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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ๑) ศึกษาภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน ๒) ศึกษา
เปรียบเทียบภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน ตามความคิดเห็นของประชาชนชนทีม่ สี ถานภาพ
สวนบุคคล แตกตางกัน และ ๓) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของผูนําชุมชน
ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครการวิจยั ครัง้ นีด้ าํ เนินการวิจยั แบบผสานวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ เครือ่ ง
มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น เทากับ๐.๙๖๒ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอพังโคน จํานวน ๓๙๗ คนวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที ในกรณีมีตัวแปร
๒ ตัวแปรยอย แตหากมีตัวแปร ๓ ตัวขึ้นไปใชวิธีการทดสอบคาเอฟ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และการวิจยั เชิงคุณภาพใชการสัมภาษณผใู หขอ มูลสําคัญจํานวน ๕ คน โดยใชวธิ กี ารแบบเจาะจง วิเคราะห
โดยการตีความสรางขอสรุป
ผลศึกษาวิจัยพบวา
๑. ประชาชนมีความคิดเห็นตอภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนครพบวา โดยรวม และรายดาน อยูในระดับปานกลาง
๒. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน จําแนกตามสถานภาพสวน
บุคคล พบวา ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตก
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
* นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
** อาจารยที่ปรึกษา
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๓. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของผูนําชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร ไดแก ๑) ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตดวยความพอเพียง พอประมาณ ลด
เลิกอบายมุขทุกชนิด ๒) ผูนําควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของบานเมืองอยางเครงครัด เขาใจในกฎหมาย
ซึง่ จะสามารถอธิบายใหประชาชนเขาใจ มีความเสียสละ รูจ กั ใหอภัย ๓) รูจ กั การปลอยวาง ใหมองเปนกลาง
เขาใจวิธกี ารปรับปรุงแกไข ดวยความชาญฉลาด ๔) ผูน าํ จะตองมีสติ ตัง้ มัน่ อยูใ นความไมประมาท พิจารณา
ไตรตรองดวยความละเอียดรอบคอบ เปนคนมีเหตุมีผลใหรูจักทักษะการใชชีวิตในทางสายกลาง
คําสําคัญ; ภาวะผูนํา, หลักภาวนา ๔, ผูนําชุมชน

Abstract
The aims of this research were 1) to study the leadership by Bhavana IV (Pāli:
bhāvanā, growth; cultivation; training; development) of the community leaders in
PhangKhon district, Sakon Nakhon province, 2) to compare their leaderships with
differences in gender, age, education and monthly income and 3) to study the ways in
developing the leadership by Bhavana IV of the community leaders. This study is mixed
research between quantitative research. The tools used in data collection were a
questionnaire together with its reliability-value at 0.962. The sample of this study
included 397 general residents with the age more than 18 years old, PhangKhon district,
Sakon Nakhon province, The data analysis was conducted by using statistics, including
Percentage, Mean, Standard Deviation and t-test, f-test and Least Significant Difference
(LSD). And qualitative research for interviewing, with purposive sampling, 5 people, The
data obtained from interviewing were interpreted in order to find the conclusion.
The research results were as follows:
1. According to the population’s perspectives towards the leadership by Bhavana
IV, the overall perspective was at a moderate level ( = 3.43).
2. The population withdifferent genders, ages, educations and incomes had their
overall perspective on the leadership by Bhavana IV differently with statistical significance
level at 0.05. The determined hypothesis therefore is accepted.
3. Based on the study of the ways in developing the leadership by Bhavana IV
of the community leaders, it revealed that 1) the community leaders should be the
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sample of self-sufficiency living and avoid all bad deeds; 2) they should follow and
understand laws strictly, have public dedication and forgiveness; 3) the leaders must be
objective mind and understand ways of improvement with their intelligence and 4) the
leaders must have conscious, non-careless, reasonable and know the middle way of
living.
Keywords: Leadership, Bhavana IV, The community leaders

๑. บทนํา

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววา ในการ
บริหารงานขององคกรนัน้ ผูน าํ (Leader) เปนปจจัย
ที่สําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จของ
องคกร ทั้งนี้เพราะผูนํามีภาระหนาที่และความรับ
ผิดชอบโดยตรง ที่จะตองทําการวางแผน สั่งการ
ดูแลและควบคุมใหบุคลากรขององคกรสามารถ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ปญหาที่เปนที่
สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยูตรงที่วา
ผูนําจะตองมีลักษณะสําคัญอยางไร จะตองทํา
อยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไร จึงทําใหผูใตบังคับ
บัญชาหรือผูต ามเกิดความผูกพันกับงาน แลวทุม เท
ความสามารถและพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จ
ดวยความเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
องคกร
ภาวะผูน าํ หรือความเปนผูน าํ (leadership)
จึงเปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของผูอ นื่ ปจจัยทีส่ าํ คัญยิง่ อยางหนึง่ แหง
ความสําเร็จของการทําหนาที่ผูนําคือ การเปน
ผู ป ระกอบด ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม มี ค วาม
สามารถในการปรับเปลี่ยนความตองการของคน

ซึ่ ง ความต อ งการเป น ตั ว กํ า หนดเป า หมายและ
ทิศทางในการตัดสินใจ ถาเปลีย่ นความตองการของ
คนได ก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได ผูนําที่ดีจะชวยให
คนพัฒนาความตองการของตน ทั้งในการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติของบุคคลใหมีความตองการที่ถูก
ตองดีงามและใหหมูช นมีการประสานความรวมมือ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความ
ตองการเปนการพัฒนาความสุขของคน เพราะ
ความสุข เกิดจากการสนองความตองการ ถาหาก
เปลีย่ นความตองการได ก็เปลีย่ นวิธกี ารหาความสุข
ของเขาไดดวย เมื่อทําอะไรตรงกับความตองการก็
ทําใหเขาสมใจและมีความสุข คนก็จะรวมมือทํา
อยางเปนไปเองโดยประสานกลมกลืนและเต็มใจจะ
หาทางทําใหสําเร็จ จึงพรอมที่จะทําและทําไดงาย
แตในทางตรงกันขาม ถาผูน าํ กระทําการทีฝ่ น ความ
ตองการของคน ทั้งสองฝายก็จะไมมีความสุขและ
สิ่งที่ทําก็ยากจะสําเร็จ
ผู นํ า ชุ ม ชน จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู ค วาม
สามารถในการนําสมาชิกของสังคมหรือชุมชนไปสู
เปาหมายที่ไดวางเอาไวรวมกัน และพัฒนาชุมชน
ใหมีความเจริญสมบูรณพูนสุขยิ่งๆ ขึ้น เพราะผูนํา
ในชุมชนระดับทองถิน่ ไดแก กํานัน ผูใ หญบา นและ
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ผูช ว ยผูใ หญบา น เปนผูทมี่ คี วามสัมพันธใกลชดิ กับ
ประชาชนมากที่สุด
สภาพความเปนจริงของผูน าํ ในเขตอําเภอ
พังโคนจังหวัดสกลนคร จากทีไ่ ดปฏิบตั งิ านรวมกัน
กับผูน าํ ชุมชนในการทํางานเกีย่ วกับวัฒนธรรมของ
ตําบล เชน การประชุม บุญประเพณีตา งๆ ผูนําใน
การปกครองระดับทองถิ่นหรือระดับชุมชนนั้น แม
จะไดมาจากการเลือกตัง้ ก็ตาม แตคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
ตัวของผูนํา เชน อายุ การศึกษา เวลาในการดํารง
ตําแหนง มีความแตกตางกันมาก ทําใหเกิดแตกตาง
กั น ในความมี ภ าวะผู นํ า ดั ง จะเห็ น ได จ ากการ
ประชุม ผูน าํ บางคนไมเคยเสนอความคิด สอบถาม
ทวงติง หรือนําเสนอเรือ่ งใดๆ ตอทีป่ ระชุมเลย คอย
แตตามบุคคลอื่น วาตามเขา เอาตามเขา แตเมื่อ
นอกที่ประชุมกลับมีขอปญหามาสอบถามถกเถียง
กันอยูรํ่าไป หรือการนําขาวสารมาแจงแกลูกบาน
ก็ไมทําความเขาใจเนื้อหาสาระ ไมสามารถอธิบาย
สาระสําคัญของขาวสารได เพียงแตอา นตามขอมูล
ทีไ่ ดรบั มาเทานัน้ เองสงผลถึงการปกครองในชุมชน
ทัง้ ดานการพูด การคิด และการปฏิบตั ิ จึงจําเปนที่
ตองมีการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําในชุมชนใหมี
ความพรอมและเทาเทียมกันตอการปฏิบัติงาน
หลักภาวนา ๔ เปนหลักในการพัฒนาเสริม
สราง การฝกอบรมพัฒนาใน ๔ ดาน ไดแก (๑) กาย
ภาวนา หมายถึ ง การพั ฒ นาเสริ ม สร า งความ
สัมพันธที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือ
ทางวัตถุ (๒) สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาเสริม
สร า งความสั ม พั น ธ ที่ เ กื้ อ กู ล กั บ สิ่ ง แวดล อ มทาง
สังคม คือเพือ่ นมนุษย (๓) จิตภาวนา หมายถึง การ
พัฒนาการเสริมสรางฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็ง
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มั่นคง เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน
มีเมตตากรุณา ขยันหมัน่ เพียร อดทน มีสมาธิ และ
สดชื่นเบิกบาน เปนสุขผองใส และ (๔) ปญญา
ภาวนา หมายถึง การพัฒนาเสริมสรางในการรูจัก
คิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และ
รูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาที่บริสุทธิ์
ดังนัน้ ผูว จิ ยั มีความสนใจวาในเขตอําเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร ผูนําชุมชนมีภาวะผูนําใน
มิติแหงหลักภาวนา ๔ อยูในระดับใด จึงไดศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับ “ภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”
และเพือ่ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ตาม
หลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชนในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร และสามารถนําไปประยุกตใชเปน
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔
ตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาภาวะผูนําตามหลักภาวนา
๔ ของผูนําชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร
๒. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน าํ ตาม
หลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของประชาชน
ชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน แตกตางกัน
๓. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของผูนําชุมชน ในเขต
อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

128 ¸ÃÃÁ·ÃÃÈ¹

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นี้ เกีย่ วกับภาวะผูน าํ ตามหลัก
ภาวนา ๔ ของผูนําชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนครผูว จิ ยั ใชรปู แบบการวิจยั แบบผสาน
วิธี ประชากร ไดแกประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปขึ้นไป
ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
จํ า นวน ๕๒,๘๐๓ คน ๑ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถามไดแก ประชาชนทีม่ อี ายุ ๑๘ ปขนึ้ ไป
ที่อยูในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน
๓๙๗ คน ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
ไดแก ผูป กครองในเขตอําเภอพังโคน จํานวน ๕ คน
โดยใชเทคนิควิธีการเลือกเจาะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ผู วิ จั ย ได ใ ช
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ
เป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน
๕ ทาน
นํ า มาหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งตาม
วัตถุประสงคของขอคําถาม (Index of Congruence :
IOC) ซึ่งแตละขอไดคา IOC อยูระหวาง ๐.๘๐๑.๐๐ ทุกขอ แลวนําไปทําการทดสอบหาคาความ
เชือ่ มัน่ โดยนําแบบสอบถามทีไ่ ดไปปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน ๓๐ คน แลวนํามาตรวจคะแนนหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคไดคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า ของความเชื่ อ มั่ น เท า กั บ
๐.๙๖๒
๑

การวิเคราะหขอมูล หลังจากที่ไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว
นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร ใช
สถิติจํานวน และรอยละ อธิบายปจจัยสวนบุคคล
ของผูต อบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการนําเสนอ
เป น ตารางประกอบการบรรยายผล ใช ส ถิ ติ
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อธิบายขอมูลระดับภาวะผูน าํ ตาม
หลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชนในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนครนําเสนอในรูปตารางประกอบคํา
บรรยาย และการวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ
วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และ
ประมวลผลเข า ด ว ยกั น (รวมทั้ ง ใช แ นวคิ ด จาก
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาสนับสนุนใน
การวิเคราะหเพื่อใหเห็นภาพรวม)

๔. ผลการวิจัย

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นตอภาวะผูน าํ
ตามหลักภาวนา ๔ ของผูนําชุมชน ในเขตอําเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนครพบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๔๓) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา
ตามหลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน อยูใ นระดับปาน
กลางทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
ดานสีลภาวนา ดานปญญาภาวนา ดานกายภาวนา

กลุมงานบริหารการปกครอง อําเภอพังโคน, บรรยายสรุปอําเภอพังโคน, (๒๕๕๗), อัดสําเนา.
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และดานจิตภาวนา ( =๓.๔๕, ๓.๔๔, ๓.๔๑,
๓.๔๑) ตามลําดับ
๒. ผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผูนํา
ตามหลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบ
วา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของผูนํา
ชุมชน ในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว
๓. แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า ตาม
หลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชนในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร สรุปไดดังนี้ ๑) ผูนําควรเปนแบบ
อยางที่ดีในการดํารงชีวิตดวยความพอเพียง พอ
ประมาณ ลดเลิกอบายมุขทุกชนิด ๒) ผูนําควร
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบานเมืองอยางเครงครัด
เขาใจในกฎหมายซึง่ จะสามารถอธิบายใหประชาชน
เขาใจ มีความเสียสละ รูจ กั ใหอภัย ๓) ผูน าํ ควรรูจ กั
การปล อ ยวาง ให ม องเป น กลาง เข า ใจวิ ธี ก าร
ปรับปรุง แกไข ดวยความชาญฉลาด ๔) ผูนําจะ
ตองมีสติ ตั้งมั่นอยูในความไมประมาท พิจารณา
ไตรตรองดวยความละเอียดรอบคอบ เปนคนมีเหตุ
มีผล ใหรูจักทักษะการใชชีวิตในทางสายกลาง
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๕. อภิปรายผล

ประชาชนมีความคิดเห็นตอภาวะผูน าํ ตาม
หลักภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชนในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
แสดงใหเห็นวา ผูนําชุมชนที่อยูอาศัยดวยกันใน
ชุ ม ชนยั ง ต อ งมี ก ารเสริ ม สร า งความพร อ มของ
รางกายในการปฏิบัติงานและดํารงชีพของตนเอง
และลูกบาน การนําพาลูกบานในการอยูกับสังคม
และชุมชนการพัฒนาการเสริมสรางฝกอบรมจิตใจ
ใหเขมแข็งมั่นคง และการพัฒนาเสริมสรางในการ
รูจักคิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา
และรูจ กั ดําเนินการตางๆ ซึง่ สอดคลองกับความคิด
เห็นของ นายณรงค วิมลโสภณกิตติ๒ กลาววา
“ผูน าํ จะตองมีรา งกายทีส่ มบูรณ แข็งแรง หมัน่ ออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ไมดื่มสุรา และจะตอง
เป น ผู ที่ มี นํ้ า ใจช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ช ว ยเหลื อ ผู ด อ ย
โอกาส เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
ประพฤติปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ี ใหผอู นื่ ยึดถือ
และปฏิ บั ติ ต ามให ไ ด จ ะต อ งมี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบ ตองเปนคนมีเหตุมผี ล”และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดาบตํารวจ อํานาจ เจริญสุข๓ ได
ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการตํารวจศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๖

สัมภาษณ นายณรงค วิมลโสภณกิตติ, นายอําเภอพังโคน, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘.
ดาบตํารวจ อํานาจ เจริญสุข, “การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของขาราชการตํารวจศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค
๖ จังหวัดนครสวรรค”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๕๗.
๒
๓
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จังหวัดนครสวรรค”ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็น
ของขาราชการตํารวจศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค
๖ จังหวัดนครสวรรค ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการตํารวจศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค
๖ จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูใ นระดับปาน
กลาง ( = ๒.๕๔)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ จั ย เป น รายด า น
สามารถนํามาอภิปรายผลวิจัยได ดังนี้
๑. ดานกายภาวนา พบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมอยูในระดับปานกลางอภิปรายไดวาการ
พัฒนาการทํางานเพือ่ ความผาสุกของลูกบานความ
พรอมของรางกายในการปฏิบัติงานและดํารงชีพ
ของตนเองและลูกบาน ยังมีนอย ควรที่จะมีการ
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาที่
สามารถนํามาปรับใชกับการพัฒนาในดานนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของนายอดิศร วิทูร
ศิลป๔ กลาววา “ผูนําจะตองมีภาวะของรางกายที่
แข็งแรง ซึ่งจะตองหมั่นออกกําลังกายเปนประจํา
ใหเกิดความเคยชิน การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ต อ ร า งกายและครบทั้ ง ห า หมู เมื่ อ มี
สุขภาพรางกายแข็งแรงแลว ภาวะจิตใจก็จะเขม
แข็งตามมา และผูน าํ จะตองเปนแบบอยางทีด่ ี รวม

ถึงการดํารงชีวิตดวยความพอเพียง พอประมาณ
ลดเลิกอบายมุขทุกชนิด” และสอดคลองกับงาน
วิจยั ของ พลอาสาสมัครอนุกลู บุญรักษา๕ ไดทาํ การ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่
๓๑” ผลการวิจยั พบวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามหลักภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหาร
บกที่ ๓๑ ดานกายภาวนา อยูในระดับปานกลาง
๒. ดานสีลภาวนา พบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา ผูนํา
ยังมีสวนในการนําพาลูกบานในการอยูกับสังคม
และชุมชน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการมีสวน
ร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ ของประชาชนในชุ ม ชน
การสามารถรวมปฏิบัติงานกับทุกคน เหลานี้เปน
สิง่ เบือ้ งตนทีผ่ นู าํ ตองคํานึงและตระหนักใหมากจึง
จําเปนที่ผูนําจะตองขวานขวย เพิ่มเติมใหเปนที่
ยอมรับ ซึง่ สอดคลองกับความคิดเห็นของนายทอง
อินทร นิติธนทรัพย๖ กลาววา “ทุกชุมชนจะมี
กฎหมายบานเมืองเปนตัวหลักในการอยูรวมกัน
และยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละชุมชน
อี ก ด ว ย ผู นํ า จึ ง จะเพิ ก เฉยไม ไ ด ใ นเรื่ อ งของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะเปนสิง่ ทีจ่ ะจรรโลง

สัมภาษณ นายอดิศร วิทรู ศิลป, ปลัดอําเภอเจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุม งานบริหาร
การปกครอง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘.
๕
พลอาสาสมัคร อนุกลู บุญรักษา, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๓๑”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ,
๒๕๕๔.
๖
สัมภาษณ นายทองอินทร นิติธนทรัพย, กํานันตําบลพังโคน อําเภอพังโคน, ๓ มกราคม ๒๕๕๙.
๔
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ชุ ม ชนนั้ น ๆ ให เ กิ ด ความสมั ค รสมานสามั ค คี
ประเพณีแตละอันจะแฝงการดํารงชีพในสังคมเปน
อยางดี ไมวา จะเรือ่ งความสามัคคี การมีนาํ้ ใจทีด่ ตี อ กัน
การชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผ” และสอดคลองกับ
งานวิจัยของพระพุทธินันท บุญเรือง๗ ไดทําการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบ
ยัง่ ยืนตามหลักพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบ
วา มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่
สามารถนํ า มาปรั บ ใช กั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุ ษ ย ใ นป จ จุ บั น ได เช น หลั ก ทิ ฎ ฐธั ม มิ กั ต ถ
ประโยชน สังวัตตนิกธรรม สัมปรายิกตั ถ สังวัตตนิก
ธรรม อิทธิบาท มรรค สังโยชน หรือรวมเรียกวา
ไตรสิกขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นเปนการ
พัฒนาตน หลักธรรมเหลานีส้ ามารถนําไปใชในการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ไ ด เ หมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิผลซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาหลักๆ อยู
เพียง ๔ อยางคือ การพัฒนากาย การพัฒนาศีล
การพัฒนาจิต การพัฒนาปญญา
๓. ดานจิตภาวนา พบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา การ
พัฒนาการเสริมสรางฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็ง
มั่ น คง การปลู ก สร า งความไว ว างใจและความ
สามัคคีในการทํางานเปนหมูคณะในชุมชนการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานใหกบั ผูป ฏิบตั งิ านของ
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ผูน าํ ยังทีจ่ ะตองหมัน่ ฝกฝนเสริมสราง ผูน าํ ตองปรับ
กระบวนทัศนการพัฒนาโดยใชรูปแบบการสราง
เครือขายระหวางชุมชน เพื่อเปนกระบวนการขั้น
ตอนการทํางานกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพ ผูนํามี
การพั ฒ นาระบบข อ มู ล และองค ค วามรู เ พื่ อ
สนับสนุนดานขอมูล และองคความรูที่จําเปนตอ
การพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยผูนํา
จัดทําฐานขอมูลวิเคราะหและประเมินสภาพชุมชน
ผูน าํ เรียนรูก ารบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึง่ สอดคลองกับความคิดเห็นของนาง
คําพูล เหลาแตว๘ กลาววา “การพัฒนาจิตใจของ
ผูน าํ ชุมชน ทีถ่ อื ไดวา จะประสบความสําเร็จได ผูน าํ
จะตองมีการฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง ประกอบ
ดวย การรูจักตนเอง การทําใหเขาใจตนเองและ
เขาใจผูอื่นใหมาก,การควบคุมอารมณ ใหรูจักการ
เผชิญและทําความเขาใจกับภาวะในสภาพการณ
ตางๆ, การรูจักฝกสมาธิขั้นพื้นฐานเพื่อทําจิตใจให
สงบ มีสติระลึกไดเสมอวา กําลังคิด พูด หรือทํา
อะไรอยู ใหอยูกับความพอดี ไมลุมหลง และควร
ฝกสมาธิหรือเจริญสติอยางตอเนื่องยาวนาน แลว
จะเกิดการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาจิตใจ ทําให
เกิดผลดีตอสุขภาพจิต ผอนคลายทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ” และสอดคลองกับงานวิจยั ของ พล
อาสาสมัครอนุกูล บุญรักษา๙ ทําการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔
ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑” ผลการ

พระพุทธินันทบุูเรือง, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบบยั่งยืนตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) , ๒๕๕๑.
๘ สัมภาษณ นางคําพูล เหลาแตว, ปลัดอําเภอพังโคน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘.
๙ อางแลว.
๗
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วิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
ดานจิตภาวนา อยูในระดับปานกลาง
๔. ดานปญญาภาวนาพบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา ผูนํา
ตองตระหนักใหมากในการพัฒนาเสริมสรางการ
รูจักคิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา
และรูจักดําเนินการตางๆ ดวยเหตุผลและปญญา
ซึง่ สอดคลองกับความคิดเห็นของนายสุรนิ ทร พรม
บุตร๑๐ กลาววา “การพัฒนาปญญาเปนสิ่งที่จะ
ทําใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่โดยตรง
และเมื่ อ เกิ ด ป ญ หาหรื อ ถึ ง คราวที่ จ ะต อ งใช ส ติ
ปญญาในการแกปญหาใหกับสังคมและชุมชนจะ
ทําใหเกิดความคิดและแนวคิดทีร่ วดเร็ว ตองฝกหัด
พั ฒ นาในการใช วิ จ ารณญาณในการคิ ด แบบมี
เหตุผล คิดวิเคราะหใหรอบคอบในทุกดาน ทัง้ ผลดี
และผลกระทบที่จะเกิดตามมาในภายหลัง ผูนําจะ
ตองศึกษาเรียนรูใหมาก ทั้งการอบรมโดยตรงหรือ
หาโอกาสในการรับฟงศึกษาจากสื่อตางๆ เพื่อนํา
มาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
ชุมชน” และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระปลัด
นพดลห ฐ มโน (พลายแก ว ) ๑๑ ได ทํ า การวิ จั ย
เรื่อง“การพัฒนาเด็กตามหลักภาวนา ๔ : กรณี

ศึกษา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดทุงครุ เขตทุง
ครุ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ความคิด
เห็นของผูปกครองที่มีตอการพัฒนาเด็กตามหลัก
ภาวนา ๔ : กรณีศึกษา ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วั ด ทุ ง ครุ เขตทุ ง ครุ กรุ ง เทพมหานคร พบว า
ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาเด็กตาม
หลักภาวนา ๔ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานปญญาภาวนา
อยูในระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบภาวะผูนําตามหลัก
ภาวนา ๔ ของผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน พบวา
๑. ประชาชนที่มี เพศ ตางกัน มี
ความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๕
อภิปรายไดวา ประชาชนเพศชายกับเพศหญิงมอง
ภาวะผูนําของผูนําชุมชน ที่แตกตางกัน เนื่องจาก
มีการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน และมุมมองของเพศที่
ตางกันซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ พระมหามานะ
พุทฺธวิริโย (นามนนท)๑๒ ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง
“ภาวะผูน าํ ของนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
อําเภอหนองกีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย” ผลการเปรียบเทียบ

สัมภาษณ นายสุรินทร พรมบุตร, กํานันตําบลไฮหยอง อําเภอพังโคน, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘.
พระปลัดนพดลหฐมโน (พลายแกว), “การพัฒนาเด็กตามหลักภาวนา ๔ : กรณีศึกษา ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวดั ทุง ครุ เขตทุง ครุ กรุงเทพมหานคร, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) , ๒๕๕๗.
๑๒
เรื่องเดียวกัน.
๑๐
๑๑
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พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ภาวะผูนําของภาวะผูนําของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย แตก
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ
พรพรหม อกิจฺ โน (กุลทอง)๑๓ ไดวจิ ยั เรือ่ ง “ภาวะ
ผูน าํ ในการพัฒนาชุมชนของพระครูพศิ าลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)”ผลการเปรียบเทียบ พบวาประชาชน
ที่มีเพศ ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําในการ
พัฒนาชุมชนแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ง
๒. ประชาชนที่ มี อายุ ต า งกั น
มีความคิดเห็นตอภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔ ของ
ผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ อภิปราย
ไดวาเนื่องจากประสบการชีวิตของแตละคนแตก
ตางกันไป มีการเลี้ยงดูที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจยั ของ พระปลัดนพดลหฐมโน (พลาย
แกว)๑๔ ไดทําการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาเด็กตาม
หลักภาวนา ๔ : กรณีศึกษา ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร” ผล
การวิจัยพบวา ประชาชนที่มี อายุ แตกตางกัน มี
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ความคิดเห็นตอการพัฒนาพุทธศาสนิกชนตามหลัก
ภาวนา ๔ โดยภาพรวมแตกต า งกั น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๑
๓. ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําตามหลักภาวนา ๔ ของผูนํา
ชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย
รวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ อภิปราย
ไดวา จากทีป่ ระชาชนผูต อบแบบสอบถามทีม่ รี ะดับ
การศึกษากระจายกันไป กลาวคือ ระดับประถม
ศึกษา รอยละ ๓๓.๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอยละ ๒๙.๐ และระดับปริญญาตรี รอยละ ๒๐.๑
จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ ห ลากหลายและแตกต า งกั น ไป
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระธีรวัฒนธีรวํโส (พิศ
จาร)๑๕ ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง “ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหาร
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในอํ า เภอบ อ เกลื อ
จังหวัดนาน ตามหลักพรหมวิหาร ๔” ผลการวิจัย
พบวา บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษา ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลตามหลักพรหมวิหาร ๔ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๔. ประชาชนทีม่ รี ายไดเฉลีย่ ตอเดือนตาง
กัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูน าํ ตามหลักภาวนา ๔

พระครูสงั ฆรักษพรพรหม อกิจฺ โน (กุลทอง), “ภาวะผูน าํ ในการพัฒนาชุมชนของพระครูพศิ าลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ,
๒๕๕๔.
๑๔
อางแลว.
๑๕
พระธีรวัฒนธรี วํโส (พิศจาร), “ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
ตามหลักพรหมวิหาร ๔”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๕๗.
๑๓
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ของผูนําชุมชนในเขตอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ อภิปราย
ไดวารายไดของประชาชนแตละคน มีผลตอความ
คิดเห็นตอภาวะผูนําของผูนําชุมชน จากการวิจัย
ผูท มี่ รี ายไดทมี่ ากกวาจะมีความคิดเห็นทีม่ คี า เฉลีย่
สูงกวาผูท มี่ รี ายไดตาํ่ กวา ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั
ของพระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท)๑๖ ได
ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย”
ผลการเปรียบเทียบพบวา ประชาชนทีม่ รี ายได ตาง
กัน ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของภาวะผูนําของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕

๖. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ผูน าํ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานใหเกิดความผาสุกตอลูกบานและชุมชน
๒. ผูนําควรจะหมั่นรวมกิจกรรมตางๆ
ของลูกบานและชุมชนใกลเคียง เพื่อสรางความ
สนิทสนมและคุน เคยใหสามารถทีจ่ ะรวมงานไดกบั
ทุกวัย ทุกระดับ
๓. ผูน าํ ควรปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความจริงใจ
อดทน อดกลั้น และเปนธรรม เพื่อสรางความ
สามัคคีและไววางใจของหมูคณะและชุมชน

๔. ผูน าํ ควรมีการอบรมพัฒนาการปฏิบตั ิ
งานของตนใหเกิดความละเอียดรอบคอบ เมื่อเกิด
ปญหาสามารถแกปญ
 หาโดยใชเหตุและผลได มีการ
ศึกษาดูงานทีผ่ นู าํ หรือผูบ ริหารประสบความสําเร็จ
เพือ่ นํามาประยุกตหรือปรับใชกบั ตนเองและชุมชน
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. ผูน าํ ควรทีจ่ ะศึกษาหลักธรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับผูนําและผูปกครอง แลวนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเหลานัน้ ไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการบริหารการทํางานของตนอยาง
จริงจัง ชัดเจน เปนรูปธรรม จนสามารถวัดผลและ
ประเมินผลได
๒. ผูน าํ ควรปฏิบตั ติ นใหเปนแบบอยางที่
ดี เปนทีย่ อมรับใหประชาชนและชุมชนสามารถยึด
เปนแบบอยาง
๓. ผูน าํ ตองปรับกระบวนทัศนการพัฒนา
โดยใชรูปแบบการสรางเครือขายระหวางชุมชน
เพื่อเปนกระบวนการขั้นตอนการทํางานกับชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพ
๔. ผู นํ า ควรเพิ่ ม พู น ความรู เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมของบุคคล รับความรูตางๆ จากผูที่มี
ความรูในเรื่องนั้นๆ และควรมีวิจารณญาณในการ
ใชสติปญญาอยางรอบคอบ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครัง้ ตอไป
๑. ควรมี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผู นํ า ที่ นํ า หลั ก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในหนวย
งานหรือองคกรแลว มีผลสัมฤทธิใ์ นการดําเนินงาน

พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท), “ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ,
๒๕๕๖.
๑๖

ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙

มากนอยเพียงใด
๒. ควรมีศึกษาวิจัยภาวะผูนําตามหลัก
ภาวนา ๔ ของผูน าํ ชุมชนทัง้ จังหวัดสกลนครซึง่ เปน
หนวยงานที่ใหญกวาของอําเภอพังโคนโดยจะได
กลุมประชากรที่หลากหลายกวา
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๓. ควรมีการศึกษา หลักภาวะผูนําใน
พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
ผูน าํ องคกรหรือหนวยงานในระดับตางๆ อยางไรบาง
๔. ควรมีการศึกษารูปแบบจริยธรรมใน
เชิงลึก ที่เหมาะสมกับผูนําในสังคมไทยยุคปจจุบัน
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