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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพระวินยาธิการ 2) เพือ่ สร้างรูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการ และ 3) เพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของพระวินยาธิการ วิธีด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ ประชากร ได้แก่ พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
จ�ำนวน 500 รูป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จ�ำนวน 223 รูป โดยใช้วิธีการค�ำนวณ
หาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ
.91 สถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) และสหสัมพันธ์
เพียรสัน (Pearson Correlation) ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 แล้วน�ำรูปแบบนั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยัน
(Expert Verify) และวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล น�ำมาเทียบเคียงกับบริบท
ของการวิจัยและปรับปรุงแก้ไขจนได้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืน
ของคณะสงฆ์ภาค 9 ที่สมบูรณ์
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 คือ ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการชัน้ ผูใ้ หญ่ ปัจจัยด้านสถานการณ์ยวั่ ยุในการท�ำงาน ปัจจัยด้านการมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
และปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ 2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการ
เพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 ได้แนวทางการพัฒนาพระวินยาธิการ จ�ำนวน 4 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาแรง
สนับสนุนจากพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท�ำงาน แนวทางการพัฒนาความ
เป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมและแนวทางการพัฒนาความมีจิตส�ำนึกต่อบทบาทหน้าที่ 3. การยืนยันรูปแบบการพัฒนาที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพือ่ ความยัง่ ยืนของ
คณะสงฆ์ภาค 9 มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : ประสิทธิผลการบริหารจัดการ, พระวินยาธิการ, คณะสงฆ์ภาค 9
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ABSTRACT

The purposes of the research were to analyze the factors affecting work sustainability of the
disciplined monk in chapter region 9, to establish a model for improving work performance the
disciplined 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 disciplined monk in chapter region 9. The population was five hundred the disciplined
monk in chapter region 9, and the sample was two hundred and twenty three the disciplined monk in
chapter region 9. Taro Yamane method was employed for calculating the sample size. The instrument was
a questionnaire with .91 reliability index. The statistics used were LISREL 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 disciplined monk in chapter 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 disciplined monk in chapter region 9.
Results of the research were as follows: 1. The finding showed that the factors affected work
performance of the disciplined monk in chapter region 9 were support of adults monk, working incite,
ethic reasons and role perception. 2. The model development for improving work performance behaviors
of the disciplined monk in chapter region 9 consisted of four guideline development: support of adults
monk, emotional excellence in working , improving ethic reasons and role perception 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 : Effectiveness of Administrative, Disciplined Monk, Chapter Region 9.
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ในช่วง 10 - 20 ปี ที่ผ่านมานี้ ปรากฏว่าสถาบันสงฆ์
อันเป็นหนึง่ ของสังคมได้ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์ในเรือ่ งข่าวความ
เสียหายของพระสงฆ์มากมาย มีข่าวทางเสื่อมเสียต่อเนื่อง
ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ข่าวเกี่ยวกับ
การประพฤติ ผิ ด พระวิ นั ย และท� ำ ตั ว ไม่ เ หมาะสมของ
พระภิกษุสามเณรบางรูปบางคณะ ได้ถกู สือ่ มวลชนทุกแขนง
โดยเฉพาะธรรมวินยั หนังสือพิมพ์ตา่ งลงข่าววิจารณ์กนั ไปใน
แง่มมุ ต่างๆ เป็นเหตุให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์เสียหายและ
มีผลกระทบต่อคณะสงฆ์และจิตใจชาวพุทธเป็นอย่างมาก
เป็นเหตุให้ผู้มีความห่วงใยสถาบันสงฆ์ได้พยายามหาทาง
แก้ไขความเสียหายอันเกิดจากการประพฤติไม่เหมาะสม
ของพระบางรูป
ทุกสังคมย่อมมีทงั้ คนดีและคนเลว ดังนัน้ คนดีจะต้อง
มีจำ� นวนทีม่ ากกว่า และมีอำ� นาจในการปกครอง ถ้าไม่ได้เป็น
อย่างนี้ สังคมก็จะอยูไ่ ม่ได้ ทุกสังคมจ�ำเป็นจะต้องมีคณ
ุ ธรรม
เป็นหลักให้ยดึ มีคณ
ุ ธรรมเป็นหลังตัดสินความถูกต้อง สังคม
จึงจะเป็นไปได้ ในทุกสังคมจ�ำเป็นจะต้องมีข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ เพื่อให้คนในสังคมใช้เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมของทางโลกมีกฎหมาย ในสังคมของพระมีพระธรรม
วินยั ถ้าทุกคนในสังคมต่างๆ รักษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตนอย่างเคร่งครัด สังคมจะเกิดความสงบสุข
ทุกคนในสังคมจะมีความสุข แต่ในชีวติ จริงไม่ได้เป็นอย่างนัน้
หลายคนในสังคมไม่สามารถห้ามความรูส้ กึ ความอยากฝ่าย
ต�ำ่ ในใจตนได้ ขาดจิตส�ำนึกในอันทีจ่ ะรักษาคุณธรรม ความดี
ในใจตน และกฎหมายที่สังคมนั้นๆ ก�ำหนด เช่นนี้ จึงมีคน
หลายคนประพฤติผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ถ้าสังคม
ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น ที่สุดแล้วสังคมจะถึงกาลวิบัติ
ฉิบหาย ดังนัน้ จ�ำต้องมีเจ้าหน้าทีท่ จี่ ะควบคุมบังคับให้คนใน
สังคมปฏิบัติตามกฎหมายที่สังคม นั้นๆ ก�ำหนด ผู้มีหน้าที่
อย่างนี้ในทางโลก เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ” ส่วนสังคม
ของพระ คือ “พระวินยาธิการ”
พระวินยาธิการ (วินย + อธิ + การ, แปลว่า เจ้าการ
พระวินัย) หรือภาษาพูด เรียกว่า ต�ำรวจพระ หมายถึง
พระภิกษุชาวไทยผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารตามพระวินยั เรียกเต็ม
ว่า “พระวินยาธิการ” ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้เรียกพระภิกษุผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือด้านการ

ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยเฉพาะหน้าทีเ่ กีย่ วกับความ
สงบเรียบร้อยด้านการปฏิบัติวินัยของพระภิกษุสามเณร
มีหน้าทีต่ รวจตรา แนะน�ำ ตักเตือน และชีแ้ จงระเบียบปฏิบตั ิ
แก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดหรือที่เข้ามาในจังหวัด
ปั จ จุ บั น พระวิ น ยาธิ ก ารเป็ น ต� ำ แหน่ ง ที่ ยั ง ไม่ มี
กฎหมายรองรับ ท�ำให้การปฏิบตั หิ น้าเป็นไปอย่างติด ๆ ขัด ๆ
พระรัตนเมธี เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี และเจ้าคณะเขต
บางซือ่ ในฐานะหัวหน้าพระวินยาธิการเขตกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่า “การท�ำงานของพระวินยาธิการขณะนี้ ถือว่าล�ำบาก
เพราะเป็นต�ำแหน่งที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ จะด�ำเนินการ
อะไรกับพระที่ ท�ำผิดพระธรรมวินยั ไม่มอี ำ� นาจในการลงโทษ
เมือ่ พบพระทีท่ ำ� ความผิดก็ตอ้ งพาไปให้เจ้าคณะผูป้ กครองใน
ท้องที่นั้น ๆ วินิจฉัยลงโทษ รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจด้วย (พระรัตนเมธี. 2551 : 12-15)
ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็น
ว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพระวินยาธิการ มีปญ
ั หาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน แม้จะพบเห็นการกระท�ำผิดซึ่งหน้า แต่ก็
ไม่มีอ�ำนาจในการให้สละสมณเพศ ซึ่งควรจะมีการศึกษา
หาสาเหตุท่ีแท้จริงอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการ ผูว้ จิ ยั ในฐานะพระวินยาธิการและได้รบั
สมณศักดิ์ในต�ำแหน่งรองเจ้าคณะอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู ่ ใ นเขตปกครองคณะสงฆ์ ภ าค 9 ซึ่ ง
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและ
กาฬสินธุ์ จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาหาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 9 และจะสร้างรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9
โดยมีความคาดหวังว่าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการด�ำเนินงานของพระ
วินยาธิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของพุทธศาสนิกชนให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการของ
พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
2. เพื่อสร้างรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9
3. เพื่อยืนยันรูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ยั่วยุในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ปัจจัยด้านเหตุผลเชิงจริยธรรม ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท
2. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระ
วินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีความเป็นไปได้ในระดับมาก และสามารถน�ำไป
ใช้ได้จริง

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่ 1 ประชากร ได้แก่ พระวินยาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จ�ำนวน 500 รูป (ส�ำนักงาน
เลขานุการเจ้าคณะภาค 9, 2555 : 3)กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 จ�ำนวน
223 รูป ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane.
(1973 : 727)
ระยะที่ 2 ประชากร ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จ�ำนวน
20 รูป/คน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ เพือ่ ศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ
ระยะที่ 2 เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ สร้างรูปแบบ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพือ่ ความ
ยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9และเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ยืนยัน (Expert Verify)
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เครื่องมือการวิจัย
และการหาคุณภาพเครื่องมือ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
โดยสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 เสนอ
ผู ้ เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของข้ อ ค� ำ ถามกั บ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) น�ำไป
ทดลองใช้ (Try out) กับพระวินยาธิการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 40 รูป (รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2551 : 141) น�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) ได้คา่ ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method)
เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ความถี่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
ใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเลล
(LISREL) (Sorbom. 1998 : 70) และสหสัมพันธ์เพียรสัน
(Pearson Correlation) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของพระวินยาธิการ
โดยก� ำ หนดระดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 (Level of
Significant .05)

การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาการวิจัยระยะที่ 2

การพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนน (Mean) แทนระดับ
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
(Expert Verify) เป็นการด�ำเนินการวิจัยเพื่อหาค�ำตอบ
สมมติฐาน ข้อที่ 2 กับ ข้อที่ 3 ว่า รูปแบบฯ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใด รวมทั้งการ
วิเคราะห์บทวิพากษ์และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
ยืนยันรูปแบบการวิจัยว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม
หรือไม่ เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาจัดท�ำเป็น

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
รูปแบบการที่สมบูรณ์ถูกต้องต่อไป

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของพระวินยาธิ
การ คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ยั่วยุในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความมี
เหตุผลเชิงจริยธรรม และปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท
2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะ
สงฆ์ภาค 9 ได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานของพระวินยาธิการ จ�ำนวน 4 แนวทาง คือ แนวทาง
การพัฒนาแรงสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท�ำงาน
แนวทางการพัฒนาความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และแนวทาง
การพัฒนาการสร้างจิตส�ำนึกในต�ำแหน่งหน้าที่
3. การตรวจสอบยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิ
ผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพือ่ ความยัง่ ยืนของ
คณะสงฆ์ภาค 9 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert
Verify) จ�ำนวน 20 รูปและคน พบว่า รูปแบบการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระ
วินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 มีความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาแบบจ�ำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านของพระวินยาธิการในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 9 ผูว้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานการวิจยั ว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการปฏิบตั งิ านของพระวินยาธิการ มี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ยั่วยุในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใน
การปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการเป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และปัจจัยด้านการรับรู้
บทบาท จากผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 พบว่า มี
4 ปัจจัย มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้
โปรแกรมลิสเรล (LISREL for Windows) และสหสัมพันธ์

เพียรสัน (Pearson’s Correlation) ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� ปัจจัยทัง้
4 ปัจจัย มาอภิปราย ดังนี้
1.1 ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หรือพระผู้ใหญ่ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืน ของคณะสงฆ์
ภาค 9 สอดคล้องกับ รวิกาญจน์ เดือนดาว (2547 : 274)
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่
อย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจ�ำทาง ขสมก.
จ�ำนวน 413 คน พบว่า พนักงานที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหน้ามาก เป็นผูท้ มี่ ที ศั นคติทดี่ ตี อ่ พฤติกรรมการ
ขับขีอ่ ย่างปลอดภัยมากกว่า และมีพฤติกรรมการขับขีอ่ ย่างมี
มารยาทมากกว่าพนักงานประเภทตรงข้าม อภิรดี โสภาพงศ์
(2547 : 232) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการท�ำงานอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บ
รายได้ จ�ำนวน 326 คน พบว่าเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ทไี่ ด้รบั
การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ามาก เป็นผูท้ มี่ พี ฤติกรรม
การท�ำงานมุ่งอนาคตสูงกว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าน้อย นีออน พิณประดิษฐ์
และคณะ (2546 : 221) ศึกษาตัวบ่งชีท้ างจิตสังคมพฤติกรรม
การท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจสังกัดต�ำรวจภูธรภาค 4
จ�ำนวน 1,209 นาย พบว่า ต�ำรวจทีม่ กี ารสนับสนุนทางสังคม
มาก มีพฤติกรรมการท�ำงานสูงกว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมน้อย บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล
(2539 : 82) ศึกษาปัจจัยสาเหตุและผลของความเครียดใน
การท�ำงานของผู้บริหารในวงราชการไทย โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 5 ถึง 8 จากระทรวง
ต่าง ๆ 5 กระทรวง จ�ำนวน 174 คน พบว่าผู้บริหารที่ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานรวมไป
ถึงการได้รับมอบหมายให้มีอ�ำนาจในต�ำแหน่งของตน เป็น
ตัวแปรเชิงสาเหตุทที่ ำ� นายความรูส้ กึ และทัศนคติทมี่ ตี อ่ งาน
อันได้แก่ ความเครียด และความพึงพอใจในการท�ำงานได้
34% และยังพบว่าผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
มากที่สุด มีความพึงพอใจในการท�ำงานและมีประสิทธิผล
ในการท�ำงานมากที่สุด
ดังนัน้ จากข้อค้นพบในงานวิจยั ท�ำให้ทราบว่า ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากพระผูใ้ หญ่หรือผูบ้ งั คับบัญชามีผลต่อ
การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ภาค 9 การพัฒนาตนเองให้ได้รับแรงสนับสนุนจากพระ
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา พระวินยาธิการควรจะต้องเรียนรู้
และมีเทคนิควิธีการในการท�ำงาน ดังนี้
1.1.1 องค์ความรู้เรื่องสายการบังคับบัญชาตาม
กฎหมายคณะสงฆ์
1.1.2 องค์ความรู้เรื่องภาวะผู้น�ำและผู้ตามที่ดี
1.1.3 ทักษะการพัฒนาจริยาวัตรหรือบุคลิกภาพ
1.1.4 การมีทกั ษะการสือ่ สารทีด่ ที งั้ กับพระผูใ้ หญ่และ
เพื่อนสหธรรมมิก
1.1.5 ความสามารถในการท�ำงานเป็นทีมร่วมกับ
สหธรรมมิกรูปอื่น
1.1.6 การมีทักษะการวางแผนในการท�ำงานที่ดี
1.2 ปัจจัยด้านสถานการณ์ยั่วยุในการปฏิบัติงาน
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การของ
พระวิ น ยาธิ ก ารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของคณะสงฆ์ ภ าค 9
สอดคล้องกับ รวิกาญจน์ เดือนดาว (2547 : 274) ศึกษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารประจ�ำทาง ขสมก.
จ�ำนวน 413 คน พบว่า พนักงานขับรถทีย่ งิ่ อยูใ่ นสถานการณ์
ยั่วยุในการขับขี่มาก จะยิ่งมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ขับขีอ่ ย่างปลอดภัยมากกว่าพนักงานขับรถประเภทตรงข้าม
ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา และคณะ (2547 : 63) ศึกษาปัจจัยทาง
จิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม ในการบริการ
ของมัคคุเทศก์ไทยทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จาก การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 598 คน พบว่า มัคคุเทศก์
ที่อยู่ในสถานการณ์ท�ำงานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย เป็นผู้ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมจริยธรรมในงานและมีพฤติกรรม
ซื่อสัตย์มากกว่า มัคคุเทศก์ประเภทตรงข้าม เกษม จันทศร
(2541 : 261) ศึกษาตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายพฤติกรรมเสีย่ ง
ต่อการเสพยาบ้าของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์จ�ำแนก
ประเภท ซึ่งสามารถคาดคะเนความถูกต้องของ การเป็น
สมาชิกกลุ่มได้อย่างสูงถึง 85.51% โดยที่ตัวแปรการอยู่ใน
สถานการณ์เสี่ยงต่อการเสพยาบ้างมีน�้ำหนักในการท�ำนาย
พฤติ ก รรมได้ สู ง สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การที่ เ ยาวชนจะมี
พฤติกรรมการเสพยาบ้าจะเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นสถานการณ์เสีย่ ง คือ
อยูใ่ นสถานการณ์ทมี่ กี ารซือ้ ขายและสามารถทีจ่ ะหายาบ้าง
มาเสพได้งา่ ย พฤติกรรมการเลือกตัง้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
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และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2520 : 224) ได้ทำ� การวิจยั เชิง
ทดลอง โดยศึกษาพฤติกรรมซื่อสัตย์ของวัยรุ่นไทยที่อยู่ใน
สถานการณ์ยั่วยุ โดยการจัดสร้างอุปกรณ์ให้วัยรุ่นที่เข้ารับ
การทดลองเข้าไปเล่นเกมส์ เพือ่ ชิงรางวัลทีม่ คี า่ พอประมาณ
ทัง้ นีก้ ารเล่นเกมส์ดงั กล่าวผูว้ จิ ยั ได้แจ้งให้ผเู้ ข้ารับการทดลอง
ได้ทราบว่า หากเล่นได้คะแนนตามทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนด จะได้ของ
รางวัล ซึง่ การทดลองนี้ ทางคณะผูว้ จิ ยั จะทราบคะแนนจาก
การเล่นเกมส์ของ ผู้เข้ารับการทดลองทุกครั้งแต่ทางผู้วิจัย
จะปล่อยให้ ผู้เข้ารับการทดลองได้เล่นเกมส์อย่างอิสระโดย
ปราศจากการควบคุม และให้น�ำผลคะแนนมาแจ้งแก่คณะ
กรรมการ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการทดลองที่อยู่ในสถานการณ์ยั่วยุต่าง ๆ จากผลการ
ทดลองนี้ปรากฏว่า วัยรุ่นชายราวครึ่งหนึ่ง (53.6%) ที่ร่วม
เล่นเกมส์ มีพฤติกรรมการโกงเพื่อที่จะให้ได้รับรางวัล
ดังนัน้ จากข้อค้นพบในงานวิจยั ท�ำให้ทราบว่า ปัจจัย
ด้านสถานการณ์ยั่วยุในการปฏิบัติงาน มีผลต่อการปฏิบัติ
งานของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 การ
พัฒนาตนเองให้มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ยั่วยุ
หรือมีความฉลาดทางอารมณ์ในการปฏิบัติงาน พระวินยาธิ
การควรจะต้องเรียนรูแ้ ละมีเทคนิควิธกี ารในการท�ำงาน ดังนี้
1.2.1 ฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
1.2.2 ฝึกการให้เกียรติเพื่อนสหธรรมมิกหรือญาติ
ธรรมท่านอื่นๆ ให้เป็นนิสัย
1.2.3 น�ำเทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้งมา
ใช้ในการท�ำงาน
1.2.4 น�ำเทคนิคการท�ำงานภายใต้สภาวะความ
กดดันต่าง ๆ มาปรับใช้
1.2.5 ฝึ ก การสร้ า งวิ ก ฤตเป็ น โอกาสด้ ว ยความ
สร้างสรรค์
1.2.6 ฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาความสุขุม
รอบครอบ
1.3 ปัจจัยด้านการเป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวิน
ยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 สอดคล้องกับ
นิชาภัทร โพธิ์บาง (2550 : 183) ได้ศึกษาลักษณะจิตใจ
และสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการท�ำงานราชการ
อย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสามารถ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
ท�ำนายพฤติกรรมการท�ำงานราชการอย่างมีจริยธรรมแต่ละ
ด้านได้ชัดเจนท�ำนายพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดท�ำ
ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง มีตวั ท�ำนายส�ำคัญเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย
คือ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท�ำงานอย่างมีจริยธรรม
สถานการณ์ยั่วยุในการท�ำงานเหตุผลเชิงจริยธรรม วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547 : 171) ศึกษาข้าราชการ
ระดับ 3-10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวน 2,027 คน พบว่า เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพล
ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบโดยมี ค ่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม.09 ซึ่งหมายความว่า ข้าราชการ
ที่ มี ค วามสามารถในการใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมสู ง มี
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบสูงกว่าข้าราชการ
ที่มีลักษณะตรงข้าม นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2546
: 221) ได้ศึกษาตัวบ่งชี้ทางจิตสังคมพฤติกรรมการท�ำงาน
ข้าราชการต�ำรวจสังกัดต�ำรวจภูธรภาค 4 จ�ำนวน 1,209 นาย
พบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรม เป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญร่วมกับ
จิตลักษณะเดิมอีก 2 ตัว รวมเป็น 3 ตัวสามารถท�ำนาย
พฤติกรรมการท�ำงานของสายสอบสวนได้ 39.7% และ
สายป้องกันและปราบปราม 36.8 % โกศล มีคุณ และ
ณรงค์ เทียมเมฆ (2545 : 50) ศึกษาผลของการฝึกใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมทีม่ ตี อ่ จิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมของ
ครูอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
จ�ำนวน 276 คน พบว่าครูอาจารย์ทมี่ เี หตุผลเชิงจริยธรรมสูง
มีพฤติกรรมการท�ำงานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าผู้ที่มีเหตุผล
เชิงจริยธรรมต�่ำ ศุภชัย สุพรรณทอง (2544 : 245) ได้
ศึกษาปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมของนักศึกษาราชภัฎ พบว่า
ผูท้ มี่ เี หตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีพฤติกรรมการเลือกตัง้ อย่างมี
จริยธรรมมากกว่าผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต�่ำ
ดังนัน้ จากข้อค้นพบในงานวิจยั ท�ำให้ทราบว่า ปัจจัย
ด้านการเป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรม มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 การ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีหลักการและเหตุผล คิดรอบครอบ
ในการปฏิบัติงาน พระวินยาธิการควรจะต้องเรียนรู้และมี
เทคนิควิธีการในการท�ำงาน ดังนี้
1.3.1 การมีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ท�ำ

1.3.2 องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีของโคลเบิร์ก
1.3.3 องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีของเพียเจท์
1.3.4 พุทธวิธีทางการบริหาร (หิริ โอตตัปปะ)
1.3.5 ฝึกการใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม
1.3.6 ฝึกการแยกแยะผิดชอบชั่วดี สีขาว สีด�ำ
1.4 ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพือ่ ความ
ยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 สอดคล้อง กับ สัญญา สัญญา
วิวัฒน์ (2543 : 13) ได้ค้นพบประเภทของบทบาทว่ามีอยู่
3 ประเภท คือ 1. บทบาทตามใบสั่ง (Prescribed Roles)
บทบาทประเภทนี้ เพ่งเล็งที่การปฏิบัติตามความคาดหวัง
ของแต่ละสถานภาพ ตัวตน และทักษะในการแสดงบทบาท
มีหน้าที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของสถานภา
พนั้นๆ การวิเคราะห์บทบาทประเภทนี้เน้นตรงระดับการ
ยอมปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของต�ำแหน่งทีบ่ คุ คลเข้าครอบ
ครอง 2. บทบาทตามใจ (Subjective Roles) บทบาท
ประเภทที่สองเพ่งไปบังจุดที่ว่าความคาดหวังต่างๆ จะต้อง
ผ่านอัตตา หรือตัวตนเสียก่อนแล้วจึงมีการปฏิบตั ิ ขณะทีผ่ า่ น
ตัวตนนี้เองตัวตนก็จะกลั่นกรองพินิจพิจารณาเลือกสรร ลด
ทอนพลิกแพลงความคาดหวังนัน้ ๆ ให้เหมาะกับตนจุดสนใจ
ของการวิเคราะห์จึงอยู่ที่แบบหรือสไตล์ของแต่ละคนว่า
เป็นอย่างไร และ 3. บทบาทจริง (Enacted Roles) บทบาท
ประเภทนี้ คือพฤติกรรมจริงของปัจเจกชนหลังผ่านขัน้ ตอน
2 ขั้นตอนข้างต้นมาแล้ว หากจะดูพฤติกรรมเปิดเผย ก็จะ
ดูด้วยความซับซ้อนหรือโครงข่ายเชื่อมโยงของพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาให้เห็น ถ้าเพ่งไปที่บทบาทเปิดเผยจุดการ
วิเคราะห์กจ็ ะพุง่ ในตัวความคาดหวังหรือการตีความคาดหวัง
ตามสถานภาพนั้น
ดังนัน้ จากข้อค้นพบในงานวิจยั ท�ำให้ทราบว่า ปัจจัย
ด้านการรับรู้บทบาทมีผลต่อการปฏิบัติงานของพระวินยาธิ
การในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 การพัฒนาตนเองให้มี
จิตส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ พระวินยาธิ
การควรจะต้องเรียนรูแ้ ละมีเทคนิควิธกี ารในการท�ำงาน ดังนี้
1.4.1 การก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงานที่ชัดเจน
1.4.2 การรับรู้ว่าสังคมคาดหวังสิ่งใดในตัวเรา
1.4.3 การพัฒนาสมรรถนะในตนเอง
1.4.4 การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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1.4.5 การน�ำเทคนิค SWOT Analysis มาปรับใช้
ในการท�ำงาน
1.4.6 การน�ำองค์ความรู้เรื่องทฤษฎีบทบาท (Role
Theory) มาปรับใช้ในการท�ำงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้

การวิจยั เรือ่ งนี้ พบว่าปัจจัยการสนับสนุนจากพระผูใ้ หญ่
หรือผูบ้ งั คับบัญชาเป็นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลผลต่อประสิทธิผล
การบริ ห ารจั ด การของพระวิ น ยาธิ ก ารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ของคณะสงฆ์ภาค 9 มากที่สุด ดังนั้น พระวินยาธิการจึง
ควรพัฒนาตนเองให้ได้รับแรงสนับสนุนในการท�ำงานจาก
พระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาให้ได้มากที่สุด เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของการท�ำงาน กล่าวเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือการท�ำตน
อย่างไรให้เป็นทีช่ อบพอถูกใจของเจ้านายนัน่ เอง พระวินยาธิการ
จะต้องเรียนรูแ้ ละน�ำเทคนิควิธกี ารต่างๆ มาใช้ในการท�ำงาน
ทั้งเรื่องความรู้เกี่ยวกับสายการบังคับบัญชาตามกฎหมาย
คณะสงฆ์ที่ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมตามล�ำดับการ
ปกครอง การมีภาวะผู้น�ำและการเป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนา
บุคลิกภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือของพระภิกษุด้วยกันในฐานะ
ที่ตนเป็นพระผู้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด การฝึกทักษะการ
สือ่ สารทีด่ กี บั พระผูใ้ หญ่และสหธรรมมิก การท�ำงานร่วมกับ
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ผู ้ อื่ น เป็ น ที ม ทั้ ง ฝ่ า ยบ้ า นเมื อ งและฝ่ า ยพระพุ ท ธศาสนา
ด้วยกัน และการฝึกทักษะการวางแผนในการท�ำงานที่ดี
สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้พระวินยาธิการท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพระผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ให้การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในการท�ำงานปราบปราม
พระทุศีลและการเรี่ยไรที่ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการวิจัยครั้งต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเขตพื้นที่
ที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านระยะเวลา
และงบประมาณในการวิ จั ย ดั ง นั้ น การอ้ า งอิ ง ไปสู ่
พระวินยาธิการในท้องที่อื่นๆ ทั่วประเทศอาจมีข้อจ�ำกัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพื้นที่ที่มีประชาชนนับถือศาสนาอื่น
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก เช่น พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารวิ จั ย การปฏิ บั ติ ง านของ
พระวินยาธิการในภูมภิ าคอืน่ ๆ ด้วย เพือ่ ท�ำการศึกษาเปรียบ
เที ย บผลการวิ จั ย ที่ พ บจากพระวิ น ยาธิ ก ารที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ต่างท้องที่กัน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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