแรกพระสงฆไ์ดร่้วมมือกบัชาวบา้นในการพฒันาหมู่บ้าน โดยท่ีกาํนันคอยดูอยู่ 

ห่าง ๆ เพราะไม่แน่ใจว่าจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ เม่ือพระสงฆก์บัชาวบา้นสามารถพฒันาไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกาํนนัจะเขา้ร่วมกบัพระสงฆด์ว้ย เพราะมิฉะนั้นกาํนนัจะถกูพระสงฆแ์ยง่ชิง

บทบาทในการช่วยเหลือชาวบา้นไปดว้ย 

4)  เป็นการพฒันาแบบพระสงฆ ์- ขา้ราชการ - ชาวบ้าน รูปแบบของการพฒันา

หมู่บา้นลกัษณะน้ีมีตวัอยา่งอยูส่ามลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นการร่วมมือระหว่างพระสงฆ ์- ครูใหญ่ 

-ชาวบา้น โดยเฉพาะครูใหญ่ท่ีเคยเป็นพระสงฆใ์นหมู่บา้นนั้นมาก่อนมีความสนิทสนมกบัพระสงฆ ์

จึงมาช่วยพระสงฆ์ทาํงานพฒันาท้องถิ่น  ลกัษณะท่ีสอง  เป็นความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์ - 

ขา้ราชการฝ่ายปกครอง - ชาวบา้น ลกัษณะของการร่วมมือพฒันา และการพฒันาลกัษณะสุดทา้ย 

เป็นการร่วมมือระหว่างพระสงฆ ์- ขา้ราชการ - ชาวบา้น ขา้ราชการในท่ีน้ีหมายถึงขา้ราชการใน

สงักดักระทรวงต่าง ๆ นอกเหนือจากกระทรวงมหาดไทย ยงัมีขา้ราชการของศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียนเขา้มาร่วมช่วยเหลือใหค้วามอุปถมัภพ์ระสงฆ ์ เป็นตน้ (อภิชยั  พนัธเสน, 2539: 208-209) 

 ดงันั้นพระสงฆใ์นฐานะท่ีเป็นผูมี้บทบาทในการพฒันา มีสาเหตุท่ีตอ้งเป็นผูน้าํดา้นพฒันา

จิตวิญญาณของมนุษย  ์ให้การศึกษาแก่ประชาชนและเป็นผูน้ ําทางด้านการพฒันาชนบท จึงมี

พระสงฆห์ลายรูปรวมกลุ่มกนัพฒันาองค์กรหรือชุมชนข้ึน ไดแ้ก่ (พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ, 

2535: 228) 

1)  กลุ่มเพ่ืองานพฒันาชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของพระสงฆร์ะดบัเจ้า

คณะจงัหวดัทั้ง 17 จงัหวดั เพ่ือร่วมมือกนัดา้นการปกครอง การศึกษาและการพฒันาชนบท 

2)  กลุ่มพระสงฆพ์ฒันา เป็นพระสงฆน์ักพฒันาในจงัหวดันครราชสีมา โดยมีพระ

ราชสีมาภรณ์เป็นแกนนาํพระสงฆ ์มีการร่วมกนัสร้างนิคมเกษตร หมู่บา้นปลอดอบายมุข การสร้าง

ชุมชนชาวพุทธท่ีวดั การสร้างระบบบุญสหกรณ์และบุญพฒันา 

3)  กลุ่มสหธรรมเพ่ือการพฒันา เป็นกลุ่มพระสงฆใ์นเขตจงัหวดัสุรินทร์และการ

อบรมจิตใจคู่ไปกบัการพฒันาทอ้งถิ่น อบรมเยาวชนเพ่ือเป็นฐานในการพฒันาตั้ งสหกรณ์ร้านคา้ 

ธนาคารขา้ว และเกษตรแบบผสมผสาน 

4)  กลุ่มวิทยาการแผน่ดินธรรมแผน่ดินทองมีศนูยท่ี์วดัเทพสถิต อาํนาจเจริญ จงัหวดั

อุบลราชธานี (ช่วงท่ียงัไม่ไดจ้ดัตั้ งจงัหวดัอาํนาจเจริญ) โดยมีพระครูมงคลวรรัตน์เป็นแกนนาํ มี

คณาจารยภ์าควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลยัครูอุบลราชธานี ซ่ึงทาํหน้าท่ีให้ความรู้ดา้นคุณธรรม
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เพ่ือพฒันาจิตใจ ตามอุดมการณ์แผน่ดินธรรมแผน่ดินทองท่ีว่าการพฒันาชนบทตอ้งพฒันาทั้ ง 3 คือ 

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และจิตใจ ดงัภาพท่ี 2.3 

 

          พฒันาสงัคม  พฒันาเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

     พฒันาจิตใจ 

 

ภาพที่ 2.3  การพฒันาชนบทตอ้งทาํทั้งสามดา้น 

แหล่งที่มา:  พระมหาณรงค ์จิตฺตโสภโณ, 2535: 215. 

 

 การพฒันาทั้ งหลายทั้ งภาครัฐและองค์กรเอกชนได้ยอมรับแลว้ว่า รูปแบบการพฒันาท่ี

ถูกตอ้งมีคาํตอบท่ีหมู่บา้น และในหมู่บา้นมีภูมิปัญญาชาวบา้น พระสงฆก์็เป็นส่วนหน่ึงของภูมิ

ปัญญา พระสงฆก์็มีกระบวนการเรียนรู้งานพฒันาจนเป็นองค์กรประชาชน   มีพระเถระนักพฒันา

หลายรูปท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาและช่วยเหลือชุมชน เพราะพระสงฆท์าํใหพุ้ทธศาสนิกชนมีความ

มัน่ใจเพราะว่า พระสงฆช่์วยประชาชนไดจ้ริง เป็นท่ีพึงอนัปลอดภยัของประชาชน เพราะพระสงฆ์

สอนให้รู้ว่า กระบวนการเรียนรู้มีศกัยภาพมีรูปแบบการทํางาน  มีเครือข่าย  มีความคิดและ

อุดมการณ์ในการทาํงานการพฒันา จึงเป็นไปตามหลกัการขององคก์รประชาชนอยา่งแทจ้ริง   

 

               ประชาชน                       ศกัยภาพ                      เครือข่าย 

 

 องคก์รประชาชน 

 

             ขบวนการเรียนรู้                     รูปแบบ                    แนวคิด อุดมการณ์ 

 

ภาพที่ 2.4  แสดงหลกัการพฒันาขององคก์รประชาชน 

แหล่งที่มา:  พระมหาณรงค ์จิตฺตโสภโณ, 2535: 247. 

ประชาชน 
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 จากท่ีกล่าวมาบทบาทของพระสงฆ์ท่ีเข้าไปมีบทบาทต่อชุมชนอย่างได้ชัดเจนซ่ึงต่าง

บทบาทท่ีผา่นมาในอดีต จึงพอสรุปไว ้ 3 ประการ คือ (พระมหาสุภา อุทโท, 2541: 20) 

1)  การไดรั้บการสนับสนุนและส่งเสริม ทั้งดา้นแนวคิดและทรัพยากรต่าง ๆ จาก

รัฐบาล 

2)  สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนในชนบททางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษา 

3)  การไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม ทั้งดา้นแนวคิดและทรัพยากรจากประชาชน

ทอ้งถิ่น นกัวิชาการ และองคก์รเอกชนต่าง  ๆ

 

2.4.2  บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพฒันาด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

 พระสงฆถื์อไดว้่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัต่อชุมชน ทอ้งถิ่นและสังคมท่ีพระสงฆอ์าศยัอยู่

และมีบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นผูใ้กลชิ้ดและเขา้ใจความทุกข์ยาก 

ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน แต่ดา้นการพฒันาพระสงฆใ์นฐานะเป็นผูท่ี้เคารพศรัทธาของ

ประชาชน และเป็นท่ีไวว้างใจ มีวดัเป็นศนูยก์ลางในการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สามารถ

ชกัจูงประชาชนในท้องถิ่น ผูน้ ําทอ้งถิ่นหรือองค์กรทางราชการ ในการพฒันาชุมชนท่ีพระสงฆ์

อาศยัอยู่ไดพ้ฒันาไม่ว่า ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง วฒันธรรม สาธารณสุข 

และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จากการศึกษาคน้ควา้ท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยั 

จึงสรุป บทบาทของพระสงฆใ์นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

2.4.2.1  การพฒันาชุมชนดา้นสงัคม 

พระสงฆเ์ขา้ไปมีบทบาทในดา้นการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ ชุมชน นกัเรียน 

นกัศึกษา เผยแผธ่รรมะ สงเคราะห์ผูย้ากไร้ พฒันาถาวรวตัถุให้กบัชุมชนมีการรับเล้ียงดูเด็กกาํพร้า 

การเปิดโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑแ์ละโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกธรรมและบาลี พร้อมกบั

พระปริยติัธรรมสามญั เป็นผูด้าํเนินงานบทบาทนกัสงัคมสงเคราะห์ และยงัเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาและผูน้าํชาวบา้นทาํให้เกิดความสามคัคีเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมใน

ทอ้งถิ่นซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิสิฏฐ ์บุญไชย และทรงคุณ จนัทจร (2540: 236-237) กล่าวว่า  “พระสงฆ์

มีบทบาทสําคัญมากในชุมชนซ่ึงพระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันในการพฒันา 

โดยเฉพาะดา้นสงัคม พระสงฆจ์ะทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยตั้ งมัน่ในวดัทาํการเทศนาสั ่งสอนใน

ลกัษณะกลุ่มย่อย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือนาํหลกัธรรมไป

ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั เช่น การรู้จกัการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่ารเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การรู้จกัการให้ทาน

และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน อย่างเช่น  พระอาจารยเ์ทอดศกัด์ิ   จนฺทโชโต   แห่งวดัทุ่งสว่าง  
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อาํเภอเมือง  จังหวดัหนองคาย   พระครูพิทักษ์พีชคามเขต วดัลุมพินีวนั อาํเภอบา้นผือ จังหวดั

อุดรธานี   และพระอาจารยอ์เนก เตชวโร วดัโมกขวนาราม อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  และได้

กล่าวถึงพระพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน  สุทฺธิสีโล) วดัสามคัคี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ไดมี้

บทบาทมากในด้านการพฒันาสังคม ไม่ว่าการสอนให้ประชาชนลดอบายมุข อบรมจิตใจ ฝึก

วิปัสสนากมัมฏัฐาน ทาํใหจิ้ตใจสะอาดบริสุทธ์ิ ซ่ึงท่านจะมุ่งการพฒันาจิตใจหรือคนก่อนส่ิงใด ยงั

มีการชกัชวนประชาชนรวมพลงัเพ่ือการพฒันา มีการระดมพลงัสมอง เพ่ือแกปั้ญหาให้เห็นพอ้ง

ตอ้งกนัว่าควรจะพฒันาถนนหนทางเพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก โดยหลวงพ่อนานกบัพระสงฆใ์นวดั

และชาวบา้นร่วมมือกนั  ใชเ้คร่ืองมือทาํเกษตรท่ีมีอยูช่่วยกนัถางป่า ขุดดิน ทาํล่องถนนใหเ้กิดข้ึนใน

ชุมชน”  

ดงันั้นพระสงฆจึ์งมีบทบาทในการพฒันาชุมชน จากการศึกษาพบว่าพระสงฆเ์กือบ

ทุกรูปไดมี้บทบาทไม่ว่าการตดัถนน การปรับปรุงถนนเดิม การประปา การพฒันาแหล่งนํ้ า การ

ปรับปรุงร้ัวบา้น การลอกคลอง การสร้างถงัเก็บนํ้ าฝน    และการพฒันาพื้นท่ีบริเวณวดัการพฒันา

ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือระหว่างวดั ชาวบา้นและทางราชการโดยทางวดัมีพระสงฆเ์ป็น

ผูน้าํ  เป็นศนูยร์วมของความสามคัคี มีชาวบา้นเป็นแรงและมีทางราชการเป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

2.4.2.2  การพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนมีฐานะยากจน อาศยัแต่เพียงประกอบอาชีพหลกั 

คือ การทาํนา โดยอาศยันํ้ าฝนตามธรรมชาติ ผลผลิตไม่แน่นอน ขาดอาํนาจต่อรองในระบบตลาดทาํ

ใหเ้กิดความอดอยากยากแคน้ และยงัขาดความรู้ความสามารถในอนัท่ีเห็นไปประกอบอาชีพอ่ืน 

พิสิฏฐ์  บุญไชย และทรงคุณ จันทจร  (2540: 236-237) ได้ศึกษาจากงานวิจัย

ภาคสนามพบว่า “พระสงฆส่์วนใหญ่ท่ีมีบทบาทในสังคม จะเป็นผูท่ี้มีภูมิลาํเนาในพ้ืนท่ีนั้น ๆ จึง

เขา้ใจและทราบสาเหตุของปัญหา ความรุนแรงของปัญหาเป็นอย่างดี พระสงฆห์ลายรูปไดห้าทาง

ช่วยเหลือสังคมทางดา้นเศรษฐกิจในหลายรูปแบบโดยร่วมมือกบัหน่วยราชการ”  จึงไดส้รุป

บทบาทของพระสงฆ ์ดงัน้ี 

พระครูสิริรัตน์โชติแห่งว ัดเก่านาหลกั อาํเภอเสนางคนิคม อาํเภออาํนาจเจริญ 

(ปัจจุบนัจงัหวดัอาํนาจเจริญ) ไดต้ั้งกลุ่มเจียระไน การเพาะเห็ดฟาง การเล้ียงปลาเพ่ือยกฐานะความ

เป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตของประชาชนและพระครูสุทธิพฒันาภรณ์ วดัสุทธิกาวาส  อาํเภอปทุมราช

วงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดท้าํการตั้งกลุ่มอาชีพใหก้บัประชาชน โดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผู ้

ฝึกสอนอาชีพแก่ประชาชน เช่น การร่วมมือกบัหน่วยงานพฒันาชุมชนช่วยเหลือและให้ความรู้แก่

ประชาชนในการปลกูหม่อนเล้ียงไหมการเล้ียงสุกร  การเล้ียงไก่  การเจียระไนพลอย 
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ส่วนพระครูพิพิธประชานาถ (หลวงพ่อนาน สุทฺธิสีโล) วดัสามคัคี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุรินทร์ ไดด้าํเนินงานพฒันาเศรษฐกิจใหแ้ก่ประชาชนท่ีอยูใ่นชุมชนประสบความสาํเร็จ ไม่

ว่าการตั้ งสหบาลขา้ว คือการให้ประชาชนท่ีขาดแคลนสามารถกูย้ืมขา้วไปบริโภค หลกัดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัหลกัทางพุทธศาสนาท่ีมีการเก้ือกลูเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนัผูท่ี้มีขา้วมาก็จะนาํขา้วมาฝาก

ใหผู้ทุ้กขย์ากกว่ากูไ้ปกินไปใชย้ามขาดแคลน  ไม่ตอ้งไปกูเ้งินดอกเบ้ียแพง ๆ  นบัเป็นการช่วยเหลือ

กนัและกนัเป็นหลกัในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและมีการจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์ร้านคา้ท่ีมีหลกัการขายถูกเอา

กาํไรพอควรหรือกลุ่มสัจจะออมทรัพยเ์พ่ือฝึกชาวบา้น การทาํเกษตรธรรมชาติ เกษตรครบวงจร 

เพ่ือแกปั้ญหาการเกษตร เป็นตน้ 

อีกท่านหน่ึงพระอาจารยด์าํรง  กนฺตสีโลแห่งวดัมุนีนิรมิตร อาํเภอปราสาท จงัหวดั

สุรินทร์ ก็ประสบผลสําเร็จในการพฒันาช่วยเหลือประชาชน โดยใชห้ลกัพฒันาจิตใจ ก่อนการ

พฒันาอาชีพโดยให้ประชาชนยึดหลกัคุณธรรมในการดาํรงชีวิตกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

ได้แก่ การจัดตั้ งสหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน การจัดตั้ งศูนย์สาธิตการตลาด การพัฒนาอาชีพ

การเกษตรท่ีเรียกว่า การเกษตรเก้ือกลู และการตั้งธนาคารขา้ว  เป็นตน้ 

2.4.2.3  การพฒันาชุมชนดา้นการเมือง 

พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตโต) (2537 อา้งถึงใน พระครูสมุห์ชชัวาล  ชํ่ามะณี, 

2544: 242) เจา้อาวาสวดัญาณเวศกวนั จงัหวดันครปฐม ไดใ้ห้แนวคิดทางการเมืองไวว้่า “บทบาท

ของพระสงฆใ์นทางการเมืองเป็นไปตามหลกัการ คือพระสงฆมี์หนา้ท่ีศึกษาตวัธรรมะ ปฏิบติัธรรม

ดว้ยตนเองและนาํมาเผยแผส่ัง่สอนแก่ผูอ่ื้น เม่ือศาสนาเป็นแหล่งคาํสอนเร่ืองธรรมะ คือ หลกัการ

เก่ียวกบัการเป็นอยู ่การดาํเนินกิจการท่ีถกูตอ้ง พระสงฆก์็มีหน้าท่ีนาํความรู้นาํเอาหลกัการเหล่าน้ี

ไปเผยแผส่ัง่สอน เพราะฉะนั้นพระสงฆจึ์งมีบทบาทในแง่ท่ีว่า จะเป็นส่ือนาํเอาหลกัการ คือ ธรรมะ

ไปเผยแผส่ัง่สอนประชาชนทั้งหมด เร่ิมตั้งแต่ทาํหนา้ท่ีในการบริหารกิจการบา้นเมือง เป็นตน้ หรือ

ท่ีเราเรียกว่า “นกัการเมือง” สอนทุกระดบัและตอ้งสอนอยูเ่ป็นปกติ ไม่รอใหเ้กิดวิกฤตการณ์แลว้จึง

สอน ยามปกติสาํคญัท่ีสุดว่าจะสอนเขาใหอ้ยูดี่ ประพฤติดี ประพฤติถูกตอ้งอย่างไร แต่ท่ีจริงไม่ได้

ปกติแมใ้นยามปกติ เราจะเห็นว่าท่ีเป็นปกติโดยสัมพนัธ์เท่านั้น คือ ไม่มีเหตุการณ์ท่ีรุนแรง แต่มี

ความผดิปกติอยูต่ลอดเวลา เช่น นกัการเมืองประพฤติไม่ปกติ ประพฤติไม่อยู่ในร่องรอย ไม่อยู่ใน

หลกัการ ทาํส่ิงท่ีไม่ควรทาํ หรือแมแ้ต่ประชาชนชาวบา้นท่ีทาํตวัไม่ถูกตอ้งก็มีอยู่ตลอดเวลา แต่

อาจจะเป็นส่วนนิดหน่อย และไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ฉะนั้นความผิดปกติจึงมีอยู่เสมอ การสั ่งสอน

ใหธ้รรมะจึงตอ้งมีทั้งป้องกนัความผดิปกติและแกไ้ขความผดิปกติ” 

ส่วนพระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒภิกขุ) (2519 อา้งถึงใน พระครูสมุห์ชชัวาล  

ชํ่ามะณี, 2544: 242)  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพมหานคร  
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ไดก้ล่าวถึงบทบาทของสงฆท์างการเมืองไวว้่า “พระสงฆค์วรมีบทบาททางการเมือง แต่ตอ้งเป็นใน

แง่ของความเป็นครู มีขอบเขต คือ ช้ีแนวทางให้เม่ือเขามาขอ แต่ถา้ไม่ขอเราก็นิ่ ง เพราะเห็นว่า

พระสงฆเ์ราไม่ควรเข้าไปเก่ียวขอ้ง ไม่ควรเขา้ไปต่อรอง หรือเขา้ไปต่อสู้เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอาํนาจ 

หรือให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์   ซ่ึงเราไม่มีหน้าท่ีอยู่อย่างหน่ึงคือหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ ตาม

กฎหมาย เช่น เราอยูใ่นประเทศไทย   รัฐธรรมนูญระบุไวว้่าคนไทยทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรักษาไว้

ซ่ึงความมัน่คงของชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงไดค้รอบคลุมถึงพระสงฆใ์นสถาบนัทั้งสาม

เกิดอนัตรายพระสงฆก์็จะเขา้ไปมีส่วนช่วยสร้างความมัน่คงใหเ้กิดในสถาบนัทั้งสาม” 

สอดคลอ้งกบั พระพิศาลธรรมวาที (พะยอม กลฺยาโณ) (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พระครู

สมุห์ชัชวาล  ชํ่ามะณี, 2544: 242) เจ้าอาวาสวดัสวนแก้ว จงัหวดันนทบุรี   ไดก้ล่าวถึงบทบาท

ทางการเมืองไวว้่า  “การมีบทบาทของพระสงฆต์อ้งอยูข่อบเขตท่ีเรียกว่า เขา้ไปตกัเตือนสั ่งสอน ไม่

เข้าข้างพรรคใดพรรคหน่ึง ไม่ตาํหนิฝ่ายคา้น ไม่ช่ืนชมรัฐบาล อย่าให้เสียความเป็นกลาง พระ

สามารถเทศน์ตาํหนิ ตกัเตือนสัง่สอนนกัการเมืองใหอ้ยูใ่นกรอบของศีล เหล่าน้ีถือว่าเป็นหน้าท่ี แต่

พระโดยทัว่ไปไม่อยากทาํเพราะอาจเป็นโทษเป็นภยัแก่ตน และพระสงฆค์วรจะมีสิทธิและหน้าท่ี 

คือ สิทธิและหนา้ท่ีในการทาํใหป้ระชาชนรู้จกัเลือกคนเขา้ไปรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

โดยบอกลกัษณะคนดี ลกัษณะสตับุรุษท่ีจะดาํรงความเป็นสภาไวไ้ด ้เพ่ือแกไ้ขปัญหาประเทศ” 

สุดทา้ย พระมหาต่วน  สิริธมฺโม (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พระครูสมุห์ชชัวาล  ชํ่ามะณี, 

2544: 242) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธแ์ละเผยแผ ่มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ไดก้ล่าวถึงว่า “ศาสนามีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เพราะศาสนาเป็นเคร่ือง

อบรมจิตใจ ถา้พฒันาบา้นเมืองก็ตอ้งพฒันาจิตใจของคน นกัการเมืองท่ีดีจะตอ้งไดรั้บหรือถกูกล่อม

เกลาจากศาสนาให้เป็นคนมีคุณธรรม ระดับหน่ึงก็คือ มีศีล สมาธิ ปัญญา ศาสนาไม่เพียงแต่เป็น

เคร่ืองประดับของนักการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่นักการเมืองต้องนําเอาศาสนาไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทาํงาน การสงเคราะห์ นโยบายทางการเมือง เช่น ปัจจุบนัท่ีมีปัญหาอยู่

เพราะว่าเร่ืองการเมืองน้ีละทิ้งศาสนา เอาศาสนาไปเป็นเคร่ืองมือของการกา้วไปสู่อาํนาจของการ

เป็นผูน้าํการเมืองเท่านั้น คือ เอาสถาบนัศาสนาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้ประชาชนคิดว่าตนเป็นคนดี 

และเพ่ือใหส้งัคมยกยอ่งนบัถือตน   โดยมิไดน้าํคาํสอนทางศาสนามาใชแ้ต่อยา่งใด  พระสงฆก์็ควร

มีบทบาททางการเมืองในแง่ของการใหข้อ้คิด   ใหค้าํปรึกษา  เช่น  ใหค้าํปรึกษาแก่นักการเมือง ซ่ึง

พระสงฆถื์อว่า มีลกัษณะเหมือนใหค้าํปรึกษาแก่ญาติโยม พุทธบริษทัทั้งหลาย” 

จากแนวคิดบทบาทของพระสงฆ์ในทางการเมือง พระสงฆ์ควรมีบทบาทในทาง

การเมือง แต่มีขอบเขตเพียงแนะนาํ อบรม สั ่งสอน ให้ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงการ

แนะนาํสัง่สอนน้ีไม่ไดจ้าํเพาะกบันกัการเมืองเท่านั้น แต่เป็นการนาํเอาหลกัการ คือ ธรรมะไปเผย
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แผ่แก่ประชาชนทุกคน พระสงฆ์ทาํหน้าท่ีเป็นครูช่วยช้ีแนะนําทาง ตักเตือน อบรม บ่มนิสัย ทั้ ง

หนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งอยูใ่นกรอบของรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายของคณะสงฆด์ว้ย 

อน่ึงพระสงฆมี์สถานภาพ  2 อยา่ง คือเป็นสาวกของพระพุทธเจา้และเป็นประชาชน

ของชาติจึงมีบทบาทและขอบเขตท่ีตอ้งปฏิบติัในฐานะเป็นสาวก คือปฏิบติัตามพระธรรมวินัยและ

ในฐานะเป็นประชาชนคนหน่ึงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีตราไว ้เพ่ือให้ทุกคนทุกชน

ชั้นปฏิบติัตามเท่าเทียมกนัหมด 

ส่วนพิสิฏฐ ์ บุญไชย และทรงคุณ  จนัทจร (2540: 137) ไดศึ้กษาดา้นการพฒันาทาง

การเมืองพบว่า “กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา หลายพ้ืนท่ีในอีสานตอ้งประสบกบัปัญหาการก่อการร้าย

คอมมิวนิสต ์ซ่ึงสร้างความเดือดร้อน ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นตลอดจนความสับสน

ในสงัคมชนบท พระสงฆเ์ขา้ไปมีบทบาทโดยการเขา้ประคบัประคองใชห้ลกัธรรมะ ในการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจแก่ประชาชน ซ่ึงอยู่ในภาวะของการขวญัเสียในบรรยากาศแห่งความคบัขนัและ

สบัสน   ความรุนแรงแต่ดว้ยหลกัธรรมะท่ียดึสายกลางทาํใหส้งัคมอยูร่อดปลอดภยัมาจนถึงปัจจุบนั  

บทบาทของพระสงฆน์บัว่ามีความสาํคญัยิ ่ง เพราะพระสงฆไ์ม่อาจจะอยู่แยกจากประชาชนได ้จึง

เป็นศนูยร่์วมทุกข์และร่วมสุขผกูพนักบัประชาชนมาตลอด ไม่ว่า พระครูพิทกัษ์ชินวงศ ์วดักลาง

นางรอง อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พระครูพิทกัษพี์ชคามเขตวดัลุมพินีวนัอาํเภอบา้นผือจงัหวดั

อุดรธานี  พระครูสิริรัตน์โชติ วดัเก่านาหลกั  อาํเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอาํนาจเจริญ เป็นตน้ 

2.4.2.4  การพฒันาชุมชนดา้นวฒันธรรม 

วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการดาํเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงหมายรวมถึง

ความเป็นงานศิลปะ วรรณคดี  ดนตรี  ปรัชญา ศีลธรรม  จรรยา ภาษา กฎหมาย  ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่ิงต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงไดถ่้ายทอดให้กบัคนรุ่นต่อ ๆ มาเป็น

เร่ืองของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหน่ึงไปยงักลุ่มหน่ึง ซ่ึงส่ิงใดดีก็เก็บไวส่ิ้งใดควรแกไ้ขกนัให้ดีข้ึน

เพ่ือจะส่งเสริมใหมี้ลกัษณะท่ีดีประจาํชาติต่อไปและศาสนาพุทธก็มีอิทธิพลต่อคนไทยอยา่งมาก ทั้ง

ในดา้นการปกครอง และในดา้นกิริยามารยาทและความเป็นอยูจ่นกลายเป็นธรรมเนียมไทยไป ส่วน

คติความเช่ือในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของพราหมณ์ สงัคมไทยก็นาํมาปฏิบติัไม่น้อย คนไทย

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ดงันั้นพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมาก เช่น ความ

กตญัญูกตเวที การมีสมัมาคารวะ ความสุภาพเรียบร้อย ความโอบออ้มอารีมีใจเมตตา ฯลฯ ซ่ึงเป็น

วฒันธรรมของไทยเรามาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั  

เม่ือประชาชนส่วนใหญ่มีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการ

ดาํรงชีวิต พระสงฆ์ก็มีบทบาทต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมในท้องถิ่นนั้ นใน

สังคมไทยแลว้จะมองเห็นวฒันธรรมควบคู่กับการดาํรงชีวิตโดยเฉพาะประเพณีท่ีเกิดข้ึนจาก
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พระพุทธศาสนาโดยตรงหรือทางออ้มก็ตาม จึงขอกล่าว ฮีต 12 หรือจารีตท่ีชุมชนจะตอ้งปฏิบติัอยู่

เป็นประจาํ สาํหรับผูน้บัถือพระพุทธศาสนาใชป้ระพฤติตลอดในเดือน 12 ท่ีเวียนมาครบทุกเดือน 

ฮีตสิบสอง เป็นจารีตสิบสองรายการ คือ ประเพณีประจาํปีสิบสองเดือนท่ีให้สมาชิก

ในสงัคมไดมี้โอกาสร่วมชุมนุมกนัทาํบุญเป็นประจาํเดือนทุก ๆ เดือนของรอบปี ผลท่ีไดมี้เวลาเขา้

วดั ใกลชิ้ดกบัหลกัการของธรรมทางพระพุทธศาสนายิง่ข้ึน ทาํใหป้ระชาชนในยา่นใกลเ้คียงรู้จกัมกั

คุน้สามคัคีกนัเป็นอยา่งดี และมีผลทางออ้ม คือ เม่ือว่างจากการงานอาชีพแลว้ก็มีจารีตบงัคบัให้ทุก 

ๆ คน เสียสละทาํงานอยา่งจริงจงั 

ฮีตสิบสองหรือประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1)  เดือนเจียง   (เดือนอา้ย) นิมนตส์งัฆเจา้เขา้กรรม 

2)  เดือนยีท่าํบุญ “คูณขา้ว” หรือ คูณลาน 

3)  เดือนสามบุญขา้วจ่ี 

4)  เดือนส่ีบุญพระเวส 

5)  เดือนหา้ทาํบุญสรงนํ้ าหรือทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ 

6)  เดือนหกทาํบุญวนัวสิาขบูชา 

7)  เดือนเจ็ดบุญซาํฮะ 

8)  เดือนแปดทาํบุญเขา้พรรษา 

9)  เดือนเกา้ทาํบุญขา้วประดบัดิน 

10)  เดือนสิบบุญขา้วสากหรือขา้วสารท 

11)  เดือนสิบเอด็ทาํบุญออกพรรษา 

12)  เดือนสิบสอง เป็นเดือนส่งทา้ยปีเก่าตามคติเดิมมีการทาํบุญกองกฐิน 

หลงัจากวนัเพญ็เดือนสิบสองแลว้จะทอดกฐินอีกไม่ไดจึ้งตอ้งทาํบุญกองบงั (บงัสุกุล

หรือทอดผา้ป่า) และทาํบุญกองอฏัฐะ คือการถวายอฏัฐบริขารแปดอย่างแก่พระสงฆ ์บุญเดือนสิบ

สองท่ีสาํคญัชุมชนท่ีอยู่ริมแม่นํ้ า ก็คือ การ “ช่วงเฮือ” (แข่งเรือ) เพ่ือบูชาอุสุภพญานาค 5 ตระกล ู

รําลึกถึงพระยาฟ้างุ่มท่ีนาํพระไตรปิฎกข้ึนมาแต่เมืองอินทปัตถนคร (เขมร) (สวิง บุญเจิม, 2536: 

350-372) 

จึงกล่าวได้ว่า จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมประเพณีหรือ

วฒันธรรม อยา่งเช่น ฮีต 12 หรือบุญ 12 เดือนท่ีกล่าวมานั้น ลว้นแลว้มีความสาํคญัและสัมพนัธ์กบั

ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของประชาชนชาวอีสาน และซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาตลอดในทุกเดือน เพราะว่าการประพฤติ ปฏิบติัในเทศกาลของทุกเดือนนั้นจะมี

พระสงฆเ์ป็นผูน้าํในการประกอบพิธีกรรมประพฤติตนเป็นแบบอยา่งของชุมชนตามท่ีตนเองอาศยั
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อยู ่เพราะอาศยัปัจจยัส่ีจากชุมชนตลอด พระสงฆจึ์งตอ้งทาํหน้าท่ีให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมวินัย

และสภาพแวดลอ้มของชุมชน จึงเห็นไดว้่าสงัคมชาวอีสานอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข   สามคัคี  จน

นบัถือเป็นแบบอยา่ง ถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลงัเป็นท่ียอมรับของชุมชน   สงัคมอ่ืน ๆ   ต่อไป 

อารียา  ลิ ้มสุวฒัน ์(2526: 26) กล่าวถึงพระสงฆว์่า “พระสงฆย์งัทาํหน้าท่ีอีกหน้าท่ีหน่ึง

ของสงัคม คือพระสงฆเ์ป็นผูรั้กษาวฒันธรรมโดยมีวดัเป็นท่ีเก็บศิลปวตัถุและของมีค่าอ่ืน ๆ อนัแสดงถึง

ศิลปวฒันธรรมของไทย ซ่ึงชาวบ้านได้แสดงออกถึงศรัทธาเล่ือมใสในคุณค่าของศาสนา ด้วยการ

สร้างสรรคส่ิ์งก่อสร้างต่าง ๆ ไวท่ี้วดั และพยายามสร้างให้สวยงามท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เช่น โบสถ ์วิหาร 

เจดีย ์พระพุทธรูป ตูค้มัภีร์ ธรรมาสน์ ภาพแกะสลกัตามประตู หนา้ต่าง ตลอดจนภาพเขียนอนัวิจิตรงดงาม

ตามฝาผนงัโบสถ ์วิหาร” 

อีกประการหน่ึง (เสาวลกัษณ์  ขาํนิล, 2519: 180-183) ยงักล่าวอีกว่า “หลกัธรรมของ

พระพุทธศาสนาเป็นหลกัสาํคญัในการวฒันธรรมไทย เหตุการณ์สาํคญั ๆ ในชีวิตประจาํวนัเกือบ

ทั้งหมดของคนไทยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศิลปะและวรรณคดี

ของชาติส่วนใหญ่ เกิดข้ึนดว้ยอาศยัวดัเป็นแรงบนัดาลในการสร้างสรรค์ วดัเป็นสถานท่ีรักษา

ผลงานทางศิลปะของชาติ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสัญลกัษณ์ เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวความรักในความเป็นชาติ

ไทยท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง และเหตุการณ์ประจาํวนัและความเช่ือทางไสยศาสตร์ บทบาทพระสงฆใ์น

เหตุการณ์ประจาํวนัของชาวบา้นมีอยู่มาก เช่น ก่อนการเดินทาง การแต่งงาน การรักษาไข้ การ

สงเคราะห์ การนําโชคมาสู่ความสําเร็จในชีวิตการทาํงานส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้เป็นบทบาทของ

พระสงฆเ์ป็นผูถ่้ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นซ่ึงถือได้ว่าเป็นการรักษาวฒันธรรม

ใหก้บัชุมชน” 

2.4.2.5  การพฒันาดา้นสาธารณสุข 

อารียา  ลิ ้มสุวฒัน ์(2526: 16) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาชุมชน 

ตามโครงการพระธรรมฑูต และโครงการพระธรรมจาริกว่า “ในการปฏิบติัหน้าท่ีผูน้าํชาวบา้นใน

การพฒันาทอ้งถิ่นได้อย่างดียิ ่ง การบาํเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้านชนบทเป็นผูน้ ําในการวางแผน

อบรมฝึกหดัพระท่ีเป็นผูน้าํในชนบทในวิชาเทคนิคต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาชุมชน ให้รู้จกัวิธีการ

ทาํตุ่มนํ้ า วางถงัซีเมนต์ท่ีใช้กบับ่อ การใชส้้วมซึม ความรู้ในด้านสุขวิทยาสมยัใหม่  โภชนาการ  

ความสะอาดอนามยั  และการรักษาโรค ส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นหน้าท่ีพระสงฆต์ามโครงการพระธรรม

จาริกตอ้งนาํไปพฒันาใหค้วามรู้แก่ชาวเขา หรือชนบท”  

อน่ึง  ประสพสุข  พนัธุประยรู (2535: 137-138) แสดงความเห็นไวว้่า “พระสงฆน์ั้น

ช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบา้นในเร่ืองต่าง ๆ  มาแต่ไหนแต่ไร  รวมทั้งเร่ืองเจ็บไขไ้ดป่้วยเพราะวดั

เคยเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นโรงเรียน  เป็นโรงพยาบาล เป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรม 
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ขณะน้ีทัว่โลกกาํลงัพดูถึงการสาธารณสุขเบ้ืองตน้หรือการสาธารณสุขมลูฐานว่าเป็นของดีและเป็น

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับสังคมทุกสังคม การสาธารณสุขมูลฐานย ํ้ าท่ีการพฒันาการช่วยตวัเองของบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน บา้นกบัวดัตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัอยู่แลว้ พระสงฆแ์ละวดัจึงเป็นขุมกาํลงั

และองคก์รท่ีจะช่วยพฒันาประเทศตามแบบไทย ๆ และแบบท่ียืนบนขาของตนเองได ้ชาวบา้นมี

ความยากจนเหลือเกิน แมแ้ต่ยาสามญัประจาํบ้านก็ไม่ค่อยจะมีไปซ้ือในเม่ือขาดยาท่ีสําคัญการ

สาธารณสุขมูลฐานก็เป็นไปไม่ได ้ไม่มีทางท่ีใครจะเอายาไปแจกท่ีหมู่บา้นได้ทัว่ถึง รัฐบาลก็ทาํ

ไม่ได ้องคก์ารอะไรก็เป็นไปไม่ได ้แต่พระสงฆท์าํได ้ท่านไดติ้ดกณัฑ์เทศน์มาบา้ง คนทาํบุญบา้ง 

มากบัการทอดกฐิน ทอดผา้ป่าบา้ง หรืองานต่าง ๆ   เหล่าน้ีเพียงพอท่ีจะจดัตูย้าประจาํวดัสาํหรับ

หมู่บา้น    ดงันั้นบทบาทของพระสงฆเ์ก่ียวกบัการสาธารณสุขมลูฐาน” อาจสรุปได ้ ดงัน้ี  

1)  เรียนรู้เร่ืองการรักษาเพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบา้น 

2)  จดัตั้งตูย้าสามญัประจาํบา้น 

3)  ปลกูสมุนไพรในบริเวณวดั รวบรวมความรู้การรักษาแบบพ้ืนบา้น 

4)  แนะนาํหรือจดัหานํ้ าสะอาดสาํหรับหมู่บา้น จะป้องกนัโรคไปไดม้าก

และแนะนาํเร่ืองการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพอยา่งอ่ืน ๆ 

5)  จดัอบรมแก่พระและชาวบา้นใหมี้ความรู้ในการสาธารณสุขเบ้ืองตน้ 

โดยเชิญวิทยากรจากสถานีอนามยั อาํเภอ จงัหวดั 

6)  สนใจเร่ืองการอาชีพของประชาชน เพราะถา้ประชาชนไม่มีปัจจยั 4 

เพียงพอแลว้ ก็ไม่สามารถจะมีสุขภาพอนามยัท่ีดีได ้

ส่วนพิสิฎฐ์  บุญไชย  และทรงคุณ   จันทจร  (2540: 137-138) ได้วิจัยพบว่า 

“ประชาชนชาวอีสานส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากจนและมีปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั เช่น 

ความรู้ในเร่ืองยา ขอ้จาํกดักฎหมายบา้นเมืองในการอนุญาตให้ใชย้าหรือประกอบกิจกรรมในการ

รักษาจึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรค อยา่งไรก็ตามไดมี้ความพยายามของพระสงฆใ์นการดูแลสุขภาพอนามยั

ของประชาชน” พอสรุปได ้  คือ 

1)  การใช้ยาแผนโบราณรักษาโรคทั ่วไป ได้แก่  การใช้ยาสมุนไพร

ช่วยเหลือประชาชนในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น พระครูพิทักษ์ชินวงศ ์วดักลางนางรอง จงัหวดั

บุรีรัมย ์

2)  การรักษาผูท่ี้ติดยาเสพติด เยาวชนในภาคอีสานท่ีผา่นมาติดยาเสพติดกนั

มาก พระสงฆไ์ดเ้ขา้ไปแกไ้ขฟ้ืนฟโูดยใชย้าและหลกัธรรมะในการรักษาผูติ้ดยาเสพติด เช่น พระครู

สิริรัตน์โชติ วดัเก่านาหลกั จงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดจ้ดักิจกรรมรักษาผูติ้ดยาเสพติด เช่น เหลา้ บุหร่ี 
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ส่ิ งเสพย์ติดอ่ืน  ๆ โดยใช้สมุนไพรและหลักธรรมะรักษาผูป่้วยแล้วประมาณ  200-300 คน 

ต่อปี 

3)  การรักษาโรคทางจิต รักษาโรคจิต นับว่าเป็นโรคท่ีสาํคญัท่ียากแก่การ

รักษาและเป็นภาระของญาติท่ีตอ้งรับผดิชอบผูป่้วย พระสงฆไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทในเร่ืองดงักล่าวโดย

ใช้หลกัเมตตาธรรม สร้างขวญัและกาํลงัใจให้ประชาชนเช่ือมัน่ และศรัทธา เพ่ือขับส่ิงเลวร้าย

ออกมาจากร่างกาย ความศรัทธาจึงมีผลต่อการรักษาโรคทางจิตของประชาชนเป็นอยา่งมาก เช่น ใน

กรณีพระครูญาณกิตติคุณ วดัดงยวด จงัหวดัอุดรธานี ท่ีอาศยัความศกัด์ิสิทธ์ิของธรรมะรักษาโรค

ทางจิตใหก้บัประชาชนอยา่งไดผ้ล 

2.4.2.6  การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ศนูยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ไดส้มัมนา เร่ืองบทบาทของพระสงฆใ์นการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมว้่า ความสมัพนัธข์องพระกบัป่ามีมานานเพราะพระอาศยัเป็นท่ีฝึกปฏิบติั ป่าไดก้าร

คุม้ครองเพราะบารมีและวตัรปฏิบติัของตามพระธรรมวินัย เป็นตวัอย่างสั ่งสอนประชาชนให้เห็น

คุณค่าและความสาํคญัของป่าต่อมนุษย ์การพ่ึงพากนัของพระสงฆก์บัป่า พบทัว่ไปในสังคมชาว

พุทธท่ีใดมกัมีวดัทีป่าหรือสร้างป่าข้ึนมาในวดัและรอบ ๆ วดัป่าใดท่ีสงบเงียบเหมาะสมกบัการฝึก

ตนก็จะมีพระธุดงคไ์ปฝึกปฏิบติัขดัเกลาตนเองในป่าชาวบา้นก็ช่วยทาํบุญดูแลเล้ียงพระ พระก็ให้

ธรรมะสัง่สอนญาติโยม พระป่า  ชุมชน  จึงมีความสมัพนัธแ์ละมีส่วนร่วมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

จากการศึกษาเร่ืองพระกบัป่า เช่น วดัป่าสุคะโต จงัหวดัชยัภูมิ ทาํงานเผยแพร่ความรู้

ดา้นอนุรักษป่์าใหก้บัชุมชน วดัป่าหนองพง จงัหวดัอุบลราชธานี อยูก่บัป่าและจดัการป่าใหส้มบูรณ์

และเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สวนโมกขวนารามจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการอยู่ในป่าอย่าง

เรียบง่ายกลมกลืนกบัธรรมชาติ วดัอรัญญาวาส จงัหวดัน่าน  ปลูกจิตสาํนึกร่วมในการอนุรักษ์ป่า

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประชาชน และองคก์รทุกระดบัอย่างเช่ือมโยงบนรากฐาน

ของความร่วมมือ 

ดงันั้นผลจากกรณีศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กบัป่าต่าง ๆ สามารถสรุปบทบาท

สาํคญัของพระสงฆไ์ด ้  4   ดา้น คือ  

1)  ดา้นการอนุรักษ ์ช่วยนาํชุมชนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

สร้างป่าชุมชน รักษาป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2)  ดา้นชุมชน เป็นตวัอยา่งของการอยูแ่บบเรียบง่าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั

รู้คุณค่า 
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3)  ด้านวัฒนธรรมช่วยรักษาและสืบสานภู มิ ปัญญาท้องถิ่นในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืโดยเฉพาะทรัพยากรพนัธุพื์ช 

4)  ดา้นจิตวิญญาณ เป็นผูน้าํและสั ่งสอนศีลธรรมและจริยธรรมแก่ชุมชน

ศนูยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541: 34-35) 

พิสิฏฐ์  บุญไชย และทรงคุณ  จันทจร (2540: 139-140) ทาํการวิจยัศาสนาพุทธ: 

สถานภาพบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมอีสาน พบว่า พระสงฆมี์บทบาทอย่างมากในการ

ฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1)  จดับริเวณวดัใหร่้มร่ืนเยอืกเยน็ สงบให้วดัเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน โดย

สร้างบรรยากาศใหป้ระชาชนเห็นว่า  บรรยากาศในวดัให้ความร่มเยน็ต่างจากสังคมนอกวดัท่ีมีแต่

ความร้อน ผูท่ี้เขา้มาพบเห็นในวดัจึงพบความสงบ ความร่มเยน็ การดึงคนเขา้วดัในเบ้ืองตน้ลกัษณะ

การจดับริเวณดงักล่าวมีการจดัหลายลกัษณะ เช่น การจดัสวนป่า การดดัแปลงตกแต่งบริเวณวดั การ

ปลูกตน้ไม  ้การจดัป้ายแสดงคาํสอนต่าง ๆ เพ่ือเตือนใจประชาชนท่ีเขา้ไปในบริเวณนั้ น ผลดีอีก

ประการหน่ึงก็คือ การท่ีพ้ืนท่ีวดัสามารถครอบคลุมบริเวณป่าไดม้ากเพียงใดก็เป็นการอนุรักษป่์าได้

มากเพียงนั้นเพราะประชาชนไม่กลา้ไปตดัตน้ไม่ทาํลายป่าในเขตวดัลกัษณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของวดั 

2)  การจดัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยความร่วมมือของวดั ทางราชการและ

ประชาชน การพฒันาชุมชนโดยการตดัถนน ทาํร้ัวบา้นให้เป็นระเบียบหรือลอกคลอง ปลูกต้นไม ้

เช่น กรณีของพระครูโสภณธรรมากร แห่งวดัศรีทองนพคุณ อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด พระครู

พิทกัษชิ์นวงศ ์วดักลางนางรอง อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พระครูพิพิธประชานาถ วดัสามคัคี 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 

3)  การจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมของวดัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการอบรมเยาวชนมกัจะสอดแทรกความรู้ และจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเขา้

ไวด้ว้ยเสมอ เช่น ในกรณีพระอาจารยพ์งศกร กลฺยาณธมฺโม แห่งวดับา้นไพบูลย ์อาํเภอประโคนชยั 

จงัหวดับุรีรัมย ์และพระสงฆรู์ปอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน 

กล่าวโดยสรุปการอนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มนบัเป็นกิจของสงฆ ์

ท่ีพึงประพฤติปฏิบติั เพราะในการเผยแผศ่าสนาให้คนเขา้ถึงธรรมะ นอกจากการเทศน์สั ่งสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพแลว้ บรรยากาศภายในวดันบัว่าเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ ท่ีจะเป็นเคร่ืองดึงคนให้หันเขา้หาวดั 

ดงันั้นพระสงฆจึ์งตอ้งประพฤติปฏิบติัเป็นตวัอย่างท่ีดี ตลอดจนเป็นผูน้าํในการอนุรักษ์ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน เป็นผลใหส้ภาพแวดลอ้มของชุมชนดีข้ึน 
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2.5  ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

 

 เพ่ือเป็นกรอบในการอธิบายภาวะผูน้ ําของพระสงฆ์ในการบริหารการพฒันาชุมชน : 

กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด จึงนาํ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํต่าง ๆ ซ่ึงไดมี้นักวิชาการจากหลายสาขาวิชาทาํการศึกษาทดลองและมี

วิวฒันาการกนัมาเร่ือยๆก็เพ่ือแสวงหาปัจจยัท่ีจะทาํให้บุคคลแต่ละคนเป็นผูน้าํท่ีดีและประสบกบั

ความสําเร็จ ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงได้รวบรวมแนวความคิดทฤษฎีต่าง  ๆ เก่ียวกับเร่ืองน้ี จากท่านผูรู้้

ทั้งหลาย ทั้งในและต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

2.5.1  ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้นําภายในประเทศ 

ทศันะทฤษฎีภาวะผูน้าํนั้นมีมากมาย ผูว้ิจยัมุ่งจะเสนอทฤษฎีภาวะผูน้าํภายในประเทศ ตาม

ทฤษฎีของท่านผูรู้้  ดงัน้ี    

สุวิน  สุขสมกิจ (2523: 117) ใหแ้นวคิด เก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผูน้าํว่า  

 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํนั้นมีมากมาย บางทฤษฎีก็ลา้สมยั  บางทฤษฎี

ก็ใชอ้า้งอิงกนัอยูใ่นปัจจุบนั บางทฤษฎีก็เกิดข้ึนจากการวิจยัพฤติกรรมของมนุษย์

ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีคุณลกัษณะส่วนตวั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับว่ามีความสาํคญั

ต่อผูน้ ํา แต่ทฤษฎีก็มีข้อบกพร่องจึงทําให้เกิดทฤษฎีสถานการณ์  โดยเช่ือว่า

สถานการณ์หน่ึง ๆ  มีส่วนส่งเสริมใหบุ้คคล  ตั้งตนเป็นผูน้าํได ้  

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาผูน้าํกบัความตอ้งการของผูต้ามพฤติกรรมและ

การจูงใจต่าง ๆ ของบุคคลในหน่วยงานตลอดจนการสร้างตวัแบบผูข้องนักทฤษฎี 

นวองคก์ร สมยัเพ่ือการศึกษาแบบต่าง ๆ ของผูน้าํซ่ึงไดก้ล่าวถึง โดยสังเขปต่อไป 

แมว้่าการศึกษาเร่ืองผูน้าํยงัไม่สมบูรณ์ก็ตาม  แต่ก็เป็นท่ียอมรับว่าทุกทฤษฎีมี

ความสมัพนัธ์กนั   เพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบจึงเสนอความคิดของนัก

ทฤษฎีภาวะผูน้าํบางท่าน ดงัน้ี 

 

ทองใบ  สุดชาดา (ม.ป.ท. อา้งถึงใน วาสนา  สุขประเสริฐ, 2547: 29) ไดใ้ห้แนวคิด ทฤษฎี

ภาวะผูน้าํ เก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้าํมี 2  มิติ คือ ดา้นกิจสมัพนัธ ์และดา้นมิตรสมัพนัธ ์ โดยไดอ้ธิบาย 

ดงัน้ี 
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1)  ดา้นกิจสมัพนัธ ์ หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นผูน้าํกบัสมาชิกของกลุ่ม 

และเนน้ดาํเนินงานใหเ้ป็นระเบียบ ช่องทางการติดต่อสมัพนัธ ์ใหเ้ป็นไปตามสายงาน 

2)  ดา้นมิตรสมัพนัธ ์ หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นผูน้าํกบัสมาชิก 

ของกลุ่ม  ในลกัษณะการเป็นมิตร  เคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั 

Bass (1990 อา้งถึงใน พิมใจ  โอภานุรักษธรรม, 2542: 21) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัผูน้าํและ

สรุปไดว้่ามี 2ประเภทดงัน้ี 

1)  พฤติกรรมท่ีมุ่งงานเป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งใหค้วามสนใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไดดี้ 

2)  พฤติกรรมท่ีให้ความสนใจแก่ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาเป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการสร้าง

ความร่วมมือและทาํงานกนัเป็นทีม 

 

2.5.2  ทฤษฎีภาวะผู้นําต่างประเทศ 

แนวคิดทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีของนกัวิชาการจากต่างประเทศซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองน้ีไว ้

มากมายซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํรวบรวมและเสนอไวเ้พ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

Bass (1990 อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 21) ไดแ้บ่งกลุ่มทฤษฎีไว ้10 กลุ่ม 

ตามแนวคิด จากนกัวิชาการหลายท่าน ดงัต่อไปน้ี คือ 

1)  กลุ่มทฤษฎีผูย้ิง่ใหญ่ 

นกัทฤษฎีกลุ่มน้ีเช่ือว่า  “ผูน้าํจะตอ้งมีลกัษณะพิเศษบางประการท่ีผูต้ามไม่มี หรือ

ผูน้าํและผูต้ามต่างมีลกัษณะพิเศษบางประการดว้ยกนั ผูน้าํก็จะมีลกัษณะเช่นนั้นเหนือกว่า หรือ

มากกว่าผูต้ามลกัษณะพิเศษน้ีจะรวมถึงพลงัทางกายพลงัสมองและพลงัศีลธรรมท่ีสืบเน่ืองมาจาก

พนัธุกรรม หรือการแต่งงาน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในแต่ละยุคแต่ละสมยั เช่น เลนิน เซอร์ซิล ์  

ฮิตเลอร์  และมุสโสลินี เป็นตน้”  

ทฤษฎีน้ีก็มีส่วนท่ีในการเป็นผูน้าํได ้แต่ตอ้งเลือกตามความเหมาะสม แก่กาลสมยั ท่ี

ผูน้าํจะนาํไปปรับใช ้ในแต่ละทฤษฎี  

2)  กลุ่มทฤษฎีคุณลกัษณะ  

Jenkins and others (1994 อา้งถึงใน พิมใจ  โอภานุรักษธรรม, 2542: 21) นกัทฤษฎี

กลุ่มน้ี ทาํการศึกษาถึงคุณลกัษณะของผูน้าํ ไดเ้สนอแนวคิดว่า 

ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํจะสามารถอธิบายหรือช้ีให้เห็น โดยดูจากบุคลิกลกัษณะ

ทางกายภาพ   และบุคลิกลกัษณะทางจิตภาพ  หรืออาจจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า  เป็นคุณลกัษณะของ

ผูน้าํนัน่เอง ปัญหาของทฤษฎีน้ี คือนกัทฤษฎีใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกนัไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ

ผูน้าํ  โดยต่างก็คน้พบคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีแตกต่างกนัออกไปคนละอยา่งสองอยา่ง  และบางคร้ังก็
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มีความเห็นขดัแยง้กนั เช่น  ผูน้าํควรเป็นผูท่ี้เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ยิ ้มแยม้แจ่มใสอยู่เสมอ กระทาํตน

ตามเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มท่ีเขาเป็นผูน้าํสามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มรู้จกัการควบคุมอารมณ์

ตนเอง  มีความเฉลียวฉลาด  และมีความสนใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นตน้ 

ผูว้ิจยัเห็นว่าทฤษฎีเหล่าน้ี แมจ้ะมีการขดัแยง้กนับา้ง แต่ก็สามารถนาํไปใชใ้นการ

ปกครอง แต่ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ไม่ใชผู้น้าํจะบงัคบัหรือยดึรูปแบบอยา่งเดียวเสมอไป 

ตอ้งมีทศันะท่ีดีต่อผูอ่ื้นดว้ย 

3)  กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดลอ้ม 

Spencer and others (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 21) เป็นนัก

ทฤษฎีน้ี ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีสถานส่ิงแวดลอ้มว่า “การท่ีบุคคลคนหน่ึงจะกา้วข้ึนมาเป็น

ผูน้าํนั้นข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีและความชาํนาญของเขาในขณะนั้นว่า สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาใดปัญหา

หน่ึง ในยามวิกฤติไดเ้ช่นสงคราม ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าภาวะผูน้าํ สืบเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ตวัอยา่งผูน้าํในทางทฤษฎีน้ี คือ มหาตมะ คานธี และมาร์ติล คูล

เธอร์คิง”  

4)  กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์    

Barnard (1970 อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 23) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของ  

Westburgh และคณะ ท่ีไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎี เร่ืองผลกระทบระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์ 

ทฤษฎีน้ีเป็นการนาํเอาทฤษฎีผูย้ิง่ใหญ่ผนวกกนัทฤษฎีสภาพแวดลอ้มทฤษฎีน้ีเช่ือว่า  ลกัษณะของ

ผูน้ ําสืบเนืองมาจากผูน้ ําเองประการหน่ึง ลักษณะของกลุ่มผูน้ ําอย่างหน่ึง และลกัษณะของ

สถานการณ์ท่ีมีอยูร่อบ ๆ ตวัผูน้าํและผูต้ามอีกประการหน่ึง  ปัจจยัสาํคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีนักทฤษฎี

กลุ่มน้ีใหค้วามสนใจเป็นพิเศษคือ สภาพปฏิกิริยาโตต้อบ การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม

ของผูน้าํและผูต้าม  

5)  กลุ่มทฤษฎีจิตวเิคราะห์ 

Huitt and Hummel (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 23) เป็นนัก

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ มีความเช่ือว่ามนุษยส์ามารถพฒันาไดโ้ดยกล่าวว่า“ตอ้งใชห้ลกัการวิเคราะห์ ก็

จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของภาวะผูน้าํไดเ้ช่นเดียวกนักบัการศึกษาภาวะผูน้าํในความเช่ือดา้น 

ต่าง ๆ จิตวิเคราะห์เขา้ใจถึง ID คือ สญัชาติญาณโดยกาํเนิดของมนุษย ์Ego การไดรั้บภายหลงัจาก

การเล้ียงดู การฝึกฝนเรียนรู้และ Super ego เป็นมโนธรรมให้ผูน้ั้น ใชว้ิจารณญาณ ในส่ิงท่ีควร

ปฏิบติัจาก Ego ท่ีไดรั้บมา” 
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ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์น้ีเป็นอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีเช่ือว่าการเป็นผูน้าํจะตอ้งมีการพฒันา

จาก  สญัชาตญาณเดิม ๆ ของมนุษย ์ดว้ยมีการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นมโนธรรม หรือพฒันาใน 

ดา้นจิตใจดว้ยคุณธรรม ก็สามารถท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีดีได ้

6)  กลุ่มทฤษฎีปฎิสมัพนัธแ์ละความคาดหวงั   

Evans (1970 อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 24) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี

ปฏิสมัพนัธ์และความคาดหวงัของกลุ่มและผูน้าํว่า “สมาชิกคนใดคนหน่ึงในกลุ่มสามารถจะเป็น

ผูน้าํได ้ถา้หากว่าบุคคลนั้น เป็นผูริ้เร่ิมบทบาทนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์” องคป์ระกอบท่ี

เป็นสถานการณ์ของกลุ่ม 3 ประการ คือ 

(1)  อาํนาจตามตาํแหน่ง ผูน้าํบางกลุ่มจะมีอาํนาจตามตาํแหน่ง เช่นครูใหญ่

ประชุมครูในโรงเรียน แต่บางกลุ่มอาจไม่มีตาํแหน่ง เช่น การเล่นของเด็ก ๆ สาระขององค์ประกอบ

น้ี คือ ผูน้าํของกลุ่มมีอาํนาจตามตาํแหน่งมากหรือนอ้ยจะทาํใหส้ถานการณ์ของกลุ่มแตกต่างกนั 

(2)  ภารกิจของกลุ่ม ภารกิจคือการงานท่ีกลุ่มตอ้งการทาํให้สาํเร็จ งานอาจยาก

หรือง่ายต่างกนังานบางอยา่งตอ้งสนใจวิเคราะห์และใชข้อ้มลูจาํนวนมากประกอบในการตดัสินใจ 

ความ ยากง่ายของงานมีความสาํคญัต่อการปฎิสมัพนัธใ์นกลุ่ม 

(3)  ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูน้าํ และสมาชิกในกลุ่มความสัมพนัธ์ ระหว่าง

กลุ่มผูน้าํ  และสมาชิกในกลุ่ม มีความสาํคญัไม่น้อยไปกว่า   องค์ประกอบทั้งสองประการ ท่ีกล่าว

มาแลว้      ผูต้ามยอ่มมีความคาดหวงัจากผูน้าํ หากผูน้าํเป็นท่ียอมรับและมีความสามารถท่ีคาดหวงั 

การติดต่อสมัพนัธใ์นกลุ่มก็เป็นไปดว้ยดี โอกาสในการนาํกลุ่มไปสู่จุดหมายก็ง่ายข้ึน 

7)  ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิ์ยม 

Reddin and others (1960 อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 25) ไดใ้ห้

แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีมนุษยนิ์ยมและมีความเช่ือว่ามนุษยมี์ความรับผดิชอบ รักความอิสระ มีความ

ใฝ่ดีมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดในองค์การ ทฤษฎีน้ีให้ความสาํคัญต่อมนุษย  ์ดงันั้ น นัก

ทฤษฎีน้ีเห็นว่าผูน้าํจะตอ้งมีแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เนน้ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นหลกั มนุษยรั์กความเป็นอิสระ มีความตอ้งการ

และมีความหวงั ความตั้งใจและแรงจูงใจ  

(2)  มนุษยร่์วมกนัทาํงานเป็นกลุ่มหรือองคก์าร ธรรมชาติขององค์การ ย่อมจะมี

การ    ควบคุมใหเ้ป็นไปตามระบบ 

(3)  ภารกิจของผูน้าํคือ จดัและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหรือส่งเสริมบรรยากาศ

ขององคก์ารของตนและองคก์ารได ้เป้าหมายของภาวะผูน้าํในทฤษฎีน้ีคือ การปฏิบติัเพ่ือให้ไดม้า

ซ่ึงผลงานและนํ้ าใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
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นอกจากน้ียงัไดพ้บนกัทฤษฎีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเช่ือว่าการให้ส่ิงแลกเปล่ียน ก็สามารถท่ี

จะเป็นผูน้าํได ้นั้นก็คือ  กลุ่มทฤษฎีการแลกเปล่ียน 

8)  กลุ่มทฤษฎีการแลกเปล่ียน  

McGregor and others (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 25) เป็น

เจา้ของทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่า การท่ีผูต้ามนิยมหรือยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามในตวัผูน้าํนั้น เพราะทั้ง 2 

ฝ่าย มีสญัญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

9)  กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  

Davis and Luthans (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 26) ไดศึ้กษา

ถึงพฤติกรรมนิยม ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีน้ี ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูน้าํเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้กนั

ได้ คนท่ีได้รับการฝึกฝนให้มีพฤติกรรมของความเป็นผูน้ ําท่ีเหมาะสมสามารถเป็นผูน้ ําท่ีมี

ประสิทธิภาพไดก้ลุ่มทฤษฎีน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร ไดแ้ก่ การมอบหมายงาน การจูงใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และมีอีกทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการรับรู้และการใชปั้ญญาวิเคราะห์ สามารถเป็นผูน้าํได ้

10)  กลุ่มทฤษฎีการรับรู้และปัญญา  

Pfeffer and others (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 2542: 26-30) เป็น

เจา้ของเก่ียวกบั ทฤษฎีน้ี มีความเช่ือว่า กระบวนการรับรู้ของผูน้าํ เช่น ในการหย ัง่รู้หรือมีการมอง

การณ์ไกล มีความรู้ความเขา้ใจในทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน รู้และเขา้ใจการวิเคราะห์ระบบ

ซ่ึงกรอบแนวคิดตามทฤษฎีน้ีแบ่งภาวะผูน้าํเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

(1)  ภาวะผูน้าํเหนือรูปแบบ คือ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งยกระดบัความตอ้งการของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มองขา้มผลประโยชน์ส่วนตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้าํทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ผูน้ ําพยายามท่ีจะยกระดับความน่าจะเป็นของผลงานให้สูงข้ึนโดยการ

ยกระดบัความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะเป็นผูเ้ปล่ียนวฒันธรรมเชิงองค์กรเพ่ือยกระดบั

ผลงานปัจจุบนัไปสู่อนาคตใหสู้งข้ึน โดยใชแ้รงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดเ้หนือความ

คาดหมาย ผูน้าํประเภทน้ีแบ่งออกได ้3 แบบ ดงัน้ี 

(1.1)  ผูน้ ําแบบอาํนาจบารมี คือผูน้ ําท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงเป็นผู ้

กาํหนดขั้นตอนในการทาํงานเอง มีความพยายามในการทาํงานมีความสามารถท่ีจะปฏิรูปการ

ทาํงานไดต้ลอดเวลามีจิตวิทยาสูงมีพลงัในการจูงใจผูต้ามในการรวมตวัเพ่ือปฎิบติังานท่ีผูน้าํไดว้าง

เอาไวผู้ท่ี้จะเป็นผูน้าํประเภทน้ีไดต้อ้งเป็นผูท่ี้ผูต้ามมีความศรัทธานบัถือมาก 

(1.2)  ผูน้ ําแบบคาํนึงถึงเอกัตบุคคล คือ ผูน้ ําให้ความสําคัญของความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ถึงแมผู้น้ ําจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายเอง แต่จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของแต่ละบุคคลได้ โดยการใช้ส่ือ  2 ทาง  คือ  การสั ่ งการและการนําเสนอของ
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ผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูน้ ําจะปฏิบัติ ต่อ ผูใ้ต้บังคับบัญชาแตกต่างไปตามความรู้ ความสามารถ 

บุคลิกภาพ ความสนใจ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(1.3)  ผูน้าํแบบกระตุน้เชิงปัญญา ผูน้าํแบบน้ีจะมีประสิทธิภาพ เชิงปัญญา

สูง ผูน้าํจะไม่ใชอ้ารมณ์ในการบริหารงาน แต่ใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณา ในการไตร่ตรอง

ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา เป็นผูก้าํหนดแนวทางในการแกไ้ข แต่จะตอ้งให้ผูต้ามมีส่วนร่วม

ในการแกไ้ขปัญหา ถา้ผูต้ามยงัมองไม่เห็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา จะใชก้ารกระตุน้เชิงปัญญา

โดยการใชค้าํพดู โดยการใชกุ้ศโลบาย อุปมา อุปมยั แลว้ผูต้ามจะเกิดความเขา้ใจ เห็นแนวทางแกไ้ข

ปัญหา เห็นบทบาทของตนมากข้ึน และยอ่มรับการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์รได ้

(2)  ภาวะผูน้าํประเภทปฏิสมัพนัธ ์คือ ผูน้าํเป็นผูก้าํหนดบทบาทของผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาอยา่งชดัเจน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเช่ือมัน่ว่า  ตนเองจะสามารถปฏิบติังานท่ีผูน้าํกาํหนดให้ ผูน้าํ

ทราบว่า  ผูต้ามมีความตอ้งการอยา่งไร ผูน้าํจะบงช้ีผูต้ามจะบรรลุเป้าหมายความตอ้งการไดต่้อเม่ือ

ปฏิบัติตามบทบาทท่ีผูน้ ํากาํหนดไว  ้ผูน้าํคาํนึงถึงการตอบสนองผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ผูน้ ําให้ผูต้าม

มองเห็นคุณค่าของงาน ทาํใหผู้ต้ามเกิดแรงจูงใจท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ผูน้าํประเภทน้ีได้

แบ่งออกเป็น  2  แบบ ดงัน้ี 

(2.1)  ผูน้าํแบบวางรูปแบบใหป้ฏิบติัและใหร้างวลั คือ ผูน้าํจะเป็นผูก้าํหนด

กระบวนการและ ผลงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างชดัเจน มีการส่ือสารในทาํงานกนัตลอดเวลา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน บทบาทของผูน้าํ คือ สนับสนุน

กระตุน้ใหก้าํลงัใจ ผูต้ามใหป้ฏิบติังานตามกระบวนการท่ีกาํหนดไว ้

(2.2)  ผูน้าํแบบมีขอ้ยกเวน้หรือสนบัสนุนตามสถานการณ์คือผูน้าํจะใชก้าร

ใหร้างวลัเป็นส่ิงกระตุน้ ใหผู้ต้ามยอมรับบทบาทในการทาํงานและการปฏิบติัตามเพ่ือจะไดร้างวลั

ตามท่ีผูน้าํ สัญญา พร้อมกบัความภาคภูมิใจในผลงานนั้น จะเป็นผลงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็น

คุณค่าในผลงงานนั้น และจะทาํต่อไปแมจ้ะไม่มีรางวลัก็ตาม 

Henry (1962 อา้งถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, 2523: 117-118) เสนอแนวความคิดเก่ียวกบั

ผูน้าํ 3 ประการ ดงัน้ี 

1)  ความเป็นผูน้าํเป็นคุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายในแต่ละคน สมยัก่อนจึงเช่ือว่า ความ

เป็นผูน้าํเกิดจากพนัธุกรรม ส่ิงท่ีทาํใหเ้ป็นผูน้าํนั้นเป็นคุณสมบติัท่ีอยูใ่นตวัของทุกคน 

2)  ความเป็นผูน้าํข้ึนอยู่กบักลุ่ม เป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่ม  มากกว่า

บุคคลแต่ละคน จะนาํเอาลกัษณะบุคคลมาใช ้เพ่ือท่ีกลุ่มจะมีจุดประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนั ทั้งน้ีเพ่ือให้

ทุกฝ่ายได้รับผลตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นกลุ่ม ท่ีมีการรวมตัวกันอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ความเป็นผูน้าํในกลุ่มผูก้าํหนด ความตอ้งการของกลุ่มมากกว่าบุคลิกภาพของบุคคล

เพียงคนเดียว ถา้ไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีผูน้าํ แต่ถา้กลุ่มนั้นขาดผูน้าํก็ยากท่ีจะเจริญกา้วหนา้ได ้

3)  ลกัษณะการเป็นผูน้าํข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ สถานการณ์มีความสาํคญัต่อผูน้าํ

มาก สถานการณ์ท่ีกลุ่มกาํลงัเผชิญอยูน่ั้น ก่อใหเ้กิดผูน้าํได ้ความเป็นผูน้าํจึงข้ึนอยูก่บัประเพณีของ 

องคก์รนั้น ๆ 

และ Napier (ม.ป.ท. อา้งถึงใน สุวิน  สุขสมกิจ, 2523: 118-119) ได้ให้แนวคิด

เก่ียวกบัการเกิดภาวะผูน้าํ ไว ้4 ประการ 

1)  ความเป็นผูน้าํ ตามลกัษณะพนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ีติดตวัตามกาํเนิด 

2)  ความเป็นผูน้าํ เกิดจากตาํแหน่ง โดยมีลกัษณะการเป็นผูน้าํตามหนา้ท่ีการงาน

นั้น 

3)  ความเป็นผูน้าํ ท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ หากผูใ้ดมีคุณสมบติัตามสถานการณ์

นั้น พร้อมอยูแ่ลว้ก็จะกลายเป็นผูน้าํ 

4)  พฤติกรรมทาํให้เกิดผูน้าํวตัถุประสงค์ท่ีจะทาํให้เกิดผูน้าํแบบนั้น ข้ึนอยู่กบั

พฤติกรรมของกลุ่มนั้น ๆ 

นอกจากน้ี  Stogdill (1974 อา้งถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, 2523: 120-121) ไดใ้ห้แนวคิด

เก่ียวกบัทฤษฎีการเกิดภาวะผูน้าํ ไว ้6 ประการ ดงัน้ี  

1)  ทฤษฎีเหมือนทฤษฎีท่ีว่าดว้ยลกัษณะผูน้าํท่ีมีมาแต่เกิด 

2)  เช่ือว่าลกัษณะผูน้าํเกิดจากสภาพแวดลอ้ม เวลา สถานท่ี และโอกาส 

3)  มีความเช่ือว่าผูน้าํนั้นเกิดจากความสามารถเฉพาะตวัและเพ่ือนร่วมงาน  

4)  ทฤษฎีให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การกระทํา การ

ปฏิสมัพนัธ ์และเจตสิก โดยเช่ือว่าจะเป็นผูน้าํไดน้ั้น จะตอ้งมีความสามารถในการกระทาํ มีมนุษย์

สมัพนัธ ์ และมีการควบคุมทางจิตใจท่ีดี 

5)  เช่ือว่าผูน้าํนั้นตอ้งมีความเขา้ใจในธรรมชาติ ของมนุษยว์่ามีความตอ้งการ

อะไร หากเป็น   ผูน้าํท่ีมีความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น ก็จะกลายเป็นผูน้าํใน

กลุ่มได ้

6)  เช่ือว่าลกัษณะทางธรรมชาติของมนุษยจ์ะคิดอยูเ่สมอว่าการท่ีตนให้อะไรแก่

ผูใ้ด ยอ่มไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีคุม้ค่า ฉะนั้นผูท่ี้จะเป็นผูน้าํจะถูกผูต้ามคิดอยู่เสมอว่า ถา้ตนให้ความ

ร่วมมือกบั  ผูน้าํแลว้ผูน้าํยอ่มเป็นท่ียอมรับของกลุ่มดว้ย  

Hodge and Johnson (1970 อา้งถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, 2523: 121-122) ไดเ้สนอแนว

ทฤษฎี เก่ียวกบัภาวะผูน้าํและการประเมินผูน้าํไวด้งัน้ี 
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1)  ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จจะมีบุคลิกภาพท่ีเก้ือกูล 

ใหป้ระสบความสาํเร็จ 

2)  ทฤษฎีทางสถานการณ์บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูน้าํท่ีเหมาะสมใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ก็เพราะเกิดจากลกัษณะท่ีกลุ่มเขาเป็นผูน้าํ 

3)  ทฤษฎีการเป็นผูต้ามคือเคร่ืองบ่งช้ีของผูต้ามวิธีท่ีดีท่ีสุดของผูน้ ําคือการ

วิเคราะห์ผูต้าม 

4)  ทฤษฎีของผลรวมทฤษฎีน้ีเกิดจากการนาํเอาทฤษฎีต่าง ๆ มารวมกนัเพ่ือท่ีจะ

อธิบายการเป็นผูน้าํ  

นอกจากน้ี Katz and Kahn (1966 อา้งถึงใน สุวิน สุขสมกิจ, 2523: 122-123) ได้

ศึกษาและสร้างทฤษฎีแบบของผูน้าํไว ้3 ประการ คือ ผูน้าํระดบัสูง กลาง ตํ่า โดยวิเคราะห์ถึงความ

แตกต่างของผูน้าํ แต่ละระดบัจากผูน้าํ 2 ประเภทคือประชาชนและคุณลกัษณะชมชอบตวัแบบผูน้าํ 

การปฏิบติังานของกลุ่มจะมีประสิทธิผลนั้นส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบั ความนิยมชมชอบของสมาชิกใน

กลุ่มของผูน้าํและสภาพแวดลอ้ม 

ตวัแบบท่ียดึเอาส่ิงต่าง ๆ  เป็นศนูยก์ลาง  มีหลกัว่า ผูน้าํสามารถอาํนวยประสิทธิผล

ให้แก่องค์กรได้ดีจะตอ้งมีการเขา้ใจส่ิงต่างๆ ไดดี้และเหมาะสม ตวัแบบผูน้ํา ท่ีผูน้าํต้องเป็นผูท่ี้

สร้างบรรยากาศ ในการทาํงาน โดยปลกูฝังใหส้มาชิกรู้จกัพฒันาตนเอง 

อน่ึงยงัมีนกัวิชาการอยา่ง  Fiedler (1967 อา้งถึงใน วาสนา สุขประเสริฐ, 2547: 30)

ไดศึ้กษาถึงความนิยมของผูน้าํโดยไดส้ร้างแบบสอบถามเรียกว่า แบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัความ

พอใจ ท่ีมีต่อบุคคลร่วมงานนอ้ยท่ีสุด เพ่ือจาํแนกผูน้าํออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ   

1)  พฤติกรรมท่ีมุ่งงาน  หมายถึง  ผูท่ี้ปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด แต่แสดงออกไม่ดี 

2)  พฤติกรรมท่ีมุ่งมนุษยส์มัพนัธ ์ หมายถึง   ผูท่ี้พยายามสร้างความพอใจให้กบั

กลุ่ม และยกยอ่งเกียรติของกนัและกนั  เห็นใจ ปราศจากการขู่บงัคบั 

Blake and Mouton (2010 อา้งถึงใน วาสนา  สุขประเสริฐ, 2547: 32-34)ไดร่้วมกนั

พฒันาสไตลห์รือรูปแบบภาวะผูน้าํ ต่อจากมหาลยัวิทยามิชิแกน และ มหาวิทยาลยัโอไฮโอ  โดย

เห็นว่า สไตลผ์ูน้าํเกิดจากมิติ  2  อยา่ง คือ ใหค้วามสาํคญัแก่บุคลากร  และผลผลิตแลว้  ไดแ้บ่งมิติ

ออกเป็น 9  อย่างย่อยๆ  จากการนาํเอามิติทั้ ง 9 ประการมาพิจารณาประกอบ Robert  Blake และ 

Jame Mouton  แบ่งผูน้าํ ออกเป็น  5  สไตล ์ คือ 

1)  การบริหารงานแบบไร้ฝีมือ เป็นการบริหารท่ีเกิดจากจุดตดั สไตลผ์ูน้าํแบบน้ี 

ผูน้าํไม่ สนใจส่ิงใด ๆ ในองคก์ร 
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2)  การบริหารแบบลกูทุ่งผูน้าํมกัใหค้วามสาํคญัแก่องคก์รอยา่งเต็มท่ี ขณะเดียวกนั 

กบัผูน้าํก็ใหค้วามสนใจในกิจกรรมในการทาํงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

3)  การบริหารงานแบบเผด็จการ ผูน้าํจะให้ความสาํคญัแก่ผลผลิตอย่างมาก  ท่ี

ทาํใหผ้ลผลิตสูงสุดและการใชอ้าํนาจอยา่งดุษฎี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความหมายแต่อยา่งใด 

4)  การบริหารแบบสายกลาง ผูน้าํบริหารโดยยึดคนและงานเป็นหลกั เป็นการ

บริหารงานแบบประนีประนอม เพ่ือใหอ้งคก์รไดป้ระโยชน์สูงสุด 

5)  การบริหารงานแบบเป็นทีม ผูน้าํมุ่งให้ความสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม ทาํ

ใหเ้กิดผลผลิตท่ีสูงสุดเพ่ือสร้างความพอใจในบุคลากรอย่างเต็มท่ีทฤษฎีผูน้าํดงักล่าวเน้นการเป็น

ผูน้าํการบริหาร 

อีกอย่างหน่ึง Hersey and Blanchard (1982 อา้งถึงใน วาสนา สุขประเสริฐ, 2547: 

34) ยงัไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้าํตามความตอ้งการของผูต้ามไวว้่า “ผูน้าํจะตอ้งปรับตนเองให้

ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูต้าม แมว้่าทฤษฎีน้ีจะยงัไม่สามารถทดสอบความเท่ียงตรงในทาง

ทฤษฎีก็ตาม แต่ก็ไดรั้บการยอมรับสูงและถือเป็นทฤษฎีนาํสมยัทฤษฎีหน่ึง ท่ีให้ความสาํคญักบัผู ้

ตามแต่ประสิทธิผลข้ึนอยูก่บัผูน้าํ โดยจะตอ้งพิจารณาการสอดคลอ้งกบัระดบัความสอดคลอ้งกบัผู ้

ตาม”  

จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าแต่ละทฤษฎีท่ีมีความเช่ือ

และการนาํไปใชต่้างกนับางทฤษฎี ไดก้ล่าวถึง กาํเนิด แบบ ภาวะผูน้าํในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและ

มีแนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูน้าํ สรุปได ้2 ประเภทคือ 

1)  มุ่งงาน 

2)  มุ่งความสมัพนัธ ์

ทฤษฎีการเกิดภาวะผูน้าํ มี 6 ประการ  คือ  

1)  เกิดข้ึนโดยกาํเนิด  

2)  เกิดข้ึนตามสถานการณ์  

3)  เกิดข้ึนโดยผูน้ั้นมีความสมารถในตนเอง   

4)  เกิดข้ึนโดยมีองคป์ระกอบสามส่วน 

5)  เกิดข้ึนโดยเป็นผูรู้้ความตอ้งการของกลุ่ม  

6)  ดว้ยการใหส่ิ้งแลกเปล่ียน   

แบบของผูน้าํ 5 ประการ   คือ  

1)  แบบไร้ผมืีอ  

2)  แบบลกูทุ่ง  
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3)  แบบเผด็จการ  

4)  แบบสายกลาง  

5)  แบบเป็นทีม เป็นตน้ 

 

2.6  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 

ผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้ ําของพระสงฆ์ในการบริหารการพฒันา

ชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด

จึงรวบรวมและทบทวนเพ่ือเสนองานวิจยัไดต้ามลาํดบัต่อไปน้ี 

อคัรพล  วรรณสุทธะ (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้าํในการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองศึกษากรณีเปรียบเทียบบา้นศิลารักษ์กบับา้นถิ่นสาํราญอ.พิบูลมงั

สาหารจ.อุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่า 

การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองให้สาํเร็จส่วนหน่ึงเกิดจากผูน้าํ

ใชภ้าวะผูน้าํแบบประชาธิปไตยเขา้ไปมีบทบาทในการระดมปัจจยัความร่วมมือของสมาชิกปัจจยั

เ ก่ี ยวกับก าร เ งิน ปัจจัย ท่ี เ ก่ี ย วกับก าร มีป ฏิสัมพันธ์กับภ ายนอกและภายในมาใช้ใน

กระบวนการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านในขณะท่ีความล้มเหลวเกิดจากผู ้นําใช้ภาวะผู ้นําแบบ

อตัตาธิปไตยนอกจากน้ียงัพบว่าผูน้าํนั้ นยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเสียสละอย่างมากตลอดจนทาํงาน

อยา่งสุจริตโปร่งใสไม่คอรัปชัน่มีความยติุธรรมจึงจะสามารถสร้างศรัทธาจากชาวบา้นตลอดจนการ

ระดมการมีส่วนร่วมจากชาวบา้นมาใชใ้นกระบวนการพฒันา 

วรางคณา  วงศ์มหาชยั (2509) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองบทบาทผูน้าํในการพฒันาองค์กร

ประชาชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการพฒันาองค์กรประชาชนระหว่างชุมชนของมูลนิธิพฒันาอีสานมี

วตัถุประสงค์หลกัในการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรประชาชนโดยเลือกศึกษากับกลุ่ม

เกษตรกรรายย่อยอาํเภอสลกัไดเพราะเป็นองค์กรท่ีมีการพฒันาระหว่างชุมชนและได้รับการ

ประเมินว่าประสบความสาํเร็จพอสมควรโดยกระบวนการพฒันากลุ่มท่ีสาํคญัและน่าสนใจมี 3 

ขั้นตอนได้แก่การก่อตั้ งของกลุ่มการดาํเนินการและการพฒันาขยายการเติบโตของกลุ่มผล

การศึกษา พบว่า 

1)  บทบาทผูน้าํในขั้นการก่อตวัของกลุ่มบทบาทท่ีชดัเจนไดแ้ก่บทบาทผูใ้ห้การศึกษาใน

ลกัษณะการประชุมใหข้อ้มลูข่าวสารซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของการรวมกลุ่ม 

2)  บทบาทผูน้าํในขั้นการดาํเนินงานของกลุ่มบทบาทท่ีชดัเจนไดแ้ก่บทบาทผูบ้ริหารเป็นผู ้

วางระเบียบแบบแผนดาํเนินการและจดัสรรทรัพยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 
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3)  บทบาทผูน้าํในขั้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบทบาทท่ีชดัเจนไดแ้ก่บทบาทผูบ้ริหารเป็น

ผูว้างระเบียบกฎเกณฑแ์ละการดาํเนินการของกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์มีการพิจารณาเพิ ่ม

ทุนเพิ่มสมาชิกและเพิ่มกิจกรรม 

นนัทวิทย ์ นาคแสง (2541) ทาํการศึกษาบทบาทผูน้าํกบัการพฒันาชุมชน: ศึกษากรณีบา้น

หนองโกตาํบลหนองโกอาํเภอบรบือจงัหวดัมหาสารคามกลุ่มตวัอย่างเป็นผูรู้้ในหมู่บา้นผูน้าํท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณพบว่า 

ผูน้ ําส่วนใหญ่มีบทบาทในการพฒันาสหกรณ์หมู่บ้านมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆบทบาทท่ี

สาํคญัไดแ้ก่ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาแทบทุกคร้ังเสนอแนะแนวทางในการพฒันาช่วยแกไ้ข

ปัญหาเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสมและช่วยประชาสมัพนัธก์ารพฒันาใหช้าวบา้นไดท้ราบอยา่ง

สมํ่าเสมอเน่ืองจากผูน้าํตระหนกัว่าการพฒันาหมู่บา้นเป็นหน้าท่ีสาํคญัของผูน้าํทุกคนจึงให้ความ

เอาใจใส่จนไดรั้บการยอมรับภาวะผูน้าํจากชาวบา้นเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามผูน้าํต่างยอมรับกนัว่า

ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดของการพฒันาหมู่บา้นคือการไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอ 

พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ) (2554) ศึกษาเร่ืองบทบาทพระสงฆใ์นการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ (2554) และพบว่า 

บทบาทของพระสงฆมี์ความสาํคญัต่อการพฒันาชุมชนตั้ งแต่สมยัโบราณ เพ่ือจรรโลงไวซ่ึ้งพุทธ

ธรรมอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สุข ความสัมพันธ์ท่ีพระสงฆ์ กับชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

พระสงฆย์งัมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ เพ่ือเท่ียวจาริกออกแสดงสัจธรรมคาํ

สอนของพระศาสดาให้แก่ชาวโลกไดเ้รียนรู้ และรับรู้สู่การปฏิบติั พระสงฆมี์หน้าท่ีในการศึกษา 

การเผยแผ ่และการสงเคราะห์ อีกทั้งไดมี้หลายภาคส่วนเขา้มาร่วมดาํเนินการ ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนในชุมชนมากข้ึนผลการศึกษา พบว่าระดบั ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ

พระสงฆ ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นทั้ง 3 ดา้น พบว่า ดา้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

และ การดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พระสงฆมี์บทบาทสาํคญัต่อการ

พฒันาคุณภาพชีวิตของท่านด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการเป็น

พระสงฆ์นักพัฒนา และใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา

ประยกุตใ์ชใ้น การดาํเนินกิจการต่าง ๆ ของวดั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พระสงฆป์รับปรุง พฒันาวดั

โดยใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเสมอ และดา้นการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาค

ส่วนต่างๆเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ พระสงฆส์ามารถเป็นผูป้ระสาน

ระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใหเ้กิดความเขา้ ใจนาํไปสู่การพฒันาท่ีแทจ้ริงได ้ปัญหาและ

อุปสรรคของพระสงฆใ์นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามความคิดเห็น ของพระสงฆเ์อง 
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ได้แก่ การขาดความรู้และข้อมูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมของพระสงฆ ์ท่ีมีความสมถะน้อยลง และประชาชน เขา้วดั

น้อยลง ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ

พฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ประชาชนจากกระแสโลกาภิวติัและอิทธิพล ของส่ือยคุใหม่ 

ศิวพร  โปรยานนท ์(2554) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูน้าํและสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ี

ส่งผล ต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากร: กรณีศึกษา องค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอด

เยี่ยมปี 2552 พบว่า (1) องค์การธุรกิจไทยท่ีมีนวตักรรมยอดเยี่ยมปี 2552 มีพฤติกรรมของผูน้าํ

สภาพแวดลอ้มการทางานท่ีส่งเสริมความสร้างสรรคแ์ละความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรอยู่ท่ี

ระดับสูง (2) พฤติกรรมของผูน้าสภาพแวดล้อมการทางานและความสร้างสรรค์ในงานมี

ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคญัทางสถิติ (3) พฤติกรรมของผูน้าและสภาพแวดลอ้ม

การทางานมีอิทธิพลโดยตรงต่อความสร้างสรรคใ์นงานของบุคลากรและทั้งสองตวัแปรยงัมีอิทธิพล

ร่วมต่อความสร้างสรรค์ในงานของบุคลากรในกรณีท่ีพฤติกรรมผูน้าแบบเน้นงานร่วมกับ

สภาพแวดลอ้มการทางานดา้นจิตใจพฤติกรรมผูน้าแบบเน้นความสัมพนัธ์ร่วมกบัสภาพแวดลอ้ม

การทางานดา้นสังคมและพฤติกรรมผูน้าแบบเน้นการเปล่ียนแปลงร่วมกบัสภาพแวดลอ้มการทา

งานดา้นสงัคม 

สายใจ  เรือนใจหลกั (2554) ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูน้าํชุมชนกบัการจดัทาํแผนชุมชนของ

ผูน้าํชุมชน ตาํบลมะขามลม้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่าผูน้าํชุมชนของตาํบลมะขาม

ลม้มีภาวการณ์เป็นผูน้าํชุมชนทีดีมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการจดัทาํแผน

ชุมชนซ่ึงผูน้าํชุมชนของตาํบลมะขามลม้มีบทบาทของผูน้าํในการกระตุน้ช้ีนาํผลกัดนัให้บุคคลอ่ืน

หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทาํส่ิงต่าง ๆ ตามความต้องการโดยมี

ความสาํเร็จของกลุ่มหรือองคก์รเป็นเป้าหมายในขณะท่ีผูน้าํชุมชนเองมีบทบาทสาํคญัในการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมการจดัทาํแผนชุมชมร่วมกบัประชาชนซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชน

ตาํบลมะขามลม้นั้นหมายถึงการเขา้ร่วมรวมกลุ่มในการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงหรือการพฒันาโดย

มีบทบาทตามกระบวนการของการมีส่วนร่วมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกัโดย

ประสิทธิผลขององค์กรข้ึนอยู่กบัการรวมพลงัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรนั้ นในการปฏิบัติ

ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายวิธีการหน่ึงในการรวมพลงัความคิดสติปัญญาในการดาํเนินการหรือ

ปฏิบติัภารกิจต่างๆเป็นผลใหบุ้คคลนั้นมีความผกูพนัต่อกิจกรรมและองคก์รในท่ีสุด 

พระครูสงัฆรักษณ์รงคฤ์ทธ์ิ ฐานวโร (2554) ศึกษาเร่ืองศึกษาภาวะผูน้าํของพระราชธรรม

โสภณ (จาํปี จนฺทธมฺโม) เจา้คณะจงัหวดัร้อยเอด็ (2554) พบว่า พระราชธรรมโสภณ (จาํปี จนฺทธมฺ
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โม) มีภาวะผูน้าํท่ีสามารถพฒันาสังคมและองค์กรสงฆจ์งัหวดัร้อยเอ็ดไดดี้ กล่าวคือ ท่านมีภาวะ

ผูน้าํท่ีดี 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นวตัถุ - ท่านสงเคราะห์แก่วดัต่างๆ ในเขตปกครอง (2) ดา้นจิตใจ – 

ท่านปลกูฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน (3) ดา้นสงัคม – ท่านประชุมปรึกษาหารือกบั

คณะสงฆแ์ละส่งเสริมกิจกรรมฝ่ายคฤหสัถอ์ยูเ่สมอ ทาํใหศ้าสนกิจสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เป็นท่ีเคารพ

รักของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและก่อให้ศรัทธาปสาทะแก่พุทธศาสนิกชน ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเสริมภาวะ

ผูน้าํของท่าน คือ ท่านเป็นพระเถระท่ีมีภูมิรู้ภูมิธรรมและมีตาํแหน่งเป็นเจา้คณะจงัหวดัร้อยเอด็ ดว้ย

นัน่เอง 
 



บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
   

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้นําแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องมา

ประมวลผลและกาํหนดตวัแปร ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม ทั้งเชิงคุณภาพ ทั้งเชิงปริมาณ ในการศึกษา

ภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม 

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ และกาํหนดวิธีดาํเนินการวิจยั โดยผูศึ้กษาไดน้าํเสนอ

แยกเป็นหวัขอ้เรียงตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี  

3.1  แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 

3.2  นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยั 

3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.4  การเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลู 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

3.1  แนวคดิที่ใช้ในการศึกษาวจิยั 

 

แนวความคิดในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวความคิดทฤษฎี 3 มิติ ของ Reddin  ท่ี 

แบ่งรูปแบบภาวะผูน้าํตามพฤติกรรม และลกัษณะนิสัยของผูน้าํ ออกเป็น 4 แบบ อนัไดแ้ก่ ผูน้าํ

แบบเอาเกณฑ์ (Separated)  ผูน้าํแบบเอางาน (Dedicated)  ผูน้าํแบบสัมพนัธ์ (Related)  และผูน้ ํา

แบบประสาน (Integrated) เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ และการบริหารการ

พฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณใน 6 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง  

ดา้นวฒันธรรม ดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ  และดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากแนวความคิดดงักล่าว 

ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาสร้างเป็นแนวความคิดในการวิจยั  ดงัน้ี  
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ภาพที่ 3.1  แสดงแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

3.2  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั 

 

3.2.1  การพฒันาชุมชน หมายถึง  การกระทาํเพ่ือมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้คนท่ีอยู่ร่วมกนั มี

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้งในดา้นวตัถุและจิตใจอนัจะทาํใหก้ารดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนันั้นมี

ความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขแต่การท่ีบุคคลจะดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสุขจะตอ้งอาศยัปัจจยั

หลายอยา่งประกอบกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีดีพอสมควร กล่าวคือ มีท่ีอยูอ่าศยั 

มีอาหารเพียงพอแก่การเล้ียงชีพ มีเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มสมควรแก่สภาพและฐานะ เวลาเจ็บป่วยควร

จะไดรั้บการรักษาพยาบาล มีอาชีพมัน่คง มีรายไดเ้พียงพอแก่ค่าใชจ่้ายในการครองชีพ มีความรัก

ใคร่สมานสามคัคีกนัของสมาชิกในชุมชน  และปราศจากภยัคุกคามจากโจรผูร้้าย ฯลฯส่ิงเหล่าน้ีจะ

เกิดมีข้ึนไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขา้มาช่วยเพ่ือใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

 

3.2.2  ผู้นําชุมชน หมายถึง ผูท่ี้สามารถชกันาํใหค้นในชุมชนปฏิบติัตามโดยใหค้นในชุมชน

สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพฒันาชุมชนของตนเองและเพ่ือให้การดาํเนินงาน

ของชุมชนบรรลุเป้าหมายซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือผูน้าํชุมชนอย่างเป็นทางการหมายถึงผูท่ี้ได้รับ

การเลือกตั้ งจากประชาชนให้ทาํหน้าท่ีผูน้ ําชุมชนเช่นกาํนันผูใ้หญ่บ้านนายอาํเภอปลดัองค์การ

 
แนวทางการบริหารการพฒันาชุมชน 

- ดา้นสงัคม 
- ดา้นเศรษฐกิจ 
- ดา้นการเมือง 
- ดา้นวฒันธรรม 
- ดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
รูปแบบภาวะผู้นํา 

ของพระครูโพธิวรีคุณ  

- แบบเอาเกณฑ ์
- แบบเอางาน 
- แบบสมัพนัธ ์
- แบบประสาน 
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บริหารส่วนตาํบลเป็นตน้และผูน้าํชุมชนอยา่งไม่เป็นทางการหมายถึงผูน้าํท่ีไดรั้บการยกย่องนับถือ

จากชุมชนรวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือและพฒันาชุมชนเช่นผูน้ ํากลุ่ม 

ต่าง ๆ และเจา้อาวาสเป็นตน้ 

 

3.2.3  บทบาทของผู้นําชุมชน หมายถึง หนา้ท่ีหรือพฤติกรรมของผูน้าํในชุมชนท่ีสามารถ

ชกัจูงให้คนในชุมชนปฏิบัติตามโดยเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและให้คนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาชุมชนของตนทั้งน้ีใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวร่้วมกนัโดยเป็นผูริ้เร่ิมสร้างแรงจูงใจหรือชกัชวนให้คน

ในชุมชนร่วมคิดร่วมทาํกิจกรรมรวมทั้งทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัคนในชุมชนและภายนอกชุมชน 

 

3.2.4  ผู้นําแบบเอาเกณฑ์ คือ เป็นแบบของนกัอนุรักษนิ์ยม  ชอบของเก่า  ยดึตวัเองเป็นท่ีตั้ง  

จึงไม่เอาใคร  อดทน  เก็บตวั  เจา้ระเบียบ  จึงเป็นคนยึดถือและตอ้งทาํอะไรตามกฎเกณฑ์  มีความ

ระมดัระวงัในการทาํงานมากเน่ืองจากกลวัผดิ  ไม่อยากทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเพราะกลวัว่าถา้คนอ่ืนทาํ

ผดิตวัเองจะตอ้งผดิดว้ย  เพ่ือไม่ใหมี้ความผดิก็เลยไม่ทาํงานหรือทาํงานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะจาํเป็น

เท่านั้น  และยงัเป็นคนท่ีไม่เอาเพ่ือนเอาฝงู  หรือจดัว่าเป็นคนท่ี  ไม่เอาไหน  เพราะไม่เอาทั้ งงาน

และคน  นบัเป็น  ลกัษณะผูน้าํท่ีต ํ่าท่ีสุด 

 

3.2.5  ผู้นําแบบเอางาน คือ เป็นแบบของคนท่ีเอางานเอาการ  ยดึถืองานเป็นหลกัใหญ่ สนใจ 

มุ่งมัน่ในงานมาก  ขยนั  มัน่ใจ  กลา้ทาํ  มีความคิดริเร่ิม  ชอบกาํหนดงานให้ผูอ่ื้น  ไม่คิดถึงจิตใจ

ของผูอ่ื้น   จึงไม่เอาใคร   ไม่มีเ พ่ือน   สรุปว่าเป็นคนเอาการเอางานแต่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ ์  

นัน่ก็คือ  เนน้ท่ีงานมากกว่าคน 

 

3.2.6  ผู้นําแบบสัมพนัธ์ คือ เป็นลกัษณะคนท่ีเนน้มนุษยส์มัพนัธเ์ป็นหลกัในการทาํงานเอา

ใจคนทุกระดบั  ไม่ตอ้งการใหใ้ครเกลียด  จึงมีนิสัยเป็นกนัเองและเป็นมิตรกบัคนทุกคน  ยอมรับ

ผูอ่ื้น  เห็นใจคนอ่ืน  ไม่อวดตวั  ทาํอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใคร  ให้ความสาํคญัเร่ือง

สัมพนัธภาพกบับุคคลมากกว่าเร่ืองการงาน  นั ่นก็คือบุคคลประเภทท่ีเน้นท่ีคนมากกว่างาน  ถา้

จะตอ้งเลือกระหว่างคนกบังาน  ผูน้าํประเภทน้ีจะเลือกเอาคนไวก่้อน  งานมาทีหลงั 

 

3.2.7  ผู้นําแบบประสาน คือ เป็นลกัษณะของคนท่ีใหค้วามสาํคญัแก่งาน และคนไปพร้อม ๆ.

กนั เท่า ๆ กนั โดยถือว่าคนเรามีมิตรสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั มีความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน ก็จะ
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ไดผ้ลงานท่ีดี มีประสิทธิผลสูง ผูน้าํประเภทน้ีจะมีศิลปะการจูงใจสูง พยายามใหทุ้กคนมีส่วนร่วม

ในงาน ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารักและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี จดัเป็น ผูน้าํแบบอุดมคติ 

 

3.2.8  การบริหารการพัฒนา เป็นแนวทางหรือวิธีการหน่ึงของการบริหารจัดการของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีนํามาใช้ในการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมพฒันารวมทั้ งการพฒันาหรือ

ปรับปรุงการบริหารภายในของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐเช่นโครงสร้างอาํนาจหน้าท่ี

กระบวนการและบุคคลโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มดว้ยทั้ งน้ีมีจุดหมายปลายทางเพ่ือให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของประเทศชาติและประชาชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 

3.2.9  การบริหารการพัฒนาชุมชนในสังคม คือ การมีบทบาทของพระสงฆ ์ในดา้นการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ ชุมชน นกัเรียน นกัศึกษา เผยแผธ่รรมะ สงเคราะห์ผูย้ากไร้ พฒันา

ถาวรวตัถุใหก้บัชุมชนมีการรับเล้ียงดูเด็กกาํพร้า การเปิดโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียน

พระปริยติัธรรม แผนกธรรมและบาลี พร้อมกบัพระปริยติัธรรมสามญั เป็นผูด้าํเนินงานบทบาทนัก

สงัคมสงเคราะห์ และยงัเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาและผูน้าํชาวบา้นทาํใหเ้กิดความสามคัคี

เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสงัคมในทอ้งถิ่น 

 

3.2.10  การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ คือ การท่ีพระครูโพธิวีรคุณ มีความ

ตั้งในการสร้างชุมชนพ่ึงพาตนเอง จึงไดเ้ปิดท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น ท่ีทาํการสาํนักงานธนาคาร

ชุมชน และศนูยส่์งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

ประทุมรัตต ์สาํนกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจพ่ึงพาของคนในชุมชนสอดคลอ้งกบั

หลกัทางพุทธศาสนาท่ีมีการเก้ือกลูเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนัผูท่ี้มีขา้วมาก็จะนาํขา้วมาฝากให้ผูทุ้กข์ยาก

กว่ากูไ้ปกินไปใชย้ามขาดแคลน  ไม่ตอ้งไปกูเ้งินดอกเบ้ียแพง ๆ  นับเป็นการช่วยเหลือกนัและกนั

เป็นหลกัในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 3.2.11  การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านการเมือง คือ พระสงฆ์ควรมีบทบาทในทาง

การเมือง แต่มีขอบเขตเพียงแนะนาํ อบรม สั ่งสอน ให้ปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงการ

แนะนาํสัง่สอนน้ีไม่ไดจ้าํเพาะกบันกัการเมืองเท่านั้น แต่เป็นการนาํเอาหลกัการ คือ ธรรมะไปเผย

แผ่แก่ประชาชนทุกคน พระสงฆ์ทาํหน้าท่ีเป็นครูช่วยช้ีแนะนําทาง ตักเตือน อบรม บ่มนิสัย ทั้ ง

หนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งอยูใ่นกรอบของรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายของคณะสงฆด์ว้ย 
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3.2.12  การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านวฒันธรรม คือ เม่ือประชาชนส่วนใหญ่มีความ

เคารพนบัถือพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิต พระสงฆก์็ควรมีบทบาทต่อสภาพความ

เป็นอยู่ของชุมชนและสังคมในทอ้งถิ่นนั้ นในสังคมไทยแลว้จะมองเห็นวฒันธรรมควบคู่กบัการ

ดาํรงชีวิตโดยเฉพาะประเพณีท่ีเกิดข้ึนจากพระพุทธศาสนาโดยตรงหรือทางออ้มก็ตาม 

 

3.2.13  การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ คือ พระสงฆน์ั้น

ช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบา้นในเร่ืองต่าง ๆ  มาแต่ไหนแต่ไร  รวมทั้ งเร่ืองเจ็บไขไ้ดป่้วยเพราะวดั

เคยเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นโรงเรียน  เป็นโรงพยาบาล เป็นศูนยก์ลางของศิลปวฒันธรรม 

ขณะน้ีทัว่โลกกาํลงัพดูถึงการสาธารณสุขเบ้ืองตน้หรือการสาธารณสุขมลูฐานว่าเป็นของดีและเป็น

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับสังคมทุกสังคม การสาธารณสุขมูลฐานย ํ้ าท่ีการพฒันาการช่วยตวัเองของบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน บา้นกบัวดัตอ้งพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัอยู่แลว้ พระสงฆแ์ละวดัจึงเป็นขุมกาํลงั

และองคก์รท่ีจะช่วยพฒันาประเทศตามแบบไทย ๆ 

 

3.2.14  การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านส่ิงแวดล้อม คือ การอนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 

และส่ิงแวดลอ้มนบัเป็นกิจของสงฆ ์ท่ีพึงประพฤติปฏิบติั เพราะในการเผยแผ่ศาสนาให้คนเขา้ถึง

ธรรมะ นอกจากการเทศน์สัง่สอนท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ บรรยากาศภายในวดันับว่าเป็นส่ิงสาํคญัยิ ่ง 

ท่ีจะเป็นเคร่ืองดึงคนให้หันเข้าหาวดั ดังนั้ นพระสงฆ์จึงต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดี 

ตลอดจนเป็นผูน้าํในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน เป็นผลให้สภาพแวดลอ้ม

ของชุมชนดีข้ึน 

 

3.3  กลุ่มตวัอย่าง 

 

3.3.1  กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาไดท้าํการคดัเลือกประชากรโดยใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบดว้ย 12 ท่าน คือ 

1)  พระครูโพธิวีรคุณวดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

2)  พระสงฆใ์นตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 3 ท่าน 

3)  กรรมการวดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็3 ท่าน 

4)  ผูน้าํชุมชน ในตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 2 ท่าน 

5)  ชาวบา้น ในตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 3 ท่าน 
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 3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง ในลักษณะแบบสอบถาม พระสงฆ์ ผูน้ ําชุมชน กรรมการวดั และ 

ชาวบ้านในเขตอาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงมี 8 ตาํบล 98 หมู่บา้นโดยผูศึ้กษาไดท้าํการ

คดัเลือกกลุ่มประชากรโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1)  พระสงฆ,์กรรมการวดั, ผูน้าํชุมชน  จาํนวน    50  ท่าน 

2)  ชาวบา้น     จาํนวน  200  ท่าน 

รวมทั้งสิ้น       250  ท่าน 

 

3.4  การเก็บข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาแบบผสม ทั้ งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซ่ึงมีทั้ งการ

สมัภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการเก็บขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

 

3.4.1  เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์  บนัทึก

ภาคสนาม มีทั้ งการบันทึกลงใบตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีเป็นการตั้ งคาํถามภาวะผูน้ ําของพระครู 

โพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็และเก่ียวกบัการบริหารการ

พฒันาชุมชนท่ีมีอยูใ่นภาคผนวก พร้อมทั้งบนัทึกเสียง และภาพ โดยมีอาสาสมคัรคือ พระมหาปุ่น 

สิริโสภโณ วดับูรพาภิราม จงัหวดัร้อยเอด็ บนัทึกภาพและจดบนัทึก ทุกคร้ังของการสมัภาษณ์  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ ตาํรา เอกสารการวิจยั และ

บทความทางวิชาการ พร้อมทั้ งขอ้มูลท่ีไดก้ารการสัมภาษณ์เชิงลึก และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต

แลว้  เพ่ือใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูน้ีครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์ จากนั้นก็ไดท้าํการตรวจสอบผลการบนัทึก

ขอ้มลู พร้อมทั้งถอดเทปสมัภาษณ์ในแต่ละคร้ัง แลว้นาํมาจาํแนกขอ้มลูเป็นชนิด จดัหมวดหมู่ขอ้มลู

ตามประเภทท่ีผูว้ิจยัตั้ งประเด็นไว ้และตรวจสอบดูอีกคร้ังว่า ขอ้มูลท่ีไดม้ามีความเช่ือถือได ้และ

ครบถว้นเพียงพอหรือไม่  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูตรงตามวตัถุประสงค์การวิจยั หากพบว่ายงัมีขอ้มูลส่วน

ใดยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอ ก็จะทาํการสอบถามเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดหายไป จึงนาํขอ้มูลท่ีไดก้าร

สมัภาษณ์ และขอ้มลูจากการวิเคราะห์เอกสาร มาบนัทึกความถ่ีของขอ้มลู แลว้จึงแจกแจงวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพรรณนา พร้อมทั้ งวิเคราะห์ตีความเพ่ือสร้างข้อสรุปข้อเท็จจริงท่ีค้นพบ จากการ

ประมวลผลขอ้มลู โดยสรุปคาํตอบจากแบบสมัภาษณ์ 

 

3.4.2  เชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการจากตั้งหวัขอ้คาํถามในแบบสอบถาม ตรวจสอบ

คาํถามก่อนลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มลู โดยมีเคร่ืองมือในแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
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ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ครอบครัว 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ ผูน้าํแบบเอาเกณฑ ์ผูน้าํแบบเอางาน ผูน้าํแบบสมัพนัธ ์และผูน้าํแบบประสาน โดยเป็นแบบ

ใหเ้ลือกเติมเคร่ืองหมายถกู () ลงในช่องขอ้ความท่ีกาํหนดให ้

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะในการบริหารการพฒันาชุมชนของ 

พระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดไดแ้ก่ การบริหาร

การพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจการบริหารการพฒันา

ชุมชนในดา้นการเมือง การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรมการบริหารการพฒันาชุมชน

ในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศและการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเป็น

แบบใหเ้ลือกเติมเคร่ืองหมายถกู () ลงในช่องขอ้ความท่ีกาํหนดให ้

ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเพิ่มเติม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยมี

ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ใหอ้ภิปราย และแสดงความคิดเห็น 

โดยมีมาตรวดัและการใหค้ะแนนขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํในการ

บริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์

จงัหวดัร้อยเอด็เป็นการวดัประเภท L i k e r t  S c a l e  โดยมีเกณฑก์ารวดัและใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

  ระดบัความคิดเห็นมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

เม่ือไดแ้บบสอบถามแลว้ ผูศึ้กษาก็ไดใ้ชว้ิธีการประสานงานกบัวดั ผูน้าํชุมชน และชาวบา้น 

เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนในการตอบแบบแบบสอบถาม

โดยไดช้ี้แจงวตัถุประสงคก์ารศึกษา และทาํความเขา้ใจในขอ้คาํถามต่างๆเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั

โดยไดล้งแจกแบบสอบถามไวแ้ละมารับกลบัในวนัรุ่งข้ึนพร้อมทั้ งตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือ

สอบถามเพิ่มเติมก่อนออกจากพ้ืนท่ี 

เม่ือเก็บแบบสอบถามมาแลว้ ผูศึ้กษาไดท้าํการใหค้ะแนนตามเกณฑข์า้งตน้ ผูศึ้กษาไดน้าํ

คะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าทาํการแบ่งระดบัออกเป็น 3 ระดบั โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนน 1.00 – 2.49   หมายถึง มีภาวะผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชนในระดบันอ้ย 

คะแนน   2.50 – 3.49   หมายถึง มีภาวะผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชนในระดบัปานกลาง 
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คะแนน 3.50– 5.00   หมายถึง มีภาวะผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชนในระดบัมาก 

การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถาม หลงัจากเก็บขอ้มลูเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาไดท้าํการลงรหสั

ขอ้มลูเพ่ือนาํมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for 

the Social Sciences / For Windows) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าความถ่ีค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อสรุปและอธิบายลกัษณะขอ้มลูในเร่ืองต่าง ๆ 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในบทน้ีเป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหาร

การพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์

จงัหวดัร้อยเอด็  ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดก้ารสมัภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน  11  คน  พร้อมทั้ งพระครู

โพธิวีรคุณและจากการแบบสอบถามของพระสงฆ ์ผูน้าํชุมชน กรรมการวดั และ ชาวบา้นในเขต

อาํเภอปทุมรัตต์ จังหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงมี 8 ตาํบล 98 หมู่บ้าน โดยผูศึ้กษาได้ทาํการคัดเลือกกลุ่ม

ประชากรโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบดว้ยพระสงฆ,์ กรรมการ

วดั, ผูน้าํชุมชน จาํนวน 50  รูป/คน  ชาวบา้นจาํนวน 200 คนรวมทั้งสิ้น  250  คน โดยเสนอในรูป

ตารางประกอบคาํบรรยายเรียงลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1  บริบทชุมชน 

 4.2  ขอ้มลูทัว่ไปของพระครูโพธิวีรคุณ 

4.3  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นรูปแบบภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการ

บริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ 

4.4  ขอ้มลูเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหาร

การพฒันาชุมชน ของพระครูโพธิวรีคุณ  

 4.5  ขอ้มลูแนวทางการเป็นผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหารการพฒันาชุมชน ของพระครู

โพธิวีรคุณ 

4.6 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.7  ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นในรูปแบบภาวะผูน้าํ ของพระครู

โพธิวีรคุณ 

4.8  ขอ้มลูจากการแบบตอบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ  
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4.1  บริบทชุมชน 

 
 อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ ตั้งอยู ่ณ บา้นตลาด ต.บวัแดง เดิมหมู่บา้นน้ีอยู่ในเขตการ

ปกครองของ ต.นํ้ าออ้ม อ.เกษตรวิสยั (เดิมช่ือ อ.หนองแวง) จ.ร้อยเอด็ ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2440 โดย

มีราษฎรอพยพมาจากอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และเขตอ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เขา้มาตั้ งถิ่นฐาน

และภูมิลาํเนาประกอบอาชีพในการทาํสวนและทาํไร่เพราะหมู่บา้นซ่ึงเป็นท่ีตั้ งท่ีว่าการอาํเภอปทุม

รัตต ์เม่ือสมยัก่อนพ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงเหมาะแก่การเกษตรเป็น

อยา่งมาก และทาํใหร้าษฎรในเขตอาํเภอใกลเ้คียงดงักล่าวมีความสนใจการประกอบอาชีพในทาง

เกษตรเขา้มาอยูอ่าศยัในหมู่บา้นน้ีประมาณ 35 ครอบครัว และ ณ หมู่บา้นแห่งน้ีมีหนองนํ้ าธรรมชาติ

ขนาดใหญ่อยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้นมีดอกบวัแดงอยู่ในหนองนํ้ าเป็นจาํนวนมากจึงขนานนามช่ือ

หมู่บา้นน้ีว่า (บา้นใหญ่หนองบวัแดง) ทั้งน้ีเพ่ือให้ช่ือหมู่บา้นสอดคลอ้งกบัหนองนํ้ าธรรมชาติท่ีมี

ดอกบวัแดงจาํนวนมากนัน่เอง คร้ันต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2460 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศแบ่งเขต

การปกครอง ต.นํ้ าออ้ม อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ ข้ึนเป็นตาํบลอีกตาํบลหน่ึง โดยมีช่ือว่า "ตาํบลบวั

แดง"มีหมู่บา้นอยูใ่นเขตปกครองของตาํบลน้ี 14 หมู่บา้นและอยูใ่นเขตความปกครองของ อ.เกษตร

วิสยั โดยมีขุนบวัแดง ดาํริ (นายจนัทร์ศาลาแดง) เป็นกาํนนัคนแรกซ่ึงตั้งท่ีทาํการกาํนนั ณ บา้นหนอง

บวัแดงจนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2502 นายชน กองมณี เป็นกาํนนัราษฎรในตาํบลน้ีมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 

และหมู่บา้นไดเ้พิ่มจาก 14 หมู่บา้นเป็น 29 หมู่บา้น ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินไดล้ดน้อยลง

เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ ไม่รู้จกัการรักษาพ้ืนดินใหค้งความอุดมสมบูรณ์ใหเ้พียงพอ เช่น การ

ทาํลายป่าไม ้ทาํใหเ้กิดฝนแลง้ไม่รู้จกัการใชปุ๋้ย เป็นตน้ ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ราษฎรอดอยาก ขาดแคลน

นํ้ าขา้วบริโภค โจรผูร้้ายชุกชุมเพราะฝนฟ้าไม่อาํนวยให้ตกตามฤดูกาล ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2502 - 2504 

ประกอบกบัหมู่บา้นน้ีอยู่ห่างไกลท่ีว่าการอาํเภอเกษตรวิสัย ราษฎรไปติดต่อราชการ ณ ท่ีว่าการ

อาํเภอตอ้งใชเ้วลาเดินทางแรมคืน เพราะเสน้ทางคมนาคมท่ีใชก้นัเป็นทางเกวียนทาํใหร้าษฎรไดรั้บ

ความลาํบากในการเดินทางไปติดต่อราชการ และขณะนั้นกาํลงัเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอสาํหรับออกไป

ตรวจตราดูแลความทุกขสุ์ขของราษฎรใหท้ัว่ถึง คร้ันในปี พ.ศ. 2505 ท่านพระครูปทุมสโรภาส (ครู

เฮา้แพงจนัทร์) เจา้อาวาสวดัสระปทุมสมยันั้นซ่ึงต่อมาไดรั้บแต่งตั้งมีบรรดาศกัด์ิเป็นเจา้คณะอาํเภอ

ปทุมรัตตไ์ดเ้ห็นความยากลาํบากของราษฎรในตาํบลบวัแดง ต.โนนสวรรค ์และตาํบลโพนสูงซ่ึงเป็น

ตาํบลท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัและพอท่ีจะรวมกนั จดัตั้งเป็นกิ่งอาํเภอไดมี้ความดาํริท่ีจะจดัตั้งเป็นกิ่งอาํเภอ

ข้ึน โดยเรียกประชุมกาํนนัผูใ้หญ่บา้นและคณะสงฆใ์น 3 ตาํบล ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบท่ีจะก่อสร้าง

กิ่งอาํเภอข้ึน และไดย้ืน่คาํร้องขอตั้งอาํเภอข้ึน ณ บา้นหนองบวัแดงหมู่ 1 ต.บวัแดง โดยขอก่อสร้าง

สถานีตาํรวจ ท่ีว่าการอาํเภอ และสถานีอนามยัข้ึนเอง ซ่ึงมิไดใ้ชเ้งินงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด 
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กระทรวงมหาดไทยเห็นความจาํเป็นของราษฎร และเพ่ืออาํนวยความสะดวกของราษฎรทั้ง 3 ตาํบล

ซ่ึงอยูห่่างไกลอาํเภอเกษตรวิสยั จึงไดพิ้จารณาอนุมติัใหส้ร้างสถานี ตาํรวจท่ีว่าการอาํเภอ และสถานี

อนามยัตามท่ีประชุมร้องขอ ท่านพระครูปทุมสโรภาสจึงไดล้งมือก่อสร้างสถานท่ีราชการทั้ง 3 แห่ง 

โดยไดรั้บความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการเสียสละกาํลงัทรัพยจ์ากกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น คณะสงฆ์

และราษฎรทั้ง 3 ตาํบล จนกระทัง่ไดก่้อสร้างสถานท่ีราชการทั้ง 3 แห่งเสร็จภายในเวลา 115 วนั และ

คิดเป็นมลูค่าทั้ งหมดประมาณ 305,058 บาท และไดม้อบให้เป็นสมบติัของทางราชการในปี พ.ศ. 

2505 นัน่เองโดยเหตุน้ีกระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2506 โดยแบ่งเขตการ

ปกครองอาํเภอเกษตรวิสัย ข้ึนเป็นกิ่งอาํเภอโดยมีช่ือว่า "กิ่งอาํเภอปทุมรัตต"์ ทั้งน้ี ตั้ งแต่วนัท่ี 16 

มิถุนายน พ.ศ. 2506 เป็นตน้มา และนายวิญญู องัคณารักษผ์ูว้่าราชการจงัหวดัร้อยเอ็ดสมยันั้นเป็น

ประธานในพิธีตั้งกิ่งอาํเภอปทุมรัตต ์โดยมี 3 ตาํบล อยูใ่นเขตการปกครองของกิ่งอาํเภอปทุมรัตต ์คือ 

ต.บวัแดง ต.โนนสวรรค ์และ ต.โพนสูง คร้ันต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ไดมี้พระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่ง

อาํเภอปทุมรัตต์ข้ึนเป็น "อาํเภอปทุมรัตต์"เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2508 และมีตาํบลอยู่ในเขตการ

ปกครองของอาํเภอน้ี 4 ตาํบล คือ ต.บวัแดง ต.โนนสวรรค ์ต.โพนสูง ต.หนองแคน ต.ดอกลํ้ า ต.สระ

บวั ต.โนนสง่า และ ต.ข้ีเหลก็ 

การท่ีได้ช่ือว่า "อาํเภอปทุมรัตต์" ก็โดยท่ีอาํเภอน้ีได้ตั้ งอยู่ ณบ้านหนองบัวแดง คาํว่า 

"ปทุม" หมายความว่า "ดอกบัว" และคาํว่า "รัตต์" หมายความว่า "แดง" อาํเภอปทุมรัตต์ จึงมี

ความหมายตรงกนักบัช่ือหมู่บา้นหนองบวัแดงซ่ึงเป็นท่ีตั้งท่ีว่าการอาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด

และเพ่ือมิใหมี้ช่ือตรงกบั อาํเภอหนองบวัแดงซ่ึงเป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัชยัภูมิ 

ลกัษณะพื้นท่ีของอาํเภอปทุมรัตต ์เป็นพ้ืนท่ีราบส่วนหน่ึงอยูใ่นเขตทุ่งกลุาร้องไหพ้ื้นท่ีส่วน

ใหญ่ใชใ้นการทาํนาขา้วแต่มีปัญหาเร่ืองดินเค็มจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ซ่ึง

ขณะน้ีอาํเภอปทุมรัตตก์็ไดพ้ยายามปรับปรุงพฒันาท่ีดินใหมี้คุณภาพดีข้ึนเพ่ือใชใ้นการเกษตรใหไ้ด้

ประโยชน์อยา่งสูงสุด เช่น การใหร้าษฎรใชเ้กษตรอินทรียใ์นการทาํการเกษตร 

 
4.1.1  แม่นํา้สายสําคญัของอาํเภอปทุมรัตต์ คอื 

1)  ลาํนํ้ าเสียว เป็นลาํนํ้ าท่ีมีต้นนํ้ าจากอาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคามไหลผ่าน 

อาํเภอปทุมรัตต ์ดา้นทิศเหนือท่ีตาํบลหนองแคน ตาํบลโพนสูง และตาํบลข้ีเหล็ก เป็นลาํนํ้ าท่ีใชใ้น

การแบ่งเขตอาํเภอปทุมรัตตก์บัอาํเภอเกษตรวิสยั 

2)  ลาํนํ้ าเตา เป็นลาํนํ้ าท่ีมีต้นนํ้ าเกิดท่ีอาํเภอนาดูน และอาํเภอวาปีปทุม จังหวดั

มหาสารคาม ไหลผา่นอาํเภอปทุมรัตต ์ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตผ้า่นตาํบลดอกลํ้ าและตาํบลสระบวั 

เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอาํเภอปทุมรัตตก์บัอาํเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
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4.1.2  พืน้ที่และการใช้ประโยชน์ 

พ้ืนท่ีอาํเภอปทุมรัตตส่์วนใหญ่ใชใ้นการเกษตรกรรม โดยอาศยันํ้ าฝน มีบางส่วนของบา้น

โคกทม หมู่ท่ี 2, 10 บา้นดอนดู่ หมู่ท่ี 8 ตาํบลบวัแดง และบา้นจานใตห้มู่ท่ี 9 ตาํบลโพนสูง ท่ีไดรั้บ 

ประโยชน์จากคลองชลประทาน เน้ือท่ีประมาณ 1,000 ไร่ 

 
4.1.3  บริบทชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวสัดิ์ ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์  

จงัหวดัร้อยเอด็ 

บา้นโพธ์ินอ้ย ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ เดิมช่ือบา้นเก่าน้อย ผูก่้อตั้ งมี

รายช่ือดงัต่อไปน้ี คือ 1. นายพรมหลวงสี โทศรี ถิ่นเดิม บา้นหนองเหล่า อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม 2. นายสาง ทินธรรมมา ถิ่นเดิม อาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 3. นายจ๋า และนาย

หลวง (นามสกุลไม่แน่ชัด) ถิ่นเดิม บ้านหนองหม่ืนถ่าน อาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ดท่าน

เหล่าน้ีได้นําลูกหลานมาตั้ งถิ่นฐานบริเวณลาํนํ้ าเสียวและให้ช่ือว่า บ้านท่าม่วง ในขณะนั้ นมี

ประชากรประมาณสิบหลงัคาเรือน ต่อมาชาวบา้นท่าม่วงเกิดไฟไหม ้รวมสามคร้ังดว้ยกนัเม่ือไฟ

ไหมบ่้อยคร้ังเขา้ ชาวบา้นเร่ิมทนไม่ไหว จึงร่วมใจกนัยา้ยหมู่บา้นลงมาในบริเวณท่ีไม่ห่างกนัมาก

นกั (บริเวณของหมู่บา้นโพธ์ินอ้ยในปัจจุบนั)ผูน้าํในการยา้ยหมู่บา้นในคร้ังนั้นคือ นายธมัมา นาย

สม และนายหลวงแกว้ ซ่ึงขณะนั้นมีชาวบา้นท่ียา้ยตามมาประมาณ 13–14 หลงัคาเรือน 

ในช่วงระยะเวลาท่ีนายพาเหนือผุยผายเป็นผูใ้หญ่บา้นนั้นทางราชการไดมี้คาํสั ่งให้แยก

หมู่บา้นออกเป็นสองหมู่บา้น นายพาจึงมีคาํสั ่งให้นายจนัทร์ โทรศรีผูใ้หญ่บา้นบา้นท่าม่วงสาํรวจ

ประชากร เพ่ือจะแยกหมู่บา้นออกเป็นสองหมู่บา้นและใหช่ื้อหมู่บา้นท่ีแยกออกจากบา้นโพธ์ินอ้ยว่า 

บ้านโพธ์ิศรีสวัสด์ิซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณติดกับบ้านโพธ์ิน้อยนั ่นเอง โดยมีนายเคน มีเทียนเป็น

ผูใ้หญ่บา้นคนแรกเดิมบา้นโพธ์ิน้อยข้ึนต่อเขตการปกครองของตาํบลนํ้ าออ้มอาํเภอเกษตรวิสัย มี

กาํนนัช่ือ นายสิบเอกศรี แท่นประยทุธ เป็นกาํนนัคนแรกและมีหม่ืนฝาง นายหงอ้ นายลา มงคลศรี 

ต่อมาตามลาํดบั ในสมยัของนายลามงคลศรีนั้นไดข้อแยกตาํบลออกมาเป็นตาํบลโพนสูงหลงัจาก

สมยันายลาแลว้ก็มีกาํนนัปกครองต่อกนัคือ นายสุข สงครินทร์ นายแรม สงครินทร์และในสมยันาย

แรม สงครินทร์ ไดแ้ยกตาํบลโพนสูงออกเป็นสองตาํบลคือตาํบลหนองแคนและตาํบลโพนสูง โดย

ตาํบลโพนสูงมีนายศิริ แกว้สังข์ เป็นกาํนัน ต่อมานายศิริพน้จากตาํแหน่งก็มีนายแกว้ คาํมะสอน 

นายชมเชย โพธ์ินาแคในสมยัน้ีเองไดมี้การแยกตาํบลโพนสูงออกอีก คือ แยกเป็นตาํบลข้ีเหล็ก โดย

มีกาํนนัคือนายชมเชย โพธ์ินาแค ปกครองตาํบลข้ีเหลก็ ส่วนตาํบลโพนสูงไดมี้การตั้ งใหม่ คือนาย

จรูญสุยโพธ์ิน้อย ผูใ้หญ่บา้น บ้านโพธ์ิศรีสวสัด์ิ เป็นกาํนันตาํบลโพนสูง จนถึงปี พ.ศ. 2547 ก็

ลาออก ลงสมคัรนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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และบา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ินั้นในช่วงระยะเวลาท่ีนายพา เหนือผยุผายเป็นผูใ้หญ่บา้น บา้นโพธ์ิ

นอ้ยนั้น ทางราชการไดมี้คาํสัง่ใหแ้ยกการปกครองหมู่บา้นออกเป็นสองหมู่บา้น นายพาจึงมีคาํสั ่ง

ให้นายจนัทร์ โทศรี ผูใ้หญ่บา้น บา้นท่าม่วงสาํรวจประชา - กร เพ่ือจะแยกหมู่บา้นออกเป็นสอง

หมู่บา้น และใหช่ื้อหมู่บา้นท่ีแยกออกจากบา้นโพธ์ินอ้ยว่า บา้นโนนคอ้ เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2514 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณติดกบับา้นโพธ์ิน้อยนั ่นเอง ไดเ้ลือกตั้ งผูใ้หญ่บา้นคนแรกเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 

2514 โดยมีนายเคน มีเทียน เป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรกแต่เดิมบา้นโนนคอ้ ข้ึนหมู่

ท่ี 14 ของตาํบลโพนสูง ต่อมาผูข้อคือนายจันทร์ โทศรี เห็นว่าช่ือบา้นโนนค้อไม่ไพเราะจึงขอ

เปล่ียนช่ือใหม่เป็น บ้านโพธ์ิศรีสวสัด์ิ โดยมีความหมายว่าโพธ์ิ เอานามหมู่บ้านเดิมศรี ให้เป็น

นามสกุลของผูข้อ คือนายจนัทร์ โทศรีสวสัด์ิ เพ่ือความสวสัดีมงคลแก่ผูม้าเยือนและชาวบ้าน มี

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1,315 ไร่ แยกเป็นท่ีทาํนา 1,244 ไร่ ท่ีอยู่อาศยั 47 ไร่ ท่ีสาธารณะ (หนองนํ้ า) 2 

แห่ง 24 ไร่มีประปาหมู่บา้น จาํนวน 1 แห่ง ปัจจุบนับา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ มี 91 หลงัคาเรือน ประชากร

จาํนวน 424 คน แยกเป็น ชาย 219 คน หญิง 205 คนระยะทางห่างจากหมู่บา้นถึงตาํบลโพนสูง 

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรห่างจากหมู่บา้นถึงอาํเภอปทุมรัตต์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

และห่างจากหมู่บา้นถึงจงัหวดัร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตรพ้ืนท่ี 27 ตารางกิโลเมตร 

จาํนวนหมู่บา้น 9 หมู่บา้นจาํนวนประชากร 5,372 คนจาํนวนครัวเรือน 1,013 ครัวเรือนรายไดข้อง

ประชากรเฉล่ียต่อปี 50,000 บาท / ครัวเรือนระดบัการศึกษาโดยเฉล่ีย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

อาชีพหลกั คือ เกษตรกรรมสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ตาํบลโพนสูงบริเวณเป็นพ้ืนท่ีราบสูง อาชีพ

หลกัของประชาชน คือ เกษตรกรรมพ้ืนท่ีทาํนา 35,509 ไร่ ทาํนาปี 850 ครัวเรือน พนัธุ์ขา้วทัว่ไปท่ี

ปลกู หอมมะลิผลผลิต 270 กก./ ไร่การเล้ียงสัตวเ์พ่ือจาํหน่าย เช่น กบ ไก่ หมู จาํนวน ครัวเรือนท่ี

เล้ียง 12 ครัวเรือนการเพาะเล้ียงสัตวจ์าํหน่าย เช่น กบ ไก่ จาํนวนครัวเรือนท่ีทาํ 2 ครัวเรือน

หตัถกรรมในครัวเรือน ทอผา้ไหม จาํนวนครัวเรือนท่ีทาํ 21 ครัวเรือนอุตสาหกรรมในครัวเรือน เยบ็

เส้ือผา้โหล จาํนวน 10 ครัวเรือนรายไดเ้ฉล่ียต่อปี จาํนวน 50,000 บาท/ครอบครัว 

 
4.1.4  วดัโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย โพธิ์ศรีสวสัดิ์ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 1 มีนาคม พุทธศกัราช 2458 นามท่ีเรียกของชาวบา้นทัว่ไปคือวดับา้น

เก่านอ้ยวดัโพธิการาม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 75 บา้นโพธ์ินอ้ย หมู่ท่ี 6 สงักดัคณะสงฆม์หานิกายมีพ้ืนท่ีติดต่อ

มีพ้ืนท่ีติดต่อดงัน้ีทิศเหนือติด บา้นท่าม่วงทิศตะวนัออก ติดบา้นโพนสูง บา้นสามขาทิศใตติ้ดบา้น

จานใตทิ้ศตะวนัตก ติดบา้นโคกกลางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือติดบา้นข่าน้อยมีพ้ืนท่ี 10 ไร่ 1 งาน 33 

ตารางวา ท่ีธรณีสงฆ ์4 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวามีลาํดบัเจา้อาวาสท่ีสืบคน้ได ้ดงัน้ี 
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1)  พระอาจารยพิ์ลา 2453 – 2469  

2)  พระอาจารยน์วน 2470 – 2471 

3)  หลวงปู่มา ยสาโร 2472 – 2489  

4)  พระอาจารยณ์รงคศ์กัด์ิ กิตฺติสาโร(ดอนเหนือ) 2517 – 2520 (ลาสิกขาบท) 

5)  พระอธิการสุทธี ฐานวโร(เรียกศิริ) 2522 – 2530 (มรณภาพ) 

6)  พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี คุณวีโร – เรียกศิริ) 2537 - ปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ในบางช่วงท่ีไม่มีเจ้าอาวาส จะมีพระท่ีทาํหน้าท่ีรักษาการเจ้าอาวาสคราวละ 

1 – 5 ปี คอยดูแลและคอยเจริญศรัทธาของชาวบา้นอยูมิ่ไดข้าด เสนาสนะภายในวดักุฎีหลงัใหญ่เป็นไม้

ทั้งหลงั มีอายปุระมาณ 30 ปีศาลาการเปรียญหลงัใหญ่ 1 หลงั ศาลาโพธ์ิน้อย-โพธ์ิศรีสวสัด์ิคามูปถมัภ ์

สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2519 แลว้เสร็จสมบูรณ์ ปี 2520 ศาลาบาํเพญ็กุศล สร้างเม่ือปี 2539 ห้องนํ้ า ห้องสุขา 6 

หลงั (รวม 41 ห้อง) ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ 1 หลงัเมรุ 1 หลงัอุโบสถ 1 หลงั ขนาดกวา้ง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร ส่ินค่าก่อสร้าง 5,600,000 บาทอาคารกองทุนหมู่บ้านโพธ์ิน้อย 1 หลงัอาคารกองทุน

หมู่บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ 1 หลงักุฎีรับรอง 1 หลงักุฎีกรรมฐาน 3 หลงั ปูชนียบุคคลท่ีสาํคญั หลวงปู่มา 

ยสาโร อดีตเจา้อาวาสวดัโพธิการาม เดิมท่านเป็นคนบา้นดู่ใหญ่ เป็นพระปฏิบติักมัมฏัฐานท่ี เคร่งครัด

มีปฏิปทาน่าเล่ือมใสของชาวบา้น ปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2555 มีพระภิกษุ 5 รูป สามเณร 1 รูป 

 
4.2  ข้อมูลทั่วไปของพระครูโพธิวรีคุณ 

 
ขอ้มลูประวติัความเป็นมาโดยทัว่ไป ของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการามบา้นโพธ์ิน้อย-

โพธ์ิศรีสวสัด์ิ ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

นาม: สมศรี คุณวีโร (เรียกศิริ) 

ปีเกิด: พ.ศ.2512 

ปีท่ีอุปสมบท:  พ.ศ.2532  

ปีท่ีเร่ิมกิจกรรมสงัฆพฒันา:  พ.ศ. 2539 

ปีท่ีเขา้มาจาํพรรษาท่ีวดัน้ี:   พ.ศ.2537 

ตาํแหน่งทางคณะสงฆ:์   เจา้อาวาสวดัโพธิการาม, เจา้คณะอาํเภอปทุมรัตต ์

ภูมิลาํเนาเดิม:   บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต ์จ.ร้อยเอด็ 

วุฒิการศึกษาทางโลก: พุทธศาสตรบณัฑิต, พุทธศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร 

ทางธรรม: นกัธรรมชั้นเอก 
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4.2.1  ชีวติปฐมวยั 

เป็นลกูคนท่ี 6 ในจาํนวนพ่ีนอ้งทั้งหมด 8 คน ในครอบครัวชาวนามีฐานะปานกลางตั้ งแต่

เป็นเด็กมกัจะมาวดัพร้อมโยมแม่ ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมในงานบุญต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนท่ีวดั ต่อมาภายหลงัปู่

ไดม้าบวชท่ีวดัโพธิการามไม่มีคนคอยอุปัฏฐากจึงไดม้าเป็นเด็กวดัตั้ งแต่อยู่ ป.4 และไดเ้ร่ิมซึมซบั

หลกัธรรมทางพุทธศาสนาความผกูพนัเช่นน้ีค่อย ๆ เสริมสร้างความผกูพนัท่ีลึกซ้ึงกับการอยู่ใน

สมณเพศได้เห็นถึงความสําคัญของหลักพุทธธรรมและความเก่ียวเน่ืองของคนในชุมชนต่อ

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะความกลมกลืนของหลกัธรรมคาํสอนท่ีสามารถจะนาํมาประยุกต์ใชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทั้งทางดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสังคมดว้ยเหตุน้ี

แมว้่าจะออกไปตระเวนศึกษาเล่าเรียนนอกหมู่บา้นอยูน่านหลายปีแต่ก็ยงัมีความตั้ งใจมาโดยตลอด

ว่าเม่ือบวชเรียนจบตามท่ีตั้งใจไวแ้ลว้ก็ตอ้งกลบัมาอยูบ่า้นเดิมมาพฒันาชุมชนของตน 
 

4.2.2  การศึกษาและประสบการณ์ 

ตั้งแต่ก่อนบวชก็มีความผกูพนักบัศาสนาชีวิตส่วนใหญ่ก็เก่ียวขอ้งกบัวดัมาตลอดมีความ

มุ่งหวงัท่ีจะได้ศึกษาเล่าเรียนทั้ งทางธรรมและทางโลก ในช่วงท่ีจบ ป.6 จากร.ร.บา้นโพธ์ิน้อย  

ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต ์ในปี 2525 จึงไดบ้วชเณรมาอยูว่ดัเพ่ือเรียนหนังสือและอยู่ปรนนิบติัหลวงปู่ 

จนกระทัง่เรียนจบม.6 ท่ีจงัหวดัมหาสารคามในปี 2530 จึงไดอ้อกไปเรียนท่ีกรุงเทพมหานครจบ

นกัธรรมชั้นเอก สาํนกัเรียนวดัดาวดึงษาราม ในปี 2531 และไดอุ้ปสมบทท่ีวดัอมรคีรีแขวงบางยี่ขนั 

เขตบางพลดั ในปี 2532 อยูเ่รียนต่อจนกระทัง่เรียนจบปริญญาตรีพุทธศาสตรบณัฑิต รุ่นท่ี 39 จาก

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ในปี 2537 จากนั้นจึงตดัสินใจนาํความรู้กลบัสู่ภูมิลาํเนา

เดิมเพ่ือพฒันาชุมชนและให้การศึกษาแก่คนในชุมชนทั้ งทางธรรมและทางโลก เช่น วิชาชีพ

พิมพดี์ดภาษาไทย ตดัเยบ็เส้ือผา้สตรี คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  ในปี 2548 ไดรั้บปริญญาพุทธศาสตร

มหาบญัฑิตกิตติมศกัด์ิจากมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ช่วงเรียนหนงัสืออยูท่ี่กรุงเทพมหานครทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างชาวบา้นในหมู่บา้น

กบัชาวบา้นท่ีไปทาํงานอยู่กรุงเทพฯโดยการทาํจดหมายข่าว “โพธ์ิ.ศรี.ม่วง” เพ่ือแจง้บอกกล่าว

ข่าวสารให้ชาวบ้านท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ รู้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านทาํอะไร มีกิจกรรมอะไรกนับ้าง

รวมทั้งการผลกัดนัการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่ชุมชน เช่น จดัทอดผา้ป่า พฒันาวดัจดัทาํห้องสมุด

ใหก้บัโรงเรียนบา้นโพธ์ินอ้ย เป็นตน้ 

เม่ือ 26 มีนาคม  2525  พ.ศ.  2550 ไดรั้บแต่งตั้ งเป็นเจา้คณะอาํเภอปทุมรัตต์เป็นประธาน

ในการจดัสร้างศนูยก์ารเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวดัโพธิการามเป็นผูส้นับสนุนการศึกษานอก

โรงเรียนดีเด่นของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  จงัหวดัร้อยเอ็ด   เป็นผูน้าํพาชุมชนพฒันาให้วดั
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โพธิการามศนูยก์ารเรียนรู้ของชุมชนสงัคมแห่งการเรียนรู้ตน้แบบ  ไดแ้ก่ ศนูยก์ารเรียนชุมชนเฉลิม

พระเกียรติวดัโพธิการาม ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวดัโพธิการามสาํนักงานเจา้

คณะอาํเภอปทุมรัตต์ท่ีทาํการกองทุนหมู่บ้าน  บา้นโพธ์ิน้อย ดีเด่นระดับภาคท่ีทาํการกองทุน

หมู่บา้น (บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ) ศนูยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั วดัโพธิการาม ท่ีทาํการกลุ่มแม่บา้น

โพธ์ิน้อย ท่ีทาํการกลุ่มแม่บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ ท่ีทาํการกลุ่มเยาวชนบา้นโพธ์ิน้อย-โพธ์ิศรีสวสัด์ิ   

สถาบนัการเงินชุมชนโพธ์ินอ้ยศรีสวสัด์ิ ศนูยส่์งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ของ ธ.ก.ส.สาขาปทุมรัตต ์  

สาํนกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัร้อยเอด็ ร้านจาํหน่ายสินคา้ชุมชน "เซาเซ็น" วดัส่งเสริมสุขภาพ  (นวดแผน

ไทย-อบสมุนไพร)  ศนูยเ์รียนรู้มหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร เป็นสถานท่ีประชุม 

อบรม สมัมนา ปฏิบติัธรรม แหล่งศึกษาดูงาน  จดัการศึกษา จดักิจกรรมของชุมชน 
จากการพฒันาศนูยก์ารเรียนชุมชนอยา่งต่อเน่ืองของพระครูโพธิวีรคุณ  และคณะกรรมการ

ศนูยก์ารเรียนชุมชน จากปี 2539 จนถึงปัจจุบนัซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่จะเนน้กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตของชาวบา้น  เช่น  กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพ  กิจกรรมการพฒันาชุมชน  ซ่ึงชาวบา้น

ไดท้าํอยูเ่ป็นปัจจุบนั  และชาวบา้นโพธ์ินอ้ย  หมู่ท่ี  6  และบา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ  หมู่ท่ี  7  เป็นคนขยนั

ทาํมาหากินมีท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  คือ  มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  “ลาํนํ้ าเสียว

ใหญ่” เป็นท่ีหล่อเล้ียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่หมู่บา้น และท่ีสาํคญัมีพระครูโพธิวีรคุณเป็น

พระนกัพฒันา ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือซ่ึงถือไดว้่าท่านเป็นผูน้าํในการพฒันาและเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้นแห่งน้ี โดยไดริ้เร่ิมโครงการใหม่  ๆข้ึนอยูเ่สมอ 

ปี  2549  พระครูโพธิวีรคุณ  คณะกรรมการศูนยก์ารเรียนชุมชนไดริ้เร่ิมงานเศรษฐกิจ

พอเพียง  เพ่ือเป็นการพฒันาหมู่บ้านและชุมชนข้ึนโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอปทุมรัตต ์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปทุม

รัตต์  องค์การบริหารส่วนตาํบลโพนสูง  สาํนักงานพฒันาชุมชนอาํเภอปทุมรัตต์ ซ่ึงโครงการท่ี

เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดว้ย  กลุ่มอาชีพ  เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย ์ กลุ่มทอ

ผา้  กลุ่มตุ๊กตาไหมพรม  กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์  กลุ่มจกัสาน  กลุ่มเล้ียงผึ้ง  กลุ่มเล้ียงโค  สถาบนั

การเงินชุมชน  ร้านคา้สินคา้ OTOP ชุมชน ร้านคา้สวสัดิการ “เซาเซ็น” เป็นตน้ โดยทุกกิจกรรมเนน้

การส่งเสริมการเรียนรู้ใหชุ้มชนประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน 

ปี 2554 ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนวดัโพธิการาม ไดรั้บงบประมาณจากกรมการพฒันาชุมชนให้

ดาํเนินงานพฒันาศนูยเ์รียนรู้ฯและยกระดบัเป็นศนูยเ์รียนรู้ชุมชนตน้แบบระดบัจงัหวดั ปัจจุบนัศนูย์

การเรียนรู้ชุมชนวดัโพธิการาม เป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้ “บวร” บ้าน วดั 

โรงเรียน ภายใตว้ิสยัทศัน์ท่ีว่า “บริการดว้ยใจ ทาํงานดว้ยศรัทธา” โดยใชเ้ป็นสถานท่ีฝึกอบรมและ
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ศึกษาดูงานของหน่วยภาคทั้ งภาครัฐ และเอกชน รวบรวมภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบา้นในดา้น 

ต่าง ๆ ใหอ้นุชนคนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ และใชป้ระโยชน์สืบต่อไป 

 
4.3  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคดิเห็นรูปแบบภาวะผู้นําของพระสงฆ์  

ในการบริหารการพฒันาชุมชน ของพระครูโพธิวรีคุณ 
 

จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นรูปแบบภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการ

พฒันาชุมชนพระครูโพธิวรีคุณ ประกอบดว้ยดา้นพฤติกรรม ลกัษณะนิสยั และดา้นการบริหารการ

พฒันาชุมชนทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   

ตารางท่ี 4.1  แสดงขอ้มลูเก่ียวขอ้คิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ ต่อขอ้มลูจากการวิเคราะห์การตอบ

แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม  

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

พฤติกรรม และลกัษณะนิสยั 
จาํนวน 

ร้อยละ 
N = 11 

1.ลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเนน้การร่วมมือ 

ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดี 

       -  เห็นดว้ย 

       - ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

8 

3 

 

 

 

72.73 

27.27 

2.วิธีส่ือความหมายท่ีท่านชอบใชผู้ต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เห็นว่าท่านใชก้ารประชุมปรึกษาหารือ 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

11 

- 

 

 

100.00 

- 

3.ลกัษณะทิศทางท่ีท่านใชใ้นการติดต่องานผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท่านใชท้ั้งสองทางคือติดต่อ

ลงไปหาและลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

11 

- 

 

 

 

100.00 

- 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

พฤติกรรม และลกัษณะนิสยั 
จาํนวน 

ร้อยละ 
N = 11 

4.การคาํนึงถึงเร่ืองของเวลาในการทาํงานของท่านผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท่านมกัมองอนาคตวิธีการ

ใหม่ๆในการพฒันา 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

63.64 

36.36 

5. ส่ิงท่ีท่านมีความผกูพนัมากท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เห็นว่าท่านผกูพนักบัเพ่ือนร่วมงาน 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

11 

- 

 

 

100.00 

- 

6.การประเมินการทาํงานของลกูนอ้ง ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นว่าท่านพิจารณาจากจิตใจในการทาํงานความ

มุ่งมัน่ตั้งใจของผูน้ั้น 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

11 

- 

 

 

 

100.00 

- 

7.การประเมินบุคคลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า

ท่านท่านมกัจะพิจารณาในดา้นการทาํงานเป็นทีม 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

11 

- 

 

 

100.00 

- 

8.เม่ือเกิดความผดิพลาดในการทาํงานท่านผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเรียนรู้จากขอ้บกพร่อง

และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข    

 -  เห็นดว้ย 

 -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

11 

- 

 

 

 

100.00 

- 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

พฤติกรรม และลกัษณะนิสยั 
จาํนวน 

ร้อยละ 
N = 11 

9. ท่าทีของท่านเม่ือเกิดความขัดแยง้ ข้ึน

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท่านนํามาใชใ้ห้เป็น

ประโยชน์  หาทางแกไ้ขและป้องกนั 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

1

1 

- 

 

 

 

1

00.00 

- 

10. ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัขอ้ใดของท่านท่ีเห็นเด่นชดัผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท่านใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแม้

ในโอกาสท่ีไม่เหมาะสม 

       -  เห็นดว้ย 

         -  ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

11 

- 

 

 

 

100.00 

- 

 

4.3.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกีย่วกบัความคดิเห็นรูปแบบภาวะผู้นํา ของพระครูโพธิวรีคุณ 

ประกอบด้วยด้านพฤตกิรรม และ ลกัษณะนิสัย  ตามตารางท่ี 4.1 ซ่ึงมีรายระเอยีด  ดังนี ้

4.3.1.1  ลกัษณะพฤติกรรมโดยทั ่วไปของท่านเน้นการร่วมมือ ประสานงานกัน 

เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดีผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการตอบแบบสอบ   

จาํนวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 72.73  ท่านพระครูโพธิวีรคุณมีอธัยาศยัดี มีความเป็นกนัเอง  กบัทุก

คน  สร้างความอบอุ่นใจ ในเน้ืองานคิดเร็วทาํเร็วแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว  ไม่เคร่งเครียดกบักฎกติกา

หรือเวลามาก   หรือปรับเปล่ียนตามสานการณ์ไดต้ามความเหมาะสม  ทาํงานเพื่อส่วนรวม  สร้าง

ความสามคัคีให้กบัชุมชนเน้นการร่วมมือประสานงานกนั เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีดีดงัผูใ้ห้สัมภาษณ์

กล่าวว่า 

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า เร่ิมทาํงานร่วมกบัท่านมาตั้ งแต่ปี 2527   ท่านมีความ

ตั้งใจ มานะพยามยาม ทาํส่ิงต่าง ๆ ทาํให้สาํเร็จ ส่วนใหญ่เป็นงานเพื่อส่วนรวมในการทาํงานเร่ือง

เวลา กาํหนดการณ์ต่าง ๆ ปรับเปล่ียนได ้แต่ไม่หนีแนวมาก ปรับตามสถานการณ์ แต่ต้องไดง้าน 

แกไ้ขเร็ว เม่ือเกิดปัญหาท่านจะนิ่ง แลว้หาทางแกไ้ข พร้อมปรับตามสถานการณ์ 
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นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าวว่า ท่านมีลกัษณะเป็นผูน้าํ พยายามจะดึงหมู่บา้นให้

พฒันากา้วไปขา้งหน้าเร่ือย ๆ นาํความเจริญต่าง ๆ เขา้มาในหมู่บา้นมากมาย ท่านจึงมีบุคลิกเป็น

ผูน้ ําสูง แต่ถา้บุคคลทั ่วไปเห็นท่านก็อาจจะคิดว่าท่านอายุมากแลว้ แต่ว่าท่านยงัหนุ่มและเก่ง 

สามารถทาํใหค้นในหมู่บา้นรวมกลุ่มกนัได ้มีความสามคัคี ถือว่าท่านจุดศนูยก์ลางของชาวบา้น 

นางสาวแกว้ใจ มีเทียน กล่าวว่า ท่านมีจิตใจเสียสละ ตั้ งใจ มุ่งมัน่  ปฏิบติัต่อทุกคน

อยา่งเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นยาจกหรือเศรษฐีถา้หากท่ีมีนัน่ทาํให้งานดาํเนินไปไม่สะดวก ท่านก็จะ

ไม่ยดึ  คนส่วนใหญ่เห็นคร้ังแรก ก็รู้สึกเกรงกลวั   เม่ือไดม้าร่วมงาน จึงรู้ว่าท่านใจดีกบัทุกคน ไม่

เคร่งเครียดกบักติกา ทุกคนจึงทาํงานสบายใจ เพราะท่านใจดี มีเมตตา อธัยาศยัไมตรีดี ให้ความเป็น

กนัเอง เขา้กบัคนทุกคนได ้รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบา 

ส่วนงานท่ีมีความเร่งด่วนนั้นยงัตอ้งเคร่งครัด  เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด  พระครู

โพธิวีรคุณ จึงตอ้งกาํชบั ติดตามงานเสมอ   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ีมีความเห็นแตกต่างในบางส่วน  จาํนวน 

3  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.27  กล่าววา่ 

พระครูดิตถธรรมานุกูล กล่าวว่า ท่านบุคลิกมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ใครเขา้หาก็จะเกิด

ความอบอุ่น เพราะท่านมีหลกัในการบริหาร คน งาน แต่ในส่วนงานของคณะสงฆ ์ในฐานะท่าน

เป็นผูป้กครอง ก็ถือกฎเกณฑก์ติกา เคร่งครัดบางส่วน และบางกรณี 

นายสนิท กาสิงห์ กล่าวว่า ท่านมีนิสัยใจคอดี เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือสังคมเป็นส่วนใหญ่ 

แนะนาํทุกหน่วยงานเป็นประจาํแต่ในการทาํงาน ท่านก็จะยึดกฎกติกา ระเบียบ เคร่งครัด เพ่ือให้

เป็นไปตามความตอ้งการ และเพ่ือไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด 

4.3.1.2  วิธีส่ือความหมายท่ีท่านชอบใชคื้อใชก้ารประชุมปรึกษาหารือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ทั้ งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ

100.00  ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะมีการปรึกษากบัชุมชนก่อนการจดังานเสมอ ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม

ในงานทุกคร้ัง กรณีท่ีไม่สามารถประชุมคณะกรรมการทั้ งหมดได้ จะประชุมหัวหน้างานเพื่อ

ประสานงานต่อกบัผูป้ฏิบติั ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

พระครูดิตถธรรมานุกูล  กล่าวว่า  ท่านพูดเข้าใจง่าย ยึดหลักให้ไปด้วยกันได ้

ประนีประนอม ปรึกษาหารือบ่อยคร้ัง และเปิดโอกาสในการประชุมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งดี 

นางพิรดา วงศน์ํ้ าคาํ  กล่าวว่า ท่านเป็นคนไม่ถือ ยศศกัด์ิ ติดดิน  ตลกทาํให้คนทาํงาน

ดว้ยไม่เครียด ใช้คาํพูดธรรมดา และถา้หากมีงาน ก็บอกในช่วงเช้าเวลาท่ีคนมาทาํบุญ หรือให้

ผูใ้หญ่บา้นประกาศ แจง้ครูนกัเรียน บา้น วดั โรงเรียนจะช่วยเหลือกนัตลอด  
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พระสุพจน์ ดอนเหนือ กล่าวว่า ท่านจะใชค้าํพดูธรรมดา เขา้ใจง่าย และบางคร้ังท่านก็

ส่ือดว้ยการกระทาํใหแ้ต่ท่านจะเนน้ยาํในเร่ืองชุมชนมีส่วนร่วมมาก จะพยายามชกันาํใหช้าวบา้นมา

รวมตวักัน แลว้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรบา้งท่ีจะทาํให้ชาวบา้นทาํร่วมกัน ท่านจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไร

เกิดข้ึน แลว้เราจะทาํอยา่งไร โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนปรึกษาหารือกนั 

4.3.1.3  ลกัษณะทิศทางท่ีท่านใชใ้นการติดต่องานท่านใชท้ั้ งสองทางคือติดต่อลงไป

หาและลกูนอ้งติดต่อข้ึนมาผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการวิเคราะห์

การตอบแบบสอบถาม ท่านพระครูโพธิวีรคุณมีการติต่อประสานงาน  ติดต่อหวัหน้างาน  งานท่ีไม่

เร่งด่วนจะออกเป็นหนงัสือ  หากงานเร่งด่วนจะประสานงานผา่นทางโทรศพัทแ์ละทางอินเตอร์เน็ต  

ประสานกบัผูใ้หญ่บา้นประชาสมัพนัธผ์า่นเคร่ืองขยายเสียงของหมู่บา้น  การติดต่องานของท่านมี

ความรวดเร็ว  หากเป็นงานของคณะสงฆท่์านจะประสานงานดว้ยตวัเอง  ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

นายประสิทธ์ิ เหลาดี  กล่าวว่า การประสานงานสุดยอด ไม่รู้เอาเวลาไหนไปทาํ ท่าน

จะติดต่องานไวก่้อนแลว้ จากนั้น สัง่การไปหาผูท่ี้ทาํหน้าท่ี พอถึงเวลาครบสมบูรณ์ ท่านจะติดต่อ

หวัหนา้งาน แลว้จะมีการกระจายงานต่อ ๆ กนั นางวิไลวรรณ กมุททรง (กรรมการดูแลตุ๊กตา) กล่าว

ว่า แต่ถา้เป็นงานเร่งด่วนท่านจะใชโ้ทรศพัท ์Email หรือ Facebook 

แต่กบัชาวบา้น ท่านก็จะบอกต่อ หรือบอกผูใ้หญ่บา้นประกาศ หอกระจายข่าวชุมชน

บางทีก็บอกกบัอีกคนใหไ้ปบอกต่อ บางท่ีท่านก็ติดต่อลงไปเองเลย 

พระครูดิตถธรรมานุกลู กล่าวว่า ถา้งานไม่ด่วน ก็จะออกหนงัสือ ถา้ด่วนวนัน้ีพรุ่งน้ี ก็

จะโทรศพัทติ์ดต่อเลย ท่านบอกว่า “บางงานพดูคุยจะดีกว่าการส่งหนงัสือ”  

4.3.1.4  การคาํนึงถึงเร่ืองของเวลาในการทาํงานของท่านมกัมองอนาคตวิธีการใหม่ ๆ

ในการพฒันา ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการตอบแบบสอบ   คิด

เป็นร้อยละ 63.64  ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะมองถึงวิธีการทาํงานให้เกิดความสะดวก ทั้งเน้ืองาน

และคนทาํงาน แต่ทุกงานก็จะเสร็จทนักาํหนดเวลา   ท่านจะยืดหยุ่นเร่ืองเวลา   งานพีธีการท่ีมี

บุคคลภายนอก  หรือหลายหน่วยงานมาร่วมงาน  มีการปรับสถานการณ์ตามความเหมาะสมเสมอ  

ดว้ยท่านคิดเร็วทาํเร็วมีไหวพริบจึงสามารถแกปั้ญหาไดเ้ร่ืองของเวลาจึงไม่เป็นปัญหาสาํหรับงาน

พิธีการ  ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า ท่านจะมองอนาคต จะไม่เคร่งเครียด แต่ท่านจะประมาณ

นดัก่อนเวลา  คาํนึงถึงผลงาน เวลาอาจจะไม่ใกลเ้คียง งานส่วนใหญ่จะเป็นการบูรณาการ พร้อม

ยดืหยุน่เอางานมากกว่าเวลา   เพราะคนจะกล่าวขานว่า มาวดัน้ีถา้ไม่ถึง ชัว่โมงไม่แลว้เสร็จ 

พระสมศกัด์ิ ปภาโส กล่าวว่า งานคณะสงฆจ์ะให้เวลาเยอะ ไม่เคร่งครัดนัก เช่น งาน

เวลาประชุมก็จะพร้อมชา้ ท่านก็จะพดูคุยเร่ืองอ่ืน ๆ รอไปก่อน 
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ในส่วนของงานท่ีตอ้งเตรียม ในบางคร้ังเป็นงานเร่งด่วน ท่านจะเขม้งวดและตรวจ

งานอยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากเป็นพิเศษ  เพ่ือให้งานออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ  ดงัผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

ท่ีคิดเป็นร้อยละ 36.36  กล่าวว่า 

นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าวว่า ท่านเคร่งครัดเวลาสูงมาก เพราะเวลานั้นสาํคญั บาง

ทีจะมีคนมาดูงานพรุ่งน้ี วนัน้ีตอ้งทาํใหเ้รียบร้อย หา้มใหง้านติดคา้งถึงพรุ่งน้ี เพราะถา้งานติดคา้งถึง

พรุ่งน้ี ก็จะแกย้ากยิง่มีแขกผูใ้หญ่ มาร่วมงานก็ตอ้งมีความจดัเจนในเร่ืองของเวลามาก ยิ ่งท่านเป็น

คนท่ีคิดเร็วทาํเร็ว จึงมีความเคร่งครัดในเวลาบา้ง    

นางสาวแกว้ใจ มีเทียน กล่าวว่า  ท่านเป็นคนจริงจงั ทุกอยา่งตอ้งสมบูรณ์ งานจะสัง่ไว ้

ท่านตรวจดูแรก ๆ จะตรวจอีกทีเชา้วนัต่อไป งานทุกอยา่งตอ้งทาํใหท้นัตามกาํหนดการ  

4.3.1.5  ส่ิงท่ีท่านมีความผูกพนัมากท่ีสุดคือเพ่ือนร่วมงานผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ งหมดมี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม   ท่านพระครูโพธิวีรคุณได้

ใหค้วามสาํคญักบัเพ่ือนร่วมงานมาก  ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีทาํงานดว้ยกนั  ญาติโยม หรือผูม้าร่วมงาน 

ท่านใหค้วามเป็นกนัเอง  ไม่ถือตวั  ใหโ้อกาสและสนบัสนุนงานเสมอ  ทาํให้ทุกคนรักใคร่  ทาํงาน

อยา่งรู้ใจกนั  ท่านมีความสารถในการจดจาํคนไดอ้ยา่งแม่นยาํ  ทั้งช่ือและตาํแหน่ง  บ่อยคร้ังท่ีท่าน

จะอวยพรวนัเกิดเพ่ือนร่วมงาน  ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจให้กบัทุกคน  ดงัผูใ้ห้สัมภาษณ์

กล่าวว่า 

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า ท่านมีความผกูพนัเป็นอยา่งมาก  เพราะจะจาํคนแม่น  จะ

ดึงใจคนเป็น  มีวิธีการคือถ่ายรูปไวใ้นคร้ังแรก  แลว้จะจาํไดต้ลอด  เป็นเทคนิคการดึงใจคน  จาํ

แม่น    จาํคนแลว้กลบัไปดูรูปหลายรอบ เช่นงานพุทธชยนัตี  ท่านเดิน ดูไปรอบ ๆ ให้คนไปถ่ายรูป

ไว ้วนัหลงัมาสามารถไปทกัไดถ้กูคน ว่าใครมาไม่มา  มีรูปภาพเป็นส่ือ    

และ พระสุพจน์ ดอนเหนือ กล่าวว่า ท่านจะมีความใส่ใจกับทุกคน ถือได้ว่าอนัดับ

หน่ึง  ใหค้วามสาํคญัมาก จาํลูกน้องได ้ เป็นกนัเองผกูพนักบัคนทาํงาน คอยสนับสนุนงานตลอด  

จาํคนไดแ้ม่น  ทั้งช่ือตาํแหน่ง  รวมไปถึงวนัเกิด  พอถึงโอกาสสาํคญั ก็จะโทรไปอวยพรเสมอ 

นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าวว่า ท่านอธัยาศยัดี คุยกนัสนิทใจ  ผกูพนัอย่างมาก  

เพราะงานแต่ละอย่าง จะให้ความสาํคญัหมด  มีงานอะไรท่านก็จะรีบทาํและงานทุกอย่างจะตอ้ง

เสร็จและออกมาดี ท่านจะเป็นคนอารมณ์ดี  แลว้ทุกคนก็จะไม่เกร็งเวลาท่ีเขา้มาคุย   

ในฝ่ายของการปกครองคณะสงฆ ์พระครูดิตถธรรมานุกลู (รองเจา้คณะอาํเภอประทุม

รัตต)์ กล่าวว่าท่านจะมีความผกูพนักบังานพอสมควร จาํคนไดดี้ เช่น คณะสงฆใ์นอาํเภอ ท่านจาํได้

เกือบทุกรูป   
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นายสนิท กาสิงห์ กล่าวว่าประมาณ 90 % ท่านจะมีผกูพนัมาก กบัญาติโยม ทีมงานมี

ผกูพนัมาก จดจาํลกูนอ้งดีมาก ดว้ยท่านมีความจาํดีมาก ผ่านไปสองสามปีท่านยงัจาํได ้และคาํพูด

ท่านยงัสร้างความเป็นกนัเองเหมือนว่าอยูด่ว้ยกนัมานาน และชาวบา้นก็กลา้พดูกบัท่าน   ท่านจะไป

ไหนท่านจะทกัทายคนอ่ืนก่อนเสมอ  

นางพิรดา วงศน์ํ้ าคาํ กล่าวว่า ท่านให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือตวั และจะดูแลถามไถ่  

ปัญหาต่าง ๆ ตลอด  ถา้งานไม่เสร็จก็ไม่หลบัไม่นอน   ท่านจะห่วงงาน  จริงจงั  ส่วนใหญ่ท่านจะ

ดูแลงานเอกสารดว้ย  แต่ก็จะคอยไปดูงานอ่ืน ๆ ดว้ย 

นางสาวแกว้ใจ มีเทียน กล่าวว่า ท่านจึงมีความผกูพนั และทาํให้ใคร ๆ รักท่าน ทาํให้

ทุกคนยอมรับในความสามารถของท่าน 

4.3.1.6  การประเมินการทาํงานของลกูนอ้งท่านพิจารณาจากจิตใจในการทาํงานความ

มุ่งมัน่ตั้งใจของผูร่้วมงานผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้ งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการวิเคราะห์

การตอบแบบสอบถามท่านพระครูโพธิวีรคุณ จะพิจารณาความสามารถ  ความถนัด และความ

มุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงานของผูร่้วมทาํงานเสมอ  และจะประเมินผลงานตลอดเวลา   ท่านใหแ้นวคิด

กบัชุมชนว่าคนท่ีเขา้มาในวดันั้นคือคนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือและเสียสละแลว้ คนท่ีเขา้มาทุกคนจึงเป็นผู ้

ท่ีมีความตั้ งใจจริง ไม่ได้มองท่ีอายุหรือยศศกัด์ิ  ท่านจะให้คาํแนะนําและให้กาํลังใจ  ยกย่อง

คนทาํงานเสมอ ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า ท่านดูท่ีจิตใจในการทาํงาน ความมุ่งมัน่ ตั้งใจของผูน้ั้น 

นายประสิทธ์ิ เหลาดี กล่าวว่า ถึงแมจ้ะทาํงานยงัไม่เป็นเลยก็ตาม แต่ถา้หากมีความ

ตั้ งใจ และพร้อมท่ีจะเสียสละ  เอ้ือเฟ้ือประโยชน์ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม ท่านก็พิจารณา

เหมือนกนั 

นางมาลยัวรรณ ศรีสุธญัญาวงศ ์กล่าวว่า  ท่านยงัไม่ไดม้องในเร่ืองของอายุ เพศ หรือ

ยศศกัด์ิ ท่านจะให้ความเท่าเทียมกนั เพราะท่านกล่าวเสมอว่า อย่าตัดสินคนท่ีภายนอก ควรให้

โอกาสโดยเท่าเทียมกนั  

นอกจากนั้น พระสมศกัด์ิ ปภาโส กล่าวว่า ท่านยงัชอบท่ีจะยกย่อง และให้กาํลงัใจ

คนทาํงานเสมอ เช่นเม่ือจบงาน ก็จะพดูว่า “ถือว่าเราทาํงานไดดี้ มีคาํชมเชยกลบัมา” แลว้ก็ใหช้ี้แนะ

แนวทางในการทาํงานต่อไป 

4.3.1.7  การประเมินบุคคลท่านมกัจะพิจารณาในด้านการทาํงานเป็นทีมนั้น  ผูใ้ห้

สมัภาษณ์ทั้งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ท่านพระ

ครูโพธิวีรคุณจะสนับสนุนและมอบหมายงานให้ทาํในลกัษณะเป็นทีมงาน ให้ทุกคนได้ร่วมกัน

ทาํงาน ช่วยเหลือกนัพฒันาปรับปรุงงาน ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 
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นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า ท่านพิจารณาการทาํงานแบบเป็นทีม เพราะว่า ท่านบอก

เสมอว่า งานอยา่งน้ีทาํคนเดียวไม่เสร็จแน่นอน ตอ้งอาศยัแรงจากชุมชนมาร่วมดว้ยช่วยกนั ท่านจึง

ใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีมมากกว่า 

นายสนิท กาสิงห์ กล่าวว่า ท่านยงัให้โอกาสกับคนทาํงานสูง และเปิดโอกาสให้

คนทาํงานช่วยกนัคิด และช่วยการทาํ ท่านจึงไม่ชอบจูจ้ี้คนทาํงาน แต่จะให้รับผิดชอบร่วมกนั โดย

จะมีหวัหนา้งาน เป็นคนขบัเคล่ือนงาน 

นางสาวสุกญัญา เปรียญ กล่าวว่า ท่านจะเน้นยาํการมีส่วนรวมของชุมชนอย่างมาก 

โดยการให้คิดและทาํดว้ยกนั แต่ท่านก็ไม่ไดทิ้้ง แต่จะคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ เพ่ือคอยช้ีแนะ และให้

คาํปรึกษา เม่ือชุมชนตอ้งการอยา่งเช่น ในการประชุม ท่านก็จะเปิดการประชุม หลงัจากนั้นท่านก็

ใหผู้น้าํชุมชน กรรมการ ร่วมทั้ งชาวบา้นไดช่้วยกนัคิดอย่างเต็มท่ี ทา้ยสุดท่านจึงสรุปการประชุม

เท่านั้น 

4.3.1.8  เม่ือเกิดความผดิพลาดในการทาํงานท่านจะเรียนรู้จากขอ้บกพร่องและนาํไป

ปรับปรุงแกไ้ข ผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์น้ี   หลงัเสร็จ

สิ้นงานทุกคร้ังไม่ว่าจะเป็นผลจากการประเมินงานแบบเอกสารหรือการประเมินดว้ยตวัท่านเอง เม่ือ

พบขอ้ผดิพลาด แมจ้ะแกไ้ขสถานการณ์นั้นได ้ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะไม่ดุหรือตาํหนิผูท้าํงานให้

เสียใจ ท่านจะใหค้าํแนะนาํเพ่ือใหแ้กไ้ขในงานคร้ังต่อไป ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าวว่า ความผิดพลาดบางเร่ืองท่านก็รีบจะแกไ้ข  หรือให้

ยอ้นไปดูว่าท่ีผา่นมามีอะไรผดิพลาด  แลว้ท่านก็จะนาํขอ้ผดิพลาดนั้นไปแกไ้ขในงานคร้ังต่อไปให้

ดีข้ึนกว่าเดิม 

นายสนิท กาสิงห์ กล่าวว่า เม่ืองานเกิดผดิพลาด ส่วนมากแลว้ ก็จะแนะนาํ และจะไม่

ตาํหนิใหเ้สียใจ แต่จะแนะแนวทางใหป้รับปรุง 

นางพิรดา วงศน์ํ้ าคาํ กล่าวว่า เคยมีเหตุการณ์ท่ีเกิดขอ้ผิดพลาด แต่ไม่ถึงกบัทาํให้งาน

เสียหาย  ท่านก็จะมาพดูคุยและขอความคิดเห็นจากคนทาํงานแลว้ท่านก็จะบอกเสมอว่า ไม่เป็นไร 

น้ีคือบทเรียน คร้ังหนา้ทาํใหม่จะไดไ้ม่ผดิพลาด 

พระสุพจน์ ดอนเหนือ กล่าวว่า ท่านจะไม่ดุหรือตาํหนิ แนะนาํ ให้โอกาสปรับเสมอ  

และพูดว่า  คราวหน้า  ถ้าปรับอย่างน้ีน่าจะดีข้ึนกว่าน้ี   โดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะใช้หลัก

ประนีประนอมเป็นอยา่งมาก 

นายประสิทธ์ิ เหลาดี กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่แลว้งานจะไม่ค่อยมีผิดพลาดมากหนัก 

เพราะท่านเป็นคนตั้ งเป้าหมาย หรือคาดหวงักบังานสูงมาก ก่อนมีทาํงานอะไรก็ตามท่านจึงได้
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เตรียมไวอ้ยา่งดีพอสมควร แต่ถา้หากเกิดผดิพลาดข้ึนแลว้ ดว้ยตวัท่านเองเป็นคนคิดเร็วทาํเร็ว ส่วน

ใหญ่จึงสามารถปรับไดท้นัสถานการณ์ 

4.3.1.9  ท่าทีของท่านเม่ือเกิดความขัดแยง้ข้ึนผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ งหมดมีความเห็น

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ท่านนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  หาทาง

แกไ้ขและป้องกนัท่านพระครูโพธิวีรคุณจะมีบุคลิกท่ีนิ่ง  ใจเยน็ จากนั้นค่อยเรียกคู่กรณีมาพดูคุยกนั  

หาทางออกร่วมกนั  ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในงานเสมอ กรณีคนทาํงานร่วมกนัเกิดขดัแยง้ท่านจะ

ใหแ้ยกกลุ่มกนัสกัพกัแลว้ค่อยกลบัมาร่วมกนัอีกคร้ัง แต่หากเป็นความขดัแยง้ในสายงานอ่ืน  เช่น

ในชุมชน ท่านจะใหจ้ดัการกนัเองก่อน  หากไม่สามารถแกไ้ขหรือคล่ีคลายสถานการณ์ความขดัแยง้ 

ท่านจึงจะเขา้ไปรับฟัง  แลว้ช้ีแนะ  ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

พระสมศกัด์ิ ปภาโส กล่าวว่า เคยมีความขดัแยง้ท่ีไม่ใหญ่ เช่นทะเลาะกนั ท่านจะแยก

คนท่ีขดัแยง้ใหท้าํงานคนละส่วน ซ่ึงปล่อยสกัพกั ก็ค่อย ๆ ดีข้ึนเขา้กนัได ้ 

พระครูดิตถธรรมานุกูล กล่าวว่า ความขดัแยง้ในคณะสงฆ์ในอาํเภอ ท่านก็ใช้การ

แนะนาํ โดยการให้พูดคุยกนัเองก่อน คือยกให้เจา้อาวาสพูดคุยก่อน  หากไม่จบ หรือแกไ้ขไม่ได ้

ท่านจึงจะลงมาพดูคุยเอง ดว้ยการประนีประนอมอยา่งมาก 

นางสาวแก้วใจ มีเทียน กล่าวว่า หรือแมแ้ต่ความขัดแยง้ท่ีเกิดในชุมชนเอง คนใน

ชุมชนเองเม่ือแกไ้ขไม่ไดก้็เขา้มาหาใหท่้านคล่ีคลาย   ท่านจะทาํให้คู่กรณีเยน็ลง  โดยการตั้ งใจจะ

รับฟัง ใหท้ั้งสองไดพ้ดู เสร็จแลว้จึงช้ีแนะแนวทางเพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าวว่า โดยภาพรวมแลว้ ก็ไม่ค่อยเห็นความขัดแยง้มาก

หนกั ยิง่ความขดัแยง้ของตวัท่านเอง ยิง่ไม่เคยเห็น และคิดว่าไม่มี เพราะท่านทาํงานมานาน และมี

ความใจกลา้ ท่ีสาํคญัท่านเป็นคนมีความความอดทนอย่างมาก จึงไม่ทาํให้ท่านตอ้งไปขดัแยง้กบั

ใคร แต่คนทาํงานก็มี และท่านก็จะบอกว่า เราจะทาํอยา่งไงดีเพ่ือใหง้านเดินไดต่้อไป 

4.3.1.10  ข้อบกพร่องท่ีสาํคัญข้อใดของท่านท่ีเห็นเด่นชัดผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ งหมดมี

ความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถาม ว่าท่านให้ทุกคนมีส่วนร่วม

แมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม ผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า 

พระสมศกัด์ิ ปภาโส กล่าวว่า โดยลกัษณะการทาํงานของท่านท่ีคิดเร็ว ทาํเร็ว หรือการ

ทาํงานไปคิดไป บางท่ีก็ทาํใหเ้กิดขอ้บกพร่องข้ึนได ้เพราะคนทาํงานบางคร้ังก็คิดไม่เร็ว ทาํไม่เร็ว

เหมือนท่าน  

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า เม่ือเกิดขอ้บกพร่องข้ึน ท่านก็จะไม่แสดงท่าทีใหผู้ม้าร่วม

งานเลย แต่จะเป็นลกัษณะของการเดินเขา้ไปถามคนทาํงานในกลุ่มงานท่ีประสบปัญหานั้น ท่านก็

จะใชก้ารปรึกษาว่าเม่ือเกิดอยา่งน้ี เราจะทาํอยา่งไงดี ท่านพูดเสมอว่า “งานทุกอย่าง ไม่ใช่งานของ
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ท่านหรือของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นงานของทุกคน” ทุกคร้ังตั้ งแต่ เร่ิมตน้ จนทา้ยท่ีสุด ท่านจึง

เปิดโอกาสใหค้นทาํงานมีส่วนร่วมในการคิดและทาํงานเป็นอยา่งมาก  

นายประสิทธ์ิ เหลาดี กล่าวว่า ในขั้นตอนเตรียมงาน ท่านจะเครียดมาก แต่พอเร่ิมงาน  

ถึงแมเ้จอปัญหาท่านจะไม่มีการตาํหนิ ไม่แสดงอาการไม่พอใจ หรือเป็นกงัวลให้ใครเห็น แต่ท่าน

จะนิ่งมาก และจะปรึกษาหารือเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

 

4.3.2  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกีย่วกบัความคดิเห็นในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครู

โพธิวรีคุณ 

จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีมีต่อพระครูโพธิวีรคุณดา้นการ

บริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สาธารณูปโภคและระบบ

นิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.2.1  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม 

ท่านพระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า นําแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาไวใ้นวดั  ชุมชนได้ใช้

ประโยชน์อยา่งเต็มท่ี  ทั้งทางดา้นการศึกษา  เทคโนโลยี  คุณธรรม จริยธรรม  นอกจากน้ีท่านได้

ช่วยสอนหนังสือดา้นธรรมะแก่นักเรียนมาตั้ งแต่แรกเร่ิม   เป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยาย

เก่ียวกบัธรรมะจดัใหมี้การเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็นประจาํพฒันาพื้นท่ีของวดัให้

เป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชน และประชาชนใช้วดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม หรือองคก์รชุมชนต่าง ๆ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการบาํเพ็ญกุศลต่าง 

ๆ แก่ประชาชนจัดสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนข้ึนภายในวดัรณรงค์จดัทาํความ

สะอาดในบา้น, วดัใชว้ดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมกิจกรรมของชุมชนและผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความ

คิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดงัน้ี 

พระครูดิตถธรรมานุกูล กล่าวว่า  ท่ีเ ด่นชัดจะเก่ียวกับการศึกษาสงเคราะห์   

เทคโนโลย ี พุทธศาสนา  ต่างๆ เป็นวดัท่ีมีแหล่งเรียนรู้ ให้คนทัว่ไปไดรู้้จกั  เป็นการพฒันาชุมชน  

แมเ้ป็นบา้นนอก  เด็กๆไดมี้โอกาสเรียนรู้ 

นางพิรดา วงศ์นํ้ าคาํ กล่าวว่า ท่านได้จัดให้มีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนไวภ้ายในวดั

มากมายเช่น  กศน   ศนูย ์ICT   ธนาคารชุมชนหรือ สถาบนัการเงิน ร้านคา้เซาเซ็น (ร้านคา้ชุมชน) 

เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนใหชุ้มชน เกิดมีความสามคัคี โดยท่ีว่า มีความรู้ ใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือรายได ้

นายประสิทธ์ิ เหลาดี กล่าวว่า เป็นสถานท่ีอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะครู 

และนกัเรียนอยูต่ลอด ทั้งในอาํเภอ และต่างอาํเภอจดักิจกรรมในวดัดึงคนเขา้วดั  ให้วดัเป็นแหล่ง

เรียนรู้ชุมชน และมีเทคโนโลยใีหเ้ด็ก ๆ ไดม้าหาความรู้ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางศาสนา และไม่เก่ียว 
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นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า ทุกอย่างท่ีหมู่บ้านขาดท่านก็จะช่วย ไม่ไดแ้ค่ให้ยืม

สถานท่ีใช ้เพราะท่านถือว่าเป็นประโยชน์มีคนเขา้วดั 

4.3.2.2  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ 

ท่านพระครูโพธิวีรคุณได้มีส่งเสริมและพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด 

เพราะเป็นแรงขบัเคล่ือนงานด้านต่าง ๆ  มีสถาบนัการเงิน  กลุ่มเล้ียงผึ้ง   กลุ่มทาํตุ๊กตา  ท่านจะ

สนับสนุนช่วยในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์  ทั้ งทางส่ือ อินเตอร์เน็ตและการนําเสนอเม่ือท่านมี

โอกาส   มีการเทศนาเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพเทศนาเก่ียวกบัการออมบริจาควสัดุ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพของชุมชนส่งเสริมใหชุ้มชนไปดูงานท่ีองคก์รอ่ืนใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

และริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพชกัชวนประชาชนให้รวมพลงัเพ่ือการพฒันา

ทอ้งถิ่นจดัตั้งองคก์รชุมชน เช่น มลูนิธิ กองทุน ศูนยฯ์ลฯเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่

ประชาชนและผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมดงัน้ี 

นางพิรดา วงศ์นํ้ าคาํ กล่าวว่า ท่านจะติดตามถามไถ่  เพ่ือให้เกิดการพฒันาทาง

เศรษฐกิจ ท่านมีแนวคิด ดึงคนเขา้วดั จึงนาํเสนออาชีพใหค้นไดรู้้จกั และส่งเสริม เช่น  กิจกรรมการ

คดัเลือกหมู่บา้น Smart Village เราก็นาํกิจกรรมกลุ่มเล้ียงผึ้งเขา้มา กิจกรรมก็เร่ิมมาตั้ งแต่บดันั้น 

ขณะน้ีมีสมาชิกในกลุ่ม 15 คน 

นางสาวแกว้ใจ มีเทียน กล่าวว่า สถาบนัการเงิน  ก่อนน้ีเป็นกองทุนเงินลา้น  เอามา

รวมกบัหมู่บา้น สองหมู่บา้น  ปรึกษา ธกศ ไดช่ื้อ สถาบนัการเงินมา  มาร่วมทุนเป็นหมู่บา้นละสาม

หม่ืน  เปิดรับสมาชิก ท่านเป็นประธานท่ีปรึกษา  ทาํเหมือนธนาคาร ตอนน้ี มีเงินทุน 10 ลา้น ของ

นกัเรียนมีมากถึง สามแสน ใหด้อกเบ้ียเงินฝาก ใหค้นแก่ฝากเงินและปันผลให้หม่ืนละ 100 ฝากไม่

เกินสองหม่ืน ใหด้อกเบ้ียทุกเดือนพร้อมเงินช่วยเหลือคนชรา เพ่ือใหผู้สู้งอาย ุไดเ้ดินเขา้วดัทุกเดือน   

ร้านเซาเซ็น ท่านตั้งช่ือให ้มีของใชท่ี้จาํเป็น เพ่ือขายให้เด็กท่ีเขา้มาอบรม สร้างอาคารให้ เร่ิมจากกู้

เงินจากสถาบนั พอมีกาํไรก็ขายหุน้ใหช้าวบา้น เป็นร้านคา้มาจนปัจจุบนั 

นายประสิทธ์ิ เหลาดี กล่าวว่า ส่งเสริมงานอาชีพ เช่น ตุ๊กตา  กลุ่มเล้ียงผึ้ง  ซ่ึงเร่ิมจาก

ท่าน  ท่ีใหค้าํปรึกษาและใหก้ารสนบัสนุน  จนทาํใหเ้ป็นระบบดว้ยการตั้งคณะกรรมการมาบริหาร 

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่าคนในชุมชม ใครมีฝีมือเร่ืองอะไร ท่านก็ส่งเสริมอาชีพ

ให ้และยงัใชศ้นูยเ์รียนรู้ชุมชน ICT ใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ชุมชน ร่วมไป

ถึงสินคา้ของชุมชน ท่านเป็นคนท่ีพยายามคิดเช่ือมโยง ทาํส่ิงท่ีไม่ใช่งานใหเ้ป็นงาน ดึงคนดึงอาชีพ

เขา้มาในชุมชน  
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4.3.2.3  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง 

ท่านพระครูโพธิวีรคุณได้วางตัวเป็นกลางในด้านการเมือง  และสนับสนุนการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ใหค้นในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรีท่านเปิด

โอกาสให้กรรมการวัดมีส่วนร่วมตัดสินใจชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน

สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใหว้ดัเป็นหน่วยเลือกตั้ง จดัใหมี้การอบรม

ความรู้ด้านการเมืองการปกครองข้ึนภายในวดัจัดมุมความรู้ทางด้านกฎหมาย และการเมืองแก่

ประชาชนข้ึนภายในวดัและผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดงัน้ี 

นางพิรดา  วงศ์นํ้ าค ํา  กล่าวว่า  การให้สถานท่ีในการปราศรัย  โดยการท่ีให้

นกัการเมืองทุกฝ่ายไดพ้ดูปราศรัยกบัประชาชนอยา่งเสมอกนั 

นายสนิท กาสิงห์ กล่าวว่าการจดัตั้ งเวทีสภาชุมชน ท่านถือเป็นตน้คิดและส่งผูน้ ํา

ชุมชนไปดูงานเก่ียวกบัการจดัสภาชุมชน แลว้ก็นาํมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัชุมชน แต่ก่อนบา้นมี 2 หมู่

ต่างคนก็เลยต่างอยู ่ไม่มีโอกาสไดพ้ดูคุยกนัทาํให้ชุมชนห่างกนัไปออกเร่ือย ๆ ท่านเลยเป็นตน้คิด

ใหจ้ดัเวทีสภาชุมชนในวดั หลงัจากนั้นมาชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนคุยกนัมากข้ึน ทาํให้สามคัคีกนัมาก

ข้ึน 

4.3.2.4  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรม 

ท่านพระครูโพธิวีรคุณได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสมํ่าเสมอ  จดัทุกเดือนทุก

เทศกาล  ส่งเสริมการอนุรักษภ์ูมิปัญญาชาวบา้น  นาํวฒันธรรมพ้ืนบา้นมาจดักิจกรรมหรือร่วมใน

กิจกรรมอ่ืนดว้ย   เพ่ือไม่ใหส่ิ้งเหล่าน้ีเลือนหายไปจากสงัคม  นอกจากน้ีท่านไดเ้ทศนาในวนัสาํคญั

ต่าง ๆ เช่น  วนัวิสาขบูชา ฯลฯ การส่งเสริมจดังานประเพณีในวนัสําคญัต่าง ๆ วดัของท่านเป็น

ศูนยก์ลางการติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรมมีการศึกษา วิจยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันา

วัฒนธรรมบริจาคปัจจัยในการบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุการอนุรักษ์โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ในชุมชนมีการจดักิจกรรมเมื่อถึงวนัสาํคญัต่าง ๆ ทางศาสนารวบรวมเอกสาร ตาํราทาง

วฒันธรรมภายในวดัจดัใหมี้ท่ีเก็บโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุส่งเสริมให้มีการทาํบุญในเทศกาลของ

ทุกเดือนหรือประเพณี ฮีต 12 ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมดงัน้ี 

พระสมศกัด์ิ ปภาโส กล่าวว่า การจดังาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีโครงการเขา้มา ถึง

จะไม่มีงบประมาณท่านก็ทาํทั้งหมด แต่ปรับใหเ้ขา้กบัชุมชน ผ่านมาคืองานฉลองพุทธชยนัตี 2600 

ปีแห่งการตรัสรู้ 

นางสาวแกว้ใจ มีเทียน กล่าวว่า กิจกรรมท่านจะมีการจดัแทบทุกเดือน หลงัๆจน

วฒันธรรมจงัหวดัเขา้มาร่วมงานอนุรักษ์ท่านก็จดัสถานท่ีให้คนในชุมชนไดม้าทาํกิจกรรม เช่น  

ทอผา้   
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นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าววา่ในแต่ละเดือนก็จะจดัประเพณีข้ึนตลอด  ไม่เคยเวน้  

ไม่มีทิ้ง  เช่น  บุญกระยาสาท  ประเพณีมากมายหลายอยา่ง ทางภาคอีสานมีอะไรก็จดัหมดค่ะ  เช่น  

ฮีต 12 คลอง 14 ร่วมไปถึงการส่งเสริมในรูปแบบ อนุรักษภ์ูมิปัญญาชาวบา้น  ดึงวฒันธรรมพ้ืนบา้น

มา เช่น มีเป่าแคน ฟ้อนลาํ กลองยาว และในงานต่าง  ๆ ท่ีจัดข้ึน มีแขกผูห้ลักผูใ้หญ่มา ก็ใช้

วฒันธรรมพ้ืนบา้นเหล่าเป็นการตอนรับ และก็ เป็นการนาํเสนอวฒันธรรมพ้ืนบา้นไปในตวัดว้ยไป

ในตวั 

4.3.2.5  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ  

ท่านพระครูโพธิวีรคุณไดส้นับสนุนให้สร้างอาคารเพื่อเป็นศูนยส์าธารณสุข และ

ประสานงานกบัภาครัฐ ใหมี้เจา้หนา้ท่ีมาดูแล อาํนวยความสะดวกใหชุ้มชนไดต้ลอดเวลา  เจ็บป่วย

เล็กน้อยไม่ต้องไปโรงพยาบาล  นอกจากน้ีได้จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการแพทย์และ

สาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนจัดมุมความรู้ทั ่วไป เช่น ด้านสาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม แก่

ประชาชนข้ึนภายในวดัจดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่นและผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ดงัน้ี 

นายเมธี ลาหลา้เลิศ กล่าวว่า ท่านไดคิ้ดริเร่ิม สร้างสาธารณสุขชุมชนข้ึนภายในวดั  

และมีเจา้หนา้ท่ี อสม.ผดัเปล่ียนเขา้เวรอยูต่ลอด 

นางวิไลวรรณ กมุททรง กล่าวว่า ซ่ึงสาธารณสุขชุมชน เกิดประโยชน์มาก  บางคน

ไม่สามารถเดินทางไปสถานีอนามยัของตาํบลได ้ ก็มารับยาท่ีน่ี  เวลามีคนมาอบรมเกิดป่วยข้ึนมา 

เกิดเป็นลมข้ึนมา  ก็สามารถเมาเอายาจากตรงน้ีไดเ้ลย  

4.3.2.6  การบริหารการพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ท่านพระครูโพธิวีรคุณไดส่้งเสริมกิจกรรมพฒันาชุมชน จัดส่ิงแวดลอ้มให้ร่มร่ืน  

ดูแลบา้นเรือนตนเองให้สะอาดเพ่ือสุขภาพ  มีการวางผงัวดัให้เอ้ือต่อการใชง้านไดห้ลาย ๆ อย่าง   

นอกจากน้ีวดัยงัเป็นตวัอยา่งของการอยูแ่บบเรียบง่าย และใชท้รัพยากรอย่างประหยดั  รู้คุณค่า  วดั

สถานท่ีวดัท่านมีความร่ืนรมวดัมีการจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มวดัท่านเป็นศนูยใ์น

การร่วมมือ ของการปลกูป่า รักษาป่าในชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หค้วามคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดงัน้ี 

นางพิรดา วงศน์ํ้ าคาํ กล่าวว่า ท่านพูดประจาํว่า ให้เราดูแลในบา้น หน้าบา้น  เพ่ือ

สุขภาพของคนในชุมชนและแต่ละเดือนท่านจะประชุมใหช้าวบา้นช่วยกนัพฒันาระบบส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชน เช่นทาํความสะอาดถนนหนทางใหร้มร่ืน   

พระครูดิตถธรรมานุกลู กล่าวว่า ในการประชุมพระสงฆใ์นระดบัอาํเภอ ท่านจะให้

คาํแนะนํา อยู่เสมอว่า วดัเป็นสถานท่ีสาธารณะ มีคนไปมาอยู่ตลอด ควรท่ีจะทาํให้คนเข้าวดัมี
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ความรู้สึกรมร่ืนน่าอยู ่ และวดัท่านเองก็มีการสร้าง วางผงัวดัให้เอ้ือต่อการทาํงาน เช่น ให้โล่งตรง

กลางเพ่ือสะดวกในการทาํกิจกรรม 

 

4.4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในภาวะผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหาร

การพฒันาชุมชน 

 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในภาวะผูน้ ําของ

พระสงฆ ์ในการบริหารการพฒันาชุมชน แบ่งออกเป็นประเด็น ดงัน้ี 

1)  ปัญหาพระสงฆไ์ม่ทาํความเขา้ใจบริบทชุมชนก่อน คือ เม่ือพระสงฆเ์ขา้มาทาํงาน ก็มุ่ง

ไม่ทาํงานอยา่งท่ีใจคิดเพียงอยา่งเดียวแต่ไม่คาํนึงถึงบริบทชุมชน เพราะส่ิงท่ีเคยใชใ้นบริบทชุมชน

อ่ืน อาจจะใชใ้นบริบทบางชุมชนเช่นผูใ้หส้มัภาษณ์ (พระครูดิตถธรรมานุกลู) กล่าวว่า ปัญหาท่ีเกิด

จากตวัพระสงฆเ์อง เพราะบางรูปพึงมาใหม่ไม่เขา้ใจบริบทชุมชน จาํเป็นอย่างยิ ่ง ท่ีตอ้งทาํความรู้

ความเขา้ใจ รวมไปถึงวฒันธรรมของชุมชนนั้นใหดี้ซ่ึงแตกต่างจากพระครูโพธิวีรคุณ ท่านเป็นคน

พ้ืนท่ีอยู่แต่เดิมจึงรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนเป็นอย่างดี และยงัไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจ

บริบทชุมชนก่อนท่ีจะเขา้มาทาํงาน 

2)  ปัญหาท่ีพระสงฆท์าํกิจกรรมไม่ปรึกษาชุมชน คือ การท่ีพระสงฆเ์ขา้มามีบทบาทต่อ

ชุมชน แต่ไม่ถามความตอ้งการของชุมชน คิดอยา่งจะอะไรก็ทาํ ขาดการปรึกษากบัผูน้าํชุมชน หรือ

กบัชาวบา้น ทาํใหก้ารทาํงานพฒันาของพระสงฆเ์ป็นไปไดอ้ยาก เพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก

ชุมชน เป็นพระว่าพระสงฆไ์ม่เคยขอความร่วมมือจากชุมชนเลย เช่นผูใ้ห้สัมภาษณ์ (พระครูดิตถ

ธรรมานุกูล) กล่าวว่า การทาํแบบไม่ปรึกษาหารือคนในชุมชน คิดเองทาํเอง แต่ไม่ถามชุมชนซ่ึง

แตกต่างจากพระครูโพธิวีรคุณ ในการทาํงานชุมชนท่านถามคนในชุมชนก่อนเสมอว่าจะทาํหรือไม่

อย่างไร และใครสามารถช่วยในส่วนไหนไดบ้า้ง เม่ือทาํลงไปแลว้ชุมชนไดป้ระโยชน์อะไร ทุก

ขั้นตอนในการทาํงานเพื่อชุมชนของท่าน จึงให้ความสาํคญักบัคนในชุมชนเป็นอย่างมาก และให้

โอกาสแก่คนชุมชนไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยท่ีท่านคอยเป็นผูป้ระสานความร่วมมือของคนในชุมชน 

3)  ปัญหาความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจของคนในชุมชน คือการท่ีพระสงฆจ์ะไดรั้บการยอมรับจาก

ชุมชนนั้ นไม่ใช่เ ร่ืองง่ายหนัก  เพราะชุมชนเองก็มีค ําถามในใจอยู่ เสมอว่า  พระสงฆ์จะมี

ความสามารถท่ีจะนาํพาชุมชนไปสู่การพฒันาไดจ้ริงหรือไม่ ฉะนั้นแลว้ตวัพระสงฆเ์อง ตอ้งมีความ

ตั้งใจจริง ทาํใหชุ้มชนเห็น ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร จึงตอ้งมีความอดทนออย่างมาก (พระสุพจน์ 

ดอนเหนือ) กล่าวว่า ท่านพระครูโพธิวีคุณเอง ก็ใชเ้วลาและความตั้งใจมากพอสมควร จนทุกคนเขา้

มาช่วย เร่ิมจาก 1 เป็น 2 ไปเร่ือย ๆ พระครูโพธิวีรคุณ เดิมก็เช่นกนั เม่ือเขา้มาอยู่ในชุมชน ก็ไม่ได้
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รับการยอมรับจากคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนต่างตั้ งขอ้สงสัยว่าจะมีความสามารถในการ

พฒันาชุมชนหรือเปล่า แต่ท่านก็ไดพ้ยายามพิสูจน์ให้ชุมชนไดเ้ห็นเป็นเวลาหลายปี กว่าจะไดรั้บ

การยอมรับจากชุมชน โดยการพยายามบากบัน่ทาํใหชุ้มชนไดดู้ และเห็นถึงความจริงใจ และตั้ งใจ

ในการนาํพาชุมชนสู่ความเขม้แข็ง 

4)  การไม่ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน การท่ีเร่ิมทาํงานและจะไดรั้บการยอมรับจากชุมชน

เลยคงเป็นไปไม่ได ้ บางท่ีอาจจะเกิดจากชุมชนเองไม่พร้อมท่ีจะทาํ และส่วนหน่ึงพระสงฆมี์ความ

ตั้งใจขนาดไหน ฉะนั้นตอ้งมีความพยายามเป็นอยา่งมาก จึงจะทาํใหชุ้มชนยอมรับได ้(พระสมศกัด์ิ 

ปภาโส) กล่าวว่า พระสงฆต์อ้งเป็นนักประสานดว้ย คือตอ้งพูดคุย ช้ีแจง อธิบายให้คนในชุมชน

เขา้ใจในส่ิงท่ีจะทาํ และ (นางวิไลวรรณ กมุททรง) กล่าวว่าพระสงฆต์อ้งทาํให้ดู ทาํให้เห็น เม่ือ

ชาวบา้นเห็นความจริงใจของพระสงฆแ์ลว้ ศรัทธาก็จะตามมา เช่นท่านพระครูโพธิวีรคุณ เร่ิมตน้มา

ตอนแรกก็ยงัไม่ได้การยอมรับจากชุมชนเลย แต่เน่ืองดว้ยท่านมีความตั้ งใจจริง ทาํให้ชาวบา้นดู 

ต่อมาชาวบา้นก็ยอมรับในส่ิงท่ีท่านทาํซ่ึงแตกต่างจากพระครูโพธิวีรคุณซ่ึงเร่ิมจากการทาํงานให้

ชุมชนเห็น พยายามประสานชุมชน โดยการดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ให้ความสําคญักับคนใน

ชุมชน และพยายามทาํความเขา้ใจกบัคนในชุมชน ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัต่องานท่ีทาํ อนัจะส่งผลทาํ

ใหชุ้มชนเขม้แข็งต่อไป 

 

4.5  ข้อมูลแนวทางการเป็นผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหารการพฒันาชุมชน ของพระ

ครูโพธิวรีคุณ 

 

จากการไดส้มัภาษณ์พระสงฆ ์กรรมการวดั ผูน้าํชุมชน และชาวบา้น ทั้ง 11 ท่าน ท่ีมีความ

คิดเห็นต่อการทาํงานของพระครูโพธิวีรคุณ ในการเป็นผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหารการพฒันา

ชุมชน จึงไดน้าํความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว เพ่ือตั้ งประเด็นสัมภาษณ์พระครูโพธิวีรคุณ 

เก่ียวกบัแนวทางการเป็นผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน 

 

4.5.1  ลกัษณะภาวะผู้นําพระครูโพธวิรีคุณ 

4.5.1.1  การอธัยาศยัคนร่วมงาน 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่าในการทาํงานรู้หนา้ไม่รู้ใจ  เร่ิมตน้ตอ้งพยายามดึงคน ให้

รู้สึกดีกับงาน ด้วยการพูดคุยเปิด สร้างความเป็นกันเอง และเอางานเป็นตัวเช่ือมในการสร้าง

ความสมัพนัธ ์โดยการสร้างบรรยากาศในการทาํงานร่วมกนั นั้นคือความเป็นกนัเอง เป็นมิตร แก่
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กนัและกนั เพ่ือใหเ้กิดความผอ่นคลาย ฉะนั้นการจะทาํงานร่วมกนัให้ดีได ้จะตอ้งให้เขา้ใจทั้ งงาน 

และเขา้ใจกนั 

จากคาํพดูดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การทาํงานร่วมกบัคนท่ีหลากหลาย และ

งานท่ีหลากหลายนั้ น ผูน้าํต้องพยายามรู้ข้อมูลคนให้มาก เพ่ือทราบถึงความถนัดของแต่ละคน 

เพราะแต่ละคนความสามารถต่างกนั มีทศันคติต่างกนั เป็นอย่างยิ ่งท่ีตอ้งทาํความรู้จกั และสร้าง

ความคุน้เคยไปคนท่ีจะมาทาํงานร่วมใหดี้ 

4.5.1.2  การเอาใจใส่ในการทาํงาน 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่าในการทาํงานแต่ละคร้ัง ตั้ งไวป้ระมาณ 50 % เพ่ือไม่ให้

เกิดความเครียด ในส่วนของตวังานก็ตอ้งกวดขนั ตอ้งมีการติดตามงาน และมีการวางแผน ให้มาก 

ตอ้งจดจาํงานไวใ้หดี้ เพราะการคิดงานไวม้าก จะทาํใหก้ารทาํงานไม่ยุง่ยาก ฉะนั้นการวางแผนตอ้ง

รอบคอบ มีแผน 1 แผน 2 พยายามคิดหลายชั้น การป้องกนั จึงดีกว่าการแกไ้ข  

จากคาํพดูดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การทาํงาน คือ ภาระท่ีตอ้งทาํ และยงัเป็น

ความคาดหวงัของชุมชน จึงเป็นความคาดหวงัของหลาย ๆ คน การทาํงานทุกคร้ัง จึงตอ้งใส่ใจใน

ทุกรายละเอียด เพราะพยายามคิดไวใ้หม้าก จะทาํใหข้อ้ผดิพลาดนอ้ย 

4.5.1.3  ความผกูพนักบัคนรอบขา้ง 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า สโลแกนของวดั คือ บริการด้วยใจทาํงานดว้ยศรัทธา  

ตอ้งเอาใจใส่ในงานคือ มีหลกัธรรมอิทธิบาท 4 คือ ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา เร่ิมตั้ งแต่มีความรัก 

มีความพยายาม มีความตั้งใจมุ่งมัน่ และมีการมัน่ทบทวนส่ิงท่ีทาํอยู่เสมอ คือมีความรักในงานและ

เอาใจใส่ในคนทํางาน เพราะคนท่ีมาทํางานไม่ใช่แค่เอาประโยชน์ แต่ควรคิดว่า เขาต้องได้

ประโยชน์ พยายามเป็นเพียงตัวเช่ือมทาํให้คนเขา้วดั ไดท้าํประโยชน์ร่วม ไดผู้กพนักนัดว้ยการ

ทาํงาน ก็จะทาํใหค้วามสมัพนัธน์ั้น เกิดความร่วมมือกนั ดว้ยการเก้ือกูลกนัการทาํงาน ชุมชนก็จะ

เอ้ือเฟ้ือกนัดีข้ึน การทาํงานแต่ละคร้ังจึงหวงัเพียงแค่คนทาํงานแลว้เกิดความสุข  

จากคาํพดูดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน  ไม่ใช่งานของ

คนคนเดียว เป็นงานของหลายคน งานจะสาํเร็จไดห้รือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย ผูน้าํตอ้งเป็นผูป้ระสาน สร้างความสมัพนัธแ์ละสร้างบรรยากาศในการทาํงาน ดว้ยใจใส่

คนทาํงาน 

4.5.1.4  ผลของงาน กบัเร่ืองของเวลา 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่าเวลาเป็นตัวประกอบในการขับเคล่ือนงาน แต่งานท่ี

ออกมาจะตอ้งเป็นตวัเอก ไม่ใช่ตวัรอง เพราะบางคนคิดแต่เร่ืองของกาํหนดการ กลวัจะไม่ทนัเป็น

อยา่งโนน้อยา่งน้ี ทาํใหเ้กิดความกงัวลใจ แต่ท่ีชุมชนน้ีการทาํงานของเราจะไม่มีกาํหนดการ คือมี
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พอเป็นขั้นตอน แต่จะไม่มีลงเวลาชดัเจน เพราะงานชุมชนเป็นงานบา้น ๆ เราตอ้งทาํแบบบา้น ๆ แต่

ไม่ทิ้งสาระสาํคญัของงาน  

การเป็นผูน้าํแบบบ้าน ๆ คือการบริหารจัดการตามวิถีชีวิตของชุมชน ตามความ

ตอ้งการของชุมชนซ่ือสตัย ์สุจริต พ่ึงพาอาศยัได ้เสียสละ มีพรหมวิหารธรรม คือ ธรรมเป็นเคร่ือง

อยูอ่ยา่งประเสริฐ 1. เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข 2. กรุณา ความสงสาร 

คิดช่วยใหพ้น้ทุกข ์3. มุทิตา ความยนิดี ในเม่ือผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข และ 4. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง 

ทาํตวัใหเ้ป็นลกูหลานของชาวบา้น ไม่ทาํตวัเหนือชาวบา้น 

จากคาํพดูดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า เวลาเป็นส่วนสาํคญัในการทาํงาน แต่การ

ทาํงานบริบทของชุมชนบางคร้ังก็กาํหนดเวลาไม่ได้ชัดเจน บางคร้ังต้องยอมปรับเปล่ียนเวลา

ออกไปบาง แต่ไม่ไดเ้ป็นการปรับเปล่ียนเวลาเสมอ หรือตลอดไป เป็นเพียงการปรับเปล่ียนเพื่อให้

งานดีข้ึน 

4.5.1.5  การพิจารณาบุคคลในการทาํงาน 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่าพิจารณาคนทาํงาน เพียงแค่เขาอยากทาํ ถือว่ามีใจในการ

ช่วยเหลือ มีจิตอาสาท่ีจะมาทาํงาน งานท่ีวดัมีมากมาย จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนมาช่วยกนัเต็มท่ี ช่วง

หลงัๆการจดังานแต่ละคร้ังจึงพยายามใหมี้ 3 วยัเขามา คือ วยัเด็ก วยักลาง วยัชรา โดยท่ีผสมผสาน 3 

วยัน้ีเขาด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงงานปัจจุบันมีมาก และหลากหลาย

จาํเป็นตอ้งมีคนทาํงานมากข้ึน และเป็นทีมมากข้ึน เพ่ือสามารถทดแทนได ้คนนั้นไม่อยู่คนน้ีทาํ 

เพราะงานมีอยู่ประจาํ แต่คนทาํงานส่วนใหญ่ก็จะผดัเปล่ียนหมุนเวียนกนั เพราะชาวบา้นก็มีงาน

และหนา้ท่ีตอ้งทาํ  

แต่ถา้เป็นการประเมินงาน งานแต่ละคร้ัง   จะไม่ไดท้าํรูปแบบเอกสาร  ส่วนใหญ่ก็

จะใชต้ามสภาพความจริงมากกว่า เช่น การประเมินความพึงพอใจของผูม้าดูงาน   แต่ก่อนน้ีมี

แบบสอบถามใหค้นท่ีมาดูงานตอบเพียง 3 ขอ้ คือ ขอ้ดี ขอ้ควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ จะให้เขียน

ความคิดเห็นมากกว่า ถา้กิจกรรม 3 วนั หรืออีกทางคือมีใหป้ระเมินทาง Website ของวดั  

จากคาํพูดดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การพิจารณาบุคคลเพ่ือเขา้มาทาํงาน ใน

บริบทของชุมชนเป็นงานขอความช่วยเหลือมากกว่า เพราะส่วนใหญ่งานท่ีเกิดเป็นงานในลกัษณะ

อาสาของคนในชุมชนท่ีเขา้มาช่วยกนั และบางคร้ังคนทาํงานก็เป็นลกัษณะผดัเปล่ียนกนัไป เพราะ

คนท่ีเขา้มาทาํงานก็มีงานประจาํท่ีทาํอยูบ่า้นอยูแ่ลว้ 

4.5.1.6  การเปิดโอกาสใหค้นทาํงาน ในการใชศ้กัยภาพในการทาํงาน 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า การทาํงานเราไม่ไดเ้ก่งคนเดียว    ทาํอย่างไรให้ชาวบา้น

ท่ีมีความรู้ความสามารถจะช่วยชุมชนได ้ ใหเ้ขาไดแ้สดงความสามารถ และเกิดความภาคภูมิใจ  เก่ง
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ดา้นไหนใหท้าํดา้นนั้น   คนไหนไม่มีเวลา เขาก็บริจาคส่ิงของ  หรือบางคนทาํไม่ไดจ้ริง กใ็หถ่้ายรูป 

มีกลอ้งใหก้็จะบอกว่ากด ๆ ไป  แลว้มาเลือกทีหลงั 

จากคาํพดูดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การทาํงานชุมชน เป็นการทาํงานร่วมกบั

คนในชุมชน การท่ีจะทาํใหง้านดาํเนินไปไดใ้นชุมชน ตอ้งสร้างใหค้นในชุมชนช่วยเหลือกนัทาํงาน

ดว้ยกนั โดยการดึงความสามารถหรือความถนัดของคนในชุมชนออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่

ชุมชน เพราะคนในชุมชนมีความหลากหลายอยูแ่ลว้ ข้ึนอยูท่ี่ผูน้าํจะสามารถดึงศกัยภาพของคนใน

ชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

4.5.1.7  การสร้างการมีส่วนร่วมคนในชุมชน 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า ในชุมชนมี บา้น วดั  โรงเรียน เป็นองค์ประกอบสาํคญั

ในการช่วยกันพฒันาชุมชน  จึงต้องมีการทาํงานร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกนั เพราะอยู่ในชุมชน

เดียวกนั  วดัจึงเป็นหลกัท่ีสาํคญั เพราะชาวบา้นมองว่าจะอาศยัการเมืองทอ้งถิ่น ก็มองว่าการเมือง

ทอ้งถิ่น ทาํให้คนแบ่งฝักฝ่ายกัน  วดัจึงเป็นท่ีหลอมรวม มีกิจกรรมให้ทาํร่วมกัน  ช่วยเหลือกัน  

พระสงฆ ์ในฐานะศนูยร์วมทางดา้นจิตใจ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ  พระสงฆจึ์งมีส่วนสาํคญั ในการ

เป็นผูน้าํบา้น วดั โรงเรียน เป็นท่ีปรึกษา พาทาํงานเพื่อชุมชน 

จากคาํพูดดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้่า การจะพฒันาชุมชนให้ดาํเนินไปไดน้ั้ น 

ตอ้งประสานชุมชนใหไ้ด ้เพราะจะอาศยัเพียงบุคคลคนเดียว ก็ไม่สามารถท่ีจะทาํให้ชุมชนพฒันา

ไปได ้การขบัเคล่ือนงานพฒันาชุมชน ตอ้งการอาศยัความร่วมมือระหว่าง บา้น วดั โรงเรียน เป็น

อยา่งมาก 

 

4.5.2  เหตุปัจจยัในการเป็นผู้นําในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า ว่าในฐานะท่ีเป็นพระสงฆ์เรามีศกัยภาพในการจะทาํงานให้

ชุมชนไดม้าก เพราะพระสงฆส์ามารถเขา้ไดก้บัทุกส่วนมีความพร้อม มีความรู้ท่ีจะทาํงานพฒันาได ้

อีกประการหน่ึงบุคลากรทางพระมีนอ้ยพอศึกษาจนสาํเร็จ ก็มกัจะแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าทั้ งในทาง

โลกและทางธรรมไม่ค่อยกลบัมาชนบท พระสงฆบ์างรูปมกัลาสิกขาไปทาํงานอาชีพจึงเร่ิมตน้คิดว่า

จะทาํอะไรให้บา้นเกิดดี จึงเร่ิมเขียนจดหมายข่าว ใช้ช่ือว่า โพธ์ิสีม่วง ข้อมูลไดจ้ากการประชุม

หมู่บา้น  ใส่ในกระดาษไข ส่งโรเนียว มาพบั เสร็จแลว้ก็แจกจ่ายข่าวความเคล่ือนไหวของชุมชน

ใหก้บัคนท่ีทาํงานอยูก่รุงเทพฯ ไดรู้้ว่าบา้นเรามีข่าวคราวเป็นอย่างไร แลว้ก็เร่ิมรวมกลุ่มกนัได ้เลย

เร่ิมชกัชวนกบัทาํผา้ป่ามาท่ีวดัตลอด พอเรียนจบก็มาอยูบ่า้น 
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4.5.3  แนวทางในการทํางานเป็นผู้นํา ในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ 

พระครูโพธิวีรคุณกล่าวว่า เร่ิมจากการขอหนังสือจากห้องสมุดมาให้ชาวบา้นได้อ่าน  

จากนั้น เร่ิมเก็บเงินซ้ือเคร่ืองพิมพดี์ด ใหช้าวบา้นมาเรียน ช่วงแรก 50 ถึง 60 คน จึงไดข้อหลกัสูตร

จาก กศน.  สอนต่อ ๆ กนั โดยใชว้ิธีคนท่ีเรียนผ่านบทท่ี 1 ให้มาสอนบทท่ี 1 ใชก้ารสอนต่อไป 

เร่ือย ๆ จนเราสามารถผลิตบุคลากรได ้เอาไปประกอบอาชีพได ้ทาํมาจนปัจจุบนั เป็นศนูย ์ICT   

โดยตั้งใจว่าจะทาํทุกอยา่งเพ่ือใหชุ้มชนพฒันา  ทั้งสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 

ทั้งการศึกษา  ก็เขา้ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา   ไปในชัว่โมงท่ีว่าง  แมก้ระทั้ งเด็กก่อนจบ ม.3 

หรือ ม. 6 ก็ไดเ้ปิดใหว้ดัเป็นสถานท่ีอบรม ติวก่อนเขา้ไปสอบท่ีอ่ืน ใชว้ดัเป็นศนูยร์วมของโรงเรียน

หลายโรงเรียน คิดเสมอว่า เรามาอยูท่ี่วดั อยูห่มู่บา้น เราตอ้งคิดว่าเราจะให้อะไรกบัวดั กบัหมู่บา้น 

ไม่ใช่มาเอาอยา่งเดียว เม่ือชุมชนเห็นการทาํงาน ชุมชนก็ไวใ้จ เช่ือใจ และพร้อมท่ีจะมาร่วมลงทุน

บุญดว้ยกนัท่ีวดัใครจะมาทาํอะไร เราก็ช่วยเหลือ ไม่ให้เสียค่าใชจ่้าย ทาํมาเร่ือย ๆ ถา้เขามาขอใช้

สถานท่ี เราก็เตรียมปัดกวาดเช็ดถ ูอาํนวยความสะดวกให ้ 

ในการทาํงานไม่มีแผน ไม่มีงบประมาณ  เพียงแต่ทาํงานบนพ้ืนฐานของชุมชนอยา่งแทจ้ริง  

คิดเสมอว่าส่ิงท่ีทาํเป็นความตอ้งการส่วนตวั หรือชุมชน และพยายามให้ชุมชนเห็นว่าส่ิงปลูกสร้าง

นั้น สามารถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กอย่าง ไม่สร้างเพ่ือให้มี แต่สร้างเพ่ือให้ใช ้ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํจึง

เป็นท่ีหลอมรวมจิตใจของคนในชุมชน 

พระครูโพธิวีรคุณกล่าวว่า เป็นผูใ้ห้ มากกว่าเป็นผูรั้บ  ทาํงานแบบไม่เห็นแก่ตัว  ดังคาํ

ภาษิตว่า “อยูบ่า้นท่านอยา่นิ่งดูดาย  ป้ันววัป้ันควายให้ลูกท่านเล่น”  อยู่ท่ีไหนก็ให้ความสาํคญักบั

ทุกคนทาํตวัใหดี้ ยดึมัน่ในทางสายกลาง ทาํดีอยา่งเร่ือย ๆ  กา้วไปทีละขั้น  ค่อย ๆ ไป ตอ้งใชเ้วลา 

เหมือนปลกูตน้ไมต้อ้งขยนัดูแล ตรวจสอบ  

ตอ้งมีใจในการทาํงานเพื่อชุมชน และตอ้งไม่สะสมจะตอ้งทาํใหช้าวบา้นเห็นเป็นแบบอยา่ง

ไม่ตอ้งไปขอรับบริจาคหรือสร้างภาระใหแ้ก่ชาวบา้นพระสงฆต์อ้งให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีชาวบา้น

เสนอและสนใจในส่ิงท่ีชาวบ้านตอ้งการจะดาํเนินกิจกรรมถา้สามารถประสานและแนะนําใน

แนวทางท่ีเหมาะสม เขาจะเขา้มาช่วยมาร่วมกนัพฒันาเอง 

พระเป็นผูน้าํทางดา้นจิตใจ  ซ่ึงถือว่าเป็นตน้ทุนท่ีดี ในการเป็นผูน้าํทางดา้นสังคม ซ่ึงต่าง

จากญาติโยม ท่ีมีศีลเสมอกนั  พระจึงมีศีลท่ีแตกต่างออกมา  การนับถือพระมีเพียง  50% อีก 50% 

พระตอ้งทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่  

ตอ้งพยายามปรับปรุงและพฒันาตวัเองก่อน  แสวงหาความรู้ใส่ตวัเอง   เพ่ือเปิดโลกทศัน์ 

ในขณะเดียวก็สร้างคนเป็นตวัแทน เพ่ือไม่ให้การทาํงานหยุดลง และเป็นสร้างไม่ให้ยดึติดท่ีตัว

บุคคล  
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4.5.4  ทิศทางในการเป็นผู้นํา ในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า สร้างการทาํงานเช่ือมโยง หน่วยงาน เครือข่ายการทาํงาน

ร่วมกนั  ทาํใหห้น่วยงานราชการและชุมชน เกิดการร่วมมือกนั เป็นหน่ึงเดียวกนั เช่น ชาวนา เม่ือนํ้ า

มาก็เตรียมกลา้ เตรียมดิน  พอถึงฤดูกาลก็สามารถทาํนาไดเ้ลย  จะเป็นไปตามธรรมชาติ  เม่ือสังคม

พร้อม ชุมชนพร้อม จะมีอะไรเขา้มา   ก็สามารถต่อยอดไดเ้ลย  

ชุมชนไดเ้ขา้มาทาํกิจกรรมท่ีวดัร่วมกนั ทศันคติท่ีดีต่อวดัต่อศาสนา ก็จะตามมาดว้ย เพราะ

ความเข้าใจอย่างดี  ในเวลาท่ีมีเหตุเกิดข่าวไม่ดีเก่ียวกบัพระสงฆ์  ชุมชนก็ยงัคงมาวดัดงัเดิม ทาํ

กิจกรรมตามเดิม ถา้เราทาํไดแ้บบน้ี จะทาํใหส้งัคมชุมชนอยูไ่ดโ้ดยไม่ต่ืนตระหนก   

และทาํอย่างไรทาํให้คนท่ีไม่คอยไดก้ลบัมาบ้าน  ซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์จากการท่ีมี 

Facebook ไดใ้หค้นไกลบา้นไดท้ราบข่าวว่า ตอนน้ีบา้นเราทาํอะไรกนับา้ง คนก็ไดเ้ขา้มาติดตาม 

พ่อแม่ ปู่ยา่ ตายายในหมู่บา้น 

 

4.5.5  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการพฒันาชุมชน 

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า การบริหารจดัการเงิน และคน  เวลาทาํงานถา้ไม่มีการพูดคุย

เบ้ืองต้น ทาํความเข้าใจกันก่อน   เม่ือทาํงานไปแลว้จะมีข้อครหาในภายหลงั  เช่น  ทาํไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ใครเช่น 

บริหารคนคือ ตอ้งแบ่งงานใหถ้กูคน ใหเ้หมาะสมกบังาน เพราะหากบริหารคนท่ีไม่รู้งาน

ตวังานเกิดปัญหาแน่นนอน  

เร่ืองเงิน คือ ตอ้งชดัเจนการใชเ้งิน หรือมีรายละเอียดในเร่ืองของเงินเป็นอย่างมาก เพราะ

หากไม่ชดัเจน ยอ่มส่งผลถึงปัญหาหลายอย่าง เช่น การยอมรับ ถูกครหา เป็นตน้ ตอ้งทาํงานแบบ

โปร่งใส ไม่คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนแจงรายละเอียดไดทุ้กอย่าง และให้ทุกคนไดรั้บทราบ ใน

ส่วนท่ีเขาควรจะไดรั้บผดิชอบ 
 

4.6  ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม 

 

เป็นการแสดงข้อมูลทั ่วไปท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  หรือภูมิหลงัทางสังคมของกลุ่ม

ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย  อาย ุ เพศ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

ทศันคติต่อการทาํงานของพระสงฆ ์โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการคาํนวณหาค่าความถ่ี  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละซ่ึงสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้  ดังรายละเอียดท่ี

ปรากฏในตารางท่ี 4.1 และ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลหรือภูมิหลงัทางสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง  

จาํนวนตาม เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและทศันคติต่อการทาํงาน 

ของพระสงฆ ์

 

ปัจจยัส่วนบุคคล/ภูมหิลงัทางสังคม จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ 

        ชาย 

        หญิง 

 

122 

128 

 

48.80 

51.20 

รวม 250 100  

สถานภาพสมรส 

        โสด  

        สมรสอยูด่ว้ยกนั  

 

123 

127 

 

49.20 

50.80 

รวม 250 100  

ระดับการศึกษา 

          ไม่เกินประถมศึกษา 

           มธัยมศึกษาตอนตน้ 

           มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

           อนุปริญญา/ปวส. 

           ปริญญาตรี 

 

106 

118 

12 

8 

6 

 

42.40 

47.20 

4.80 

3.20 

2.40 

อาชีพ 

         รับจา้งทัว่ไป 

         คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

         ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

         ลกูจา้ง บริษทั/หา้งร้าน 

         นกัเรียน/นกัศึกษา 

         ไม่มีอาชีพ 

         แม่บา้น  

 

96 

71 

39 

8 

22 

8 

6 

 

38.40 

28.40 

15.60 

3.20 

8.80 

3.20 

2.40 

รวม 250 100 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล/ภูมหิลงัทางสังคม จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) 

ทัศนคตต่ิอการทํางานของพระสงฆ์ 

   เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน 

  ไม่เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน 

 

228 

22 

 

90.50 

9.50 

รวม 250 100  

อาชีพ 

         รับจา้งทัว่ไป 

         คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

         ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

         ลกูจา้ง บริษทั/หา้งร้าน 

         นกัเรียน/นกัศึกษา 

         ไม่มีอาชีพ 

 

96 

71 

39 

8 

22 

8 

 

38.40 

28.40 

15.60 

3.20 

8.80 

3.20 

         แม่บา้น  6 2.40 

รวม 250 100 

ทัศนคตต่ิอการทํางานของพระสงฆ์ 

   เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน 

  ไม่เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน 

 

228 

22 

 

90.50 

9.50 

รวม 250 100  
 

ตารางท่ี 4.3  จาํนวน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนบุคคลหรือ 

ภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัส่วนบุคคล/ภูมหิลงัทาง

สังคม 

จาํนวน (คน) สูงสุด (ปี) ตํา่สุด (ปี) เฉลีย่ (ปี) S.D. 

อาย ุ 250 60 15 40.21 20.561 
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จากตารางท่ี 4.2  และตารางท่ี 4.3  พบว่า 

1)  เพศ  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ  51.20  

ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จาํนวน  122  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.80 

2)  สถานภาพสมรส  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สมรสอยูด่ว้ยกนั  จาํนวน  127 คน คิด

เป็นร้อยละ  50.80  ท่ีเหลือเป็นโสด  จาํนวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.20 

3)  ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือระดบัไม่เกินประถมศึกษาท่ีมีจาํนวน 106 คนคิด

เป็นร้อยละ 42.40 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 

อนุปริญญา/ปวส. จาํนวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และระดบัปริญญาตรี จาํนวน  6  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  2.40  ตามลาํดบั 

4)  อาชีพ  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป   จาํนวน  96 คน คิดเป็นร้อย

ละ  38.40  รองลงมาคืออาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.40   อาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จาํนวน  39  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.60  เป็นนกัเรียน/นักศึกษา  จาํนวน  22  

คน  คิดเป็นร้อยละ  8.80   อาชีพลกูจา้ง บริษทั/ห้างร้านและไม่มีอาชีพ  มีจาํนวนเท่ากนัคือ  8  คน  

คิดเป็นร้อยละ  3.20   และอาชีพแม่บา้น  จาํนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.40  ตามลาํดบั 

5)  ทศันคติต่อการทาํงานของพระสงฆ ์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์

ทาํงานเพื่อชุมชน  จาํนวน  228 คน คิดเป็นร้อยละ  90.50  ท่ีเหลือไม่เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงาน

เพ่ือชุมชนจาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.50 

6)  อายพุบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ียเท่ากบั  20.21 ปี  โดยมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุมาก

ท่ีสุดคือ 60  ปี  และอายนุอ้ยท่ีสุดคือ 15  ปี  

 

4.7  ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็นในรูปแบบภาวะผู้นํา ของ 

พระครูโพธิวรีคุณ 
 

เป็นการศึกษาพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของพระครูโพธิวีรคุณ   วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดซ่ึงไดแ้บ่งรูปแบบภาวะผูน้าํตามพฤติกรรม และลกัษณะ

นิสัยของผูน้ ํา ออกเป็น 4 แบบ อนัได้แก่ ผูน้ ําแบบเอาเกณฑ์ (Separated) ผูน้ ําแบบเอางาน 

(Dedicated) ผูน้าํแบบสัมพนัธ์ (Related) และผูน้าํแบบประสาน (Integrated) โดยเสนอขอ้มูลดว้ย

การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํ กบั

การบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ   วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์
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จงัหวดัร้อยเอด็ ของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามดงักล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงรายละเอียดได้

ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ียร้อยละดา้นพฤติกรรม และลกัษณะนิสยัของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม  

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

พฤตกิรรม และลกัษณะนิสัย 
จาํนวน 

ร้อยละ 
N = 250 

1.ลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่าน   

-เจา้ระเบียบยดึกฎเกณฑเ์ป็นท่ีตั้ง 0 0 

-ชอบวางอาํนาจชอบกาํหนดงานใหไ้ม่ค่อยเห็นใจใคร 9 3.6 

-ยอมรับผูอ่ื้นเห็นใจผูอ่ื้นไม่อวดตวั 4 1.6 

-เนน้การร่วมมือ ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดี 237 94.8 

2.มีวิธีส่ือความหมายท่ีท่านชอบใช ้

-ชอบเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

-ชอบสัง่ดว้ยวาจา 

 

55 

21 

 

22 

8.4 

-ใชก้ารสนทนาพดูคุยกนั 40 16 

-ใชก้ารประชุมปรึกษาหารือ 134 53.6 

3.ลกัษณะทิศทางท่ีท่านใชใ้นการติดต่องาน   

-ไม่ติดต่อ 27 10.8 

-ชอบติดต่อไปยงัลกูนอ้ง 40 16 

-ชอบใหล้กูนอ้งติดต่อข้ึนมา 45 18 

-ใชท้ั้งสองทางคือติดต่อลงไปหาและลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา 138 55.2 

4.การทาํงานของท่านมกัคาํนึงถึงเร่ืองของเวลา   

-มองอดีตใหท้าํตามท่ีเคยทาํ 11 4.4 

-มองปัจจุบนัและเด๋ียวน้ีตอ้งทาํทนัที 44 17.6 

-ไม่คาํนึงถึงเม่ือไรก็ได ้ 41 16.4 

-มองอนาคตวิธีการใหม่ๆการพฒันา 154 61.6 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

พฤตกิรรม และลกัษณะนิสัย จาํนวน ร้อยละ 

 N = 250  

5. ส่ิงท่ีท่านมีความผกูพนัมากท่ีสุด   

-องคก์าร 30 12 

-นกัวิชาการ 50 20 

-ลกูนอ้ง 23 9.2 

-เพ่ือนร่วมงาน 147 58.8 

6.การประเมินการทาํงานของลกูนอ้งท่านพิจารณาจาก   

-การปฏิบติัตามระเบียบของผูน้ั้น 52 20.8 

-ผลผลิตของผูน้ั้น 61 24.4 

-มนุษยส์มัพนัธข์องผูน้ั้น 23 9.2 

-จิตใจในการทาํงานความมุ่งมัน่ตั้งใจของผูน้ั้น 114 45.6 

7.การประเมินบุคคลท่านมกัจะพิจารณาในดา้น   

-สติปัญญาสมอง 31 12.4 

-อาํนาจ 35 14 

-ความอบอุ่นทางใจ 25 10 

-การทาํงานเป็นทีม 159 63.6 

8.เม่ือเกิดความผดิพลาดในการทาํงานท่านจะ   

-จะควบคุมลกูนอ้งมากข้ึน 73 29.2 

-ทาํการลงโทษลกูนอ้ง 35 14 

-ไม่แยแ่สไม่ลงโทษลกูนอ้ง 17 6.8 

-เรียนรู้จากขอ้บกพร่องและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 125 50 

9. ท่าทีของท่านเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน   

-หลีกเล่ียงไม่เผชิญหนา้กบัความขดัแยง้นั้น 20 8 

-เก็บกดความรู้สึกไว ้ 36 14.4 

-กลบเกล่ือน  เปล่ียนเร่ืองเป็นเร่ืองอ่ืน 33 13.2 

-นาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  หาทางแกไ้ขและป้องกนั 161 64.4 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

พฤตกิรรม และลกัษณะนิสัย 
จาํนวน 

ร้อยละ 
N = 250 

10. ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัขอ้ใดของท่านท่ีเห็นเด่นชดั   

-เป็นทาสของกฎระเบียบทุกอยา่งตอ้งตามระเบียบ 16 6.4 

-สูห้วัชนฝายดึตนเองเป็นหลกั 47 18.8 

-แสดงความรู้สึกเกินควรชอบเห็นใจคนมากเกินไป 33 13.2 

-ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม 154 61.6 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า 

ดา้นลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง

อาํเภอปทุมรัตต์ จังหวดัร้อยเอ็ดกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  เจา้ระเบียบยึดกฎเกณฑ์เป็นท่ีตั้ ง 

จาํนวน 237  คน คิดเป็นร้อยละ 94.80  รองลงมามีความเห็นใกลเ้คียงกนัคือ ชอบวางอาํนาจชอบ

กาํหนดงานใหไ้ม่ค่อยเห็นใจใคร จาํนวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 และยอมรับผูอ่ื้นเห็นใจผูอ่ื้นไม่

อวดตวั จาํนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 

ด้านวิธีส่ือความหมายท่ีท่านชอบใช้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า   ใช้การประชุม

ปรึกษาหารือจาํนวน 134  คน คิดเป็นร้อยละ 53.60  รองลงมาคือชอบเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จาํนวน 55  คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  และใชก้ารสนทนาพูดคุยกนั  จาํนวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 

16.00  ส่วนท่ีเหลือคือชอบสัง่ดว้ยวาจาจาํนวน  21  คน คิดเป็นร้อยละ 8.40   

 ดา้นลกัษณะทิศทางท่ีท่านใชใ้นการติดต่องานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า  ใชท้ั้งสองทาง

คือติดต่อลงไปหาและลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา จาํนวน 138  คน คิดเป็นร้อยละ 55.20  รองลงมาคือ ชอบ

ใหล้กูนอ้งติดต่อข้ึนมา จาํนวน 45  คน คิดเป็นร้อยละ 18.00    และชอบติดต่อไปยงัลูกน้อง จาํนวน  

40  คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และนอ้ยท่ีสุดคือไม่ติดต่อ จาํนวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 

 ดา้นการทาํงานของท่านมกัคาํนึงถึงเร่ืองของเวลาของพระครูโพธิวีรคุณกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เห็นว่า  ท่านมองอนาคตวิธีการใหม่ๆการพฒันา จาํนวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 61.60    

รองลงมาคือมองปัจจุบนัและเด๋ียวน้ีตอ้งทาํทนัที  จาํนวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 17.60   และไม่

คาํนึงถึงเม่ือไรก็ไดจ้าํนวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 16.40   ส่วนท่ีเหลือคือ มองอดีตให้ทาํตามท่ีเคย

ทาํ  จาํนวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 
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 ดา้นส่ิงท่ีท่านมีความผกูพนัมากท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า  เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 

147  คน คิดเป็นร้อยละ 58.80    รองลงมาคือนกัวิชาการ  จาํนวน 50  คน คิดเป็นร้อยละ 20.00   และ

องค์การ จาํนวน 30   คน คิดเป็นร้อยละ 12.00   ส่วนท่ีเหลือคือ ลูกน้อง  จาํนวน  23  คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.20 

 ดา้น การประเมินการทาํงานของลกูนอ้งของพระครูโพธิวีรคุณกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็น

ว่าท่านพิจารณาจากจิตใจในการทาํงานความมุ่งมัน่ตั้งใจของผูน้ั้น  จาํนวน 114  คน คิดเป็นร้อยละ 

45.60    รองลงมาคือผลผลิตของผูน้ั้น  จาํนวน 61  คน คิดเป็นร้อยละ 24.40   และการปฏิบติัตาม

ระเบียบของผูน้ั้นจาํนวน 52  คน คิดเป็นร้อยละ 20.80   ส่วนท่ีเหลือคือ มนุษยส์ัมพนัธ์ของผูน้ั้น  

จาํนวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 

 ดา้น การประเมินบุคคลของพระครูโพธิวีรคุณกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  ท่านท่าน

มกัจะพิจารณาในดา้นการทาํงานเป็นทีมจาํนวน 159  คน คิดเป็นร้อยละ 63.60    รองลงมาคืออาํนาจ  

จาํนวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 14.00   และสติปัญญาสมองจาํนวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 12.40   

ส่วนท่ีเหลือคือ ความอบอุ่นทางใจจาํนวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ดา้น วิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดความผดิพลาดในการทาํงานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า  เรียนรู้

จากขอ้บกพร่องและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข จาํนวน 125  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00    รองลงมาคือจะ

ควบคุมลกูนอ้งมากข้ึน จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20   และทาํการลงโทษลูกน้องจาํนวน 35  

คน คิดเป็นร้อยละ 14.00   ส่วนท่ีเหลือไม่แย่แสไม่ลงโทษลูกน้อง  จาํนวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 

6.80 

ดา้น ท่าทีของท่านเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  นาํมาใชใ้ห้เป็น

ประโยชน์  หาทางแกไ้ขและป้องกนั จาํนวน 161  คน คิดเป็นร้อยละ 64.40    รองลงมาคือเก็บกด

ความรู้สึกไวจ้าํนวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 14.40   และกลบเกล่ือน  เปล่ียนเร่ืองเป็นเร่ืองอ่ืนจาํนวน 

33  คน คิดเป็นร้อยละ 13.20   ส่วนท่ีเหลือคือ หลีกเล่ียงไม่เผชิญหน้ากบัความขดัแยง้นั้น  จาํนวน 

20  คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

ดา้น ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัขอ้ใดของท่านท่ีเห็นเด่นชดั  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  ท่าน

ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม   จาํนวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 61.60    รองลงมา

คือสูห้วัชนฝายดึตนเองเป็นหลกัจาํนวน 47  คน คิดเป็นร้อยละ 18.80   และแสดงความรู้สึกเกินควร

ชอบเห็นใจคนมากเกินไปจาํนวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 13.20   ส่วนท่ีเหลือคือ เป็นทาสของ

กฎระเบียบทุกอยา่งตอ้งตามระเบียบจาํนวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 
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ตารางท่ี 4.5  จาํนวนและร้อยละของรูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม  

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

พฤติกรรม และ

ลกัษณะนิสัยของ

พระครูโพธิวีรคุณ 

กลุ่มตวัอยา่ง 
รูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ 

ผูน้าํแบบเอาเกณฑ ์ ผูน้าํแบบเอางาน ผูน้าํแบบสัมพนัธ์ ผูน้าํแบบประสาน 

จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ 

(%) 

1)ลกัษณะพฤติกรรม

โดยทัว่ไป 

250 100 0 0 9 3.6 4 1.6 237 94.8 

2) วิธีการส่ือสาร

ความหมายท่ีชอบใช ้

250 100 55 22.0 21 8.4 40 16.0 134 53.6 

3) ทิศทางท่ีใชใ้นการ

ติดต่อกบัลูกนอ้ง 

250 100 27 10.8 40 16.0 45 18.0 138 55.2 

4) การสั ่งงานท่ี

คาํนึงถึงเร่ืองของเวลา 

250 100 11 4.4 44 17.6 41 16.4 154 61.6 

5) พระครูโพธิวีรคุณ

มีความผกูพนักบัส่ิง

ใดมากท่ีสุด 

250 100 30 12.0 50 20.0 23 9.2 147 58.8 

6) การประเมินผลการ

ทาํงานของลูกนอ้ง 

250 100 52 20.8 61 24.4 23 9.2 114 45.6 

7) การประเมินบุคคล 250 100 31 12.4 35 14.0 25 10.0 159 63.6 

8) เม่ือเกิดความ

ผิดพลาดในการทาํงาน 

250 100 125 50.0 35 14.0 17 6.8 73 29.2 

9) เม่ือเกิดความ

ขดัแยง้ข้ึน 

250 100 20 8.0 36 14.4 33 13.2 161 64.4 

10) ขอ้บกพร่องท่ี

สําคญัของพระครู

โพธิวีรคุณ 

250 100 16 6.4 47 18.8 33 13.2 154 61.6 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า 

1)  ดา้นลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง 

อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  237  คน  คิดเป็นร้อยละ  

94.80  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามีความเห็นว่า

เป็นแบบเอางาน  จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.60  ท่ีเหลือเป็นแบบสมัพนัธ์ จาํนวน  4  คน  คิด

เป็นร้อยละ  1.60  ตามลาํดบั 



 125 

2)  ดา้นวิธีการส่ือสารความหมายท่ีชอบใชข้องพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  134  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  53.60  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามี

ความเห็นว่าเป็นแบบเอาเกณฑ ์ จาํนวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.00  และแบบสัมพนัธ์ จาํนวน  

40  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00  ท่ีเหลือเป็นแบบเอางาน จาํนวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.40  

ตามลาํดบั 

3)  ดา้นทิศทางท่ีใชใ้นการติดต่อกบัลกูน้องของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  138  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  55.20  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามี

ความเห็นว่าเป็นแบบสมัพนัธ ์ จาํนวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.00  และแบบเอางาน จาํนวน  40  

คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00 ท่ีเหลือเป็นแบบเอาเกณฑ์  จาํนวน  27 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.80  

ตามลาํดบั 

4)  ดา้นการสั ่งงานท่ีคาํนึงถึงเร่ืองของเวลาของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  154  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  61.60  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามี

ความเห็นว่าเป็นแบบเอางาน  จาํนวน  44  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.60  และแบบสมัพนัธ์ จาํนวน  41  

คน  คิดเป็นร้อยละ  16.40 ท่ีเหลือเป็นแบบเอาเกณฑ์  จาํนวน  11 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.4  

ตามลาํดบั 

5)  ดา้นพระครูโพธิวีรคุณมีความผกูพนักบัส่ิงใดมากท่ีสุดของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิ

การาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  147  

คน  คิดเป็นร้อยละ  58.80  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  

รองลงมามีความเห็นว่าเป็นแบบเอางาน  จาํนวน  50  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00  และแบบเอาเกณฑ ์ 

จาํนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.00 ท่ีเหลือเป็นแบบสัมพนัธ์ จาํนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  

9.20  ตามลาํดบั 

6)  ดา้นการประเมินผลการทาํงานของลกูนอ้งของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  114  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  45.60  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามี

ความเห็นว่าเป็นแบบเอางาน  จาํนวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.40  และแบบเอาเกณฑ์  จาํนวน  

52 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.80 ท่ีเหลือเป็นแบบสัมพนัธ์ จาํนวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.20  

ตามลาํดบั 
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7)  ดา้นการประเมินบุคคลของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุม

รัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  159  คน  คิดเป็นร้อยละ 63.60  มี

ความเห็นว่าพระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามีความเห็นว่าเป็นแบบ

เอางาน  จาํนวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.00  และแบบเอาเกณฑ ์ จาํนวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  

12.40 ท่ีเหลือเป็นแบบสมัพนัธ ์จาํนวน  24  คน     คิดเป็นร้อยละ  9.6  ตามลาํดบั 

8)  ดา้นท่าทีเม่ือเกิดความผิดพลาดในการทาํงานของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม 

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  125  คน  

คิดเป็นร้อยละ  50.00  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้ ําแบบเอาเกณฑ ์ 

รองลงมามีความเห็นว่าเป็นแบบประสาน  จาํนวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.20  และแบบเอา

งาน จาํนวน  35 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.00 ท่ีเหลือเป็นแบบสัมพนัธ์ จาํนวน  17 คน  คิดเป็นร้อย

ละ  6.80  ตามลาํดบั 

9)  ดา้นท่าทีเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง 

อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  จาํนวน  161  คน  คิดเป็นร้อยละ  

64.40  มีความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  รองลงมามีความเห็น

ว่าเป็นแบบเอางาน  จาํนวน  36  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.40  และแบบสัมพนัธ์ จาํนวน  33  คน  คิด

เป็นร้อยละ  13.20 ท่ีเหลือเป็นแบบเอาเกณฑ ์ จาํนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.00  ตามลาํดบั 

10)  ดา้นขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัของพระครูโพธิวีรคุณ  วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอ

ปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  จาํนวน  154  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.60  มี

ความเห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ ให้ความสาํคญักบัการประสาน โดยพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม

มากจนเกินไป แมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม การพยายามให้คนมีส่วนร่วม กลายเป็นขอ้ดอ้ยของ

รูปแบบภาวะผูน้าํ  รองลงมามีความเห็นว่าเป็นแบบเอางานสู้หัวชนฝา ยึดตนเองเป็นหลกั  จาํนวน  

47  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.80  และแบบสมัพนัธแ์สดงความรู้สึกเกินควร ชอบเห็นใจคนมากเกินไป 

จาํนวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.20 ท่ีเหลือเป็นแบบเอาเกณฑ ์เป็นทาสของกฎระเบียบ ทุกอย่าง

ตอ้งตามระเบียบ จาํนวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.40  ตามลาํดบั 

โดยการพิจารณา  รูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ ในภาพรวมแลว้  จากการวิเคราะห์

พฤติกรรม และลกัษณะนิสยัของพระครูโพธิวีรคุณทั้ ง 10 ประเด็น ในลกัษณะรูปแบบภาวะผูน้าํทั้ ง 4 

ดา้นคือ ผูน้าํแบบเอาเกณฑ ์ผูน้าํแบบเอางาน ผูน้าํแบบสัมพนัธ์ และผูน้าํแบบประสาน ในตารางท่ี 4.4 

และตารางท่ี 4.5 จึงไดห้าผลรวมของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น ซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัปรากฏในตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6  รูปแบบภาวะผูน้าํโดยรวมของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง  

อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

รูปแบบภาวะผู้นําของพระครูโพธิวรีคุณ ร้อยละ (%) 

1) ผูน้าํแบบเอาเกณฑ ์ 14.80 

2) ผูน้าํแบบเอางาน 15.20 

3) ผูน้าํแบบสมัพนัธ ์ 11.20 

4) ผูน้าํแบบประสาน 58.80 

รวม 100 

  

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม 

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็มีรูปแบบภาวะผูน้าํเป็นแบบประสาน  คิดเป็นร้อยละ 

58.80 รองลงมา  เห็นว่าเป็นแบบเอางาน  คิดเป็นร้อยละ 15.20   และเป็นแบบเอาเกณฑ์ คิดเป็นร้อย

ละ 14.80  ส่วนท่ีเหลือเป็นแบบสมัพนัธ ์ คิดเป็นร้อยละ 11.20 

 

4.8  ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครู

โพธิวรีคุณ 
 

การบริหารการพฒันาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพน

สูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ ไดแ้ก่การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสังคมการบริหารการ

พฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง การบริหารการพฒันา

ชุมชนในดา้นวฒันธรรมการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ และ

การบริหารการพัฒนาในด้านส่ิงแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.7  คะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม

ของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านสังคม คะแนนเฉลีย่ S.D. 

1.ใชว้ดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมกิจกรรมของชุมชน 3.06 1.167 

2.ช่วยสอนหนงัสือดา้นธรรมะแก่นกัเรียน 4.79 .490 

3.เป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเก่ียวกบัธรรมะ 4.61 .657 

4.จดัใหมี้การเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็นประจาํ 4.58 .691 

5.จดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับประชาชนข้ึนภายในวดั 4.47 .740 

6.รณรงคจ์ดัทาํความสะอาดในบา้น, วดั 4.43 .810 

7.อาํนวยความสะดวกในการบาํเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน 4.50 .729 

8.พฒันาพื้นท่ีของวดัใหเ้ป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชน 

และประชาชน 
4.56 .698 

9.ใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ของกลุ่ม หรือองคก์รชุมชนต่าง ๆ 
4.56 .676 

รวม 4.3960 .43357 

 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจาํนวนทั้ งหมด  250  คน  มี

ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสังคม  ของพระครูโพธิวีรคุณวดัโพธิการาม

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์จงัหวดัร้อยเอ็ด  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.3960  คะแนน  โดยการ

บริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสังคมเก่ียวกบัช่วยสอนหนังสือดา้นธรรมะแก่นักเรียน มีคะแนน

เฉล่ียสูงสุดเท่ากับ   4.79  คะแนน  รองลงมาคือเป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเก่ียวกับ

ธรรมะมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.61 คะแนนจดัให้มีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็น

ประจาํมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.58  คะแนนพฒันาพื้นท่ีของวดัให้เป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของ

เยาวชน และประชาชนและใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม หรือ

องคก์รชุมชนต่าง ๆ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.56  คะแนนอาํนวยความสะดวกในการบาํเพ็ญกุศล

ต่าง ๆ แก่ประชาชนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50  จดัสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสาํหรับประชาชนข้ึน

ภายในวดัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.47 คะแนนรณรงค์จดัทาํความสะอาดในบา้น, วดัมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 4.43 คะแนนและใช้วดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมกิจกรรมของชุมชนมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด



 129 

เท่ากบั  3.06  คะแนนตามลาํดบั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .43357  ขอ้มูลมี

การกระจายนอ้ย 

 

ตารางท่ี 4.8  คะแนนเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้น

เศรษฐกิจของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการามตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์ 

จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านด้านเศรษฐกจิ คะแนน

เฉลีย่ 
S.D. 

1.มีการเทศนาเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 4.67 .550 

2.มีการจดัตั้งองคก์รชุมชน เช่น มลูนิธิ กองทุน ศนูยฯ์ลฯ 4.46 .734 

3.เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริม 

การประกอบอาชีพของชุมชน 
4.53 .752 

4.มีการส่งเสริมใหชุ้มชนไปดูงานท่ีองคก์รอ่ืน 4.52 .761 

5.ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงาน 4.50 .735 

6.มีการเทศนาเก่ียวกบัการออม 4.55 .689 

7.บริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ 4.54 .787 

8.มีการชดัชวนประชาชนใหร้วมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้งถิ่น 4.47 .734 

9.มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่ประชาชน 4.44 .806 

10.ริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ 4.50 .788 

รวม 4.5234 .51662 

 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด  250  คน  มีความเห็น

เก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ  ของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จังหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

4.5234 คะแนน  โดยการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบัการเทศนาเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั   4.67  คะแนน  รองลงมาคือมีการเทศนา

เก่ียวกบัการออม  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.55 คะแนนบริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการ

ประกอบอาชีพมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.54  คะแนนเป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพของชุมชนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.53  คะแนนมีการส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงานท่ี
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องคก์รอ่ืนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.52  ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงานและริเร่ิมจดัทาํ

โครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพมีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.50  คะแนนมีการชัดชวน

ประชาชนใหร้วมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้งถิ่นมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.47 คะแนนมีการจดัตั้ งองค์กร

ชุมชน เช่น มลูนิธิ กองทุน ศนูย ์ฯลฯ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.46 คะแนนและมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ

มาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่ประชาชนมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั  4.44  คะแนนตามลาํดบั  โดยมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .51662   ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

 

ตารางท่ี 4.9  คะแนนเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง

ของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง คะแนน

เฉล่ีย 
S.D. 

1.จดัมุมความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมือง แก่ประชาชนข้ึนภายในวดั 4.39 .835 

2.ออกเยีย่มเยยีนประชาชนตามโอกาสอนัควร 4.39 .850 

3.จดัใหมี้การอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครองข้ึนภายในวดั 4.44 .821 

4.สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงาน 

ต่างๆ เช่น ใหว้ดัเป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นตน้ 
4.51 .751 

5.ท่านพระครูโพธิวีรคุณเปิดโอกาสใหก้รรมการวดัมีส่วนร่วมตดัสินใจ 4.58 .702 

6.ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน 4.53 .756 

7.คนในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี 4.65 .637 

รวม 4.4946 .54581 

 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งหมด  250  คน  มีความเห็น

เก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง  ของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.4946  

คะแนน  โดยการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมืองเก่ียวกบัการท่ีคนในชุมชนสามารถแสดง

ความคิดเห็นไดโ้ดยเสรีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั   4.65  คะแนน  รองลงมาคือท่านพระครูโพธิวีร

คุณเปิดโอกาสใหก้รรมการวดัมีส่วนร่วมตดัสินใจมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.58 คะแนนชาวบา้นมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชุมชนของตนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.53  คะแนนสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง

แก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใหว้ดัเป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นตน้   มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.51  คะแนนจดั
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ให้มีการอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครองข้ึนภายในวดั มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.44  จดัมุม

ความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมืองแก่ประชาชนข้ึนภายในวดัและออกเยี่ยมเยียนประชาชนตาม

โอกาสอนัควร  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัและเป็นคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั   4.39  คะแนนตามลาํดบั  

โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .54581  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

 

ตารางท่ี 4.10  คะแนนเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้น

วฒันธรรมของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์

จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

การบริหารการพัฒนาชุมชนในด้านวัฒนธรรม คะแนนเฉล่ีย S.D. 

1.มีการส่งเสริมการจดังานประเพณีในวนัสําคญั ๆ 

 เช่น วนัวสิาขบูชา ฯลฯ 
4.65 .636 

2.มีการเทศนาในวนัสําคญั ๆ เช่น วนัวสิาขบูชา ฯลฯ 4.69 .571 

3.มีการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุในชุมชน 4.58 .650 

4.มีการจดักิจกรรมเม่ือถึงวนัสําคญัต่าง ๆ ทางศาสนา 4.52 .746 

5.มีการบริจาคปัจจยัในการบูรณะโบราณสถานโบราณวตัถ ุ 4.59 .629 

6.มีการรวบรวมเอกสาร ตาํราทางวฒันธรรม 4.52 .808 

7.ภายในวดัจดัใหมี้ท่ีเก็บโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถ ุ 4.52 .689 

8.ส่งเสริมใหมี้การทาํบุญในเทศกาลของทุกเดือน 

หรือประเพณี ฮีต 12 
4.52 .712 

9.วดัของท่านเป็นศูนยก์ลางการติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรม 4.65 .631 

10.มีการศึกษา วจิยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม 4.65 .631 

รวม 4.5892 .45313 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจาํนวนทั้ งหมด  250  คน  มี

ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นฒนธรรม  ของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิกา

ราม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก  มีค่าคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 4.5892  คะแนน  โดยการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรมเก่ียวกบัการเทศนาใน

วนัสาํคญั ๆ เช่น  วนัวิสาขบูชา ฯลฯ  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั   4.69  คะแนน  รองลงมาคือมีการ

ส่งเสริมการจดังานประเพณีในวนัสาํคญั ๆ เช่น วนัวิสาขบูชา ฯลฯ วดัของท่านเป็นศนูยก์ลางการ

ติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรมและมีการศึกษา วิจยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม  มี
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คะแนนเฉล่ียเท่ากนัคือ   4.65 คะแนนมีการบริจาคปัจจยัในการบูรณะโบราณสถานโบราณวตัถุ  มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.59  คะแนนมีการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ในชุมชนมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 4.58  คะแนนส่วนมีการจดักิจกรรมเม่ือถึงวนัสาํคญัต่าง ๆ ทางศาสนาการรวบรวมเอกสาร 

ตาํราทางวฒันธรรมภายในวดัจดัใหมี้ท่ีเก็บโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ  และส่งเสริมให้มีการทาํบุญ

ในเทศกาลของทุกเดือนหรือประเพณี ฮีต 12  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากนัและเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีตํ่าท่ีสุด

เท่ากบั  4.52  คะแนนตามลาํดบั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .45313  ขอ้มูลมี

การกระจายนอ้ย 

 

ตารางท่ี 4.11  คะแนนเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้น

สาธารณูปโภคและระบบนิเวศของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง 

อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

การบริหารการพฒันาชุมชน 

ในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ 
คะแนนเฉล่ีย S.D. 

1.จดัมุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข   

ส่ิงแวดลอ้ม แก่ประชาชนข้ึนภายในวดั 
4.61 .663 

2.จดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทย ์

และสาธารณะสุขแก่ประชาชนในชุมชน 
4.65 .618 

3.จดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ 4.56 .645 

4.สนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 
4.55 .670 

รวม 4.5930 .51250 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจาํนวนทั้ งหมด  250  คน  มี

ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ  ของพระครู

โพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี

มาก   มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.5930  คะแนน  โดยการบริหารการพัฒนาชุมชนในด้าน

สาธารณูปโภคและระบบนิเวศเก่ียวกบัจดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่

ประชาชนในชุมชน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั   4.65  คะแนน  รองลงมาคือจดัมุมความรู้ทัว่ไป 

เช่น ดา้นสาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม แก่ประชาชนข้ึนภายในวดั   มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.61 คะแนน
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จดัให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.56  คะแนนและสนับสนุน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น  มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั  4.55  

คะแนนตามลาํดบั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .51250  ขอ้มูลมีการกระจาย

นอ้ย 

 

ตารางท่ี 4.12  คะแนนเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารการพฒันาในดา้น 

ส่ิงแวดลอ้มของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์

จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

การบริหารการพฒันาในด้านส่ิงแวดล้อม คะแนนเฉลีย่ S.D. 

1.สถานท่ีวดัท่านมีความร่ืนรม 4.58 .696 

2.วดัท่านเป็นศนูยใ์นการร่วมมือ ของการปลกูป่า  

รักษาป่าในชุมชน 
4.53 .734 

3.วดัเป็นตวัอยา่งของการอยูแ่บบเรียบง่าย  

และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  รู้คุณค่า 
4.62 .618 

4.วดัมีการจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 4.56 .764 

รวม 4.5730 .54554 

 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้ งหมด  250  คน  มีความเห็น

เก่ียวกบัการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ของพระครูโพธิวีรคุณวดัโพธิการามตาํบลโพน

สูง อาํเภอปทุมรัตตจ์งัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก  มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.5730  คะแนน  

โดยการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัวดัเป็นตวัอย่างของการอยู่แบบเรียบง่าย และ

ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  รู้คุณค่า  มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั   4.62  คะแนน  รองลงมาคือสถานท่ีวดั

ท่านมีความร่ืนรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.58  คะแนนวดัมีการจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.56   คะแนนและวดัท่านเป็นศนูยใ์นการร่วมมือ ของการปลกูป่า รักษาป่าในชุมชน

มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเท่ากบั  4.53  คะแนนตามลาํดบั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  

.54554  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 



บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิ 

วีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา  

ดงัน้ี 

1)  ศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุม

รัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ ในการบริหารการพฒันาชุมชน  

2)  ศึกษาการบริหารการพฒันาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม 

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

3)  ศึกษาปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหารการพฒันา

ชุมชน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาตามแนวทางการศึกษาแบบผสม ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)  ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ไดร้วบรวมขอ้มลู การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

(In-depth  Interview)  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ประชากรศึกษาหรือ

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key  Informants)  จาํนวน  11  คน  ไดแ้ก่ พระสงฆ ์    ประธานชุมชน/หวัหนา้

ชุมชน ประชาชนทัว่ไปและ กลุ่มผูสู้งอาย ุ พร้อมทั้งพระครูโพธิวีรคุณ  จากแบบสมัภาษณ์  จาํนวน  

15 ฉบบั  นาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  นาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบคาํบรรยายและแบบสอบถามผูใ้หข้อ้มลูเป็น พระสงฆ ์ ผูน้าํชุมชน กรรมการวดั และ 

ชาวบา้นในเขตอาํเภอปทุมรัตต ์ จงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงมี 8 ตาํบล   98 หมู่บา้น โดยผูศึ้กษาไดท้าํการ

คดัเลือกกลุ่มประชากรโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบดว้ย

พระสงฆ,์ กรรมการวดั, ผูน้าํชุมชน จาํนวน 50   รูป/คน    ชาวบา้นจาํนวน 200 คนรวมทั้งสิ้น 250 

คน จากนั้นไดน้าํไปวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  นาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบคาํบรรยาย
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลู ท่ีมีต่อพระครูโพธิ 

วีระคุณ ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม และลกัษณะนิสยั 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มลู ท่ีมีต่อพระครูโพธิ 

วีระคุณ ดา้นการบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สาธารณูปโภค 

และระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคขอ้เสนอแนะในภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการ

บริหารการพฒันาชุมชน 

แบบสอบถามท่ีไดรั้บตอบกลบัมีจาํนวน  250  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100  ของแบบสอบถาม

ท่ีส่งไปทั้ งหมด  ผูว้ิจยัดาํเนินการนาํส่งดว้ยตนเอง (Self-Administered) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามจาํนวน  1  ชุด  แบ่งเป็น  4  ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบภาวะ

ผูน้าํ  ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิ

การาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด   ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็น 

เพิ่มเติม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เป็นการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ของประชากร 

ซ่ึงแบบสอบถามไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยการนาํเสนอ

ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงค่าร้อยละ 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

 

5.1.1  ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล หรือภูมหิลงัทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบ 

แบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  128 คน คิดเป็นร้อยละ  51.20  ส่วนใหญ่

สมรสอยู่ดว้ยกนั  จาํนวน  127 คน คิดเป็นร้อยละ  50.80  มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้    

จาํนวน  118 คน คิดเป็นร้อยละ  47.20   มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป   จาํนวน  96 คน คิดเป็นร้อยละ  38.40  

ดา้นทศันคติต่อการทาํงานของพระสงฆ ์เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน  จาํนวน  228 คน 

คิดเป็นร้อยละ  90.50   มีอายเุฉล่ียเท่ากบั  40.21  ปี  โดยมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุมากท่ีสุดคือ 60  

ปี  และอายนุอ้ยท่ีสุดคือ 15  ปี  
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5.1.2  ภาวะผู้นําจากการศึกษาพฤตกิรรมและลกัษณะนิสัยของพระครูโพธิวรีคุณ  

วดัโพธกิาราม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็   

5.1.2.1  ดา้นลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านพระครูโพธิวีรคุณ มีรูปแบบภาวะ

ผูน้าํแบบประสาน  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า  เนน้การร่วมมือ ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผล

งานท่ีดี  จาํนวน 237  คน คิดเป็นร้อยละ 94.80 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของ

ท่าน  พบว่า เนน้การร่วมมือ ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดี ท่านพระครูโพธิวีรคุณมีอธัยาศยั

ดี มีความเป็นกนัเอง  กบัทุกคน  สร้างความอบอุ่นใจ ในเน้ืองานคิดเร็วทาํเร็วแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว  

ไม่เคร่งเครียดกับกฎกติกาหรือเวลามาก   หรือปรับเปล่ียนตามสานการณ์ไดต้ามความเหมาะสม  

ทาํงานเพื่อส่วนรวม  สร้างความสามคัคีใหก้บัชุมชนเนน้การร่วมมือประสานงานกนั เพ่ือให้เกิดผล

งานท่ีดี 

5.1.2.2  ด้านวิธีการส่ือสารความหมายท่ีชอบใชข้องพระครูโพธิวีรคุณ  มีรูปแบบ

ภาวะผูน้าํแบบประสาน  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า  ใชก้ารประชุม ปรึกษาหารือ  จาํนวน 134  

คน คิดเป็นร้อยละ 53.60   

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นวิธีการส่ือสารความหมายของท่าน  

พบว่า ท่านชอบใช ้ คือใชก้ารประชุม ปรึกษาหารือท่านพระครูโพธิวีระคุณจะมีการปรึกษากับ

ชุมชนก่อนการจัดงานเสมอ  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในงานทุกคร้ัง  กรณีท่ีไม่สามารถประชุม

คณะกรรมการทั้งหมดได ้ จะประชุมหวัหนา้งานเพื่อประสานงานต่อกบัผูป้ฏิบติั 

5.1.2.3  ดา้นทิศทางท่ีใชใ้นการติดต่อกบัลกูนอ้งของพระครูโพธิวีรคุณ กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นว่า ใชท้ั้งสองทาง คือ ติดต่อลงไปหา และลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา จาํนวน 138 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.20 มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน    

สอดคลอ้งกับผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในด้านทิศทางท่ีใช้ในการติดต่อกับ

ลกูนอ้งของท่าน  พบว่าท่านใชท้ั้งสองทาง คือ ติดต่อลงไปหา และลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา  ท่านพระครู

โพธิวีระคุณมีการติดต่อประสานงาน  ติดต่อหวัหนา้งาน  งานท่ีไม่เร่งด่วนจะออกเป็นหนงัสือ  หาก

งานเร่งด่วนจะประสานงานผ่านทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต  ประสานกับผูใ้หญ่บ้าน

ประชาสมัพนัธผ์า่นเคร่ืองขยายเสียงของหมู่บา้น  การติดต่องานของท่านมีความรวดเร็ว  หากเป็น

งานของคณะสงฆท่์านจะประสานงานดว้ยตวัเอง 

5.1.2.4  ดา้นการสัง่งานท่ีคาํนึงถึงเร่ืองของเวลาของพระครูโพธิวีรคุณ กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นว่า  ท่านมองอนาคต วิธีการใหม่ๆ การพฒันา จาํนวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 มี

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน 
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สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นดา้นการสัง่งานท่ีคาํนึงถึงเร่ืองของ

เวลาของท่าน  พบว่า  ท่านมกัมองอนาคต วิธีการใหม่ๆ ในการพฒันา  ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะ

มองถึงวิธีการทํางานให้เกิดความสะดวก ทั้ งเน้ืองานและคนทาํงาน แต่ทุกงานก็จะเสร็จทัน

กาํหนดเวลา   ท่านจะยืดหยุ่นเร่ืองเวลา   งานพิธีการท่ีมีบุคคลภายนอก  หรือหลายหน่วยงานมา

ร่วมงาน  มีการปรับสถานการณ์ตามความเหมาะสมเสมอ  ด้วยท่านคิดเร็วทาํเร็วมีไหวพริบจึง

สามารถแกปั้ญหาไดเ้ร่ืองของเวลาจึงไม่เป็นปัญหาสาํหรับงานพิธีการ   

5.1.2.5  ดา้นมีความผกูพนักบัส่ิงใดมากท่ีสุดของพระครูโพธิวีรคุณ  กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นว่า  เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 147  คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็น

ว่า  เพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 147  คน คิดเป็นร้อยละ 58.80   มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน   

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นความผกูพนัของท่าน  พบว่าท่านมี

ความผกูพนัมากท่ีสุด คือ เพ่ือนร่วมงาน  ท่านพระครูโพธิวีรคุณไดใ้หค้วามสาํคญักบัเพ่ือนร่วมงาน

มาก  ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีทาํงานดว้ยกนั  ญาติโยม หรือผูม้าร่วมงาน ท่านให้ความเป็นกนัเอง  ไม่ถือ

ตวั  ใหโ้อกาสและสนบัสนุนงานเสมอ  ทาํใหทุ้กคนรักใคร่  ทาํงานอย่างรู้ใจกนั  ท่านมีความสารถ

ในการจดจาํคนไดอ้ยา่งแม่นยาํ  ทั้งช่ือและตาํแหน่ง  บ่อยคร้ังท่ีท่านจะอวยพรวนัเกิดเพ่ือนร่วมงาน  

ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัทุกคน 

5.1.2.6  ดา้นการประเมินผลการทาํงานของลูกน้องของพระครูโพธิวีรคุณ  กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่าท่านพิจารณาจากจิตใจในการทาํงาน ความมุ่งมัน่ ตั้ งใจของผูน้ั้น  จาํนวน 

114  คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน   

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นดา้นการประเมินผลการทาํงานของ

ลกูนอ้งของท่าน  พบว่า  ท่านพิจารณาจาก  จิตใจในการทาํงาน ความมุ่งมัน่ ตั้งใจของผูน้ั้น ร่วมงาน  

ท่านพระครูโพธิวีระคุณ จะพิจารณาความสามารถ  ความถนัด และความมุ่งมัน่ตั้ งใจในการทาํงาน

ของผูร่้วมทาํงานเสมอ  และจะประเมินผลงานตลอดเวลา   ท่านให้แนวคิดกบัชุมชนว่าคนท่ีเขา้มา

ในวดันั้นคือคนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือและเสียสละแลว้ คนท่ีเขา้มาทุกคนจึงเป็นผูท่ี้มีความตั้ งใจจริง 

ไม่ไดม้องท่ีอายหุรือยศศกัด์ิ  ท่านจะใหค้าํแนะนาํและใหก้าํลงัใจ  ยกยอ่งคนทาํงานเสมอ 

5.1.2.7  ดา้นการประเมินบุคคลของพระครูโพธิวีรคุณ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า  

ท่านมกัจะพิจารณาในดา้นการทาํงานเป็นทีมจาํนวน 159  คน คิดเป็นร้อยละ 63.60    มีรูปแบบ

ภาวะผูน้าํแบบประสาน   

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นดา้นการประเมินบุคคลของท่าน  

พบว่า ท่านมกัจะพิจารณาในด้านการทาํงานเป็นทีม  ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะสนับสนุนและ
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มอบหมายงานให้ทาํในลกัษณะเป็นทีมงาน  ให้ทุกคนได้ร่วมกันทาํงาน  ช่วยเหลือกันพฒันา

ปรับปรุงงาน 

5.1.2.8  ดา้นท่าทีเม่ือเกิดความผิดพลาดในการทาํงานของพระครูโพธิวีรคุณ  กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า  เรียนรู้จากขอ้บกพร่อง และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข จาํนวน 125  คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.00    มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบเอาเกณฑ ์ 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นดา้นท่าทีเม่ือเกิดความผิดพลาดใน

การทาํงานของท่าน  พบว่า ท่านจะเรียนรู้จากขอ้บกพร่อง และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข  ผูใ้หส้มัภาษณ์

ทั้งหมดมีความเห็นสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการวิเคราะห์น้ี   หลงัเสร็จสิ้นงานทุกคร้ังไม่ว่าจะเป็นผล

จากการประเมินงานแบบเอกสารหรือการประเมินดว้ยตวัท่านเอง เม่ือพบขอ้ผิดพลาด  แมจ้ะแกไ้ข

สถานการณ์นั้นได ้ ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะไม่ดุหรือตาํหนิผูท้าํงานใหเ้สียใจ  ท่านจะใหค้าํแนะนาํ

เพ่ือใหแ้กไ้ขในงานคร้ังต่อไป 

5.1.2.9  ดา้นท่าทีเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนของพระครูโพธิวีรคุณ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เห็นว่า นาํมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ หาทางแกไ้ขและป้องกนั จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.40 มีรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นดา้นท่าทีเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน

ของท่าน  พบว่า  ท่านนาํมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  หาทางแกไ้ขและป้องกนั   ท่านพระครูโพธิวีระ

คุณจะมีบุคลิกท่ีนิ่ง  ใจเยน็ จากนั้นค่อยเรียกคู่กรณีมาพดูคุยกนั  หาทางออกร่วมกนั  ให้ทุกคนไดมี้

ส่วนร่วมในงานเสมอ กรณีคนทาํงานร่วมกันเกิดขดัแยง้ท่านจะให้แยกกลุ่มกนัสักพกัแลว้ค่อย

กลบัมาร่วมกนัอีกคร้ัง   แต่หากเป็นความขดัแยง้ในสายงานอ่ืน  เช่นในชุมชน ท่านจะให้จดัการ

กนัเองก่อน  หากไม่สามารถแกไ้ขหรือคล่ีคลายสถานการณ์ความขัดแยง้ ท่านจึงจะเข้าไปรับฟัง  

แลว้ช้ีแนะ 

5.1.2.10  ดา้นขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัของพระครูโพธิวีรคุณ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็น

ว่า  ท่านใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม   จาํนวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 มี

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน  

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพในดา้นดา้นขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัของท่าน  

พบว่า ท่านใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม 

หากพิจารณา  รูปแบบภาวะผูน้ ําของพระครูโพธิวีรคุณ  ในภาพรวมแลว้  ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูของรูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ  ส่วนใหญ่เห็นว่า  พระครูโพธิวีรคุณ 

วดัโพธิการาม  ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด  มีรูปแบบภาวะผูน้ ําเป็นแบบ

ประสาน   
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยมากให้เหตุผลว่าลกัษณะ

พฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านพระครูโพธิวีรคุณ เนน้การร่วมมือ ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงาน

ท่ีดี  ท่านมีวิธีส่ือความหมาย  ท่านชอบใชก้ารประชุม ปรึกษาหารือ  ลกัษณะทิศทางท่ีท่านใชใ้นการ

ติดต่องาน  ใชท้ั้ งสองทาง คือ ติดต่อลงไปหา และลูกน้องติดต่อข้ึนมา ในการทาํงานของท่านมกั

คาํนึงถึงเร่ืองของเวลาของพระครูโพธิวีรคุณ   ท่านมองอนาคต วิธีการใหม่ๆ การพฒันาส่ิงท่ีท่านมี

ความผกูพนัมากท่ีสุด  คือ เพ่ือนร่วมงาน การประเมินการทาํงานของลกูนอ้งของพระครูโพธิวีรคุณ  

พิจารณาจากจิตใจในการทาํงาน ความมุ่งมัน่ ตั้งใจของผูน้ั้น  การประเมินบุคคลท่านมกัจะพิจารณา

ในดา้นการทาํงาน  ท่านมีวิธีการปฏิบติัเม่ือเกิดความผิดพลาดในการทาํงาน ท่านจะเรียนรู้จาก

ขอ้บกพร่อง และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข  ท่าทีของท่านเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน  ท่านจะนาํมาใชใ้ห้

เป็นประโยชน์  หาทางแกไ้ขและป้องกนั ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัขอ้ใดของท่านท่ีเห็นเด่นชดั  คือท่าน

ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม    

 

5.1.3  ลกัษณะในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม  

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

5.1.3.1  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคมท่ีอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ช่วยสอนหนังสือ

ดา้นธรรมะแก่นกัเรียน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ียท่ี 4.79)  รองลงมาคือการเป็นวิทยากรพิเศษ

ในชุมชนบรรยายเก่ียวกบัธรรมะ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.61 )การจัดให้มีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่

ประชาชนเป็นประจาํ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.58) การใชพ้ฒันาพื้นท่ีของวดัให้เป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬา

ของเยาวชน และประชาชนและใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 

หรือองค์กรชุมชนต่าง ๆ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.56) อาํนวยความสะดวกในการบาํเพ็ญกุศลต่าง ๆ แก่

ประชาชน  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.50) การจัดสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนข้ึนภายในวัด 

(ค่าเฉล่ียท่ี 4.47) การรณรงค์จัดทาํความสะอาดในบา้น, วดั (ค่าเฉล่ียท่ี 4.43) โดยมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .43357  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่าท่านพระครูโพธิวีรคุณได ้นาํแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ มาไวใ้นวดั  ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี  ทั้งทางดา้นการศึกษา  เทคโนโลย ี 

คุณธรรมจริยธรรม  นอกจากน้ีท่านไดช่้วยสอนหนังสือดา้นธรรมะแก่นักเรียน  มาตั้ งแต่แรกเร่ิม   

เป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเก่ียวกบัธรรมะ      จดัให้มีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่

ประชาชนเป็นประจาํ   พฒันาพ้ืนท่ีของวดัให้เป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชน และ

ประชาชน  ใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม หรือองค์กรชุมชน 
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ต่าง ๆ  ไดอ้าํนวยความสะดวกในการบาํเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน  จดัสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ

สาํหรับประชาชนข้ึนภายในวดั  รณรงคจ์ดัทาํความสะอาดในบา้น, วดั   ใชว้ดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรม

กิจกรรมของชุมชน 

5.1.3.2  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดบัมาก  ไดแ้ก่การเทศนา

เก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.67) รองลงมาคือมีการเทศนาเก่ียวกบัการออม  

(ค่าเฉล่ียท่ี 4.55) การบริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.54) การ

เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของชุมชน (ค่าเฉล่ียท่ี 4.53) การ

ส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงานท่ีองค์กรอ่ืน (ค่าเฉล่ียท่ี 4.52) การให้คาํปรึกษา แนะนําเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานและริเร่ิมจัดทาํโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.50) การชักชวน

ประชาชนใหร้วมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้งถิ่น (ค่าเฉล่ียท่ี 4.47) การจดัตั้ งองคก์รชุมชน เช่น มูลนิธิ 

กองทุน ศูนย  ์ฯลฯ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.46) และการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่ประชาชน

(ค่าเฉล่ียท่ี 4.44) ตามลาํดบั  โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .51662   ขอ้มูลมีการ

กระจายนอ้ย 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่าท่านพระครูโพธิวีรคุณไดมี้ส่งเสริม

และพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด เพราะเป็นแรงขบัเคล่ือนงานด้านต่าง ๆ  มีสถาบัน

การเงิน  กลุ่มเล้ียงผึ้ง   กลุ่มทาํตุ๊กตา  ท่านจะสนบัสนุนช่วยในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์  ทั้งทางส่ือ 

อินเตอร์เน็ตและการนาํเสนอเม่ือท่านมีโอกาส   มีการเทศนาเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ   

เทศนาเก่ียวกบัการออม   บริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  เป็นวิทยากร

บรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของชุมชน   ส่งเสริมใหชุ้มชนไปดูงานท่ีองค์กรอ่ืน  

ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงานและริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ   

ชกัชวนประชาชนให้รวมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้งถิ่น  จดัตั้ งองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิ กองทุน  

ศนูย ์ฯลฯ   เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่ประชาชน 

5.1.3.3  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมืองท่ีอยูใ่นระดบัมาก  เก่ียวกบัการท่ีคนใน

ชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นได ้โดยเสรี (ค่าเฉล่ียท่ี 4.65) รองลงมาคือท่านพระครูโพธิวีรคุณ

เปิดโอกาสใหก้รรมการวดั มีส่วนร่วมตดัสินใจ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.58) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนของตน (ค่าเฉล่ียท่ี 4.53) การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ให้วดั

เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.51)  การจดัใหมี้การอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครอง

ข้ึนภายในวดั (ค่าเฉล่ียท่ี 4.44) การจดัมุมความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมืองแก่ประชาชนข้ึน
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ภายในวดัและออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามโอกาสอนัควร  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.39) ตามลาํดบั  โดยมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .54581  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่าท่านพระครูโพธิวีรคุณไดว้างตวั

เป็นกลางในดา้นการเมือง  และสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   ให้คนในชุมชน

สามารถแสดงความคิดเห็นได  ้โดยเสรี   ท่านเปิดโอกาสให้กรรมการวดั มีส่วนร่วมตดัสินใจ  

ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน   สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงาน 

ต่าง ๆ เช่น ใหว้ดัเป็นหน่วยเลือกตั้ง   จดัใหมี้การอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครองข้ึนภายใน

วดั   จดัมุมความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมืองแก่ประชาชนข้ึนภายในวดั 

5.1.3.4  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรม   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก  เก่ียวกบัการเทศนา

ในวนัสาํคญั ๆ เช่น  วนัวิสาขบูชา ฯลฯ  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.69) รองลงมาคือมีการส่งเสริมการจดังาน

ประเพณีในวนัสาํคญั ๆ เช่น   วนัวิสาขบูชา ฯลฯ  วดัของท่านเป็นศนูยก์ลางการติดต่อประสานงาน

ทางศิลปวฒันธรรมและมีการศึกษา วิจยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.65) มี

การบริจาคปัจจัยในการบูรณะโบราณสถาน   โบราณวัตถุ  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.59)  มีการอนุรักษ์

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ในชุมชน  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.58) ส่วนมีการจดักิจกรรมเม่ือถึงวนัสาํคญัต่าง ๆ 

ทางศาสนา  การรวบรวมเอกสาร ตาํราทางวฒันธรรม   ภายในวดัจัดให้มีท่ีเก็บโบราณวตัถุหรือ

ศิลปวตัถุ  และส่งเสริมใหมี้การทาํบุญในเทศกาลของทุกเดือนหรือประเพณี ฮีต 12 (ค่าเฉล่ียท่ี 4.52) 

โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .45313  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่าท่านพระครูโพธิวีรคุณไดส่้งเสริม

สนบัสนุนกิจกรรมสมํ่าเสมอ  จดัทุกเดือนทุกเทศกาล  ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบา้น  นาํ

วฒันธรรมพ้ืนบา้นมาจดักิจกรรมหรือร่วมในกิจกรรมอ่ืนดว้ย   เพ่ือไม่ใหส่ิ้งเหล่าน้ีเลือนหายไปจาก

สงัคม  นอกจากน้ีท่านไดเ้ทศนาในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น  วนัวิสาขบูชา ฯลฯ  การส่งเสริม จดังาน

ประเพณีในวนัสาํคญั ต่าง ๆ  วดัของท่านเป็นศนูยก์ลางการติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรม  

มีการศึกษา วิจยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม  บริจาคปัจจยัในการบูรณะโบราณสถาน  

โบราณวตัถุ  อนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ในชุมชน  มีการจดักิจกรรมเมื่อถึงวนัสาํคญัต่าง ๆ 

ทางศาสนา  รวบรวมเอกสาร ตาํราทางวฒันธรรม  ภายในวดัจดัใหมี้ท่ีเก็บโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ  

ส่งเสริมใหมี้การทาํบุญในเทศกาลของทุกเดือนหรือประเพณี ฮีต 12 

5.1.3.5  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ  

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศอยู่ในระดบัมาก  

เก่ียวกบัจดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่  ประชาชนในชุมชน  (ค่าเฉล่ีย
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ท่ี 4.65)    รองลงมาคือจดัมุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข   ส่ิงแวดลอ้ม แก่ ประชาชนข้ึน

ภายในวดั (ค่าเฉล่ียท่ี 4.61) จัดให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ (ค่าเฉล่ียท่ี 4.56) และ

สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น (ค่าเฉล่ียท่ี 4.55) โดยมีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั .51250  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

สอดคลอ้งกับผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่าท่านพระครูโพธิวีรคุณได้

สนับสนุนให้สร้างอาคารเพ่ือเป็นศูนยส์าธารณสุข และประสานงานกบัภาครัฐ ให้มีเจา้หน้าท่ีมา

ดูแล อาํนวยความสะดวกให้ชุมชนได้ตลอดเวลา  เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องไปโรงพยาบาล  

นอกจากน้ีไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่  ประชาชนในชุมชน  จดั

มุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข   ส่ิงแวดลอ้ม แก่ ประชาชนข้ึนภายในวดั   จดัให้มีกิจกรรม

เก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ   สนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 

5.1.3.6  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัวดัเป็นตวัอย่างของการอยู่

แบบเรียบง่าย และใชท้รัพยากรอย่างประหยดั  รู้คุณค่า  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.62) รองลงมาคือสถานท่ีวดั

ท่านมีความรมร่ืน  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.58) วดัมีการจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  (ค่าเฉล่ียท่ี 

4.56) และวดัท่านเป็นศนูยใ์นการร่วมมือ ของการปลกูป่า  รักษาป่าในชุมชน  (ค่าเฉล่ียท่ี 4.53) โดย

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเฉล่ียเท่ากบั  .54554  ขอ้มลูมีการกระจายนอ้ย 

สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบว่าท่านพระครูโพธิวีรคุณไดส่้งเสริม

กิจกรรมพฒันาชุมชน จดัส่ิงแวดลอ้มใหร่้มร่ืน  ดูแลบา้นเรือนตนเองให้สะอาดเพ่ือสุขภาพ  มีการ

วางผงัวดัใหเ้อ้ือต่อการใชง้านไดห้ลาย ๆ อยา่ง   นอกจากน้ีวดัยงัเป็นตวัอย่างของการอยู่แบบเรียบ

ง่าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  รู้คุณค่า  วดัสถานท่ีวดัท่านมีความร่ืนรม   วดัมีการจดัอบรม

เยาวชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม   วดัท่านเป็นศูนยใ์นการร่วมมือ ของการปลูกป่า  รักษาป่าใน

ชุมชน 

 

5.2  การอภปิรายผล 

 

5.2.1  ภาวะผู้นําจากการศึกษาพฤตกิรรมและลกัษณะนิสัยของพระครูโพธวิรีคุณ  

วดัโพธกิาราม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็   

5.2.1.1  ดา้นลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านพระครูโพธิวีรคุณ มีรูปแบบภาวะ

ผูน้าํแบบประสาน  โดยการประสานพยายามสร้างความร่วมมือกบัคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดผลท่ีดี 

และสร้างความเป็นความเป็นมิตรกบัผูร่้วมงาน มีอธัยาศยัเป็นกนัเองกบัทุกคน สร้างความอบอุ่นใจ 
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โดยมีเป้าหมายเดียวกนัคือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ชุมชนเม่ือเลง็เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนั

คือชุมชนแลว้ ความสามคัคีหรือรักชุมชนก็เกิดข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัความเห็นของกิติ ตยคัคานนท ์

(2543) กล่าวว่า นกับริหาร: เปล่ียนมาจากแบบประสาน  รู้จกัใชค้วามสามารถของลูกน้องให้เป็น

ประโยชน์มากท่ีสุด  ไม่ใช้อาํนาจกดข่ีบังคับ  พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  

ปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน   

5.2.1.2  ดา้นวิธีการส่ือสารความหมายท่ีชอบใชข้องพระครูโพธิวีรคุณ  ท่านชอบใช ้

คือใชก้ารประชุม ปรึกษาหารือ ท่านจะมีการปรึกษากบัชุมชนก่อนการจดังานเสมอ  ชุมชนไดมี้

ส่วนร่วมในงานทุกคร้ัง  กรณีท่ีไม่สามารถประชุมคณะกรรมการทั้งหมดได ้ จะประชุมหวัหนา้งาน

เพ่ือประสานงานต่อกบัผูป้ฏิบติั การประชุมการมีการทาํงานจะส่งผลดีต่องาน เพราะว่าไดท้าํความ

เขา้ใจร่วมกนั และมองเห็นทิศทางการทาํงานท่ีจะเกิดข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั การทาํงานชุมชนจะ

ใหชุ้มชนเองเห็นความสาํคญั และรู้ถึงส่ิงท่ีจะทาํ เพราะการทาํงานชุมชน เก่ียวขอ้งกบัคนในชุมชน 

คนในชุมชนควรจะเป็นผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินร่วมกนั สอดคลอ้งกบัความเห็นของ  ทวีทอง  หงษ์

วิว ัฒน์  (2527) ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วม  ว่าเป็นหัวใจสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับ

ประชาธิปไตย ทั้ งน้ี เพราะหลกัเบ้ืองต้นของการมีส่วนร่วม  คือ ถา้การตัดสินใจใดก็ตามส่งผล

กระทบถึงบุคคลต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นควรจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจนั้น  

5.2.1.3  ดา้นทิศทางท่ีใชใ้นการติดต่อกบัลูกน้องของพระครูโพธิวีรคุณ  ใชท้ั้ งสอง

ทาง คือ ติดต่อลงไปหา และลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา ท่านมีการติดต่อประสานงาน  ติดต่อหัวหน้างาน  

งานท่ีไม่เร่งด่วนจะออกเป็นหนังสือ  หากงานเร่งด่วนจะประสานงานผ่านทางโทรศพัท์และทาง

อินเตอร์เน็ต  หรือประสานกับผูใ้หญ่บา้นประชาสัมพนัธ์ผ่านเคร่ืองขยายเสียงของหมู่บา้น  การ

ติดต่องานของท่านมีความรวดเร็ว  หากเป็นงานของคณะสงฆท่์านจะประสานงานด้วยตวัเอง   

สอดคลอ้งกบัความเห็นของนพพงษ์  บุญจิตราดุลย ์(2534) กล่าวถึง บทบาทหน้าท่ี ของผูน้าํไว ้  

3  ประการ คือ 1) เป็นผูรั้กษาหรือประสานใหส้มาชิกในกลุ่มอยูร่่วมกนั 2) เป็นผูป้ฏิบติัภารกิจของ

กลุ่มใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์3) เป็นผูอ้าํนวยการใหเ้กิดการติดต่อสมัพนัธใ์นกลุ่ม  

5.2.1.4  ดา้นการสัง่งานท่ีคาํนึงถึงเร่ืองของเวลาของพระครูโพธิวีรคุณ ท่านมกัมอง

อนาคต วิธีการใหม่ๆ ในการพฒันา  มองถึงวิธีการทาํงานให้เกิดความสะดวก ทั้ งเน้ืองานและ

คนทาํงาน แต่ทุกงานก็จะเสร็จทนักาํหนดเวลา   ท่านพร้อมท่ีจะยืดหยุ่นเร่ืองเวลา หากว่างานนั้น

ออกมาดี พร้อมจะปรับเปล่ียนเร่ืองของเวลา หากทาํให้ผลของงานนั้นออกมาดี  ดว้ยท่านคิดเร็วทาํ

เร็วมีไหวพริบจึงสามารถแกปั้ญหาไดท้ันเวลา สอดคลอ้งกับความเห็นของ กวี  วงศ์พุฒ (2536) 

กล่าวว่า “หน้าท่ี  ของผูน้าํ  หมายถึง งานท่ีผูน้าํตอ้งรับผิดชอบตามท่ีองค์การกาํหนดไว ้มีลกัษณะ

ประเภทงานท่ีผูน้าํจะตอ้งทาํ และจะตอ้งใชผู้อ่ื้น คืองานท่ีผูน้าํจะตอ้งทาํดว้ยตนเอง  งานประเภทน้ี
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํไม่ไดเ้พราะขาดขอ้มูล ขาดความรู้ ประสบการณ์ยงัไม่ถึง ขาดการยอมรับเป็น

ตน้ งานท่ีตอ้งใชผู้อ่ื้นทาํแทน เพราะถา้ผูน้าํทาํเองก็จะไม่สาํเร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ถือว่าเป็นการ

มอบหมายงาน  แต่ยงัคงตอ้งรับผดิชอบอยู”่  

5.2.1.5  พระครูโพธิวีรคุณมีความผกูพนักบั เพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด ไดใ้หค้วามสาํคญั 

กบัเพ่ือนร่วมงานมาก  ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีทาํงานดว้ยกนั  ญาติโยม หรือผูม้าร่วมงาน ท่านให้ความ

เป็นกนัเอง  ไม่ถือตวั  ใหโ้อกาสและสนบัสนุนงานเสมอ  ทาํให้ทุกคนรักใคร่  ทาํงานอย่างรู้ใจกนั  

ท่านมีความสารถในการจดจาํคนไดอ้ยา่งแม่นยาํ  ทั้งช่ือและตาํแหน่ง  บ่อยคร้ังท่ีท่านจะอวยพรวนั

เกิดเพ่ือนร่วมงาน  ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจให้กบัทุกคน  สอดคลอ้งกบัความเห็นของ 

Drucker (ม.ป.ท. อา้งถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2549)  กล่าวว่า  การบริหาร  คือ  ศิลปะในการ

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น  การทาํงานต่างๆ ใหลุ้ล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้าํภายใน

สภาพองคก์ารท่ีกล่าวนั้น  ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององค์การท่ีเขา้มาร่วมกนั

ทาํงานในองคก์าร  ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะเป็นผูใ้ชท้รัพยากรดา้นวตัถุอ่ืน ๆ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  วตัถุดิบ  

เงินทุน  รวมทั้ งขอ้มูลสนเทศต่างๆ  เพ่ือผลิตสินคา้หรือบริการออกจาํหน่ายและตอบสนองความ

พอใจใหก้บัสงัคม 

5.2.1.6  ดา้นการประเมินผลการทาํงานของลกูนอ้งของพระครูโพธิวีรคุณ  พิจารณา

จากจิตใจในการทาํงาน ความสามารถ  ความถนัด และความมุ่งมัน่ ตั้ งใจของผูน้ั้น  ในการทาํงาน

ของผูร่้วมทาํงานเสมอ  และจะประเมินผลงานตลอดเวลา   ท่านให้แนวคิดกบัชุมชนว่าคนท่ีเขา้มา

ในวดันั้นคือคนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือและเสียสละแลว้ คนท่ีเขา้มาทุกคนจึงเป็นผูท่ี้มีความตั้ งใจจริง 

ไม่ได้มองท่ีอายุหรือยศศักด์ิ  ท่านจะให้ค ําแนะนําและให้ก ําลังใจ  ยกย่องคนทํางานเสมอ  

สอดคลอ้งกบัความเห็นของ  Lippitt and White (1943 อา้งถึงใน กิติ ตยคัคานนท์, 2543) กล่าวว่า  

ผูน้าํแบบประชาธิปไตย เป็นแบบท่ีดีท่ีสุด ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน ยึดถือความเห็น

ของกลุ่มเหนือความคิดเห็นของตน  

5.2.1.7  ดา้นการประเมินบุคคลของพระครูโพธิวีรคุณ  มกัจะพิจารณาในดา้นการ

ทาํงานเป็นทีม  จะสนบัสนุนและมอบหมายงานให้ทาํในลกัษณะเป็นทีมงาน  ให้ทุกคนไดร่้วมกนั

ทาํงาน  ช่วยเหลือกนัพฒันาปรับปรุงงาน  สอดคลอ้งกบัความเห็นของ  ศกัรินทร์  สุวรรณโรจน์ 

(2541) ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า ขั้นตอนท่ี 1 การจดัทีมบริหารแบบมีส่วนร่วม  

ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาทีมงาน   

5.2.1.8  ดา้นท่าทีเม่ือเกิดความผิดพลาดในการทาํงานของพระครูโพธิวีรคุณ  จะ

เรียนรู้จากขอ้บกพร่อง และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข  หลงัเสร็จสิ้นงานทุกคร้ังไม่ว่าจะเป็นผลจากการ

ประเมินงานแบบเอกสารหรือการประเมินด้วยตัวท่านเอง เม่ือพบข้อผิดพลาด  แม้จะแก้ไข
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สถานการณ์นั้นได ้ ท่านพระครูโพธิวีรคุณจะไม่ดุหรือตาํหนิผูท้าํงานให้เสียใจ  ท่านจะให้กาํลงัใจ 

และใหค้าํแนะนาํเพ่ือแกไ้ขในงานคร้ังต่อไป สอดคลอ้งกบัความเห็นของ  กิติ ตยคัคานนท์ (2543) 

ไดก้ล่าวว่า นกับริหาร: เปล่ียนมาจากแบบประสาน  เป็นลกัษณะของหัวหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํ

ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ทาํงานโดยคาํนึงถึงความสาํเร็จของงานเป็นท่ีตั้ ง  รู้จกัใชค้วามสามารถของ

ลูกน้องให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  มีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดีมาก  ไม่ใช้อาํนาจกดข่ี

บงัคบั  พยายามใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  ปรับปรุงงานให้ดีข้ึน  มีความคิดริเร่ิมและ

ความร่วมมืออยูเ่สมอ  ปูนบาํเหน็จรางวลั  ยกยอ่งและใหเ้กียรติลกูนอ้ง  ไม่แยง่เอาผลงานหรือความ

ดีความชอบของลกูนอ้งมาเป็นของตน  ตรงกนัขา้ม  จะตอ้งแสดงให้ผูบ้งัคบับญัชาและผูอ่ื้นทราบ

ดว้ยว่าผลงานทีด่ีข้ึนนั้นเป็นของใคร  นอกจากการให้คุณแลว้การให้โทษลูกน้องก็เป็นเร่ืองสาํคญั  

เม่ือทาํผิดก็ตอ้งลงโทษ  จะตอ้งลงโทษผูก้ระทาํความผิดอย่างสมเหตุสมผล  ไม่ใชอ้ารมณ์  และ

จะตอ้งยุติธรรม  ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้  ทกคนจะมีขวญักับกาํลงัใจในการทาํงาน  รักหน่วยงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา  มีความสามคัคีและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงานร่วมกนั 

5.2.1.9  ดา้นท่าทีเม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนของพระครูโพธิวีรคุณ  ท่านนาํมาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์  หาทางแกไ้ขและป้องกนั   เรียกคู่กรณีมาพูดคุยกนั  หาทางออกร่วมกนั  ให้ทุกคนไดมี้

ส่วนร่วมในงานเสมอ กรณีคนทาํงานร่วมกันเกิดขัดแยง้ท่านจะให้แยกกลุ่มกนัสักพกัแลว้ค่อย

กลบัมาร่วมกนัอีกคร้ัง   แต่หากเป็นความขดัแยง้ในสายงานอ่ืน  เช่นในชุมชน ท่านจะให้จดัการ

กนัเองก่อน  หากไม่สามารถแกไ้ขหรือคล่ีคลายสถานการณ์ความขัดแยง้ ท่านจึงจะเข้าไปรับฟัง  

แลว้ช้ีแนะ  สอดคลอ้งกบัความเห็นของ  กิติ ตยคัคานนท ์(2543) ไดก้ล่าวว่า ผูป้ระนีประนอม  เป็น

ลกัษณะผูน้าํท่ีเปล่ียนมาจากแบประสาน  หวัหนา้งานแบบน้ีทราบว่าการมุ่งทาํงานใหส้าํเร็จและการ

สร้างสมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงานเป็นส่ิงสาํคญั  แต่เขาไม่มีความสามารถพอท่ีจะตดัสินใจลงไปไดว้่า

จะทาํอยา่งไร  หรือไม่ก็อาจจะผสานความคิดทั้งสองอยา่งน้ีเขา้ดว้ยกนั 

5.2.1.10  ดา้นขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัของพระครูโพธิวีรคุณ  คือท่านให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม     ท่านใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม  สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Reddin (1969 อา้งถึงใน กิติ ตยคัคานนท์, 2543) กล่าวว่า มนุษยมี์ลกัษณะผูน้ํา

พ้ืนฐานอยู่ในตวัเอง 2 ใน 4 รูปแบบคือ  แบบสัมพนัธ์:  เป็นลกัษณะคนท่ีเน้นมนุษยส์ัมพนัธ์เป็น

หลกัในการทาํงานเอาใจคนทุกระดบั  ไม่ตอ้งการให้ใครเกลียด  จึงมีนิสัยเป็นกนัเองและเป็นมิตร

กบัคนทุกคน  ยอมรับผูอ่ื้น  เห็นใจคนอ่ืน  ไม่อวดตวั  ทาํอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใคร  

ใหค้วามสาํคญัเร่ืองสมัพนัธภาพกบับุคคลมากกว่าเร่ืองการงาน  นั ่นก็คือบุคคลประเภทท่ีเน้นท่ีคน

มากกว่างาน  ถา้จะตอ้งเลือกระหว่างคนกบังาน  ผูน้าํประเภทน้ีจะเลือกเอาคนไวก่้อน  งานมาทีหลงั 

และแบบประสานเป็นลกัษณะของคนท่ีให้ความสาํคัญแก่งานและคนไปพร้อม ๆกนั  เท่าๆ กัน  
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โดยถือว่าคนเรามีมิตรสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั  มีความสามคัคี  ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน  ก็จะไดผ้ลงานท่ี

ดี  มีประสิทธิผลสูง  ผูน้าํประเภทน้ีจะมีศิลปะการจูงใจสูง  พยายามใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในงาน  ทาํ

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารักและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  จดัเป็น  ผูน้าํแบบอุดมคติ 

 

5.2.2  ลกัษณะในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม  

ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

5.2.2.1  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม    

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสังคม   ท่านพระครูโพธิวีรคุณได้ นําแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ มาไวใ้นวดั  ชุมชนได้ใชป้ระโยชน์อย่างเต็มท่ี  ทั้ งทางด้านการศึกษา  เทคโนโลย ี 

คุณธรรมจริยธรรม  นอกจากน้ีท่านไดช่้วยสอนหนังสือดา้นธรรมะแก่นักเรียน  มาตั้ งแต่แรกเร่ิม   

เป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเก่ียวกบัธรรมะ  จดัให้มีการเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่

ประชาชนเป็นประจํา  พัฒนาพื้นท่ีของวดัให้เป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชน และ

ประชาชน  ใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม หรือองค์กรชุมชน 

ต่าง ๆ  ไดอ้าํนวยความสะดวกในการบาํเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน  จดัสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ

สาํหรับประชาชนข้ึนภายในวดั  รณรงคจ์ดัทาํความสะอาดในบา้น, วดั   ใชว้ดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรม

กิจกรรมของชุมชน  สอดคลอ้งกบั พิสิฏฐ ์บุญไชย และทรงคุณ จนัทจร (2540) กล่าวว่า  พระสงฆมี์

บทบาทสําคัญมากในชุมชนซ่ึงพระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันในการพฒันา 

โดยเฉพาะดา้นสงัคม พระสงฆจ์ะทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยตั้ งมัน่ในวดัทาํการเทศนาสั ่งสอนใน

ลกัษณะกลุ่มย่อย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ลือกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือนาํหลกัธรรมไป

ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  

5.2.2.2  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ  ท่านพระครูโพธิวีรคุณไดมี้ส่งเสริม

และพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด เพราะเป็นแรงขบัเคล่ือนงานด้านต่าง  ๆ  มีสถาบัน

การเงิน  กลุ่มเล้ียงผึ้ง  กลุ่มทาํตุ๊กตา  ท่านจะสนับสนุนช่วยในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์  ทั้งทางส่ือ 

อินเตอร์เน็ตและการนาํเสนอเม่ือท่านมีโอกาส   มีการเทศนาเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ   

เทศนาเก่ียวกบัการออม  บริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  เป็นวิทยากร

บรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของชุมชน   ส่งเสริมใหชุ้มชนไปดูงานท่ีองคก์รอ่ืน  

ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงานและริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ   

ชกัชวนประชาชนใหร้วมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้งถิ่น  จดัตั้ งองค์กรชุมชน  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผู ้

ฝึกสอนอาชีพแก่ประชาชน สอดคลอ้งกบัแนวคิด พิสิฏฐ์ บุญไชย และทรงคุณ จนัทจร (2540:  
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236-237) ไดศึ้กษาจากงานวิจยัภาคสนามพบว่า “พระสงฆส่์วนใหญ่ท่ีมีบทบาทในสงัคม จะเป็นผูท่ี้

มีภูมิลาํเนาในพ้ืนท่ีนั้น ๆ จึงเขา้ใจและทราบสาเหตุของปัญหา ความรุนแรงของปัญหาเป็นอย่างดี 

พระสงฆห์ลายรูปไดห้าทางช่วยเหลือสงัคมทางดา้นเศรษฐกิจในหลายรูปแบบโดยร่วมมือกบัหน่วย

ราชการ”   

5.2.2.3  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง  ท่านพระครูโพธิวีระคุณไดว้างตวัเป็น

กลางในด้านการเมือง  และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   ให้คนในชุมชน

สามารถแสดงความคิดเห็นได  ้โดยเสรี   ท่านเปิดโอกาสให้กรรมการวดั มีส่วนร่วมตดัสินใจ  

ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน  สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงานต่าง ๆ  

เช่น ใหว้ดัเป็นหน่วยเลือกตั้ง  จดัใหมี้การอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครองข้ึนภายในวดั   จดั

มุมความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมืองแก่ประชาชนข้ึนภายในวดั   สอดคลอ้งกบั พระมหาต่วน  

สิริธมฺโม (ม.ป.ท. อา้งถึงใน พระครูสมุห์ชชัวาล  ชํ่ามะณี, 2544)  ไดก้ล่าวว่า “ศาสนามีความจาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เพราะศาสนาเป็นเคร่ืองอบรมจิตใจ ถา้พฒันาบา้นเมืองก็ตอ้ง

พฒันาจิตใจของคน นกัการเมืองท่ีดีจะตอ้งไดรั้บหรือถกูกล่อมเกลาจากศาสนาใหเ้ป็นคนมีคุณธรรม 

ระดบัหน่ึงก็คือ มีศีล สมาธิ ปัญญา ศาสนาไม่เพียงแต่เป็นเคร่ืองประดบัของนักการเมืองเพียงอย่าง

เดียว แต่นักการเมืองต้องนําเอาศาสนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน การ

สงเคราะห์ นโยบายทางการเมือง เช่น ปัจจุบนัท่ีมีปัญหาอยูเ่พราะว่าเร่ืองการเมืองน้ีละทิ้งศาสนา เอา

ศาสนาไปเป็นเคร่ืองมือของการกา้วไปสู่อาํนาจของการเป็นผูน้าํการเมืองเท่านั้น คือ เอาสถาบัน

ศาสนาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้ประชาชนคิดว่าตนเป็นคนดี และเพ่ือให้สังคมยกย่องนับถือตน   โดย

มิไดน้าํคาํสอนทางศาสนามาใชแ้ต่อยา่งใด  พระสงฆก์็ควรมีบทบาททางการเมืองในแง่ของการให้

ขอ้คิด   ให้คาํปรึกษา  เช่น  ให้คาํปรึกษาแก่นักการเมือง ซ่ึงพระสงฆ์ถือว่า มีลกัษณะเหมือนให้

คาํปรึกษาแก่ญาติโยม พุทธบริษทัทั้งหลาย 

5.2.2.4  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรม   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรม ท่านพระครูโพธิวีระคุณไดส่้งเสริม

สนบัสนุนกิจกรรมสมํ่าเสมอ  จดัเป็นประจาํทุกเดือนทุกเทศกาล  ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ชาวบา้น  นาํวฒันธรรมพ้ืนบา้นมาจดักิจกรรมหรือร่วมในกิจกรรมอ่ืนดว้ย   เพ่ือไม่ให้ส่ิงเหล่าน้ี

เลือนหายไปจากสงัคม  นอกจากน้ีท่านไดเ้ทศนาในวนัสาํคญั ต่าง ๆ เช่น  วนัวิสาขบูชา ฯลฯ  การ

ส่งเสริม จดังานประเพณีในวนัสาํคญั ต่าง ๆ  วดัของท่านเป็นศนูยก์ลางการติดต่อประสานงานทาง

ศิลปวฒันธรรม  มีการศึกษา วิจยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม  บริจาคปัจจยัในการบูรณะ

โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  อนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ในชุมชน   มีการจดักิจกรรมเมื่อถึง
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วนัสําคัญต่าง ๆ ทางศาสนา  รวบรวมเอกสาร ตาํราทางวฒันธรรม   ภายในวดัจัดให้มีท่ีเก็บ

โบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุส่งเสริมให้มีการทาํบุญในเทศกาลของทุกเดือนหรือประเพณี ฮีต 12  

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสาวลกัษณ์  ขาํนิล (2519) กล่าวว่า “หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเป็น

หลกัสาํคญัในการวฒันธรรมไทย เหตุการณ์สาํคญั ๆ ในชีวิตประจาํวนัเกือบทั้ งหมดของคนไทยมี

ส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศิลปะและวรรณคดีของชาติส่วนใหญ่ 

เกิดข้ึนดว้ยอาศยัวดัเป็นแรงบนัดาลในการสร้างสรรค์ วดัเป็นสถานท่ีรักษาผลงานทางศิลปะของ

ชาติ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสญัลกัษณ์ เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวความรักในความเป็นชาติไทยท่ีสาํคญัอย่างหน่ึง 

และเหตุการณ์ประจาํวนัและความเช่ือทางไสยศาสตร์ บทบาทพระสงฆใ์นเหตุการณ์ประจาํวนัของ

ชาวบา้นมีอยูม่าก เช่น ก่อนการเดินทาง การแต่งงาน การรักษาไข ้การสงเคราะห์ การนาํโชคมาสู่

ความสาํเร็จในชีวิตการทาํงานส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้เป็นบทบาทของพระสงฆเ์ป็นผูถ่้ายทอดและสืบ

สานภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นซ่ึงถือไดว้่าเป็นการรักษาวฒันธรรมใหก้บัชุมชน” 

5.2.2.5  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ  

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศท่านพระครูโพธิวี

ระคุณได้สนับสนุนให้สร้างอาคารเพื่อเป็นศูนยส์าธารณสุข และประสานงานกับภาครัฐ ให้มี

เจ้าหน้าท่ีมาดูแล อาํนวยความสะดวกให้ชุมชนได้ตลอดเวลา  เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องไป

โรงพยาบาล  นอกจากน้ีไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่  ประชาชน

ในชุมชน  จดัมุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข   ส่ิงแวดลอ้ม แก่ ประชาชนข้ึนภายในวดั   จดั

ใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ   สนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถิ่น สอดคลอ้งกบั พิสิฎฐ ์ บุญไชย (2540)  ไดว้ิจยัพบว่า  “ประชาชนชาวอีสานส่วนใหญ่

มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ยากจนและมีปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั เช่น ความรู้ในเร่ืองยา ขอ้จาํกดักฎหมาย

บา้นเมืองในการอนุญาตใหใ้ชย้าหรือประกอบกิจกรรมในการรักษาจึงทาํใหเ้ป็นอุปสรรค อย่างไรก็

ตามไดมี้ความพยายามของพระสงฆใ์นการดูแลสุขภาพอนามยัของประชาชน” พอสรุปได ้  คือ  

1)  การใชย้าแผนโบราณรักษาโรคทัว่ไป  ไดแ้ก่ การใชย้าสมุนไพรช่วยเหลือ 

ประชาชนในการรักษาโรคต่าง ๆ  เช่น  พระครูพิทกัษชิ์นวงศ ์ วดักลางนางรอง  จงัหวดับุรีรัมย ์

2)  การรักษาผูท่ี้ติดยาเสพติด เยาวชนในภาคอีสานท่ีผา่นมาติดยาเสพติดกนั

มาก  พระสงฆไ์ดเ้ขา้ไปแกไ้ขฟ้ืนฟโูดยใชย้าและหลกัธรรมะในการรักษาผูติ้ดยาเสพติด เช่น พระ

ครูสิริรัตน์โชติ วดัเก่านาหลกั จงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดจ้ดักิจกรรมรักษาผูติ้ดยาเสพติด เช่น เหลา้ 

บุหร่ี  ส่ิงเสพยติ์ดอ่ืน ๆ  โดยใชส้มุนไพรและหลกัธรรมะรักษาผูป่้วยแลว้ประมาณ  200-300  คนต่อ

ปี 
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3)  การรักษาโรคทางจิต รักษาโรคจิต นับว่าเป็นโรคท่ีสาํคญัท่ียากแก่การ

รักษาและเป็นภาระของญาติท่ีตอ้งรับผดิชอบผูป่้วย พระสงฆไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทในเร่ืองดงักล่าวโดย

ใช้หลกัเมตตาธรรม สร้างขวญัและกาํลงัใจให้ประชาชนเช่ือมัน่ และศรัทธา เพ่ือขับส่ิงเลวร้าย

ออกมาจากร่างกาย ความศรัทธาจึงมีผลต่อการรักษาโรคทางจิตของประชาชนเป็นอยา่งมาก เช่น ใน

กรณีพระครูญาณกิตติคุณ วดัดงยวด จงัหวดัอุดรธานี ท่ีอาศยัความศกัด์ิสิทธ์ิของธรรมะรักษาโรค

ทางจิตใหก้บัประชาชนอยา่งไดผ้ล 

5.2.2.6  การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่านพระครูโพธิวีระคุณไดส่้งเสริม

กิจกรรมพฒันาชุมชน จดัส่ิงแวดลอ้มใหร่้มร่ืน  ดูแลบา้นเรือนตนเองให้สะอาดเพ่ือสุขภาพ  มีการ

วางผงัวดัใหเ้อ้ือต่อการใชง้านไดห้ลาย ๆ อยา่ง   นอกจากน้ีวดัยงัเป็นตวัอย่างของการอยู่แบบเรียบ

ง่าย และใชท้รัพยากรอย่างประหยดั  รู้คุณค่า  มีความรมร่ืน  วดัมีการจัดอบรมเยาวชนในการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วดัท่านเป็นศนูยใ์นการร่วมมือ ของการปลกูป่า  รักษาป่าในชุมชน สอดคลอ้ง

กบัพิสิฏฐ ์บุญไชย และทรงคุณ  จนัทจร (2540) ทาํการวิจยัศาสนาพุทธ: สถานภาพบทบาทต่อการ

เปล่ียนแปลงในสงัคมอีสาน พบว่า พระสงฆมี์บทบาทอยา่งมากในการฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี  

1)  จดับริเวณวดัใหร่้มร่ืนเยือกเยน็ สงบให้วดัเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน โดย

สร้างบรรยากาศใหป้ระชาชนเห็นว่า บรรยากาศในวดัให้ความร่มเยน็ต่างจากสังคมนอกวดัท่ีมีแต่

ความร้อน  

2)  การจดัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยความร่วมมือของวดั ทางราชการและ

ประชาชน การพฒันาชุมชนโดยการตดัถนน ทาํร้ัวบา้นให้เป็นระเบียบหรือลอกคลอง ปลูกตน้ไม ้

เช่น กรณีของพระครูโสภณธรรมมากร แห่งวดัศรีทองนพคุณ อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ พระครู

พิทกัษชิ์นวงศ ์วดักลางนางรอง อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พระครูพิพิธประชานาถ วดัสามคัคี 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 

3)  การจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กิจกรรมของวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการอบรมเยาวชนมกัจะสอดแทรกความรู้ และจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ย

เสมอ เช่น ในกรณีพระอาจารยพ์งศกร กลฺยาณธมฺโม แห่งวดับา้นไพบูลย ์อาํเภอประโคนชยั จงัหวดั

บุรีรัมย ์และพระสงฆรู์ปอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน 
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5.2.3  แนวทางการเป็นผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหารการพฒันาชุมชน ของพระครูโพธิ

วรีคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็  

5.2.3.1  ลกัษณะภาวะผูน้าํพระครูโพธิวีรคุณ 

1)  การอธัยาศยัคนร่วมงาน  การสร้างบรรยากาศในการทาํงาน โดยใชง้าน

เป็นตวัเช่ือมเพ่ือสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีในการทาํงาน ทุกคนเท่าเทียมกนั สร้างความเสมอภาคใหเ้กิด

คนกบัคนทาํงาน (พระครูโพธิวีรคุณ) กล่าวว่า  งานท่ีหลากหลายนั้น ผูน้าํตอ้งพยายามรู้ขอ้มลูคนให้

มาก เพ่ือทราบถึงความถนัดของแต่ละคน และสร้างความคุ้นเคยไปพร้อมๆกัน สอดคลอ้งกับ

รูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสานท่ีสร้างบรรยากาศในการทาํงาน ดว้ยการประสานความร่วมมือกบั

คนในชุมชน 

2)  การเอาใจใส่ในการทํางาน   ในการทํางานแต่ละคร้ัง เพ่ือให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด จาํเป็นตอ้งมีความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงานให้มาก  เพราะการคิดงาน

ไวม้าก จะทาํใหก้ารทาํงานไม่ยุง่ยาก ฉะนั้นจึงตอ้งมีการวางแผนงาน อยา่งรอบคอบ มีแผน 1 แผน 2 

เพราะการป้องกนั จึงดีกว่าการตามแกไ้ข  

3)  ความผกูพนักบัคนรอบขา้ง  สโลแกนของวดั คือ บริการดว้ยใจทาํงาน

ดว้ยศรัทธา  การทาํงานดว้ยการอยากจะทาํ ยอ่มส่งผลดีกว่าการบงัคบัให้ทาํ การปลูกศรัทธาให้กบั

คนร่วมงาน จะส่งผลดีต่องานเป็นอยา่งยิง่ การสร้างความผกูพนัระหว่างคนทาํงานดว้ยกนั โดยท่ีว่า

ทุกคนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วม คือการท่ีชุมชนพฒันา  สอดคลอ้งกบัรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน

ท่ีว่า ทาํงานไม่ใช่เพียงลกูนอ้งและเจา้นาย แต่เป็นการทาํงานบนฐานแห่งการพฒันาชุมชนของตน 

4)  ผลของงาน กบัเร่ืองของเวลา  การทาํงานบริบทของชุมชนบางคร้ังก็

กาํหนดเวลาไม่ไดช้ดัเจน บางคร้ังตอ้งยอมปรับเปล่ียนเวลาออกไปบา้ง เพราะการทาํงานชุมชนเป็น

งานบา้นๆ คือการทาํงานแบบวิถีชีวิตของชุมชน ไม่มีกาํหนดการ ไม่มีแผนงาน จะกาํหนดความชดั

เร่ืองเวลาไม่ค่อยได้ แต่การปรับเปล่ียนแปลงนั้ น ต้องส่งผลดีต่องานและชุมชน สอดคลอ้งกับ

ลกัษณะภาวะผูน้าํแบบประสานท่ีว่า  มองผลลพัธข์องงานมากกว่าเร่ืองของเวลา 

6)  การพิจารณาบุคคลในการทาํงาน  พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า พิจารณา

คนทาํงาน เพียงแค่เขาอยากทาํ ถือว่ามีใจในการช่วยเหลือ มีจิตอาสาท่ีจะมาทาํงาน ถือว่าพร้อมท่ีจะ

ทาํแลว้ งานชุมชนมีมาก จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอาศยัคนในชุมชนเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่ก็เป็น

งานไม่มีค่าตอบแทน ฉะนั้นแลว้เพียงมีจิตใจ ตั้ งใจ อยากจะช่วยเหลือ ก็ถือไดว้่าพร้อมท่ีจะทาํงาน

แลว้ สอดคลอ้งกบัลกัษณะภาวะผูน้าํแบบประสานท่ีว่า  มีจิตใจคิดท่ีจะช่วยในการทาํงาน มีความ

มุ่งมัน่ ตั้งใจ 
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7)  การเปิดโอกาสให้คนทาํงาน ในการใชศ้กัยภาพในการทาํงาน  พระครู

โพธิวีรคุณ กล่าวว่า การทาํงานเราไม่ไดเ้ก่งคนเดียว ตอ้งช่วยกนัเก่ง ช่วยกนัดี เพราะชุมชนเป็นของ

ทุกคน เพราะทุกคนในชุมชนมือศกัยภาพในการทาํงานท่ีหลากหลายอยู่ ตอ้งพยายามจดัสรรงาน

ตามความถนัดของแต่ละบุคคล เก่งดา้นไหนให้ทาํด้านนั้ น เปิดโอกาสในการทาํงานอย่างเต็มท่ี 

เพราะชุมชนไม่ใช่ของใคร ใครอยากทาํเพ่ือชุมชนเขาควรไดรั้บโอกาสอยา่งเต็มท่ีเช่นกนั สอดคลอ้ง

กบัลกัษณะภาวะผูน้าํแบบประสานท่ีว่า  เพราะการใหโ้อกาสใหก้บัคนในชุมชน ส่งผลให้กบัคนใน

ชุมชนไดก้ลา้ท่ีจะแสดงศกัยภาพในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

8)  การสร้างการมีส่วนร่วมคนในชุมชน  บา้น วดั โรงเรียน ยงัมีส่วนสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนชุมชนไปสู้ความเจริญ การร่วมมือขององค์ประกอบทั้ งสามนั้น จะทาํให้ชุมชน

เจริญไดน้ั้น ตอ้งอาศยัผูน้าํแบบประสานท่ีประสานความสัมพนัธ์ และการงานในชุมชนให้ดาํเนิน

ไปได้ (พระครูโพธิวีรคุณ) กล่าวว่า วดัเป็นศูนยก์ลางท่ีจะดึงโรงเรียน และบ้าน เขา้มาร่วมงาน

ขบัเคล่ือนงาน เพราะพระสงฆถื์อเป็นผูน้าํทางดา้นจิตใจ และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี พระสงฆจึ์งมีส่วน

สาํคญั ในการเป็นผูน้าํบา้น วดั โรงเรียน เป็นท่ีปรึกษา พาทาํงานเพื่อชุมชน 

5.2.3.2  เหตุปัจจยัในการเป็นผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ 

จากการออกจากบา้นมานาน มีความคิดว่า พระสงฆส์ามารถมีส่วนในการพฒันา

ชุมชนของตนได ้จึงเร่ิมตน้พิจารณาว่าควรดาํเนินการอย่างไรกบับา้นเกิด จึงเร่ิมเขียนจดหมายข่าว 

ใชช่ื้อว่า โพธ์ิสีม่วง ขอ้มลูท่ีไดเ้ขียนจดหมายข่าวมาจากการประชุมหมู่บา้น พิมพใ์นกระดาษไขและ

ทาํสําเนาแจก เพ่ือให้คนทาํงานในกรุงเทพได้ทราบความเคล่ือนไหวของชุมชน หลงัจากนั้ น

สามารถรวมกลุ่มได ้และเชิญชวนมาทอดผา้ป่าเสมอมา เม่ือท่านเรียนจบจึงกลบัมาอยูบ่า้น  

5.2.3.3  แนวทางในการทาํงานเป็นผูน้าํ ในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครู

โพธิวีรคุณ 

เม่ือกลบัมาบา้นเกิด เร่ิมเก็บเงินซ้ือเคร่ืองพิมพดี์ด ให้ชาวบา้นมาเรียน ช่วงแรก 50  

ถึง 60 คน จึงไดข้อหลกัสูตรจาก กศน.  สอนต่อ ๆ กนั โดยใชว้ิธีคนท่ีเรียนผ่านบทท่ี 1 ให้มาสอน

บทท่ี 1 ใชก้ารสอนต่อไปเร่ือย ๆ จนสามารถผลิตบุคลากรได ้เอาไปประกอบอาชีพได ้ทาํมาจน

ปัจจุบนั เป็นศนูย ์ICT   

พระครูโพธิวีรคุณ กล่าวว่า  เป็นผูใ้ห้ มากกว่าเป็นผูรั้บ  ทาํงานแบบไม่เห็นแก่ตัว  

ตอ้งมีใจในการทาํงานเพื่อชุมชน และตอ้งไม่สะสม จะตอ้งทาํใหช้าวบา้นเห็นเป็นแบบอยา่ง ไม่ตอ้ง

ไปขอรับบริจาคหรือสร้างภาระให้แก่ชาวบา้น พระสงฆต์อ้งให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีชาวบา้นเสนอ

และสนใจในส่ิงท่ีชาวบา้นตอ้งการจะดาํเนินกิจกรรม ถา้สามารถประสานและแนะนาํในแนวทางท่ี

เหมาะสม เขาจะเขา้มาช่วยมาร่วมกนัพฒันาเอง 
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5.2.3.4  ทิศทางในการเป็นผูน้าํ ในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวรีคุณ 

การทาํงานเช่ือมโยงกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ต่างฝ่ายต่างเป็นหูเป็นตา

ใหแ้ก่กนัและกนั ไม่ขดัหูขดัตากนั เป็นเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั รัฐอาศยักาํลงัชาวบา้นเพ่ือรักษา 

ดูแลชุมชน ชุมชนเองก็ตอ้งอาศยัทุนและอุปกรณ์ต่างๆจากภาครัฐ เพ่ือขบัเคล่ือนงานพฒันาไป

ดว้ยกนั 

5.2.3.5  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการพฒันาชุมชน 

ปัญหาการบริหารคน คือ นอกจะบริหารงานในชุมชน ตอ้งบริหารความรู้สึกของคน

ในชุมชนไปพร้อมๆ นั้ นคือลดข้อครหาเร่ืองพรรคพวก   จึงจ ําเป็นต้องแบ่งงานให้ถูกคน ให้

เหมาะสมกบังาน เพราะหากบริหารคนท่ีไม่รู้งานตวังานเกิดปัญหาแน่นอน  

ปัญหาเร่ืองเงิน คือ ตอ้งชดัเจนในเร่ืองการใชจ่้ายเงิน หรือมีรายละเอียดในเร่ืองของ

เงินเป็นอยา่งมาก เพราะหากไม่มีชดัเจน ยอ่มส่งผลต่องานโดยรวมอย่างแน่นอน  เช่น การขาดการ

ยอมรับ การถกูครหา เป็นตน้ ตอ้งทาํงานอยา่งโปร่งใส ช้ีแจงได ้
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาภาวะผูน้ ําของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน : 

กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ ผูว้ิจยัขอ

เสนอแนะ ดงัน้ี 

1)  หน่วยงานราชการ ควรจดัใหมี้การสมัมนาภาวะผูน้าํแบบประสาน แก่พระสงฆน์กัพฒันา 

อนัจะก่อประโยชน์ในการเป็นผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชน 

2)  ควรมีการนาํเสนอ แนวทางการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณ ให้กบั

พระสงฆ ์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างชุมชนเขม้แข็งสืบไป 

3)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการร่วมมือกบัทางชุมชนและวดั เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 

ของวดัและชุมชนและเผยแผง่านตวัอยา่ง จดัทาํเป็นเอกสาร หนงัสือ ส่ือวีดีทศัน์ กิจกรรมต่างๆ แนว

ทางการจดัการ เพ่ือใหบุ้คคลหรือชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ นาํไปพฒันาตนเอง 

4)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหก้ารสนบัสนุน กระตุน้ ชุมชนอ่ืนในจงัหวดัหรือภูมิภาคให้

เกิดความเขา้ใจ และเกิดมีลกัษณะชุมชนเขม้แข็งเช่นน้ี 

 

 

 



153 

5.4  ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 

1)  ควรศกึษาเชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประสาน เพ่ือเป็นทิศทางของพระสงฆ์

ในการเป็นผูน้าํของการบริหารการพฒันาชุมชน 

2)  ควรศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน 

ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางของพระสงฆใ์นการเป็นผูน้าํของการบริหารการพฒันาชุมชน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง ภาวะผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหารการพฒันาชุมชน:  

กรณศึีกษา พระครูโพธิวรีคุณ  

วดัโพธกิาราม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

คาํช้ีแจง : แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํของพระครูโพธิวีรคุณ  

                             วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็   

  ส่วนท่ี 3   แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะในการบริหารการพฒันาชุมชน  ของ 

                                       พระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด

  ส่วนท่ี 4   แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

                             แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 หนา้ รวม 41 ขอ้ กรุณาอ่านคาํถามใหเ้ขา้ใจและตอบคาํถาม  

                             ทุกขอ้ 
 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างท่ีตรงกบั

สถานภาพความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

1. อาย ุ................ ปี  

2. เพศ  1. ชาย  2. หญิง 

เลขท่ี............... 
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3. สถานภาพสมรส 

  1. โสด       2. สมรสอยูด่ว้ยกนั      3. หยา่      

 4. แยกกนัอยู ่      5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................... 

4. ระดบัการศึกษา 

  1. ไม่เกินประถมศึกษา    5. ปริญญาตรี       

  2. มธัยมศึกษาตอนตน้    6. สูงกว่าปริญญาตรี      

               3. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................ 

  4. อนุปริญญา/ปวส.    

 

5. อาชีพ 

  1. รับจา้งทัว่ไป   2. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  

  3. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ลกูจา้ง บริษทั/หา้งร้าน  

  5. นกัเรียน/นกัศึกษา   6. แม่บา้น    

               7. ไม่มีอาชีพ                       8. อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)............................... 

 

6. ทศันคติต่อการทาํงานของพระสงฆ ์

  1. เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน    

  2. ไม่เห็นดว้ยกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานเพื่อชุมชน 

  3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
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ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกีย่วกบัรูปแบบภาวะผู้นําของพระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธกิาราม ตาํบล

โพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์  จงัหวดัร้อยเอด็    

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมาก

ท่ีสุด 

1. ลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านพระครูโพธิวีรคุณเป็นเช่นไร 

เจา้ระเบียบยดึกฎเกณฑเ์ป็นท่ีตั้ง 

ชอบวางอาํนาจ ชอบกาํหนดงานใหไ้ม่ค่อยเห็นใจใคร 

ยอมรับผูอ่ื้น เห็นใจผูอ่ื้น ไม่อวดตวั 

เนน้การร่วมมือ ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดี 

2. มีวิธีส่ือความหมายใดท่ีพระครูโพธิวีรคุณชอบใช ้

ชอบเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ชอบสัง่ดว้ยวาจา 

ใชก้ารสนทนา พดูคุยกนั 

ใชก้ารประชุม ปรึกษาหารือ 

3. ลกัษณะทิศทางท่ีพระครูโพธิวีรคุณใชใ้นการติดต่องาน 

ไม่ติดต่อ 

ชอบติดต่อไปยงัลกูนอ้ง 

ชอบใหล้กูนอ้งติดต่อข้ึนมา 

ใชท้ั้งสองทาง คือ ติดต่อลงไปหา และลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา 

4. ในการสัง่งาน พระครูโพธิวีรคุณมกัคาํนึกถึงเร่ืองของเวลาเป็นเช่นไร 

มองอดีต ใหท้าํตามท่ีเคยทาํ 

มองปัจจุบนั และเด๋ียวน้ี ตอ้งทาํทนัที 

ไม่คาํนึงถึง เม่ือไรก็ได ้

 มองอนาคต วิธีการใหม่ๆ การพฒันา 

5. พระครูโพธิวรีคุณมีความผกูพนักบัส่ิงใดมากท่ีสุด ตามทศันะของท่าน 

องคก์าร 

วิชาการ 

ลกูนอ้ง 
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เพ่ือนร่วมงาน 

6. การประเมินผลการทาํงานของลกูนอ้ง พระครูโพธิวีรคุณพิจารณาจากอะไร 

การปฏิบติัตามระเบียบของผูน้ั้น 

ผลผลิตของผูน้ั้น 

มนุษยส์มัพนัธข์องผูน้ั้น 

จิตใจในการทาํงาน ความมุ่งมัน่ ตั้งใจของผูน้ั้น 

7. การประเมินบุคคล พระครูโพธิวรีคุณมกัจะพิจารณาในดา้นใด 

สติปัญญา สมอง 

อาํนาจ 

ความอบอุ่นทางใจ 

การทาํงานเป็นทีม 

8. เม่ือเกิดความผดิพลาดในการทาํงาน พระครูโพธิวีรคุณจะทาํเช่นไร 

จะควบคุมลกูนอ้งมากข้ึน 

ทาํการลงโทษลกูนอ้ง 

ไม่แยแ่ส ไม่ลงโทษลกูนอ้ง 

เรียนรู้จากขอ้บกพร่อง และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

9. เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน พระครูโพธิวีรคุณมกัจะมีท่าทีเป็นอยา่งไร 

หลีกเล่ียง ไม่เผชิญหนา้กบัความขดัแยง้นั้น 

เก็บกดความรู้สึกไว ้

กลบเกล่ือน เปล่ียนเร่ืองเป็นเร่ืองอ่ืน 

นาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ หาทางแกไ้ข และป้องกนั 

10. ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัขอ้ใดของพระครูโพธิวีรคุณ ท่ีท่านเห็นเด่นชดั 

เป็นทาสของกฎระเบียบ ทุกอยา่งตอ้งตามระเบียบ 

สูห้วัชนฝา ยดึตนเองเป็นหลกั 

แสดงความรู้สึกเกินควร ชอบเห็นใจคนมากเกินไป 

ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมใ้นโอกาสท่ีไม่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 3   แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครู 

                  โพธิวรีคุณ วดัโพธิการาม  ตาํบลโพนสูง  อาํเภอปทุมรัตต์  จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

คาํช้ีแจง กรุณาอ่านขอ้ความแต่ละขอ้และทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ

ท่านมากท่ีสุด 

 

เนือ้หาประเดน็ 
มากที่สุด   มาก ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด

      5     4        3     2        1 

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านสังคม      

1.ใชว้ดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมกิจกรรมของชุมชน      

2.ช่วยสอนหนงัสือดา้นธรรมะแก่นกัเรียน      

3.เป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเก่ียวกบัธรรมะ      

4.จดัใหมี้การเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็นประจาํ      

5.จดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับประชาชนข้ึนภายในวดั      

6.รณรงคจ์ดัทาํความสะอาดในบา้น, วดั      

7.อาํนวยความสะดวกในการบาํเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน      

8.พฒันาพื้นท่ีของวดัใหเ้ป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชน 

    และประชาชน 

     

9.ใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 

    หรือองคก์รชุมชนต่าง  ๆ

     

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านเศรษฐกจิ      

10.มีการเทศนาเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ      

11.มีการจดัตั้งองคก์รชุมชน เช่น มลูนิธิ กองทุน ศนูย ์ฯลฯ      

12.เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบ  อาชีพของชุมชน      

13.มีการส่งเสริมใหชุ้มชนไปดูงานท่ีองคก์รอ่ืน      

14.ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงาน      

15.มีการเทศนาเก่ียวกบัการออม      

16.บริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ      
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เนือ้หาประเดน็ 
มากที่สุด   มาก ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด

      5     4        3     2        1 

17.มีการชดัชวนประชาชนใหร้วมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้งถิ่น      

18.มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่ประชาชน      

19.ริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ      

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านการเมอืง      

20.จดัมุมความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมือง แก่ประชาชนข้ึน

ภายในวดั 

     

21.ออกเยีย่มเยยีนประชาชนตามโอกาสอนัควร      

22.จุดใหมี้การอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครองข้ึนภายในวดั      

23.สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใหว้ดั

เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นตน้ 

     

24.ท่านพระครูโพธิวีรคุณเปิดโอกาสใหก้รรมการวดัมีส่วนร่วม

ตดัสินใจ 

     

25.ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน      

26.คนในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี      

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านวฒันธรรม      

27.มีการส่งเสริมการจดังานประเพณีในวนัสาํคญั ๆ เช่น    

     วนัวิสาขบูชา ฯลฯ 

     

28.มีการเทศนาในวนัสาํคญั ๆ เช่น  วนัวิสาขบูชา ฯลฯ      

29.มีการอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ในชุมชน      

30.มีการจดักิจกรรมเม่ือถึงวนัสาํคญัต่าง ๆ ทางศาสนา      

31.มีการบริจาคปัจจยัในการบูรณะโบราณสถาน โบราณ  วตัถุ      

32.มีการรวบรวมเอกสาร ตาํราทางวฒันธรรม      

33.ส่งเสริมใหมี้การทาํบุญในเทศกาลของทุกเดือน หรือ  ประเพณี ฮีต 12      

34.วดัของท่านเป็นศนูยก์ลางการติดต่อประสานงานทาง  

     ศิลปวฒันธรรม 

     

35.มีการศึกษา วจิยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม      
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เนือ้หาประเดน็ 
มากที่สุด   มาก ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด

      5     4        3     2        1 

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ      

36.จดัมุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอ้ม แก่ 

    ประชาชนข้ึนภายในวดั 

     

37.จดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่ 

     ประชาชนในชุมชน 

     

38.จดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ      

39.สนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา 

     ทอ้งถิน่ 

     

การบริหารการพฒันาในด้านส่ิงแวดล้อม      

40.สถานท่ีวดัท่านมีความร่ืนรม      

การบริหารการพฒันาชุมชนในด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ      

41.จดัมุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอ้ม แก่ 

    ประชาชนข้ึนภายในวดั 

     

42.จดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่ 

     ประชาชนในชุมชน 

     

 

ส่วนที่ 3 : แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................  

 

ขอขอบพระคุณอย่างยิง่มา ณ โอกาสน้ี ที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ี
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แบบสัมภาษณ์ภาวะผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหารการพฒันาชุมชน:  

กรณศึีกษา พระครูโพธิวรีคุณ วดัโพธกิาราม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

************* 

1. ลกัษณะพฤติกรรมโดยทัว่ไปของท่านพระครูโพธิวีรคุณเป็นเช่นไร 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน เจา้เนน้การร่วมมือ 

ประสานงานกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีดีเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

2. วิธีส่ือความหมายใดท่ีพระครูโพธิวีรคุณชอบใชว้ิธีการใด 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน ใชก้ารประชุม 

ปรึกษาหารือเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

3. ลกัษณะทิศทางท่ีพระครูโพธิวีรคุณใชใ้นการติดต่องาน 

.................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน ใชท้ั้งการติดต่อลงไปหา 

และลกูนอ้งติดต่อข้ึนมา   เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 .................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

4. ในการสัง่งาน พระครูโพธิวีรคุณมกัคาํนึกถึงเร่ืองของเวลาเป็นเช่นไร

........……………...………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………….. 

 

แบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน มองอนาคต วธีิการใหม่ๆ ในการพฒันาเห็น

ดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. พระครูโพธิวรีคุณมีความผกูพนักบัส่ิงใดมากท่ีสุด ตามทศันะของท่าน 

....................……….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………… 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน มีความผกูพนักบัเพ่ือน

ร่วมงานมากท่ีสุดเห็นดว้ยหรือไม่

อยา่งไร…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. การประเมินผลการทาํงานของลกูนอ้ง พระครูโพธิวีรคุณพิจารณาจากอะไร 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………….…... 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน ดูท่ีจิตใจในการทาํงาน 

ความมุ่งมัน่ ตั้งใจของผูน้ั้น  เห็นดว้ยหรือไม่
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อยา่งไร…………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………..… 

 

7. การประเมินบุคคล พระครูโพธิวรีคุณมกัจะพิจารณาในดา้นใด 

...............................................................................................………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน พิจารณาการทาํงานเป็นทีม 

เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. เม่ือเกิดความผดิพลาดในการทาํงาน พระครูโพธิวีรคุณจะทาํเช่นไร 

…………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………… 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน เรียนรู้จากขอ้บกพร่อง 

และนาํไปปรับปรุง แกไ้ข เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร.............................................................. 

………………………………………………………..…………………………………… 

 

9. เกิดความขดัแยง้ข้ึน พระครูโพธิวีรคุณมกัจะมีท่าทีเป็นอยา่งไร 

……………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน นาํขอ้ขดัแยง้มาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ หาทางแกไ้ข และป้องกนั   เห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร…………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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10. ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัขอ้ใดของพระครูโพธิวีรคุณ ท่ีท่านเห็นเด่นชดั 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ความเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เห็นว่าท่าน ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแม้

ในโอกาสท่ีไม่เหมาะสมเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร……………………………..….……… 

…………………………………………………………….…………………………….. 

11. การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสงัคม  ท่านมีความเห็นตรงกบัเร่ืองใด
มากท่ีสุด 

o การช่วยสอนหนงัสือดา้นธรรมะแก่นกัเรียน  

o การเป็นวิทยากรพิเศษในชุมชนบรรยายเก่ียวกบัธรรมะ 

o การจดัใหมี้การเทศนาหรือบรรยายธรรมแก่ประชาชนเป็นประจาํ 
o การพฒันาพ้ืนท่ีของวดัใหเ้ป็นลานวดั ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชน และ

ประชาชน 

o การใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 

หรือองคก์รชุมชนต่าง  ๆ 

o การอาํนวยความสะดวกในการบาํเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน 

o การจดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับประชาชนข้ึนภายในวดั 

o การรณรงคจ์ดัทาํความสะอาดในบา้น, วดั  

o การใชว้ดัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมกิจกรรมของชุมชน 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………… 
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12.การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ ท่านมีความเห็นตรงกบัเร่ืองใดมาก

ท่ีสุด 

o การเทศนาเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

o การเทศนาเก่ียวกบัการออม   

o การบริจาควสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ 

o การวิทยากรบรรยายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบ อาชีพของชุมชน 

o การส่งเสริมใหชุ้มชนไปดูงานท่ีองคก์รอ่ืน 

o การคาํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินงานและริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ 

ๆ ในการประกอบอาชีพ 

o การชดัชวนประชาชนใหร้วมพลงัเพ่ือการพฒันาทอ้ง ถิ่น 

o การจดัตั้งองคก์รชุมชน เช่น มลูนิธิ กองทุน ศนูย ์ฯลฯ  

o การเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูฝึ้กสอนอาชีพแก่ประชาชน 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

……………………………………….…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13.การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นการเมือง ท่านมีความเห็นตรงกบัเร่ืองใดมาก

ท่ีสุด 

o การท่ีคนในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นได ้โดยเสรี 

o ท่านพระครูโพธิวีรคุณเปิดโอกาสใหก้รรมการวดั มีส่วนร่วมตดัสินใจ 

o การท่ีชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน 

o การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใหว้ดัเป็น

หน่วยเลือกตั้ง  

o การจดัใหมี้การอบรมความรู้ดา้นการเมืองการปกครองข้ึนภายในวดั  

o การจดัมุมความรู้ทางดา้นกฎหมาย และการเมืองแก่ประชาชนข้ึนภายใน

วดั 

o การออกเยีย่มเยยีนประชาชนตามโอกาสอนัควร 
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ความคิดเห็นอ่ืนๆ .............................................................................................. 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................. 

 

14.การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นวฒันธรรม ท่านมีความเห็นตรงกบัเร่ืองใดมาก

ท่ีสุด 

o การเทศนาในวนัสาํคญั ต่างๆ เช่น  วนัวสิาขบูชา ฯลฯ   

o การส่งเสริมการจดังานประเพณีในวนัสาํคญั ต่างๆ  

o วดัของท่านเป็นศนูยก์ลางการติดต่อประสานงานทางศิลปวฒันธรรม 

o มีการศึกษา วจิยั เพ่ือหาแนวทางการพฒันาวฒันธรรม   

o การบริจาคปัจจยัในการบูรณะโบราณสถาน  โบราณวตัถุ   

o การอนุรักษโ์บราณสถาน โบราณวตัถุ ในชุมชน   

o มีการจดักิจกรรมเม่ือถึงวนัสาํคญัต่าง ๆ ทางศาสนา   

o การรวบรวมเอกสาร ตาํราทางวฒันธรรม    

o ภายในวดัจดัใหมี้ท่ีเก็บโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ   

o การส่งเสริมใหมี้การทาํบุญในเทศกาลของทุกเดือนหรือประเพณี ฮีต 12  

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

….................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 
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15.การบริหารการพฒันาชุมชนในดา้นสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ ท่านมี

ความเห็นตรงกบัเร่ืองใดมากท่ีสุด 

o การจดัใหมี้การฝึกอบรมเก่ียวกบัการแพทยแ์ละสาธารณะสุขแก่  

ประชาชนในชุมชน   

o การจดัมุมความรู้ทัว่ไป เช่น ดา้นสาธารณสุข   ส่ิงแวดลอ้ม แก่ ประชาชน

ข้ึนภายในวดั    

o การจดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการดูแลระบบนิเวศ   

o การสนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

16.การบริหารการพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่านมีความเห็นตรงกบัเร่ืองใดมาก

ท่ีสุด 

o วดัเป็นตวัอยา่งของการอยูแ่บบเรียบง่าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  

รู้คุณค่า   

o สถานท่ีวดัท่านมีความร่ืนรม   

o วดัมีการจดัอบรมเยาวชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

o วดัท่านเป็นศนูยใ์นการร่วมมือ ของการปลกูป่า  รักษาป่าในชุมชน 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 
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17.ท่านคิดว่าการบริหารการพฒันาชุมชนของท่านพระครูโพธิวีรคุณ ในฐานะผูน้าํ

ของพระสงฆ ์ มีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองใดบา้ง…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ  

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน 

2. การเป็นผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชนของพระครูโพธิวีรคุณส่งผลต่อ

ชุมชนอยา่งไร 

3. ท่านมีความคาดหวงัต่อการทาํของพระครูโพธิวีรคุณ หรือไม่ อยา่งไร 

4. ส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมบทบาทของการเป็นผูน้าํของพระสงฆต่์อการบริหารการ

พฒันาชุมชนใหป้ระสบความสาํเร็จคืออะไร 

5. ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการเป็นผูน้าํของพระสงฆต่์อการบริหารการพฒันาชุมชนคือ

อะไร 

 
α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α 

 
 
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล (ช่ือ-นามสกุล)............................................................................................ 

บา้น............................................................................................................ 

ตาํแหน่ง................................................................................................... 

อายขุองผูต้อบ.............ปี 

ระดับการศึกษาทางโลก   

(    ) ตํ่ากว่าปริญญาตรี  (    )ปริญญาตรี   (    )ปริญญาโท  (    )ปริญญาเอก 

อาชีพ …………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์.................................................................................  

วนัท่ีสมัภาษณ์................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์พระครูโพธิวรีคุณ  

มุมมองของการเป็นผู้นําของพระสงฆ์ ในการบริหารการพฒันาชุมชน 

************* 

1. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีอธัยาศยักบัคนร่วมงานอยา่งไร 

2. ท่านคิดอยา่งไร กบัการเอาใจใส่ในการทาํงาน 

3. การสร้างมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี และผกูพนักบัคนทาํงาน ท่านมองว่าส่งผลอยา่งไรกบั

การบริหารการพฒันาชุมชน 

4. ท่านมองท่ีผลของงานท่ีจะไดรั้บ หรือว่าเร่ืองของความตรงเวลามากกว่ากนั 

5. ในการทาํงานแต่ละคร้ังของท่านมีการประเมินงาน หรือประเมินคนหรือไม่ 

อยา่งไร 

6. ท่านใหโ้อกาสในการทาํงานกบัคนอ่ืนอยา่งเต็มท่ีหรือไม่ อยา่งไร 

7. การทาํงานเพื่อชุมชนของท่าน เป็นมาอยา่งไร 

1) จุดเร่ิมตน้ก่อนท่ีจะเขา้มาทาํงาน 

2) ช่วงเขา้มาทาํงานใหม่ๆ จนมาถึงปัจจุบนัน้ี 

3) และมุมมองการทาํงานต่อไปขา้งหนา้ 

8. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูน้าํในการบริหารการพฒันาชุมชน  ท่านมองว่า 

1) พระมีส่วนในการพฒันาชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

2) และถา้จะทาํงานพฒันาชุมชนควรเร่ิมอยา่งไร 

3) และอะไรท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค ในการทาํงานพฒันาชุมชนของพระสงฆ ์

9. แนวทางในการเป็นผูน้าํของพระสงฆใ์นการบริหารการพฒันาชุมชน ควรเป็น

อยา่งไร 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

1. นายเมธี ลาหล้าเลศิ  

บา้นโพธ์ินอ้ย ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโพธ์ินอ้ย 

อาย ุ51 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาโท  

 

2. นางวไิลวรรณ กมุททรง  

บา้นโพธ์ินอ้ย ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

อาย ุ33 ปี อาชีพ คา้ขาย ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

 

3. พระครูดิตถธรรมานุกลู 

วดัท่าม่วง ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง รองเจา้คณะอาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

อาย ุ39 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

 

4. พระสุพจน์ ดอนเหนือ 

วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง ผูดู้แลศนูยเ์รียนรู้ ict ชุมชมวดัโพธิการาม 

อาย ุ38 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

 

5. นายสนิท กาสิงห์ 

บา้นโพธ์ินอ้ย ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้นโพธ์ินอ้ย 

อาย ุ58 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ทาํนา 

 

6. นางพริดา วงศ์นํา้คาํ 

บา้นโพธ์ินอ้ย ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 
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ตาํแหน่ง ครู คศ.3 อาย ุ48 ปี  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

 

7. นายประสิทธิ์ เหลาด ี

บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง ผูใ้หญ่บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ 

อาย ุ48 ปี  ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ ทาํนา 

 

8. นางสาวแก้วใจ มเีทยีน 

บา้นโพธ์ิศรีสวสัด์ิ ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง ครู  อาย ุ41 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาโท 

 

9. นางสาวสุกญัญา เปรียญ 

บา้นท่าม่วง ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง ครูกศน. ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

อาย ุ29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

 

10. นางมาลยัวรรณ ศรีสุธัญญาวงศ์ 

บา้นบวัแดง ตาํบลบวัแดง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

ตาํแหน่ง นกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดั

ร้อยเอด็ 

อาย ุ38 ปี ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

11. พระสมศักดิ์ ปภาโส  

วดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์ 

อาย ุ32  ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

12. พระครูโพธิวรีคุณ  

เจา้อาวาสวดัโพธิการาม ตาํบลโพนสูง อาํเภอปทุมรัตต ์

เจา้คณะอาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอด็ 

อาย ุ45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
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ประวตักิารศึกษา  นกัธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 4 ประโยค,  
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- 2552-2554 เป็นกรรมการตรวจขอ้สอบธรรมสนามหลวง 

- 2553-2555  เป็นพระวิทยากรในโครงการพุทธศาสนิก

สมัพนัธ ์5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จดัโดยสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- 2554 เป็นพระวิทยากรในโครงการธรรมะเยยีวยาใจ

ผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม จดัโดยสาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ  

- 2552–ปัจจุบนั เป็นพระวิทยากรกลุ่มเพ่ือชีวิตดีงาม 

- 2554–ปัจจุบนั เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมือง 

ภาคพลเมืองสู่เยาวชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
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