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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบล
(2) เพื่อพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าคณะตาบล และ (3) เพื่อตรวจสอบยืนยันการ
พัฒนารูปแบบที่ได้จากการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบล ประชากร ได้แก่ เจ้า
คณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จานวน 786 รูป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าคณะตาบลในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จานวน 266 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Model) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation) ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้พัฒนา
รูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 แล้วนารูปแบบ
นั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลตรวจสอบยืนยัน (Expert Verify) และวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามยืนยันรูปแบบการวิจัย ซึ่งมีทั้งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
และแบบวิจารณ์ จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล นามาเทียบเคียงกับบริบทของการวิจัย
และปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 9 ที่สมบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 9 ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (พระสังฆาธิการชั้นปกครอง) ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (2) ผลการ
พัฒ นารูป แบบประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของเจ้ าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภ าค 9 ได้
แนวทางการพัฒนาเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลจานวน 4 แนวทาง คือ
การพัฒนาแรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (พระสังฆาธิการชั้นปกครอง) การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง (3) การตรวจสอบ
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ยืนยันการพัฒนารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : รูปแบบประสิทธิผล, การปฏิบัติหน้าที,่ เจ้าคณะตาบล, คณะสงฆ์ภาค 9
ABSTRACT
The purposes of the research were to analyze the factors affecting work
performance of the primate sub-district monk in region 9., to establish a model for
improving work performance the primate sub-district monk, and to evaluate the
model. The research methodology was divided into two phases: 1) quantitative
research and 2) qualitative research. Phase 1 focused on analyzing the factors affecting
work performance the primate sub-district monk in region 9. The population was seven
hundred and eighty six the primate sub-district monk in region 9, and the sample was
two hundred and sixty six the primate sub-district monk in region 9. The instrument
was a questionnaire with.92 reliability index. The statistics used were PATH ANALYSIS
with the.05 level of statistical significance, and Pearson Correlation. Phase 2 focused on
designing and assessing a model for improving work performance of the primate subdistrict monk in region 9 by experts, and the model was assured by the Expert Verify
technique and criticizing method. The data were collected by questionnaires and
criticizing forms, and the data analyzed and synthesized were compared with the
research context and used to improve a model based on the effectiveness of
administrative model for work performance of the primate sub-district monk in region 9.
Results of the research were as follows; (1) The finding showed that the factors
affected work performance of the primate sub-district monk in region 9 were support
of adults monk, working incite, ethic reasons and self-confidence. (2) The development
model for improving work performance of the primate sub-district monk in region 9
consisted of four guideline development: support of adults monk, emotional
excellence in working, improving ethic reasons and self-confidence development. (3)
The findings indicated that the value of the training model efficiency regarding the
assessment of the experts was at a high level.
Keyword : Mode of Effectiveness, Work Performance, Primate Sub-District Monk,
Region 9.
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บทนา
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ การปกครองตามธรรมวินัย และให้กฎหมายหรืออานาจรัฐเป็น
หลักสนับสนุน คราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้องในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราชเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากในประเทศอินเดีย คณะสงฆ์และทางศาสนาได้
ดาเนิ น การในลั กษณะเช่ นนี้ โดยเฉพาะเมื่ อ กล่ า วถึ งประเทศไทย ครั้งในสมัย พระบาทสมเด็ จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระองค์ ท รงถวายช่ ว ยจั ด ระบบปกครองขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกด้ ว ยการที่ ต รา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รัตนโกสินทร์ศก 121 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้
ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพื่อจัดระบบการปกครองคณะ
สงฆ์ ใ หม่ ใ ห้ มี รู ป แบบคล้ า ยกั บ การปกครองฝ่ า ยอาณาจั ก ร ครั้ น เมื่ อ ถึ ง รั ชการปั จ จุ บั น ได้ ท รงตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้ทรงตราระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที2่ ) พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสอง
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักในการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วย และต่อมาก็ได้กาหนดให้มีเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบ ออก
คาสั่ง มีมติและออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ซึ่งมีความสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการดารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการ
ปกครองเพื่อบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความเรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไป
เพื่อการบริหารจัดการที่จะประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นสาคัญโดยผู้บริหาร
เองต้องประพฤติธรรม และใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
พึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่
ยิ่งใหญ่” (National Buddhism Office : 2010 : 15)
เจ้าคณะตาบลเป็นผู้ที่มี ความสาคั ญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปฏิบัติหน้ าที่ในระดับ ตาบลถือว่ า
ใกล้ชิดกับประชาชนและคณะสงฆ์มากมากที่สุด มีอานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตาบลของตน
คือ 1) ดาเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คาสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 2) ควบคุม
และส่ ง เสริ ม การรั ก ษาความเรี ย บร้ อ ยดี ง าม การศาสนศึ ก ษา การศึ ก ษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดาเนินไปด้วยดี 3) ระงับอธิการกรณี
วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คาสั่งหรือคาวินิจฉัยชั้นเจ้าอาวาส 4) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
อาวาสให้เป็นไปโดยชอบ และ 5) ควบคุมและบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาหรือ อยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้
เป็ น ไปโดยความเรี ย บร้ อ ย และ 6) ตรวจการและประชุ ม พระสั งฆาธิ ก ารในเขตปกครองของตน
(พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) (Religious
Affairs Department. 2004 : 22)
จากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลนั้น มีความสาคัญใน
การจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ซึ่ งควรจะมีการศึกษาหาสาเหตุว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทาให้การ
พัฒนาประสิ ทธิผลการปฏิบัติ หน้าที่ ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 ประสบ
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ความสาเร็จ ผู้วิจัยในฐานะพระสังฆาธิการรูปหนึ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบล โดยจะพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ซึ่งมีความคาดหวังว่าข้อสนเทศที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการดาเนินงานของเจ้าคณะตาบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการทานุบารุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชน
ให้มีความมั่นคงถาวรต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 9
2. เพื่อพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 9
3. เพื่อยืนยันรูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 9
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (พระสังฆาธิการระดับปกครอง) ปัจจัยด้านการ
เห็ น แบบอย่ างที่ ดี จ ากเพื่ อนร่ ว มงาน (สหธรรมมิ ก ) ปั จ จั ยด้ า นความฉลาดทางอารมณ์ ปั จจั ย ด้ า น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 1
1. ประชากร ได้แก่ เจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จานวน 786 รูป
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จานวน 266 รูป โดยใช้
วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคานวณของ Yamane (1973 : 727) และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
ประชากรกลุ่มเป้าหมายการวิจัยระยะที่ 2
1. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับปกครองชั้นผู้ใหญ่
นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ นักวิชาการทางด้านปรัชญาและศาสนา และนักวิ ชาการสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ท่าน
2. กลุ่มเป้าหมายในการยืนยันรูปแบบ ได้แก่ เจ้าคณะภาค 9, ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 4 ท่าน, เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 4 รูป ตัวแทนเจ้าพนักงานตารวจในเขตตารวจภูธร ภาค 4 1 ท่าน
รวมเป็น 10 รูป/คน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานในการ
วิจัย ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Model) (Bollen, K.A. 1989 ;
Joreskog, Karl G. & Sorbom. 1998) และสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation) เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลโดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่.05 (Level of Significant.05)
การวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาและยืนยันรูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ
ต าบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภ าค 9 โดยผู้ วิ จั ย เสนอร่ า งรู ป แบบดั งกล่ า วไปยั ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบล จานวน 20 ท่าน ทาการตรวจสอบและ
วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวิพากษ์รูปแบบ
การวิจัย ซึ่งมีทั้งแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าและแบบวิจารณ์ จากนั้นทาการสังเคราะห์ข้อมูล
แล้วนามาเทียบเคียงกับบริบทการวิจัย แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ที่มีความเหมาะสม
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 9 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบล พบว่า เส้นทางอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลที่มีอิทธิพลทางตรง และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตาม
การทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า งเชิ งเส้ น โดยใช้ โ ปรแกรมลิ ส เรล ( PATH
ANALYSIS for Windows) และสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Correlation) คือ ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ ปัจจัยด้านความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
และปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในตนเอง
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แผนภาพที่ 1 เส้นทางอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าคณะตาบล
หมายเหตุ
X, ไค-สแควร์ หมายถึง สถิติทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปร
df
หมายถึง ค่าระดับองศาอิสระ
P-value
หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่คานวณได้จากเงื่อนไขเริ่มต้นของสมมติฐาน
RMSEA
หมายถึง ค่าประมาณความคาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย
SUPERIOR หมายถึง การสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
EMOTION หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์
MOTIVE
หมายถึง แรงจูงใจ
REASON
หมายถึง ความมีเหตุผล
COLLEA
หมายถึง เพื่อนร่วมงาน
SELF
หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง
EFFECTIVENESS หมายถึง ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบล
2. การพัฒนารูปแบบ ผลการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภ าค 9 ได้แ นวทางการพัฒ นาเพื่อน าไปใช้ ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบล จานวน 4 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาแรงสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชา แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทางาน แนวทางการพัฒนาความมี
เหตุผลเชิงจริยธรรม และแนวทางการพัฒนาสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
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แนวทางการพัฒนา
แรงสนับสนุนจาก
พระผู้ใหญ่หรือ
ผู้บงั คับบัญชา

แนวทางการพัฒนา
ความฉลาดทาง
อารมณ์ในการ
ทางาน

แนวทางการพัฒนา
ความมีเหตุผลเชิง
จริยธรรม

แนวทางการพัฒนา
สร้ างความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง

แผนภาพที่ 2 รูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
3. ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการพัฒนา การประเมินผลตรวจสอบการพัฒนารูปแบบ
ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Verify) จานวน 20 ท่าน พบว่า รูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ
ตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และผลการยืนยันจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่ม 2 ประกอบด้ว ย เจ้ าคณะภาค 9, ผู้ อานวยการสานัก งานพระพุ ทธศาสนาจั งหวัด ร้ อยเอ็ ด
มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 4 ท่าน, เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และ
กาฬสินธุ์ 4 รูป ตัวแทนเจ้าพนักงานตารวจในเขตตารวจภูธร ภาค 4 1 ท่าน รวมเป็น 10 รูป/คน ยืนยัน
ว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะ
ตาบลได้จริง
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหรือพระผู้ใหญ่ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 สอดคล้องกับ Neeon Phinpadit
(2003 : 221) ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมพฤติกรรมการทางานของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธร
ภาค 4 จานวน 1,209 นาย พบว่า ตารวจที่มีการสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมการทางานสูงกว่า
ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม ดังนั้นจากข้อค้นพบในงานวิจัย ทาให้ทราบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชามีผลต่อการปฏิบัติงานของพระเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 9 การพัฒนาเจ้าคณะตาบลให้ได้รับแรงสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ เจ้าคณะตาบลควรจะต้องมีความรู้และเทคนิควิธีการใน
การทางาน ดังนี้
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1.1 องค์ความรู้เรื่องสายการบังคับบัญชาตามกฎหมายคณะสงฆ์
1.2 องค์ความรู้เรื่องภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
1.3 ทักษะการพัฒนาจริยาวัตรหรือบุคลิกภาพ
1.4 การมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งกับพระผู้ใหญ่และเพื่อนสหธรรมมิก
1.5 ความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับสหธรรมมิกรูปอื่น
1.6 การมีทักษะการวางแผนในการทางานที่ดี
2. ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
คณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 สอดคล้องกับ Rawikarn Duendarw (2004 : 274) ศึกษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจา
ทาง ขสมก. จานวน 413 คน พบว่า พนักงานขับรถที่ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ยั่วยุในการขับขี่มาก จะยิ่งมี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยมากกว่าพนักงานขับรถประเภทตรงข้าม ดังนั้นจากข้อ
ค้นพบในงานวิจัย ทาให้ทราบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเผชิญสถานการณ์ยั่ว
ยุในการปฏิบัติงาน มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 การพัฒนา
เจ้าคณะตาบลให้เป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ยั่วยุ หรือมีความฉลาดทางอารมณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เจ้าคณะตาบลควรจะต้องเรียนรู้และมีเทคนิควิธีการในการทางาน ดังนี้
2.1 ฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
2.2 ฝึกการให้เกียรติเพื่อนสหธรรมมิกหรือญาติธรรมท่านอื่นๆ ให้เป็นนิสัย
2.3 นาเทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้งมาใช้ในการทางาน
2.4 นาเทคนิคการทางานภายใต้สภาวะความกดดันต่าง ๆ มาปรับใช้
2.5 ฝึกการสร้างวิกฤตเป็นโอกาสด้วยความสร้างสรรค์
2.6 ฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาความสุขุมรอบครอบ
3. ปัจจัยด้านการเป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 สอดคล้องกับ Nichaphat Phopang (2007 : 183)
ได้ศึกษาลักษณะจิตใจและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานราชการอย่างมีจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสามารถทานายพฤติกรรมการทางานราชการอย่างมีจริยธรรมแต่ละด้านได้
ชัดเจนทานายพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีตัวทานายสาคัญเรียงลาดับจากมาก
ไปน้อย คือ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม สถานการณ์ยั่วยุในการทางานเหตุผล
เชิงจริยธรรม ดังนั้นจากข้อค้นพบในงานวิจัย ทาให้ทราบว่า ปัจจัยด้านการเป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 การพัฒนาเจ้าคณะตาบลให้
เป็นผู้มีหลักการและเหตุผล มีความคิดรอบครอบในการปฏิบัตงิ านเจ้าคณะตาบลควรจะต้องเรียนรูแ้ ละมี
เทคนิควิธีการในการทางาน ดังนี้
3.1 การมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทา
3.2 องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีของโคลเบิร์ก
3.3 องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีของเพียเจท์
3.4 พุทธวิธีทางการบริหาร (หิริ โอตตัปปะ)
3.5 ฝึกการใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม
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3.6 ฝึกการแยกแยะผิดชอบชั่วดี สีขาว สีดา
4. ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 สอดคล้อง Duangduen Bhanthumnavin (1997 : 105) ได้ศึกษาความ
เชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย การปลูกฝังและอบรม คุณธรรม พบว่า ถ้าบุคคลมีความ
เชื่ อ ในการที่ ต นเองจะควบคุ ม เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ม ากกว่ า จะเชื่ อ ว่ า เกิ ด โดยความบั ง เอิ ญ จะเป็ น ผู้ ที่ มี
ประสิทธิผลในการทางานงานสูง ดังนั้นจากข้อค้นพบในงานวิจัย ทาให้ทราบว่า ปัจจัยด้านการมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 การพัฒนา
เจ้าคณะตาบลให้เป็นผูม้ ีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติงานเจ้าคณะตาบล ควร
จะต้องเรียนรู้และมีเทคนิควิธีการในการทางาน ดังนี้
4.1 การมีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน
4.2 การฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่มั่นคง
4.3 การพัฒนาสมรรถนะในตนเอง
4.4 การฝึกจัดระเบียบความคิดให้ตนเองเป็นคนละเอียดรอบครอบ
4.5 ทักษะการวางแผนที่ดีในการทางาน
4.6 การนาเทคนิค SWOT Analysis มาปรับใช้การทางาน
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยเรื่องนี้ ปัจจัยการสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเป็นตัวแปร ที่มีอิทธิพลผล
ต่อการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
มากที่สุด ดังนั้น เจ้าคณะตาบลซึ่งเป็นตาแหน่งหนึ่งของพระสังฆาธิการจึงควรพัฒนาตนเองให้ ได้รับแรง
สนับสนุนในการทางานจากพระผู้ใหญ่ให้มากที่สุด เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ตามทฤษฎีมนุษย
สัมพันธ์ ซึ่งจะต้องเรียนรู้และนาเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการทางาน ทั้งเรื่องความรู้เกี่ยวกับสายการ
บังคับบัญชาตามกฎหมายคณะสงฆ์ที่ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมตามลาดับการปกครอง การมีภาวะ
ผู้นาและการเป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือของพระภิกษุด้วยกันในฐานะที่ตน
เป็นพระผู้รักษาวินัยระงับอธิกรณ์อย่างเคร่งครัด การฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีกับพระผู้ใหญ่และสหธรรม
มิกรูปอื่น ๆ การทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายพระพุทธศาสนาด้วยกัน และการฝึก
ทักษะการวางแผนในการทางานที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้เจ้าคณะตาบลทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีพระผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและให้คาปรึกษาในการทางานปกครองคณะสงฆ์ในเขต
รับผิดชอบ ระงับอธิกรณ์พระทุศีลและการเรี่ยไรที่ผิดกฎหมายได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ อยู่ ใ นเขตปกครองคณะสงฆ์ ภ าค 9
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ ที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่
พระสังฆาธิการอยู่เพียง 4 จังหวัดเท่านั้น การอ้างอิงไปสู่เจ้าคณะตาบลหรือพระสังฆาธิการในท้องที่อื่น ๆ
ทั่วประเทศอาจมีข้อจากัด ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตาบลหรือพระ
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สังฆาธิก ารในภู มิ ภ าคอื่ น ด้ ว ย เพื่ อ ท าการศึก ษาเปรี ย บเที ย บผลการวิจั ย ที่ พบกั บ เจ้า คณะต าบลที่
ปฏิบัติงานต่างท้องที่กัน
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