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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ๒) ศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ๓) น าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ เชี่ยวชาญจ านวน ๘ ท่าน และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๒๔ รูป เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ของพระ
สังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๖ , S.D. =  ๐.๗๔๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ๑. ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด (  =  ๔.๐๐, S.D. =  ๐.๘๐๖) 

๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  (  = ๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) ๓. ด้านการให้เช่า

ที่ดินหรืออาคาร (  = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) ๔. ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด (  = 

๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) และ ๕. ด้านการกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ (  = ๓.๙๐, S.D. 
=  ๐.๗๘๙) 

๒. กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้อง
มีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ  (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  ได้แก่  ๑) ควบคุมการท า
แผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัด
และพอเหมาะพอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้าง
ถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ ๔) ควบคุมการเงินและบัญชี
รับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส 
เช่นรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  ได้แก่  ๑) ออกตรวจตรา
เยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด  ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส ๓) แนะน าภารจัด
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งานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดี
แล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาส
และหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส ๖) แนะน าแจงการจัด
ประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

๓. พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร จัดการศา สนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 

ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ มีการวางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด มีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน จัดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร รวมถึง
การแต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ 
งานด้านศาสนสมบัติ  

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้
ทราบถึงแม่แบบที่ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาส  

ขั้นจิตตะ (ตร วจสอบ)  ไ ด้แก่ ตรวจสอบผลการด า เนินกา รตามแผนแม่บทฯ มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส
รายงานผลการด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจ
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ให้กลับไปด า เนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็ บเอกสารให้ทั นสมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส ให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง  
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ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study management level of 

religiousproperties in Buddhist monasteries of Sangha Administrators, 2. Study the 
religious properties management process of Buddist monasteries and 3. To propose 
the Buddhism integration for religious properties management of Buddhist 
monasteries Methodology was the mixed methods: the qualitative research collected 
data from 18 key informants by in-depth-interviewing and 8 participant in focus group 
discussion. The quantitative research collected data from 324 samples with 
questionnaires by the researcher and analyzed data with frequency, percentile, mean 
and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. The level of religious properties in monasteries management of 

Sangha administrators was at high level with mean score at 3.96, SD. at 0.740 and all 
aspects were at high levels: 1) monastery money keeping was at 4.00, SD. At 0.806, 2) 
making properties from other sources the monastery properties was at 3.99, SD.at 
0.793, 3) land or building rental was at 3.97, SD. 0.765, 4) Sangha, monastery land 
rental was at 3.92, SD.0.805 and 5) allocation of monastery land for specific benefits 
was at 3.90, SD. 0.789. 

2. Religious properties management was the sensitive process of Sangha 
principles. The abbots, who are the Sangha administrators at monastery levels, have 
direct responsibilities. Sangha administrators at all levels have to work relatedly at 2 
levels; 1) religious property control, (1) monastery lay-out plan control corresponding 
to development plan, (2) plan of each monastery control to be in line with economy 
and context of each communities and construction in line with plan, (3) controlling 
each monastery to build Thai style buildings or local cultural architect, (4) control of 
money book-keeping according to the rules, (5) abbots’ document control such as 
reports and document requesting for Royal grant land for the monastery church and 
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(6) control and keeping the religious properties according to the rules and regulations 
of the Ministry. 

3. Buddhism integration for religious properties management of Buddhist 
monasteries consisted of 4 steps:  

  Chanda, aspiration;(Plan) there are master plan for monastery 
development, opening to public hearing, abbots and monasteries lay managers 
meeting work on document. There should be appointment of a committee for 
religious properties to inform, operate, control and manage the religious properties in 
monasteries. 

 Viriya, effort; (Do) operation according to the master plan, abbots 
meeting to inform the set rules, accounts, book-keeping and plan to follow, visiting 
abbots regularly. 

 Chitta, attention;(Check) checking and evaluating the operation 
according to the master plan by checking committee, opening opportunities for 
public to co-check the operation, abbots submitted annual reports on religious 
properties management if abided by the rules and laws of the ministries, preparing 
plan for religious properties allocation and abbots’ satisfaction survey. 

 Vimamsa, examination; (Act) improve the master plan, correct the 
mistakes during the past operation by peoples’ participation, developing book -
keeping and document and keeping them up-to-date at all times, helping solve the 
abbots’ problems and obstacle in line with the rules and regulations of the 
ministries. 
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อนุเคราะห์และช่วยเหลือผู้วิจัยมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทาน
งานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและวงการศึกษา  
บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากรายงานการวิจัยครั้งนี้ อุทิศให้บิดา มารดา พระอุปัชฌาย์ และครูบาอาจารย์ 
ทุกท่าน 
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ    

การพัฒนาการสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าตามสภาพ
ความเจริญทางวัตถุนิยม เช่น ข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่ เน้นคุณภาพชีวิตทาง
วัตถุนิยมมากเกินควร การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาชีวิตขึ้นตามมา เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาความเครียด ปัญหาการตกงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหา
เสื่อมทางศีลธรรมวัฒนธรรมเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาด้าน
จิตใจ และส่งผลกระทบให้เกิดเป็นปัญหาด้านอ่ืนๆ  เม่ือประชาชน ไร้ศีลธรรม คือ การเสื่อมศีลธรรม
จากจิตใจชาวพุทธ ความเจริญทางด้านวัตถุนิยมได้เข้ามาสู่สังคมอย่างมีระบบตามหลักการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม แต่ความเจริญทางศีลธรรมกลับไม่ได้รับการตอบรับจากสังคม อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาศีลธรรมปรากฎมีในวัดวาอารามเท่านั้น จากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมนี้  จึงน าไปสู่ปัญหา
สังคมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตอย่าง   รีบร้อน และรุนแรงยิ่งขึ้น ปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด 
คือปัญหาด้านจิตใจเป็นปัญหาพ้ืนฐานของปัญหาอ่ืนๆ เพราะจิตใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ที่ท า
ให้คนเราคิดกระท ากรรมต่างๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว พระพุทธเจ้า ได้ตรัสยืนยันไว้ในจูฬกัมมวิภังค
สูตรว่า๑ “กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้” 

การกระท าของตนไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาและใจ ก็ล้วนมีอิทธิพล ที่ท าให้ชีวิตมีปัญหา
ทั้งสิ้น เม่ือแต่ละคนประสบปัญหาจะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของตน หรือความ
ต้องการที่เกิดจากตัณหาเป็นตัวกระตุ้นท าให้คนที่มีความต้องการมากก็มีปัญหามาก คนที่มีความ
ต้องการน้อยก็มีปัญหาชีวิตน้อยลงไปตามส่วน แต่ถ้าบุคคลที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีที่ถูกต้อง
นั้นจะทนทุกข์ทรมานตลอดไป จนเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายก็มี เพ่ือจะหลีกหนีปัญหา เพราะคิดว่า
ไม่มีใครที่จะช่วยปลดเปลื้องให้พ้นจากความทุกข์ทรมานได้ แต่หลักพุทธธรรมที่เป็นหลักค าสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนาได้ชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิตที่ เด่นชัดได้ผลจริง เช่น หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชน์๒ หมายถึงหลักธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอ านวยประโยชน์
สุขขั้นต้น ประกอบด้วย ๑) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน  ๒) อารักขสัมปทา คือถึง
พร้อมด้วยการรักษา ๓) กัลยาณมิตตา คือคบคนดีเป็น มิตรรู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือก
เสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ๔) สมชีวิตา คือมีความเป็นอยู่ เหมาะสม 

                                                                 
๑อง.ฺอฎฺฐก (ไทย) ๒๓/๕๘๑/๒๕๑. 
๒อง.ฺอฎฺฐก (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 



๒ 
 

หลักธรรมหมวดนี้เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์๓ 

ผู้บริหารไร้สัจจะ ประชาชนขาดศีลธรรม โลกนี้จะเป็นอะไร บุคคลในโลกนี้ไร้ความปราณี
ต่อกันและกัน ติดอยู่ในความโลภจนเกิดการลักขโมยสิ่งของเพ่ือนบ้าน หลงตัวอยู่ในแสงสีเสียง
ประพฤติผิดในกามจนกลายเป็นคนเจ้าชู้มากคู่หลายเมีย เพ่ือผลประโยชน์ของตนสามารถพูดมุสาได้
ทุกเรื่องเพ่ือต้องการให้คนหลงเชื่อว่าค าพูดของตนนั้นดี และน่าเชื่อถือ โดยปกติคนทุกชาติชอบด่ืมน้ า
โดยเฉพาะสุรา เป็นน้ าด่ืมที่มีรสน่าด่ืมอย่างมากส ารับผู้คนที่มีปัจจัยซ้ือหาได้ตามร้านสะดวกซ้ือ และ
สุรามาคู่กับนารี ด่ืมสุราเป็นระยะขาดสติเป็นระยะ ในที่สุดก็ท าความผิดได้เป็นระยะเหมือนกัน สังคม
จะเป็ นอะไร สังคมปัจ จุบันนี้ตกอยู่ใ นภา วะเสี่ยงอันตร ายสู งเพราะผู้คนขาดหลักธรรมทา ง
พระพุทธศาสนา คือ (๑) การขาดความพากเพียรในการท าการงานหรือการศึกษา (๒) การไม่รู้จัก
ประหยัดทรัพย์ มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น  (๓) มีการคบคนพาลเป็นเพ่ือน ชอบ
แนะน าไปในทางที่ผิด หรือที่ไม่ควรอาทิเช่น แนะน าให้ไปเล่นการพนัน ให้ไปลักขโมย ให้กินยาบ้า ให้
เสพยา ชวนไปฉุดคร่าอนาจารเป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต และ  (๔) มีการใช้
จ่ายทรัพย์เกินฐานะ ใช้ชีวิตให้ไปตามกระแสนิยมของความต้องการ (ตัณหา ) และไม่รู้จักเพียงพอ ไม่
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็น (โลภ) เกินฐานะของตนจึงท าให้เกิดปัญหาใน
การด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย๔ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล หลักการบริหารคือพระธรรมวินัย 
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่ ประเทศต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหาษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศไทยเรานั้นได้นับถือ
พระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานจนมาถึงสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (ร.๙) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๕ และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับเพ่ือใช้
บริหารกิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

การบริหารธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จะด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่
มีประสบการณ์ร่วมกลุ่มกันเพ่ือท างานเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือเป้าหมาย จะต้องใช้
ทรัพยากรจากสิ่งสภาพแวดล้อม การบริหารธุรกิจประกอบด้วย๖ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ 

                                                                 
๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓๘. 
๔นงลักษณ์ เทพสวัสด์ิ, วิเครำะห์ปัญหำส ำคัญในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 
๕ส านักเลขาธิการมหาเถรสมามคม, คู่มือพระสังฆำธิกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖. 
๖วิเชียร วิทยอุดม, องค์กำรและกำรจัดกำร, (กรุง เทพมหานคร : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 



๓ 
 

(Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการจัดการ (Management) หรือที่นิยม
เรียกกันว่า 6M’s การบริหารจัดการนั้น สามารถจ ากัดความตามความเข้าใจได้โดยค าว่าการบริหาร 
(Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนด
แผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ใน
หน่วยงานราชการและค าว่าผู้บริหาร (Administrator) จะหมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของ
รัฐ หรื ออง ค์กรที่ ไม่มุ่ งหวังก าไ ร ส า หรับกา รจั ดกา ร (Management)  หมายถึงการ จัดกา ร
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือการท าธุรกิจทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
หมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของเอกชนที่ มุ่งหวังแสวงหาผลก าไรเพ่ือกลุ่มธุรกิจของตน
เท่านั้น (Business management) 

การบริหารหมายถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ส า คัญประกอบด้วย ๗ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอ านวย 
และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพ่ือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
ส่วนค าว่าการจัดการ (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซ่ึง
นิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนค าว่าผู้จัดการ (Manager) จะหมายถึง
บุคคลในองค์กรซ่ึงท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่
ต่างๆ (A set of functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึงการใช้
ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) หมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
(Right decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  

การสาธารณูปการ หมายถึงการก าหนดภาระกิจบริหารของสังฆาธิการถือว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดีศาสนาก็มีความเจริญม่ันคงดีขึ้น การบริหารที่ ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการที่เหมาะสม มีการแบ่งงาน กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบ
ตามความรู้ความสามารถของตน การบริหารภาระกิจของสงฆ์ ก็มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามา
เก่ียวข้อง เม่ือมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ การบริหารภาระกิจของสงฆ์๘ ประกอบด้วย การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 

วัดเป็นหน่วยงานพ้ืนฐานส าหรับรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ เก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ เก่ียวกับวัดนั้น ทรงตราเป็น
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหา เถรสมาคม ซ่ึงเป็นสถาบันหรือ
องค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์สูงสุด อนึ่ง วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา 
๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ วัดจึงได้รับ

                                                                 
๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๘. 
๘กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆำธิกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 
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ความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ดังนั้น วัด
ทั้งหลายมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท า
เอง มิไ ด้ จ าเป็น ต้องมีผู้แทน เพ่ือใช้สิทธิและหน้ าที่ห รือแสดง เจตนา  ดั งเช่นบทบัญญั ติใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๙  

การสาธารณูปการ หมายถึงผู้บริหารคือพระสังฆาธิการได้ปฏิบัติงานก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ การซ่อมแซมของเก่า และการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่ เดิม
หรือที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๑๐ การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นภาะกิจ
ของพระสังฆาธิ การระดับเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติงา นโดยตรง  เจ้ าอาวาส เจ้าคณะทุกชั้น ต้อง มี
ความสัมพันธ์กับภาระกิจ ๒ ประการคือ ควบคุมและส่งเสริม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้๑๑ หมวด ๖ ศาสนสมบัติ มาตรา 
๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท๑๒ 

๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซ่ึงมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง  แต่เป็นของ
สงฆ์ส่วนกลางเช่น ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง 
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้ การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด  จะต้องยึด
หลักให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนโดยทั่วไปหากไม่จ าเป็น 

๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซ่ึงมี
เจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา
เพ่ือการนี้ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย 

การดูแลรักษาและจัดกา รศาสนสมบัติของวัด ให้ เป็นไปตามวิธี การที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลาง
ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณ
นั้นได้ การบริหารสาธารณูปการ เป็นงานส าคัญละเอียดอ่อน เป็นงานประดับบารมีของพระสังฆาธิ
การ ผลงานจากการจัดการสาธารณูปการได้ชัดเจนถูกต้องตามรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งท าให้พระสังฆาธิ
การได้รับการยอมรับและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษต่อหน้าที่การงาน แต่บางครั้งก็เป็นเหตุ
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  เพราะการ
สาธารณูปการเป็นต้นเหตุ ถ้าหากเจ้าคณะผู้ใหญ่ได้เห็นความส าคัญตราจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
อาวาสได้ดี การขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ  และความสมัครสมานสามัคคี

                                                                 
๙พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), กำรคณะสงฆ์และกำรศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
๑๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
๑๑กฎมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆำธิกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๑๕๕๓), หน้า ๒๓. 
๑๒กองพุทธศาสนสถาน, กำรพัฒนำวัดสู่ควำมเป็นมำตรฐำน , (กรุง เทพมหานคร : ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๗. 
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ระหว่างวัดกับชาวบ้านจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด าเนินไปด้ วยความ
เรียบร้อยดีงาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติขอวัด แ ละเพ่ือ
น าเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑  เ พ่ือศึกษาร ะดับปฏิบัติการในกา รบริห ารจั ดการศาสนสมบั ติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
๑.๒.๓  เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา 
 

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
๑.๓.๑  พระสังฆาธิการมีระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนาอยู่ในระดับใด 
๑.๓.๒  กระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัดมีอะไรบ้าง 
๑.๓.๓  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ควร

เป็นอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัยและกรอบแนวคิด 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา”  ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วย  
๑) หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการ  
๒) แนวคิดที่เก่ียวข้องกับศาสนสมบัติของวัด  
๓) วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

อ่างทอง และจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๑,๗๐๙ รูป 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๖๔๘ คน โดยค านวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 



๖ 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป/คน   

ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้คัดเลือก
จากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  เพ่ือยืนยันพุทธบูรณาการ
เพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา จ านวน ๘ รูป/คน   

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
ในกา ร วิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ก า หนดขอบ เขตกา ร ศึกษา ด้า น พ้ืนที่ ไว้  คือ  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยต้ังแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๒๐ เดือน 
 
๑.๔.๕  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง  “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี ๑  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 
 
 
 

หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎี
ที่เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการ 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับศาสนสมบัติ
ของวัด 

 
พุทธบูรณาการเพ่ือการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในพระพุทธศาสนา 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับวัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

อ่างทอง และจังหวัดสระบุรี 



๗ 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
พุทธบูรณำกำร หมายถึง การน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการ ได้แก่ หลักอิทธิบาทธรรม 
กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ การ

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลงาน 

ศำสนสมบัติ หมายถึง บรรดาทรัพย์สินของวัดทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้  ได้แก่ 
ศาสนสถานและศาสนาวัตถุ ประกอบด้วย การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด การกันที่ ดินซ่ึง
เป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่ กัลปนาหรือที่วัด 
การเก็บรักษาเงินวัด 

วัด หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัดที่ได้รับพระราชทานวิ สุงคามสีมา 
และส านักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดสระบุรี 
 
๑.๖ ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบข้อก ากัดในเรื่องของการให้ข้อมูลส าคัญของพระเถระผู้ใหญ่ 
เนื่องจากท่านมีภารกิจมาก จึงเลือกใช้วิธีการให้เลขานุการส่วนตัวของท่านแสดดงความคิดเห็นเอง 
หรือสัมภาษณ์แทนซ่ึงอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ซ่ึงหากแก้ไขไม่ได้ท าให้ส่งผลกระทบต่อการสรุป
โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑  ท าให้ทราบระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติข องวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

๑.๗.๒  ท าให้ทราบกระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
๑.๗.๓  ได้น าเสนอพุทธบู รณาการ เพ่ือการบริหารจั ดการศา สนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา 
 
 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

๒.๑  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับการจัดการศาสนสมบัติวัด 
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับศาสนสมบัติของวัด 
๒.๔  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดการศาสนสมบัติวัด 
 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมท าให้เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่ เป็นไปในลักษณะของ

ประโยชน์สุขในปัจจุบัน ที่มีแง่มุมทางลึกซ้ึงทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทั้งการ
อยู่ การกิน รวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุก ๆ เรื่องเลยทีเดียว น าพามาซ่ึงความ
ม่ันคงและสมบูรณ์ ซ่ึงหลักธรรมที่น าพาสู่ความส าเร็จนั้น ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักธรรมในหัวข้อ “อิทธิ
บาท ๔” ซ่ึงจะน าเสนอได้ ดังนี้ 

 ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซ่ึงมีคุณธรรมเครื่องให้ลุ
ถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่ งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ เรียกว่า 
อิทธิบาท ซ่ึงจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ๑ 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
๔. วิมังสา ความหม่ันสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

 ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 
ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้  เป็น

ก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
วิริยะคือความพากเพียร หมายถึง การการะท าที่ ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาวจน

ประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 
จิตตะหมายถึงความไ ม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น  ไปจา กความรู้สึ ก ของ ตัว  ท าสิ่ง ซ่ึง เป็ น

วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

                                                                 
 

๑พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, “ อิทธิบาท ๔”, ไม่ระบุวันเดือนปี(เทปตลับ), ๒ ตลับ. 



   ๙ 
 

วิมังสาหมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เก่ียวกับเรื่องนั้นๆให้
ลึกซ้ึงยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า๒ “พึงเข้าใจระลึกไว้เสมอว่าการที่เพียร
พยายามแสวงหารักษาและครอบครองโภคทรัพย์ไว้นั้นก็เพ่ือจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคน
อ่ืนถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วการหาและการมีทรัพย์สมบัติก็ปราศจากคุณค่าหา
ความหมายใดๆมิได้ดังนั้นเม่ือมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรู้จักสรรทรัพย์นั้นโดยถือหลักการ
แบ่งทรัพย์เป็น๔ส่วนที่เรียกว่าโภควิภาค” คือหนึ่งส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงคนที่ควรบ ารุงเลี้ยงได้แก่
บิดามารดาบุตรภรรยาและคนในปกครองมิตรสหายผู้ร่วมกิจการงานท าบุญตลอดจนบ ารุงราชการ
ด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสองส่วนใช้เป็นทุนประกอบการงานสามส่วนเก็บไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

 อิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการเรียน การท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้
ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซ่ึง
ใครๆก็ท่องได้ จ าได้ แต่จะมีสักก่ีคนที่ปฏิบั ติได้ครบกระบวนความทั้ง ๔ข้อ อันเป็น ๔ขั้นตอนที่
ต่อเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๔ข้อ 
จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง ขออธิบายดังต่อไปนี้ 

๑) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท าใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า 
จึงจะเกิดผลจริงตามควร เราคงเคยได้ยินค าว่า "ขอฉันทามติจากประชุม" บ่อยๆ หรือ "มีฉันทะ
ร่วมกัน" ก่อนเลิกการประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันหรือ
ละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซ่ึงความเข้าใจในข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" 
นั้น ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษากระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็น
สัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและเชื่อม่ันต่อสิ่งนั้นอยู่ เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพี ยร
ตามมา เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธาและเชื่อม่ันในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซ่ึงอาจ
มีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะชน 

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า   Where there is the will, there is the way.ที่ใด
มีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอ    ขอเพียงแต่ให้มีความต้ังใจแน่วแน่  ที่จะ
ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆให้ได้   ด้วยความมุ่งม่ัน ไม่ท้อถอย  ย่อมมีหนทางน าเราไปสู่
ความส าเร็จได้เสมอ 

 การมีใจรัก ถือว่าส าคัญมากไม่ใช่ท าใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือ ห้ามใจไม่ให้รัก มัน
ก็ยากยิ่งพอๆกัน เพราะรักดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนท าไปก็มีแต่จะ
ทุกข์ทรมานแม้จะได้บางสิ่งที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการส าคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืน
ศรัทธาอ่ืนหรือความเป็นอ่ืนที่เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้

                                                                 
 

 ๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๙. 



   ๑๐ 
 

สามารถด าเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเองสบายใจที่สุด แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลัง
สร้างสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์ทีเดียว 

   ทีนี้มาพูดถึงว่า "เราจะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่างไร" พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า 
มนุษย์เราต้องเลือกที่จะศรัทธาบางอย่างและหม่ันตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อ
ผู้อ่ืนอันรวมถึงสังคมโดยรวมหรือไม่ เม่ือดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งม่ันที่จะท าด้วยความต้ังใจ และหากไม่ดี
ก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซ่ึงเราต้องเลือก ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสาร
และเป็นคนไร้รากในที่สุด เม่ือเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายนั่นเอง 

 หากจะฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการต้ังค าถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่  เพราะ
คนเราเม่ือศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี 
ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญ
ก็จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงต าแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะ
เข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซ่ึงมุ่งม่ัน
ทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่างให้ได้มาซ่ึงสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่
เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธานั้นตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตน
หรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ท่ีเหมาะสมกว่า๓ 

 ๒) วิริยะคือ ความมุ่งม่ันทุ่มเทเป็นความมุ่งม่ันทุ่มเทท้ังกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้
เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้  ถ้าหาก ศึกษาก็จะ
ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่าง
สูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะ
หลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้ อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น ผลงานที่เขาท าจะชี้ชัด
ออกมาเองว่าท าเพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการท างาน
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่
ไร้แม้เงาของความมุ่งม่ันและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอ่ืนให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่ 

 วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่
จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ ความอดทน
เป็นเครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะท าให้มี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆทั้งมวล 

 ถามว่า "ความวิริยะมันเกิดจากอะไร" ค าตอบก็คือ "เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง" 
และเป็นศรัทธาที่ม่ันคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรค์ใดๆมากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อย
วางหรือวางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความ

                                                                 
 

 ๓คณาจารย์โรงพิมพ์เล่ียงเชียง , แบบประกอบนักธรรมตรี อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๑ , 
(กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง, ๒๕๓๖), หน้า ๙๕-๙๖.. 



   ๑๑ 
 

ดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือความแยบยลและเลือกที่จะท าบางอย่างเพ่ือ
รักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระที่เหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา 

     ถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจากความคิดที่ว่า ต้องหม่ันฝึกฝนตนเอง
บ่อยๆ หม่ันท าหม่ันคิดหม่ันเขียนหม่ันน าเสนอและอย่าขี้เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้า
แสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อต่องานหนักและงานมากให้คิดว่า
ท ามากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่าเดิม ฯลฯ 

 ๓) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบเม่ือมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม 
ค านี้ยิ่งใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ ต้องท า
มากมาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านท างานก็คิดว่าต้อง
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ผลคือ ท าอะไรก็ไม่ดี
สักอย่างท าผิดๆถูกๆอยู่อย่างนั้น 

 แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ
การงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยใจที่จดจ่อต้ังม่ันและ
ใฝ่เรียนรู้ของเรา เม่ือมีความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เม่ือมีความรอบคอบแล้ว
การตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย 

 ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้น ต้องหม่ัน
ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและ
หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประการส าคัญต้องฝึกต้ังค าถามกับตัวเองกับเรื่องราว
ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหาค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซ่ึง
เม่ือเราท าได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยาย 

   เม่ือเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อแท้ของ
เรื่องราวนั้นๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเราเอง ดังนั้น ความ
รอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่นใหม่ต้องสร้างให้
เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง 

 ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็น
เครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆนั้น
ได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของ
สังคมนั้นเป็นสิ่งเดียวท่ีจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข 

 ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามาอันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้ว
ท าด้วยความมุ่งม่ัน (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้
และรอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่ง
ที่ได้คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วม
คิดร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

  การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่ม
สับสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระท าของเราว่าเราคิด
หรือท าจากความคิดอะไร? พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพ่ืออะไร ? เราท าสิ่งนี้ เพ่ืออะไร? 
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เพ่ือความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม? ฯลฯ ซ่ึงจะท าให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่  ณ จุด
ไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่งดงาม๔ 

 ผู้ปฏิ บัติง านหรือคนท างาน  คือ  ผู้ ที่ถูกมอบหมายให้ท างา นจ ากผู้ บริ หารหรื อ
ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานหรือ คนท างานทุกคนต่างก็ปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จในการ
ท างานด้วยกันทุกคน ดังนั้น ชุดธรรมะที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ อิทธิบาท ๔ ซ่ึงหมายถึง 
ธรรมแห่งความส าเร็จ โดยหลักธรรมในอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย 

 ๑. ฉันทะ: ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน- พอใจกับงานที่ท าอยู่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ชอบหรือ ศรัทธางานที่ท าอยู่ จะต้องพอใจที่จะท าและมีความสุขที่ได้ท างานที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒. วิริยะ: ความพากเพียร หมายถึง ขยันหม่ันเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีคว าม
ขยันหม่ันเพียร ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง หม่ันฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๓. จิตตะ: ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
จิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อกับงานที่ท า รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ท าอย่าง
เต็มสติก าลัง 

 ๔. วิมังสา: ความสอดส่องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญา
ตรวจสอบงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องท างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึง การมีความเข้าใจในงาน
อย่างลึกซ้ึงทั้งในแง่ขั้นตอนและผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของงาน๕ 

 ศูน ย์สารสนเทศส่ิง แวดล้อม  กรม ส่งเสริ ม คุณภาพ ส่ิง แวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้กล่าวว่า นอกจากเราจะใช้สติปัญญาในการท างาน เพ่ือ
แก้ปัญหาและหาหนทางเจริญก้าวหน้าอยู่นั้น มีทฤษฎีมากมายที่หวังให้เราปฏิบัติตาม ลองย้อนกลับ
มาใช้ธรรมะง่ายๆ ที่ให้คุณประสบความส าเร็จในการท างานสูงสุดธรรมะที่เราควรจะหยิบยกมาใช้ใน
การท างานทุกวันนี้  คงหนีไม่พ้นอิทธิบาท๔เพราะความหมายของอิทธิบาท ๔คือธรรมให้ถึ ง
ความส าเร็จ หรือหนทางแห่งความส าเร็จนั่นเอง โดยหลักอิทธิบาท ๔นั้นเป็นหลักธรรมส าคัญที่ท าให้
เกิดสมาธิในการท างาน ไม่ฟุ้งซ่านไปกับสังคมและกระแสต่างๆ พร้อมทั้งตีกรอบให้เราท างานอย่างคง
เส้นคงวาอีกด้วย 

 ฉันทะ = ฉันพอใจกับงานท่ีท าอยู่   มีใครบ้างไหมไม่ชอบงานที่ท าอยู่  ให้คุณลอง
ตรวจสอบตัวเองดูว่า คุณนั้นมีความชอบหรือศรัทธากับงานแบบใด หรือพอใจกับงานแบบใดอยู่ 
เหมือนกับคุณเป็นนักศึกษาที่เพ่ิงจบใหม่ก าลังใช้ความคิดไตร่ตรองว่าคุณต้อง การเดินไปเส้นทางใด 
เรื่องเหล่านี้ไม่มีใครให้ค าตอบคุณได้เพราะเป็นความชอบความศรัทธาที่ ก่อเกิด จากตัวของคุณเอง
จริงอยู่ที่งานแต่ละอย่างไม่มีทางที่คุณจะชื่นชอบไปทั้งหมดทุกกระบวนการ แต่ถ้าคุณพอใจที่จะท าให้
ดี สบายใจที่จะต้องเจอมันทุกวันเราเรียกว่าความศรัทธา เป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องการและเป็นพ้ืนฐาน

                                                                 
 

 ๔คณาจารย์โรงพิมพ์เล่ียงเชียง , แบบประกอบนักธรรมตรี อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๑ , 
(กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง, ๒๕๓๖), หน้า ๙๗-๙๙. 

 ๕เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๐๐-๑๐๒. 
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ของความส าเร็จ อย่างเช่น คุณมีความศรัทธาและใจรักที่จะเป็นพนักงานขายที่ดีและซ่ือสัตย์ สิ่งนี้จะ
เป็นพลังให้คุณเดินไปหาความส าเร็จได้แบบเป็นเส้นตรง และเข้ าถึงจิตใจเนื้อแท้ในการท างาน
มากกว่าคนที่ไม่ได้มีความศรัทธาใดๆ กับงานที่ท าคุณอาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการต้ังค าถามกับตัวเอง 
ฉันท างานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่ เพียงแค่นี้คุณก็จะทราบตัวเองว่ามีความลึกซ้ึงกับงานที่ท า
อยู่เพียงใด เผื่อเราจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงาน
ที่ท าอยู่ 

 วิริยะ = ฉันขยันหมั่นเพียรกับงานท่ีมีคงไม่มีคนไหนประสบความส าเร็จโดยปราศจาก
ความเพียร เป็นค าคมที่แปลง่ายแต่ความหมายเหน็ดเหนื่อยยิ่งนัก เพราะความวิริยะนั้นเป็นเครื่องมือ
อีกอย่างหนึ่งที่จะน าคุณไปสู่ความส าเร็จ ได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมาก
เท่านั้น ยกตัวอย่างต่อจากหัวข้อฉันทะ คุณเป็นพนักงานขายที่มีความศรัทธากับงานที่ท า มีความสุข
ในการท างานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ร่วมกับความขยันหม่ันเพียร ไม่เฉยชาที่จะต้อนรับลูกค้า 
กระตือรือร้นหาลูกค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ มีวินัยในการท างาน ไม่ท้อกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา มี
ความทุ่มเทอย่างนี้ ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมแน่นอน ที่ส า คัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็
ด้วยความศรัทธาของฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การท างานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นกา ร
หม่ันฝึกฝนตนเองต่างหาก 

 จิตตะ = ฉันเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานท่ีท าจิตใจที่จดจ่อกับงานไม่วอกแวกไปเที่ยว
เล่นล้วนเกิดผลดีต่องานที่ท า จิตตะเป็นธรรมแสดงถึงสติและจิตใจที่รอบคอบและความรับผิดชอบที่
จะตามมา ซ่ึงในสังคมการท างานปัจจุบันนี้มุ่งเน้นแย่งชิงต าแหน่งกัน และขัดขาจนลืมคิดไปว่า งานที่
ตนเองต้องรับผิดชอบนั้นคือสิ่งใดกันแน่ จิตตะจึงมีความส าคัญในการท างานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทางดังนั้น เม่ือคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ไม่ให้
ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความส าเร็จได้ รวมทั้งเป็นสติที่สื่อออกมาถึงความมุ่งม่ันที่สูงกว่าความพอใจ
และความขยัน หม่ันเพียร 

 วิมังสา = ฉันใคร่ครวญและใช้ปัญญาตรวจสอบงาน สิ่งสุดท้ายในการท างานคือการ
ใช้ปัญญา ที่เป็นกุญแจสูงสุดของอิทธิบาท๔เม่ือคุณมีความรักในงานที่ท า มีความขยันหม่ันเพียร มีสติ
รับผิดชอบ การมีปัญญาคือการทบทวนตนเองและปัญหา ว่าสิ่งที่เราได้ท ามานั้นมีผลดีผลเสียอย่างไร 
มีสิ่งใดที่เข้ามากระทบใจเราหรือคนอ่ืนหรือไม่ เราจะได้รู้จุดยืนของเราว่าท างานและอยู่ในด้านทุกข์
หรือสุข ล้มเหลวหรือประสบความส าเร็จ อย่างเช่น ทบทวนตัวเองนิ่งๆ ว่าวันนี้ทั้งวันเราท าอะไรบ้าง 
สรุปกับตัวเองว่าท าเพ่ืออะไร เราจะได้มีก าลังใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ท าผิดซ้ าซากอีกเช่นเดิม 
พร้อมกันนั้นเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะน าเราสู่ความส าเร็จได้จริงๆ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า “เม่ือได้ใช้โภคทรัพย์ท าประโยชน์อย่าง
นี้ แล้วถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจได้ว่าได้ใช้โภคะนั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้วถึง
โภคะเพ่ิมขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกันเป็นอันไม่ต้องเดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี” การท าประโยชน์
ปัจจุบันหรือการปฏิบัติตามหลักธรรม “อิทธิบาท ๔” เป็นเรื่องเก่ียวกับปากท้องการกินการอยู่ปัจจัย
การด ารงของคนถ้าบ้านเมืองมีเศรษฐกิจดีคนมีความอยู่ ดีกินดีต่างคนต่างประกอบอาชีพที่สุจริตไม่
เบียดเบียนกันรัฐบาลก็ไม่ต้องวุ้นวายอยู่กับการปราบปรามเรื่องทุจริตสามารถพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าไปและเศรษฐกิจของชาติจะดีขึ้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคือการด า เนินกิจการเพ่ือเพ่ิม
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รายได้ของคนให้สูงขึ้นต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวนานปัจจัยขั้นมูลฐานที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
คือประชากรซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยมูลฐานเป็นต้นทุนเบื้องต้นถ้าคน
ทุกคนที่เป็นประชากรของชาติมีหลักธรรมตามที่กล่าวมาก็ถือได้ ว่าประเทศชาติมีประชากรที่มี
คุณภาพมีความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่สุจริตรัฐบาลก็สามารถพัฒนาส่งเสริม
อาชีพทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพและปริมาณของผลผลิตมีการศึกษาวิจัยค้นคว้านวัตกรรมให้
ประชากรเกิดความช านาญในวิชาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ย่อมบรรลุตามเป้าหมาย 

 สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ ได้พูดถึงวิธีการต่างๆ มามาก ต่อแต่นี้ไปจะพูดถึงกฎ
บังคับตายตัวในพระพุทธศาสนา อีกอย่างหนึ่ง ที่นักปฏิบัติไม่ว่าระดับใดต้องยึดถือเป็นกฎบังคับ
ส าหรับการปฏิบัติ ถ้าทิ้งอิทธิบาท ๔ นี้  เสียแล้ว ไม่ว่าจะท าอะไรก็ไม่มีทางส าเ ร็จผลสมความ
ปรารถนา แต่ถ้าท่านผู้ใดทรงการปฏิบัติตาม ในอิทธิบาท ๔ นี้แล้ว สมเด็จพระผู้ มีพระภาคตรัส
รับรองผลว่า ต้องส าเร็จสมความมุ่งหมาย ทุกประการ แม้ท่านหวังพระนิพพานในชาตินี้  ก็หวังได้
แน่นอน ใจความในอิทธิบาท ๔ มีดังนี้ 

 ๑. ฉันทะ มีความพอใจในปฏิปทาที่ปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ 
 ๒. วิริยะ มีความพากเพียรพยายามไม่ท้อถอย 
 ๓. จิตตะ สนใจในข้อวัตรปฏิบัตินั้นเนืองนิตย์ 
 ๔. วิมังสา ใคร่ครวญพิจารณา ในข้อวัตรปฏิบัตินั้นโดยถูกต้อง๖ 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ๗ ได้ให้ความหมายของอิทธิบาทแปลว่าบาทฐานแห่งความส าเร็จ

หมายถึง สิ่งซ่ึงมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใดต้อง
ท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซ่ึงจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ 

 ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
 ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
 ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
 ๔. วิมังสา ความหม่ันสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
 ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆมีหน้าที่เฉพาะของตน  
 ฉันทะคือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้  เป็น

ก าลังใจอันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
 วิริยะคือความพากเพียร หมายถึงการการะท าที่ ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจน

ประสบความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 
 จิตตะหมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ 

นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

                                                                 
 

 ๖สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๔.  

 ๗พุทธทาสภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือ ธรรมวิภาค นวกภูมิ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๗๔.  



   ๑๕ 
 

 วิมังสาหมายถึงความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เก่ียวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซ้ึง
ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่บุคคลเม่ือประกอบด้วย 
คุณธรรม ๔ อย่างนี้แล้วย่อมประสบความส าเร็จ ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ ซ่ึงโดยตรงทาง
หมายถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่า นิพพาน ส่วนเรื่องอ่ืน นอกนั้นไป ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษ 
และ ไม่มีขอบขีดจ ากัดเพราะมีปัญหาเก่ียวกับ เรื่องนอกเหนือวิสัยธรรมดา อยู่มาก เช่นเรื่องที่ว่า 
คนเราอาจมีอายุยืน ถึงกัลป์ด้วยอ านาจแห่งอิทธิบาทท้ัง ๔ นี้ ซ่ึงข้อนี้มิได้มีความหมายขัดกัน ในข้อ
ที่ว่าอิทธิบาท ๔ นี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้อายุยืนถึงปานนั้นได้หรือไม่แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่า คนเราจะสามารถ 
เจริญอิทธิบาทให้มากถึงเท่านั้นได้หรือไม่ต่างหาก เพราะฉะนั้น ท่านจึงถือว่า หลักเก่ียวกับอิทธิบาท 
นี้ คงมีความหมายไปตามตัวหนังสือ โดยไม่ต้องมีขอบขีดจ ากัดว่าอะไรบ้าง สรุปความสั้นๆว่าวิสัยของ
ใครท าให้เขาเจริญอิทธิบาทได้มากเท่าใด เขาย่อมได้รับผลเต็มก าลังของอิทธิบาทนั้นแม้ในสิ่งที่บาง
คน ถือว่าเป็นของเหลือวิสัย โดยเฉพาะเช่นการบรรลุนิพพานในที่บางแห่ง ท่านเติมค าว่าอธิปเตยย
เข้าข้างท้ายค าเหล่านี้ เป็นฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย วิมังสาธิปไตย ไปดังนี้ก็มี แปลว่าความมีฉันทะ
เป็นใหญ่เป็นต้นซ่ึงที่แท้ ก็ได้แก่ อิทธิบาท อย่างเดียวกันนั่นเอง แต่ใช้ค าว่า ที่มีความหมาย ที่ เห็นได้
ชัด ยิ่งขึ้นว่า ในการท ากิจใดๆ ก็ดีย่อมมีฉันทะ เป็นต้น เหล่านี้ เป็นใหญ่หรือเป็นประธานใน
ความส าเร็จ เป็นการชวนให้สนใจในสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาทนี้ยิ่งขึ้น มีพระพุทธภาษิต ยืนยัน อยู่ในที่
หลายแห่ง ว่า การตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระองค์เอง ส าเร็จได้โดยมีอิทธิบาท๔ นี้  เป็น
ประธาน แห่งการกระท า ในล าดับนั้นๆ ฉะนั้น จึงถือว่าเป็น อุปกรณ์อันขาดเสียไม่ได้ในความส าเร็จ
ทุกชนิด ผู้ปฏิบัติ เพ่ือความ ความดับทุกข์จึงต้องสนใจเป็นพิเศษ แม้การประกอบ ประโยชน์ ในทาง
โลก ก็ใช้หลักเกณฑ์อันเดียวกันนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเท่าเทียมกัน แม้ที่สุด แต่ในกรณีที่เป็นการท าชั่ว 
ท าบาป ก็ยังอาจน าไปใช้ ให้บรรลุผลได้ตามที่ตนประสงค์ ฉะนั้นท่านจึงจัดเป็น หลักธรรม ที่ส า คัญ
หมวดหนึ่ง ในบรรดา โพธิปักขิยธรรม ทั้งหลายนี้นับว่า เป็นอุปกรณ์ในฐานะเป็นเครื่องช่วยให้เกิด
การปฏิบัติ ด าเนินไปได้ โดยปราศจากอุปสรรค ต้ังแต่ต้น จนถึงจุดหมายปลายทาง 

 
อิทธิบาท ๔๘ 
 ๑ ฉันทะ แปลว่า ความพอใจรักใคร่ หมายความว่า พอใจ รักใคร่ที่จะท าความดี ด้วย

ความ เต็มใจและต้ังใจอย่างแรงกล้า ซ่ึงความดีที่ควรท านั้นมีประการต่างๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษา
ศิลปวิทยา ทางโลกและทางธรรม การประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิต การปฏิบัติพระธรรมพระวินัย
คุ้มครองจิตใจให้สงบ แช่มชื่น จนกระทั่งการท าจิตให้หมดจดจากกิเลส  

 ๑.๑ ฉันทะในการท างาน ฉันทะ ความรักความพอใจ ที่จะท างาน คือ มีงานเม่ือไหร่ ก็
จะท าด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสุขใจ เต็มใจท า ฉันทะนี้ มีความส าคัญอย่างมากๆ ต่อการ
ท างานทุกๆ อย่าง ลองนึกถึงตัวเราเอง ถ้าเราท างานชิ้นไหนด้วยความรัก สนุกกับงาน งานนั้นย่อม
ประสบความส าเร็จได้ง่าย ในทางกลับกัน ถ้ามีงานชิ้นไหนท าด้วยความฝืนใจ ไม่อยากท าเลยจริงๆ 
ถูกบังคับให้ท า ถูกสั่งให้ท า ต้องจ าใจท า ผลท่ีได้จะไม่เท่ากัน ค่าที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากัน ความส าเร็จก็

                                                                 
 

 ๘วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๒๙๒. 



   ๑๖ 
 

ไม่เท่ากัน เหมือนพวกทหารอาสากับทหารเกณฑ์ไปสู้รบแล้ว ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน พวกทหารอาสา
จะท าด้วยใจ และท าได้ดีกว่า เป็นต้น  

 ๑.๒ ฉันทะในแนวทางการปฏิบัติสมาธิพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีได้ให้
ความหมายโดยสรุปไว้ คือ“ปักใจ” ท่านได้ขยายความว่า “ต้องปักใจรักการนี้จริงๆ ประหนึ่งชาย
หนุ่มรักหญิงสาว ใจจดจ่อ ต่อหญิงคู่รัก ฉะนั้น” การรักสมาธิต้องมีใจเฝ้าคะนึงถึงด้วยความรักอย่าง
จริงๆ  

 แนวทางการวัดฉันทะในใจเราว่า มีมาก แค่ไหนด้วยการให้ถามตัวเองว่า “เรารักในการ
เข้าถึงพระธรรมกายมากแค่ไหน” เป็นการให้ทบทวน ถึงฉันทะในตัวเราและประเมินตัวเองบ่อยๆ 
เม่ือเราได้ตระหนักถึงความรักในการเข้าถึงพระธรรมกาย เราก็จะเกิดวิริยะมีความเพียรขึ้น แล้วเรา
จะเริ่มปฏิบัติเพ่ือให้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างจริงจัง การปฏิบัติธรรมต้องระวังเรื่องของความอยาก 
เพราะถ้าความรักมีมากเกินไป จนกลายเป็นความอยาก ความสุขในการท าสมาธิก็จะไม่เกิด จะได้
ความเครียดมาแทน ฉะนั้น ผู้ท าสมาธิจึงพึงสังวรและระวัง อย่าให้ฉันทะกลายเป็นตัณหา คือ ความ
อยาก  

 “ฉันทะคือความรักในการปฏิบัติธรรม อยากเข้าถึงธรรมได้อย่างเย็นๆ มีความผูกสมัคร 
รักใคร่ในธรรม อยากให้เข้าถึงดวงธรรม อยากถึงธรรมกาย อยากเข้ากลางได้ อยากได้สุขที่ เกิดจาก 
การหยุดการนิ่งภายใน มีแค่ฉันทะพอ อย่าให้ฉันทะมีมากจนกระทั่งไปเป็นความอยาก ถ้าอยากมาก
เกินไปแล้วกลุ้ม ถ้านั่งไม่ได้ผลแล้วเบื่อ พอเบื่อแล้วก็โทษนั่นโทษนี่ น้อยอกน้อยใจกันไป เพราะฉะนั้น
ให้มี ฉันทะแค่นั้นพอ มีความรักมีความชอบมีความพึงพอใจที่จะเข้าถึงธรรมอย่างเย็นๆ เบาๆ  สบาย 
พอฉันทะซ่ึงเป็นหัวเรือใหญ่ เป็นหัวหน้าทีมต้ังขึ้นได้ เด๋ียววิริยะความเพียรจะมาเอง” 

 ๑.๓ เหตุให้เกิดฉันทะบางประการการกระท าให้เกิดฉันทะมีอยู่หลายประการอย่างเช่น 
การมองให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม การมองให้เห็นคุณของการออกจากภพและการมองให้
เห็นภัยที่มีอยู่ในภพ เหมือนพระโพธิสัตว์ของเราที่ท่านมองเห็นโทษของความแก่ ความเจ็บ และ
ความตายว่าเป็นภัย ท่านจึงไม่อยากกลับมาเกิดอีก และมองเห็นว่าเพศสมณะมีคุณที่จะท าให้เรา
ออกไปจากภพที่มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายนี้ พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
เม่ือครั้งที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ ขณะที่ก าลังดูการแสดงบนเวที ซ่ึงทุกคนก าลังสนุกสนานกับการแสดงอยู่ 
แต่ท่านทั้งสองกลับมองว่าไม่นานคนแสดงก็ต้องตาย แม้ตัวท่านทั้งสองก็ต้องตายจึงออกบวช ต้ังใจ
ปฏิบัติธรรม ในเรื่องของการมองให้เห็นคุณของการออกจากภพและโทษของการอยู่ในภพนี้ เพ่ือให้
เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น จะขอน าตัวอย่างของพระมิลลกะ ที่ท่านได้กัลยาณมิตรจึงท าให้ท่านเกิดฉันทะใน
การท าความเพียร เล่ากันมาว่า ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ พระเถระนั้นเลี้ยงชีพด้วยการกระท าปาณาติบาต 
เป็นนายพรานอยู่ในป่า วันหนึ่ง ก าลังเค้ียวกินเนื้อที่ป้งงไว้บนถ่าน เที่ยวไปในที่ใกล้บ่วงถูกความ
กระหายครอบง าจึงไปสู่วิหารของพระเถระผู้อยู่ป่ารูปหนึ่ง เป้ดหม้อน้ าด่ืมที่ต้ังอยู่ในที่ไม่ไกลของพระ
เถระผู้ก าลังจงกรมอยู่ ไม่ได้เห็นน้ าติดก้นโอ่ง เกิดอารมณ์โกรธ กล่าวว่า “ ภิกษุ พวกท่านฉันโภชนะ
ทีค่ฤหบดีให้แล้วก็หลับไป ไม่จัดต้ังน้ าไว้แม้เพียงนิ้วมือหนึ่งในหม้อน้ า นั่นเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง” 

 พระเถระกล่าวว่า “ผมได้ต้ังหม้อน้ าด่ืมไว้เต็มแล้ว แล้วจึงไปตรวจดู เห็นหม้อน้ ายังเต็ม
จึงบรรจุสังข์ส าหรับใส่น้ าด่ืมจนเต็มได้ให้แล้ว ท่านด่ืมน้ าที่เต็มสังข์ที่สอง คิดว่ า หม้อเต็มน้ าอย่างนี้ 
อาศัยการกระท าของเราเกิดเป็นเหมือนกระเบื้องร้อน ในอนาคต ตัวของเราจะเป็นอย่างไร เม่ือ
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นายพรานฟังแล้ว มีจิตสลด ทิ้งธนูแล้วกล่าวว่าขอท่านโปรดบวชให้กระผมเถิดครับ ” พระเถระให้
ท่านบรรพชา๙ 

 เม่ือท่านท าสมณธรรมอยู่ สถานที่ท่ีฆ่าเนื้อและสุกรเป็นอันมาก และสถานที่ดักบ่วง และ
ฟ้าทับเหว ย่อมปรากฏ เม่ือท่านก าลังระลึกถึงสถานที่นั้นอยู่ เกิดความเร่าร้อนในร่างกาย ใจท่านไม่
ด าเนินไปตามแนว พระกัมมัฏฐาน เป็นเหมือนโคโกง ฉะนั้น ท่านคิดว่า โดยภาวะเป็นภิกษุเราจะท า
อย่างไร ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบค้ัน ไปหาพระเถระ ไหว้แล้วกล่าวว่า “ ท่านครับ ผมไม่อาจท าสมณ
ธรรมได้” ล าดับนั้น พระเถระกล่าว กับท่านว่า “ท่านจงท าการฝีมือ” ท่านรับว่า “ครับ” แล้วตัดไม้
สดมีไม้มะเด่ือ เป็นต้น ท าเป็นกองใหญ่ แล้วถามว่า “ผมจะท าอย่างไรต่อ” “จงเผามัน” ท่านก่อไฟ
ในทิศทั้ง ๔ ก็ไม่สามารถ จะเผาได้ จึงกล่าวว่า “ ผมท าไม่ได้ครับ” พระเถระกล่าวว่า “ ถ้าเช่นนั้น จง
หลีกไป” แล้วใช้ฤทธิ์ เอามือแหวก แผ่นดิน หยิบเศษไฟ จากมหานรก ทิ้งไปบนกองไม้สด ชั่ว
พริบตาเดียวกองไม้ใหญ่เพียงนั้นก็ไหม้วูบ หายไปเหมือนไม้แห้ง พระเถระแสดงเปลวไฟแก่ท่านแล้ว
กล่าวว่า “ ถ้าท่านจะสึก ท่านจะไหม้ในที่นี้” ท่านเกิดความสังเวชปนกับความกลัวมหานรกอย่างจับ
ใจ ต้ังแต่ท่านได้เห็นเปลวไฟ ท่านตัวสั่นถามว่า “ท่านครับ พระพุทธศาสนาเป็นเหตุน าออกจากทุกข์
แน่หรือครับ” พระเถระกล่าวว่า “ อย่างนั้น” พระมิลลกะกล่าวว่า “ท่านครับ เม่ือพระพุทธ -ศาสนา
เป็นเหตุน าออกจากทุกข์ มิลลกภิกษุ จะท าตนให้พ้นทุกข์ ท่านอย่าคิดไปเลย” ต้ังแต่นั้นมา ท่านมิลล
กะเพียรพยายามท าสมณธรรม บ าเพ็ญวัตรปฏิบัติ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต ในขณะที่วางฟางที่
ชุ่มน้ าไว้บนศีรษะ นั่งหย่อนเท้าทั้งสองลงในแอ่งน้ านั่นเอง  

 เราจะเห็นแล้วว่า เม่ือเรามองให้เห็นคุณของการออกจากภพ และโทษภัยของวัฏฏะ จะ
ท าให้เรา เกิดฉันทะในการท าความเพียรขึ้นได้ มีก าลังใจที่จะปฏิบัติ ดังนั้น เราจึงควรหม่ันท าให้
ฉันทะของเรา เกิดขึ้นบ่อยๆ ให้น้อมไปในการปฏิบัติธรรมให้มาก เม่ือเริ่มต้นด้วยฉันทะอันดีงามแล้ว 
นั่นย่อมแสดง ถึงความส าเร็จที่จะมาถึง เหมือนอาทิตย์อุทัย เป็นที่มาของแสงสว่างฉันนั้น  

 ๒. วิริยะโดยค าศัพท์แล้วมาจากค าว่า วีระ แปลว่า กล้า ก็คือ มีความกล้าที่จะผจญกับ
อุปสรรค ทุกชนิด เห็นอุปสรรคแล้วมีความรู้สึกเหมือนทารกเห็นขนม หรือเห็นอุปสรรคต่างๆ แล้วมี
ความรู้สึกเหมือนทารกเห็นไอศกรีมเห็นช็อคโกแลต เห็นแล้วก็อยากจะกิน อยากจะลิ้มลอง อยากจะ
พิสูจน์ วิริยะเม่ือเกิดขึ้นกับใครแล้ว จะท าให้มีความขยันหม่ันเพียรและความพากเพียรบากบั่นในการ
ท างานนั้นๆ ไม่ยอมแพ้ต่อความเกียจคร้าน ความขี้ เกียจ ความเฉื่อยชา ซึมเซา คือบางทีขี้ เกียจ 
อยากจะพัก อยากจะนอน อยากจะเล่น แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อความอยากเหล่านั้น ไม่ขี้ เกียจแข็งใจสู้ 
ต้องท าไปไม่ยอมแพ้ นี่คือ วิริยะ  

วิริยะมีความส าคัญต่อการท างานทางใจ คือ จะให้ส าเร็จได้ต้องมีวิริยะความพากเพียร 
นั่งนึก อย่างเดียวไม่ส าเร็จ ต้องลงมือท าถึงจะส าเร็จ ถ้าคิดแล้วไม่ท าก็เป็นการสร้างวิมานในอากาศ 
คิดแล้วต้องท างานทางใจ ถึงจะส าเร็จได้ ถ้าเรามีวิริยะความส าเร็จที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างเราคาดไม่
ถึงเลยทีเดียว  
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๒.๑ วิริยะในการปฏิบัติสมาธิวิริยะ ในการท าสมาธินั้น บากบั่นท่านได้ขยายความไว้ว่า 
“ ต้องบากบั่นพากเพียรเอาจริงเอาจัง” “ขยันนั่งขยันท าใจหยุดนิ่ง ไม่ว่าเวลาซัก ๑ หรือ ๒ นาทีก็ฝึก
ไปเรื่อย ท ายังไงจะปล้ าใจ ให้มันหยุดนิ่งอยู่ภายใน ไม่ว่าจะมีเวลา ๑ นาที ๒ นาที ๕ นาที ๑๐ นาที 
ในรถในเรือ ที่ไหนก็แล้วแต่ บนเครื่องบิน ห้องน้ าห้องท่า ท าหมดฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกต้ังแต่ยังคุ่มๆ ค่ าๆ 
นึกอะไรไม่ออก ใจยังฟุ้งซ่านอยู่ ก็จะค่อยๆ ฝึกไปเรื่อยๆ นี่ความขยันมาแล้ว พอความขยันมาใจก็
จรดจ่อ ขบวนที่ ๓ ก็ตามมา” 

๒.๒ วิริยะ ๓ ระดับเราสามารถจัดแบ่งวิริยะได้เป็น ๓ ระดับดังนี้ คือ  
วิริยะระดับเบื้องต้น คือ การเริ่มต้นท าสมาธิต้ังแต่เริ่มนั่งบ้างไม่นั่งบ้าง แต่ก็เริ่มต้นด้วย 

การกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการนั่งทีละน้อย และกล้าที่จะท าให้ตัวเองก้าวหน้าในการท าความดี 
ด้วยการท าสมาธิ  

วิริยะระดับกลาง เป็นการนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาด นั่งเรื่อยๆ แต่จะเข้าถึงเม่ือไหร่นั้นก็เป็น
เรื่องของใจ แต่มีความเพียรท าอย่างสม่ าเสมอ เป็นความกล้าที่เพ่ิมขึ้นในการท า จะท าความดีอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง ผู้ที่ท าได้อย่างนี้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ต้องได้บรรลุแน่นอน  

วิริยะระดับสูง คือ การท าสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ต้ังม่ันว่าเม่ือนั่งลงไปแล้วไม่ได้
ยอมตายกันทีเดียว ในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นปรมัตถบารมี ถ้าไม่ได้ยอมตาย เป็นการนั่งท า
ความเพียรแบบเด็ดขาด เรียกว่าไม่ได้ตายเถิด การนั่งแบบนี้จะขึ้นอยู่กับบารมี บางคนก็ตายจริง บาง
คนก็ไม่ตาย แต่ถึงแม้ จะตายแต่ยังท าไม่ได้ในภพนี้ ก็จะไปได้ในชาติหน้า ตัวอย่างของบุคคลผู้ มีความ
เพียรอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในพระไตรป้ฎกก็มีกล่าวไว้ ในที่นี้จะขอ ยกกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะ
ดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้  

เรื่องของภิกษุ ๗ รูป๑๐ในอดีตเล่ากันมาว่า ในภัทรกัปนี้  พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า 
กัสสปะ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองค์ทรงยังศาสนธรรมให้รุ่งโรจน์ ข่มขี่ เดียรถีย์ผู้หลอกลวง ทรง
แนะน าเวไนยสัตว์ แล้วเสด็จปรินิพพานพร้อมทั้งพระสาวก ครั้นเม่ือพระโลกนาถพร้อมทั้งพระสาวก
ปรินิพพานแล้ว เม่ือศาสนธรรม ก าลังจะสูญสิ้นอันตรธาน ทวยเทพและมนุษย์พากันสลดใจ สยายผม 
มีหน้าเศร้าคร่ าครวญว่า ดวงตา คือ พระธรรมจะดับแล้ว เราจะไม่ได้เห็นท่านผู้ มีวัตรดีงามทั้งหลาย 
เราจะไม่ได้ฟังพระสัทธรรม โอหนอ พวกเราเป็นคนมีบุญน้อย ครั้งนั้น พ้ืนปฐพีทั้งหมดนี้ ทั้งใหญ่ทั้ง
หนา ได้ไหวสั่นสะเทือน สาครสมุทร ดุจเหือดแห้ง แม่น้ าครวญครางน่าสงสาร อมนุษย์ตีกลอ งดังทั่ว 
๔ ทิศ อสนีบาตอันน่ากลัว ตกลงโดยรอบ อุกกาบาตตกจากท้องฟ้า ดาวหางปรากฏ เกลียวแห่งเปลว
ไฟ มีควันพวยพุ่ง หมู่สัตว์ร้องครวญคราง อย่างน่าสงสาร  

ในขณะนั้นมีภิกษุ ๗ รูป เห็นเหตุการณ์เหล่านั้น เกิดความสลดใจ คิดว่าความอันตรธาน
แห่งพระศาสนายังไม่มีเพียงใด พวกเราจะกระท าที่พ่ึงแก่ตนเพียงนั้น ไหว้พระเจดีย์ทองค าแล้ว เข้า
ไปสู่ป่า เห็นภูเขาลูกหนึ่ง จึงกล่าวว่า “ ผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไป ผู้ไม่มีอาลัยจงขึ้นภูเขาลูกนี้ ” พาด
บันไดแล้ว แม้ทั้งหมดขึ้นสู่ภูเขานั้น ผลักบันไดทิ้งแล้วกระท าสมณธรรม  
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บรรดาภิกษุเหล่านั้น พระสังฆเถระบรรลุพระอรหัตโดยล่วงไปราตรีเดียวเท่านั้น พระ
เถระนั้น เค้ียวไม้ช าระฟันชื่อนาคลดาในสระอโนดาต น าบิณฑบาตมาแต่อุตตรกุรุทวีป แล้วกล่าวกับ
ภิกษุเหล่านั้นว่า “ ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านเค้ียวไม้ช าระฟันนี้  บ้วนปากแล้ว จงฉันบิณฑบาตนี้ ”
ภิกษุ ท่านผู้เจริญก็พวกเราท ากติกากันไว้อย่างนี้ว่า “ ภิกษุใดบรรลุพระอรหัตก่อน ภิกษุทั้งหลาย ที่
เหลือ จะฉันบิณฑบาตที่ภิกษุนั้นน ามาหรือ” 

พระเถระกล่าวว่า ผู้มีอายุ “ ข้อนั้นไม่มีเลย” 
ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ ถ้าเช่นนั้น แม้พวกเราจะยังคุณวิเศษให้เกิดเหมือนท่าน แล้วจะ

น าอาหารมาบริโภคเอง” ดังนี้แล้วก็ไม่รับ ในวันที่ ๒ พระเถระองค์ที่ ๒ บรรลุอนาคามิผล พระเถระ
นั้นน าบิณฑบาตมาแล้วก็นิมนต์ภิกษุรูปอ่ืนให้ฉันอย่างนั้นเหมือนกัน ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า “ 
ท่านผู้เจริญ ก็พวกเราท ากติกากันไว้อย่างนี้ว่าพวกเราจะไม่บริโภคบิณฑบาตที่พระมหาเถระน ามาแต่
จะบริโภคบิณฑบาตที่พระอนุเถระน ามาหรือ” พระเถระองค์ที่ ๒ กล่าวว่า “ผู้มีอายุข้อนั้นไม่มีเลย” 

ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า “ เม่ือเป็นเช่นนั้น แม้พวกเรายังคุณวิเศษให้เกิดเหมือนท่านแล้ว 
อาจเพ่ือบริโภคด้วยความเพียรแห่งบุรุษของตนได้ จึงจะบริโภค” ดังนี้แล้วก็ไม่รับ บรรดาภิกษุ
เหล่านั้น ภิกษุผู้บรรลุพระอรหัตปรินิพพานแล้ว ภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลก ภิกษุอีก ๕ 
รูปไม่อาจยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้ ผ่ายผอมแล้ว มรณภาพ ในวันที่ ๗ บังเกิดในเทวโลก ในสมัย ของ
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ จุติ(ตาย) แปลว่า เคลื่อนจากเทวโลกนั้นแล้ว เกิดในตระกูลต่างๆ  

เม่ือได้มาเกิดในภพสุดท้าย ภิกษุรูปหนึ่งได้เป็นพระราชา พระนามว่า ปุกกุสาติ ฟังธรรม
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการพบกันครั้งแรกก็ได้เป็นพระอนาคามี มรณภาพแล้วได้ไปสู่พรหม
โลก ท่านที่เหลือ ได้เกิดมาเป็นพระกุมารกัสสปะ พระทารุจีริยะ พระทัพพมัลลบุตร พระสภิยะ ทั้ง ๔ 
องค์ ได้เป็นพระอรหันต์ โดยการฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

จากข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า การท าความเพียรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้น ได้ผลเร็วเห็น
ทันตา แต่ต้องใช้ความเพียรอย่างสูงจึงจะท าได้ ดังนั้นในประวัติศาสตร์จึงมีเพียงไ ม่ก่ีคนเท่านั้นที่ท า
ได้ ในยุคของเราก็มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีที่เป็นตัวอย่างแก่เรา  

๒.๓ วิธีการสร้างให้มีความวิริยะ เราจะต้องป้องกันศัตรูตัวร้ายที่มาท าร้ายวิริยะ คือ 
อบายมุข ทั้งการสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า การเที่ยวเตร่เฮฮา การสูบบุหรี่ต่างๆ ความเจ้าชู้  คบคนไม่ดีความ
เกียจคร้านต่างๆ ใครเคยด่ืมเหล้าหัวราน้ า ต้องเพลา ต้องเลิกต้องงด ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้ท าให้เสีย
สุขภาพ เม่ือสุขภาพไม่ดีพอถึงคราวจะท างาน ก็ไม่อยากท า ด่ืมเหล้าเมามาต่ืนเช้าก็ยังมึนอยู่  ยังไม่
สร่าง ท าให้ขยันไม่ออกเพราะสภาพร่างกายไม่พร้อม พักผ่อนไม่พอ ร่างกายไม่แข็งแรง ต้องเว้น
อบายมุขเสียก่อน เม่ือสุขภาพดี จึงจะท าการงานได้  

 ในการคิดจะท าสมาธิ ต้องลงมือท าทันที ส่วนใหญ่เสี ยเวลาตรงต้ังท่าเยอะ พอคิด ใช้
เวลาต้ังท่า หลายวัน พอเริ่มจะท าก็เหนื่อยเสียก่อน คิดจนเหนื่อย มีลูกเล่นมาก ท าได้หน่อยเดียวเลย
เลิก พอคิดปั๊บ ต้องท าเลย จะรู้สึกสนุกและอยากจะท าต่อ เหมือนเด็กเรียนหนังสือเด็กที่ขยันเรียน
หนังสือ เรียนเสร็จ กลับมาบ้านทบทวนแบบฝึกหัดทบทวนแบบเรียน การบ้านมีท า พอถึงคราวไป
เรียนใหม่จะอยากเรียนต่อ เพราะความรู้เก่าก็แน่น ความรู้ใหม่ก็ดูมาล่วงหน้า อยากจะเรียน ถึงคราว
เรียนสบตาครูอย่างเดียว กลัวครูจะไม่ถาม อยากให้ถามพร้อมจะตอบ คนที่ท าสมาธิบ่อยๆ จะรู้สึกมี
ความสุขกับการท าสมาธิ และอยากนั่งให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เช่นนี้  



   ๒๐ 
 

 ๓. จิตตะ หมายถึง มีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก เรียกว่าต้ังใจท า ไม่ใช่ว่าขยันแต่ไม่ต้ังใจท า 
ไม่ใช่ว่าขยัน ไปอย่างนั้น ใจคิดโน่นคิดนี่ งานก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือน
น้ าประปาที่ ไหลๆ หยุดๆ เป้ดน้ าไหลกะปริบกะปรอย รองน้ าต้ังนานกว่าจะเต็มโอ่ง เพราะความที่
มันคอยฟุ้งซ่าน บางตอนมันก็คิด ซักพักก็ไปฟุ้งถึงเรื่องอ่ืน กว่าจะได้ผลงานน้ าสักโอ่งรอต้ังนาน แต่
ความคิดของคน มีจิตตะ ความคิดของเขาจะไหล เห็นโล่งโปร่ง เปรียบเหมือนน้ า ก็ไหลโจ๊ก พักเดียว 
เต็มโอ่งเลย ไม่มีขาด ไม่มีหยุด เต็มก าลังเต็มแรง ใช้เวลาเท่ากันแต่ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกัน
หลายเท่าตัว๑๑ 

การท างานของจิตตะเป็นการท างานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงคนที่มี
จิตตะอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระท ากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการท ากิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ไป
จนกว่า จะส าเร็จ ลักษณะการท าซ้ าๆ บ่อยๆ เป็นลักษณะที่ส าคัญของจิตตะ การท าสมาธิซ้ าๆ จน
เกิดเป็นนิสัยขาดไม่ได้ ซ่ึงเป็นการแสดงว่าคนๆ นั้น มีจิตตะที่สมบูรณ์ ซ่ึง จะแตกต่างจากวิริยะที่เป็น
ความกล้าในการเปลี่ยนแปลง แต่จิตตะเป็นการตอกย้ าซ้ าๆ ในงานนั้นๆ เหมือนกับการตีท าลายหินที่
ขวางทางน้ า ซ่ึงกว่าจะได้น้ า ก็ต้องเอาค้อนตีซ้ าๆ ลงไป การตีก้อนหินใหญ่ ในแต่ละครั้งนั่นเอง
หมายถึงความส าเร็จที่รออยู่ จนในที่สุดการตีบ่อยๆ นั้น ก็ท าหินแตกได้น้ ามากิน การท าสมาธิก็
เช่นกัน เม่ือท าซ้ าๆ ไป ย่อมใกล้ความส าเร็จและเม่ือประกอบกับวิมังสาในการพัฒนา การปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นเหตุให้การท าสมาธิประสบผลส าเร็จได้  

ในเรื่องนี้มีตัวอย่างในพระไตรป้ฎกว่า ในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ได้
เกิดเป็นพ่อค้า ครั้งหนึ่งได้เดินทางไปผ่านไปทางทะเลทราย ในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ ดูจากระยะทาง
แล้วต้องพ้นจาก ทะเลทรายในวันนี้แน่นอน ทุกคนต่างก็มีความม่ันใจว่า ต้องผ่านไปได้ เพราะเหลือ
อีกไม่ไกล ปกติการเดินทางในทะเลทรายมักจะเดินทางกันตอนกลางคืน เพราะอากาศกลางวันร้อน
มากจึงต้องหลบพักผ่อนอยู่ ในเต็นท์คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ทุกคนกะว่าอย่างไรก็คงพ้นทะเลทราย จึง
ต่างพากันพักผ่อนและปล่อย ให้โคท างานพาเดินไปโดยมีคนท าหน้าที่ดูควบคุมเส้นทางเอาไว้ ๑ คน  

เนื่องจากความประมาท คนที่ท าหน้าที่คุมเส้นทางก็พลอยผล็อยหลับไปด้วย โคซ่ึงปัญญา
ก็น้อย จึงเดินไป ตามใจตัวเอง หมุนเกวียนให้เดินทางย้อนกลับเส้นทางเดิม กว่าจะรู้ ตัวต่ืนก็ปรากฏ
ว่า ย้อนกลับมาที่เดิมเรียบร้อย ก็เช้าพอดี คนส่วนใหญ่พากันเข่าอ่อนคิดว่า ตายแน่คราวนี้  เนื่องจาก
น้ าที่เตรียมมาหมดพอดี เม่ือขาดน้ าก็ไม่สามารถจะหุงหาอาหารได้ พากันนอนรอความตายอยู่  มีแต่
เพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้น ที่คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ท่านเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นก็เหลือบไปเห็น
กอหญ้าอยู่กอหนึ่ง พลันความคิดก็กระจ่าง ท่านจึงให้ช่วยกันขุดทราย เอาน้ าจากใต้ดินมาใช้ แต่ว่า
เม่ือขุดไปจนจะถึงน้ า ปรากฎว่ามีก้อนหิน ก้อนใหญ่ขวางทางอยู่จึงเป็นเหตุให้ทุกคนสิ้นหวังกลับไป
นอนหมด แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมแพ้ ด้วยจิตตะ ที่ฝึกมาดีแล้ว ท่านพิจารณาเห็นก้อนหินมีลักษณะที่
จะกระท าอะไรได้สักอย่าง จึงเรียกคนใช้คนส าคัญมา สั่งว่า จงทุบหินนี้ คนใช้นั้น เป็นคนที่ไม่มีข้อแม้ 
แม้ตนเองจะรู้ว่า แทบไม่มีทางเลย ก็ทุ่มทุบลงไปในที่สุด หินนั้นก็แตกจริงๆ และทุกคนก็รอดตาย
เพราะน้ านั้น เราจะเห็นว่า จิตตะนั้นเป็นตัวท าให้เกิดความเพียรมี ความสม่ าเสมอในการท าการงาน 
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ความเพียรที่สม่ าเสมอ มีความส าคัญ ในการเปลี่ยนแปลง ให้หลายสิ่ง หลายอย่างเป็นไปอย่างที่หวัง
ได้  

๓.๑ จิตตะในแนวการปฏิบัติสมาธิ จิตตะนั้นความหมายโดยสรุปไว้คือ “วิจารณ์” ท่าน
ได้ขยายความว่า “วิจารณ์ตรวจดูการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามแนวสอนของอาจารย์ให้ดีที่สุด” คือต้อง
ตรวจดู การปฏิบัติ ท าตามค าที่ครูสอน ครูสอนไว้อย่างไร ก็ด าเนินตามแนวนั้นไม่ปฏิบัติผิดจากกัน  

๓.๒ วิธีการสร้างจิตตะจิตตะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบรรยากาศรอบตัวเป็นส่วนช่วย ลอง
สังเกตดู ถ้าเรามาวัด ก็เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิการฟังเทศน์ สิ่งนี้ ก็ถือเป็น
เรื่องปกติ เพราะบรรยากาศ ทุกอย่างเอ้ือให้นึกถึงเรื่องบุญ เรื่องธรรมะ เรื่องบุญเรื่องกุศล แต่ถ้าใคร
ไปชายทะเล บรรยากาศ ความรู้สึก ก็จะไปอีกแบบ ใจก็จะคิดไปอีกเรื่อง ฉะนั้น บรรยากาศรอบตัว
จะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ของตัวเราเอง  

เพราะฉะนั้นในการสร้างจิตตะ ถ้าเราต้องการจะท าสิ่งใด ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้
เอ้ือต่อ สิ่งนั้น เช่น จะนั่งสมาธิ ก็ต้องสร้างบรรยากาศการปฏิบัติธรรม จัดสถานที่ให้อ านวยต่อการ
ปฏิบัติ พูดคุยกันเรื่องธรรมะ และสิ่งส าคัญประการหนึ่งของบรรยากาศ ก็คือ บรรยากาศพ้ืนฐานให้
ใจสบาย ใจสงบ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานในการท ากิจกรรมทางโลกทุกอย่าง ก็ต้องเริ่มจากการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าการรักษาความสะอาดไม่เห็นจะมี
อะไร ความสะอาดส าคัญมาก เพราะสิ่งที่ เราเห็น จะส่งผลต่อตัวเราทั้งความคิด ค าพูด และการ
กระท าได้  

 ๑.๔ วิมังสาแปลว่า ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ หมายความว่า ใช้ปัญญา
สอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบ ทั้งเหตุ ทั้งผลในความดีต่างๆ ที่ตนกระท าแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่า
ตนได้ท าเหตุปลูกฉันทะ ใช้วิริยะ ได้ต้ังจิตตะในการนั้นๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร แม้ใน
ปัจจุบันก าลังท าเหตุ คือ ปลูกฉันทะเป็นต้นไว้เท่าไร ต่อไปคงจะได้ผลเท่าไร  

ถ้าได้ท าเหตุ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ไว้ดีในเบื้องต้น ก็ย่อมได้รับผล คือ ความส าเร็จใน
ชั้นนั้นๆ เป็นล าดับมาและถ้าไม่ละเหตุดังกล่าวนั้นเสียในปัจจุบัน ก็ย่อมได้ผลคือความส าเร็จในชั้นสูง
ต่อไปในอนาคต แม้ในการปฏิบัติธรรมสะสางกิเลส ถ้ามีเหตุคือฉันทะเป็นต้นบริบูรณ์ ก็ย่อมจะได้รับ
ผลดีเป็นชั้นๆ ถ้ามีเหตุไม่บริบูรณ์ ก็ย่อมได้รับผลไม่ดี คือละกิเลสไม่ได้  

อีกประการหนึ่ง กิจกรรมใดๆ จะส าเร็จมากน้อยเพียงใด หรือไม่ส าเร็จ เพราะเหตุใด 
ตนเอง จะต้องสอบสวน เปรียบเทียบด้วยตนเองเป็นดีที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่า ปฏิม เส
ตมตฺตนา จงพิจารณาสอบสวนด้วยตนเอง  

เม่ือบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระท าของตนด้วยตน ก็ย่อมเข้าใจตนเอง สามารถปรับ
ตนเอง ให้ถูกต้อง ท างานให้ถูกต้อง ทั้งคดีโลกคดีธรรม ก็ย่อมส าเร็จกิจตามวัตถุประสงค์ที่ไม่
เหลือวิสัยทุกประการ๑๒ 

๔.๑ วิมังสาในแนวทางการปฏิบัติสมาธิในแนวทางการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระองค์ทรงใคร่ครวญถึงแนวทางการปฏิบัติ ของพระองค์อยู่เสมอ กว่าการตรัสรู้ธรรมของพระองค์

                                                                 
 

 ๑๒วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๓๐๗. 
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จะเกิดขึ้นได้ทรงใช้วิจารณญาณ ในการใคร่ครวญ ท าการทดลองอยู่ถึง ๖ ปี ในที่สุด ก็บรรลุพระ
สัพพัญญุตญาณ วิมังสานั้น ความหมายโดยสรุปไว้คือ “ทดลอง” ท่านได้ขยายความว่า “ทดลองใน
ที่นี้ ได้แก่ หม่ันใคร่ครวญสอดส่องดูว่า วิธีการที่ท าไปนั้นมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง รีบแก้ไข อย่าง
นั้นไม่ดีเปลี่ยนอย่างนี้ลองดูใหม่ เช่น นั่งภาวนาในที่นอนมักจะง่วง ก็เปลี่ยนมานั่งเสียที่อ่ืน เป็นต้น” 

วิมังสา ในแนวการปฏิบัติ ได้ขยายความค าว่า วิมังสา ไว้ดังนี้ “วิมังสามาแล้ว ตรวจตรา
ปรับปรุงวิธีการ ปรับปรุงใจว่า ท าไมเราถึงนั่งแล้วไม่หยุด ท าไมเม่ือวานนั่งดี วันนี้ท าไมนั่งไม่ดี หรือ
วันนี้นั่งดีท าอย่างไรถึงจะดีตลอดไป หรือเราได้ยินได้ฟังคนนั้นเขาหยุด เขานิ่ง เขามีความสุข เขา
เข้าถึงดวงธรรมภายใน ท าอย่างไรเราถึงจะเข้าถึง เราตึงเกินไป เราหย่อนเกินไปไหม วิมังสามันก็จะ
มาตอนนี้” 

ธรรมทั้ง ๓ ประการข้างต้น คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ต้องมีวิมังสาเป็นตัวช่วย เพราะถ้ามี
ฉันทะ ไม่พอดี คือ หย่อนเกินไป ไม่ค่อยจะรักในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร หรือมีฉันทะมากเกินไป
จนกลายเป็นความอยาก การปฏิบัติจะผิดวิธี และไม่ส าเร็จผล เช่นเดียวกันหากมีความเพียรย่อหย่อน 
ไม่ค่อยได้ท า หรือมีความเพียรจัดเกินไปจนร่างกายบอบช้ า การปฏิบัติจะสัมฤทธิผลได้ยาก  

อีกประการหนึ่ง ถ้าหากท าไปเรื่อยๆ มีจิตตะ แต่ถ้าไม่ได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติ การ
ปฏิบัติก็ จะไม่ก้าวหน้า  

ท่านโสณะเป็นพระสาวกผู้เลิศทางด้านการท าความเพียร แต่ในช่วงต้น ท่านท าความ
เพียรจัดเกินไป จนร่างกายบอบช้ า จึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ การปฏิบัติของท่านนั้น ว่ากันว่า ถึง
ขั้นเลือดตกยางออก กันทีเดียว มีเรื่องเล่าว่า ในช่วงต้นท่านได้ท าความเพียร ทั้งกลางวันและกลางคืน 
เป็นเหตุให้เกิดความง่วงอย่างมาก เม่ือเกิดความง่วงขึ้น ท่านจึงเริ่มเดินจงกรม และการเดินจงกรม
ของท่าน ก็เดินเท้าเปล่า เนื่องจากพระสมัยนั้นไม่ใส่รองเท้า เป็นเหตุให้เท้าของท่านแตก เม่ือเท้าของ
ท่านแตก จนเดินไม่ได้ ท่านก็ไม่ละความเพียรยังคงเดินต่อไปด้ วยเข่า และในที่สุดก็ต้องคลาน 
สถานที่ท่านท าความเพียรจนพ้ืนที่ท่ีท า ความเพียรเป็นสีแดงด้วยเลือดของท่าน สถานที่นั้นเป็น
เหมือนลานเชือดโค ท่านพิจารณาเห็นว่า ท่านท าความเพียรอย่างหนักประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิต
ตะอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่ท าให้ท่านบรรลุได้ ด้วยวิมังสาที่ยังไม่สมบูรณ์ของท่าน ท่านจึงคิดว่า สงสัยเรานั้น
จะไม่มีบุญได้บรรลุเป็นแน่ เพราะเราถึงท าความเพียรอย่างนี้แล้ว ก็ยังไม่บรรลุ เกิดความท้อใจ จึงคิด
สึกไปเป็นคฤหัสถ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จึงทรงเสด็จมาเพ่ือเป็น
กัลยาณมิตรให้แก่ท่าน ด้วยการมาเติมวิมังสาให้สมบูรณ์ โดยใช้อุปมาของพิณ ๓ สาย ดังเนื้อเรื่อง ที่
จะยกมาเป็นตัวอย่าง 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบปริวิตกแห่งใจของท่านพระโสณะด้วยพระทัย แล้ว
ทรง หายตัวจากภูเขาคิชฌกูฏไปปรากฏตรงหน้าของท่านพระโสณะที่ป่าสีตวัน ทรงประทับนั่งบน
อาสนะที่ ได้ปูแล้ว แม้ท่านพระโสณะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้นั่งอยู่  ณ ที่ควรส่วนข้าง
หนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านพระโสณะว่า “ดูก่อนโสณะ ท่านหลีกออกเร้นอยู่
ในที่ลับ เกิดปริวิตก แห่งใจอย่างนี้ หรือว่าสาวกของพระผู้ มีพระภาคเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เป็ นผู้
ปรารภความเพียร เราก็เป็นผู้หนึ่งในจ านวนสาวกเหล่านั้น ก็แต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ 



   ๒๓ 
 

เพราะไม่ยึดม่ันถือม่ัน ก็โภคทรัพย์มีอยู่ในสกุลของเรา เราอาจเพ่ือใช้สอยโภคทรัพย์และท าบุญได้ 
หรือมิฉะนั้น เราควรบอกคืนสิกขา สึกมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคทรัพย์และท าบุญดีกว่า”๑๓ 

 สรุปได้ว่า "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ ต้องการจะเดินทางไปในสู่
ความส าเร็จในชีวิตและการงานเพราะหากท าได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้  ชุมชนความรู้ 
และปัจเจกชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการส าคัญ "อิทธิบาท ๔"ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเด่ียว
จากหลักธรรมข้ออ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่ง
ส าคัญ เราได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามา
มากจนเกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้อง ฝึกฝนตนเอง
หลายเท่าตัวเพ่ือจะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ ก่อก าเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่าง
แท้จริง 

 
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การบริหารมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว แต่การบริหารกิจการใดๆ ที่
เก่ียวกับสาธารณะ ในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะทั่วๆ ไป รวมทั้งพระสังฆาธิการผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ด้วย ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการบริหารทั้งที่เป็นแนวคิดทางด้านศาสนา และด้านหลักการบริหารทั่วๆ ไป ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การคณะสงฆ์ซ่ึง

ต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม๑๔  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย ( Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๑๕  

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นม่ันคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อม่ัน

                                                                 
 

๑๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๕/๓๑๕. 
๑๔พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๑๕พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (นครปฐม : เพชรเกษม

การพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
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ให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและ
รู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่
คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๑๖ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการ
ของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่ส า คัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และ
ทรัพยากรด้านกายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซ่ึง
เป็นที่ปรารถนาของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โ ดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการชี้น าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเอง ในกรณีที่เป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับ
เหนือขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ  เพ่ือสร้าง
เง่ือนไขและรักษาไว้ซ่ึงเง่ือนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๑๗ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซ่ึงเป็นสาขาวิชาที่ มีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ เชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๑๘ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และ
วิธีการปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๑๙  หรือความพยายามที่จะสั่ง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซ่ึงมีจุดรวมที่ มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง 

                                                                 
 

๑๖พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุง เทพมหานคร : 
บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 

๑๗ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 

๑๘จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 

๑๙สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รัง สิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบ้ืองต้น , (กรุง เทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 



   ๒๕ 
 

การบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซ่ึงมีหน้าที่สั่งการ ให้ความสะดวกในการ
ท างานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๒๐ 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ ( art) หมายถึง 
บุคคลได้ใช้ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณี
ที่ เป็นศาสตร์ (science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่ เ กิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่  ด้วยวิธีเชิ ง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การต้ังสมมุติฐาน และการ
ทดสอบสมมุติฐาน กรณีที่เป็นอาชีพ  (profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็น
ศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๒๑ และเป็นกระบวนการของการ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การ
และใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๒๒ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการที่บุคคล
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหาร
มาจัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ร่วมกัน 

 จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 
๒.๒.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ที่ มีความรู้ 

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

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน ๒๓ ผู้บริหาร 
คือ นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซ่ึงรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๒๔ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังหรือการ

                                                                 
 

๒๐ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม, ๒๕๔๐) , หน้า 
๓๘. 

๒๑วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุง เทพมหานคร :  
โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 

๒๒สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
๒๓พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๒๔ถวิล เก้ือกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุง เทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



   ๒๖ 
 

เลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ การสั่งการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้๒๕ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอ่ืน หรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร ๒๖ และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๒๗ 

 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน หรืออาศัยความ
ร่วมมือจากผู้อ่ืน (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ 
แปลว่าโดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้
ส าเร็จและการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคน
เดียวกัน จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่สมบูรณ์จะต้องให้คนอ่ืนท างานแทนตนจน
ส าเร็จอย่าไปลงมือท างานด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมัก
ถูกเหน็บแนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๒๘ 

 ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่ กับค า
อ่ืนโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าที่ใช้กับบุคคลหรือองค์กรซ่ึงท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในสิ่งนั้น และเชี่ยวชาญกว่าสิ่งอ่ืน อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะที่ค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 

 ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่เป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีทั้ง
ความเป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เก่ียวกับการเป็นนักบริหารคนที่จะ
เป็นได้จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๒๙ 

ประการที่ ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 

                                                                 
 

๒๕เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership) , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๓ , (นครราชสีมา : ภาควิชา
พ้ืนฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 

๒๖สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๒๗สาคร สุขศรีวงศ์, ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๖ , (กรุง เทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๒๘สุเมธ แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน , 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 
๒๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๙. 



   ๒๗ 
 

ประการที่ ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการที่ ๓ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ 
ประการที่ ๔ ให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการที่ ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการที่ ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการที่ ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการที่ ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการที่ ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงบุคลากรดังกล่าวท่ี หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้   ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาที่ จะท าหน้าที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นทั้งคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่การศึกษานั่นเอง๓๐ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าที่ เก่ียวกับการอ านวยการ การจูงใจ การริเ ริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่ 

จากความหมายของผู้บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 
๒.๒.๓  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการจัดการองค์กร มี

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาทฤษฎีนั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
๑) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉั ย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการสั่งงาน (Command/Ordering) ตามล าดับ
ชั้น ในสา ยกา รบั ง คับบัญชา  ( Chain of Command) ของแ ต่ละอง ค์กร  หรื อหน่ วยงา น 
(Organization) ในระดับต่างๆ  

๒)  การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเก่ียวกับการ
ให้การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ

                                                                 
 

๓๐สุรศักด์ิ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๖ 
(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 
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สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุป ระสงค์ (Objectives) กา รวางนโยบาย ( Policy)  การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน (Priority) ของโครงงาน การวางแผนและการบริหารโครงงาน ( Project 
Planning and Administration) อันเป็นกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ การแบ่ง
งาน (Division of Works) และการมอบหมายหน้าที่การงาน (Delegation of Authority) การ
จัดการ (Management) ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนดเอาไว้ ให้ได้ผล คือ 
“ประสิทธิผล” (Effectiveness) ดี อย่างมี “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  สูง และรวมทั้ง การตรวจ
งาน (Inspection) การติดตามผล (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Evaluations) 

๓)  การจัดการทางด้านบุคลากร (Personnel Management) การเงินหรือการคลัง 
(Financial Management) และทรัพย์สิน (Assets) ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละระดับ 

เครื่องวัดผลของการบริหารงาน (Administrative Measurement) ก็คือ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  ซ่ึงหมายถึ ง อัตร า ส่วนแห่ง ค่ า ลงทุ น ( Investment Value)  ต่อปร ะสิทธิ ผล 
(Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เม่ือเทียบกับอัตราส่วนแห่ง
ค่าลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่
ต่างระยะเวลากัน หรือ เม่ือเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่าง
เดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานที่ได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานที่ได้
ผลผลิต หรือ ผลงานที่ได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุด ซ่ึงก็หมาย ความว่า นัก
บริหารที่ดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด อย่างประหยัดที่สุด และให้ได้ผล
งานที่ดีมากที่สุดนั่นเอง๓๑ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๓๒ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังใน

ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
๔) การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ สั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายไ ด้

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
๕) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มี

ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด 
ซ่ึงสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซ่ึงมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๓๓ 

                                                                 
 

๓๑พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๓๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 



   ๒๙ 
 

๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล

แรกที่ประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะที่เป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่ เก่ียวกับการ
บริหา ร (Administrative)  ซ่ึงสามารถใช้ ได้กับการบริหารทุกชนิ ด ไ ม่ว่าจ ะเป็นการบริหา ร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับการบริหาร (Management Functions) ซ่ึง
ประกอบด้วยหน้าที่ทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๓๔ 

๑. การ วางแผน  (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหา รที่จะต้องท ากา ร
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งขอ ง และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า  

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

                                                                                                                                                                                        
 

๓๓Koontz, Harold and Heize Weihrich, Essential of management,  5th, (Singapore : 
McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 

๓๔Price, Alan, Human Resource Management In a Business Context, 2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซ่ึงหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ
ของแวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่
แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า 
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเก่ียวข้องในเม่ือผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจ
ในควา มรู้ สึกของผู้ใ ต้บั งคับบัญชา  มักจะโกรธ   และอา จไ ม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซ่ึงการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซ่ึงแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดย
ผู้บริหารในระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือ
การท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย  ซ่ึงสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซ่ึงอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
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กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึงจะต้อง
มีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม ( Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซ่ึงใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่
ส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิ ดริเริ่มซ่ึง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ
และความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซ่ึงเป็นสิ่งที่ชี้
วัดผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะ
ปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงาน และองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
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โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 

๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยู่ในองค์การซ่ึงมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓. ผลประโยชน์ ส่ วน ตัว มีควา มส า คัญน้ อยกว่ า ผลประโยชน์ขององ ค์กา ร 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายใน
องค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหาร และคนงานโดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๓๕ 

และมีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็น
กระบวนการบริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  
ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๓๖ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการ
แบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

                                                                 
 

๓๕ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 

๓๖Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 
(New York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 
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๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว  และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ 
คือ๓๗ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ  ว่ามีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งต้ังการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่ มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

                                                                 
 

๓๗ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๓๙),  หน้า ๒๔-๒๖.  
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๗. การ งบประมาณ ( Budgeting) หมายถึง  กา รจัดสร รทรั พยา กร  หรื อกา รท า
งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินโดยรอบคอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่
ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ ดีที่สุดจริง และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของกา รรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ ดีที่สุด
ตรงตามงานที่จะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท า งาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคน
จะเห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๓๘ 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จน
เกิดเป็นทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่  ฟาโย นัก
บริหารชาวฝรั่งเศส ซ่ึงได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต ารา
การบริหาร เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยาย
แนวคิดของฟาโย ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า  POSDCoRB : Planning (การวางแผน) 
Organizing (การจัดองค์การ)  Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรือ
อ านวยการ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
Budgeting (การงบประมาณ)๓๙ 

                                                                 
 

๓๘เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๑, (กรุง เทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 

๓๙สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , ๒๕๔๕) , 
หน้า ๒. 
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การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่จัดเป็นแกนร่วมของการ
บริหารที่หลากหลายบนพ้ืนฐานเดียวกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมม่ิงและนักการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

จากการศึกษาทฤษฎีกา รบริห าร จึ งสรุ ปได้ว่ า กา รบริห า รมีความจ าเป็น ต้อง มี
กระบวนการที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบาย
และมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 
คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ  ๓)  การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึง
การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ๔)  การอ านวยการ (Directing) คือ 
ก ากับ สั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และ ๕)  การควบคุม 
(Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรร คเกิดขึ้นที่ใด 
เป็นต้น 

 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับศาสนสมบัติของวัด  

 จากการทบทวนแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยจะได้น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๒.๓.๑ ความหมายของศาสนสมบัติ 
 ค าว่า  “ศาสนสมบัติ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา  ทั้งที่เป็นศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ  และหมายความรวมถึงศัพท์เฉพาะ
ทางพระพุทธศาสนา  ซ่ึงใช้เรียกพระศาสดา  ศาสนธรรม  ศาสนศึกษา  ศาสนบุคคล ศาสนสถาน  
ศาสนวัตถุ  ศาสนสมบัติ  และศาสนพิธี“๔๐ 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตามมาตรา๓๗ (๑) ว่าเจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดจัด
กิจกรรมและการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีการสาธารณูปการตามความหมายที่กล่าวมานี้จะ
มีลักษณะของการกระท าการสาธารณูปการใน๓ประการคือ 

 ๑. การกระท าด้วยแรงความคิดแรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
 ๒. การกระท าด้วยเอกสารรายงาน 
 ๓. การกระท าโดยการจัดประโยชน์ 
 การกระท าใน๓ลักษณะนี้บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าที่ของเจ้าอาวาสเพราะเจ้า

อาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรงเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะงานบางอย่างเริ่มแล้วผ่านการพิจารณา
ตามล าดับทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายราชอาณาจักรบางอย่างเริ่มต้นจากเจ้าคณะและหรือเจ้าหน้าที่
ทางราชอาณาจักรหรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนคณะสงฆ์ ดังนั้น ผู้จัดการสาธารณูปการได้แก่ 

                                                                 
 

 ๔๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุง เทพมหานคร : 
บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑๖๐. 
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 ๑. เจ้าอาวาส 
 ๒. เจ้าคณะ 
 ๓. เจ้าหน้าที่ทางราชอาณาจักร 
 ๔. ผู้เจริญด้วยศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ 
 การจัดการศาสนสมบัติ หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานองค์กร ๖ ประการ ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติ

แตกต่างกันตามลักษณะงานการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ได้แก่การก่อสร้าง ศาสนวัตถุขึ้น
ใหม่การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่ เดิมหรือที่ เพ่ิมเติม
ขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๔๑ 

 พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) ได้กล่าวถึงงานปกครองเป็นงานน า เป็นงาน
ลึกซ้ึงกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลายและเป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงาน
อ่ืนๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ด าเนินไป
ไม่ได้เช่นกัน ผู้ปกครองวัดก็คือ เจ้าอาวาส ซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ ๙ เป็นผู้ มีความรับผิดชอบ
ต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด ค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
หมายถึง ศูนย์กลางแห่งการพระศาสนาทั้งปวง และหมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส า คัญของ
พระศาสนา ๕ ประการ คือ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนธรรมและศาสนกิจเป็นต้น๔๒ 

 พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้ให้ความหมายการจักการศาสนสมบัติ ว่า 
หมายถึงกระบวนการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เน้นกิจกรรมการพัฒนาภายในวัดเป็นงานหลัก งาน
อ่ืนๆ เป็นงานรองภายใต้หลักการ ๓ ประการ คือ ดูแลรักษาของเก่าไว้ให้ได้ สร้างสรรค์พัฒนา
ของใหม่ให้งอกเงย๔๓ 

 กรมการศาสนา ได้ให้ความหมายศาสนสมบัติ๔๔ หมายถึงการด าเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของเจ้าอาวาสด้าน
อ่ืนๆ การพัฒนาเหล่านี้ได้แก่ การดูแล การท านุบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลและรักษา 
การก่อสร้างอาคารสถานที่เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฎิสงฆ์ ศาลาการเปรียญเป็น
ต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของชุมชน และบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ 

                                                                 
 

๔๑พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา, หน้า ๕๖-๕๗. 

 ๔๒พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน , ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ  , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑) , หน้า ๓๐.. 

 ๔๓พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด , (ราชบุรี : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๒) 
, หน้า ๑๗๔. 

 ๔๔กรมการศาสนา, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิ วัตน์, (กรุง เทพมหานคร : 
กรมการศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 



   ๓๗ 
 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้แนวความคิดเก่ียวข้องกับการบริหารวัด
สมัยใหม่ดังนี้๔๕ 

 ๑) การสร้างค่านิยม  
 ๒) จัดโครงสร้าง  
 ๓) จัดระบบงาน  
 ๕) บุคลากร  
 ๖) เสริมทักษะ  
 ๗) กลยุทธ์ 
 และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของการสาธารณูปการว่าคือ 

การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด ความส าคัญของการสาธารณูปการ
โดยรวมหมายถึงการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึง
การท าให้วัดมีความสะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนนทางเดินในวั ด และการตกแต่งวัดให้ดู
สวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้การสาธารณูปการเป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่าง
หนึ่งซ่ึงถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องท า ทั้งนี้เพ่ือสร้างสิ่งที่จ าเป็น รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่ง
ที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน และพระสงฆ์ในวัด ในการนี้ให้รวมถึงการดูแล
รักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะ มีพระพุทธาณุญาตให้สงฆ์ช่วยกันดูแลรักษาเช่น ทรงต้ังพระภิกษุท าหน้าที่ ดูแลรักษาวัตถุ
สิ่งของของสงฆ์ซ่ึงเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะศาสนสมบัติแบ่งเป็น ๒ อย่างคือ ๑.ศาสนสมบัติ
ของวัดคือวัดใดวัดหนึ่งเป็นหน้าที่สงฆ์ในวัดนั้นซ่ึงมีเจ้าอาวาสเป็นต้น ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นไปตาม
พระธรรมวินัย ๒.ศาสนสมบัติกลางคือทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัดแต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง 
เช่นที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลางเป็นหน้าที่
ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ทั้งนี้การจัดการศาสนสมบัติภายในวัดจะต้องยึดหลักให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติหมาเถรสมาคม และไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป 

 หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาวัดด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาสส่วนกลาง ง่ายๆก็คือภารกิจด้านการก่อสร้างซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษา
ถาวรวัตถุสาธารณสมบัติของวัด เช่นการสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม 
กุฏิ เมรุ การจัดการสาธารณสมบัติให้เป็นไปด้วยดีด้วยการจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของ
วัดเป็นต้น 

 
 

                                                                 
 

 ๔๕ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนาตัวอย่าง, (กรุง เทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๔๖. 



   ๓๘ 
 

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปลูกสร้างอาคารในวัดหรือที่ธรณี
สงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้๔๖ 

 ข้อ ๔ วัดใดมีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ของวัดขึ้นใหม่ในที่วัด หรือที่
ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารอยู่ก่อนก็ดี จะปรับปรุงแก้ไขอาคารของวัด ซ่ึงปลูกสร้าง
อยู่ในวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ของวัดอันมีผู้เช่าอยู่ก่อนให้เป็นอาคารพาณิชย์ก็ดี ให้ด าเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) วัดด าเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารของวัด โดยขอให้ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นบริจาค
ค่าปลูกสร้างตามราคาที่ปลูกสร้าง และให้ได้สิทธิการเช่ามีก าหนดจ านวนปีตามสมควรแก่ท้องที่ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้เช่าบริจาคมูลค่าบ ารุงวัดด้วยก็ให้ขยายเวลาการเช่าออกไปอีกตามสมควรแก่จ านวน
มูลค่าบ ารุงวัดในการเก็บค่าเช่า ให้จัดเก็บตามความเหมาะสมของอาคารและท้องถิ่น ส่วนการท า
สัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.๒๕๐๕ 

 (ข) ในกรณีดังกล่าวใน (ก) ถ้าผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่สามารถบริจาคค่าปลูกสร้าง
อาคารได้ก็ดี ไม่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรืออาคารนั้นต่อไปก็ดีวัดจะมอบให้ผู้อ่ืนปลูกสร้างอาคาร
ก็ได้ โดยยกกรรมสิทธ์ิให้แก่วัดทันที พร้อมกับมีเง่ือนไขตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และให้วัดช่วยรื้อ
ย้ายอาคารจากที่เช่า หรือค่าขนย้ายออกจากอาคารให้แก่ผู้เช่าตามจ านวนอันควร 

 (ค) เม่ือวัดได้ด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินหรืออาคารดังกล่าวใน (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี แต่ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่ยอมตกลงด้วย ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์แทนวัดเสนอ
ข้อขัดแย้งไปยังคณะกรรมาตามความในข้อ ๖ ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเสนอข้อขัดแย้งนั้นเองก็
ได้ 

 ท่านพุทธทาสภิกขุ (เง่ือมอินฺทปญฺโญ) ได้กล่าวถึงการบริหารว่า เป็นการด าเนินไปได้
แห่งกิจการที่กระท าด้วยปัญญา กระท าด้วยความหวังและต้องท าเพ่ือสังคมหรือน้อยที่สุดท าเพ่ือ
ตัวเอง ต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา๔๗ 

  พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์คงฺคปญฺโญฺ)กล่าวถึง  ศาสนสมบัติ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕  กล่าวว่าเป็น  “ค านาม”  หมายถึง  การก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์  ส าหรับ  ศาสนสมบัติ  ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง นั้นหมายถึง 

  ๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
  ๒. กิจการอันเก่ียวกับวัด  คือ  การสร้าง  การต้ัง  การรวม  การย้าย  การยุบเลิก   

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  การยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา  และการยกวัด
ราษฎ์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 

  ๓. กิจการของวัดอ่ืนๆ  เช่นการจัดงานวัด  การรับบริจาค 

                                                                 
 

 ๔๖กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗๙. 

 ๔๗พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ), การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร :เคล็ดไทย , 
๒๕๕๓), หน้า ๙. 



   ๓๙ 
 

  ๔. การศาสนสมบัติของวัด 
  การควบคุมและส่งเสริม  การสาธารณูปการ  เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของ

การคณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ  เจ้าอาวาส  ซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด  เจ้าคณะทุกส่วน 
ทุกชั้น  ต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒  ประการ คือ  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติและส่งเสริมการ
พัฒนาจัดการศาสนสมบัติของวัด 

  การควบคุมดูแลวัดนั้น  เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้  ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติต้องสอดส่อง  ดูแล  ชี้แจง  แนะน า  ในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส  ดังต่อไปนี้ 

  ๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
  ๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร  

แก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
  ๓. ควบคุมให้แต่ละวัดสร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย  หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
  ๔. ควบคุมการเงินและบัญชี  รับ – จ่าย  ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
  ๕. ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ  ของเจ้าอาวาส  เช่น  รายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
  ๖.  ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง๔๘ 
 พระพะยอม กลฺยาโณ ได้กล่าวถึงการจัดการศาสนสมบัติของวัด๔๙ หมายถึงการ

บริหารงานคณะสงฆ์ ผู้บริหารต้องต้ังอยู่ในธรรม มีศีล มีความรู้ มีความกล้าหาญ มีความขยัน และ
รู้จักละสิ่งที่ควรละ เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุข ความเจริญแก่สังคม 

 พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญฺ) ได้กล่าวถึงการบริหารการคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบันว่า๕๐ประกอบด้วยองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้ 
การสาธารณูปการ หมายถึงการช่วยเหลือ อุดหนุน หรือเก้ือกูล คนส่วนมากหรือคนทั่วไป หรือ
กิจการเก่ียวกับการดูแลรักษา และจัดการวัดให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นงานเก่ียวกับการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของวัด ได้แก่ การก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
ให้วัดเรียบร้อยดีงาน ซ่ึงได้แก่ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสงฆ์
เป็นผู้น าในการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ 

                                                                 
 

 ๔๘พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา ,  เ ร่ือง เดียวกัน , 
หน้า  ๔๑.   

 ๔๙พระพะยอม กลฺยาโณ, การบริหารเชิงพุทธในการบริหารธุรกิจแบบพุทธ , (กรุง เทพมหานคร :
เคล็ดไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙. 

 ๕๐พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญฺ), การพัฒนาพระสังฆาธิการภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 



   ๔๐ 
 

 พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) ได้กล่าวถึงบทบาทสาธารณูปการ ๕๑ หมายถึง
การพัฒนาสาธารณูปการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับได้แก่ พัฒนาวัด พัฒนาคนในวัด และพัฒนา
ชุมชน เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการ ก็เพ่ือบ ารุงรักษาและส่งเสริมวัด
ให้เป็นที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน หรือแก่สังคมผู้ เป็นเจ้าของวัดให้พัฒนาสถาพรสืบไป ใน
ปัจจุบันการกิจการคณะสงฆ์ และการพัฒนาพระศาสนาด้านสาธารณูปการของวัดแบ่งได้เป็น ๓ เรื่อง
ดังต่อไปนี้ การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และการดูแลรักษา
และจัดการศาสนสมบัติของวัด 

 สรุปได้ว่า การจัดการศาสนสมบัติ เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์มาตรา๓๗ (๑) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนรัฐและพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่า
จะก่อสร้างหรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการ
จัดท าแผนแม่บทการก่อสร้างและรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็นอย่างดีมีเทคนิคและ
วิธีการขอค าปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบขั้ นตอนการด าเนินการก่อสร้างการบริหาร
จัดการงานสาธารณูปการที่ดีและต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่ม
รื่นเป็นศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน โดยก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์การรักษาดูแล
ทะนุบ ารุง ศาสนวัตถุ และการจัดท าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียง
หน้าที่ในการท านุบ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถานคือดูแลรักษาศาสน
สถานให้ม่ันคงถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ 

 
 ๒.๓.๒ ปัญหาข้อกฎหมายของการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ 
 จากการทบทวนวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการจัดการศาสนสมบัติ พบว่า ทรัพย์สินที่ เป็น

ของพระศาสนาเรียกว่าศาสนสมบัติ กฎหมายสงฆ์แบ่งศาสนสมบัติเป็นสองประเภทคือ ศาสนสมบัติ
กลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซ่ึงมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง อีกประเภทคือศาสนสมบัติของวัดได้แก่
ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดินของวัด อาคารเสนาสนะของวัด ฯลฯ ส าหรับผู้ มีอ านาจ
ดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดก็คือเจ้าอาวาส ส่วนการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางเป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าอาวาส ซ่ึงเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัด
ใดๆ จะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่
เจ้าอาวาสจะกระท าได้นั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึง

                                                                 
 

 ๕๑พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสตร์ปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗๔. 



   ๔๑ 
 

ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่ บทให้เจ้าอา วาสถือ
ปฏิบัติ ซ่ึงการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่ายออกจากทะเบียน 
การท าทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระท าได้โดยเรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อ่ืนๆ กรมศาสนา ก็ได้
ก าหนดไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของวัด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพ่ือท านุบ ารุงรักษาวัด ก็ยัง
ประสบปัญหาในการด าเนินการหลายประการ อาทิปัญหาอันเนื่องด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้อง๕๒ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎหมายเถร
สมาคม บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ มีพ้ืนฐานมา
จากพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๑๔๘๔ แม้จะมีการแก้ไขปรับปรุงมาตามล าดับก็ตาม ก็ยังคงมีลักษณะบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป คือ๕๓ 

 ๑.การเป็นผู้แทนของวัดของเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติของวัดวัดมีฐานะเป็ น
นิติบุคคล๑ ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น 
จึงต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอ่ืนๆ ด้วย วัด
ทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเช่น เรื่องสถานะนิติบุคคลของวัด 
เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ท่ีจะพึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา การแสดงเจตนาในการใช้สิทธิและหน้าที่จึง
จ าเป็นต้องมีผู้แทน ซ่ึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑ 
วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงเป็นทั้งผู้ปกครองของ
วัด ตามมาตรา ๓๗ (๒) และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
ความในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา ๔๕ ต าแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต าแหน่งที่ มีความส าคัญ
ยิ่ง หน้าที่ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของเจ้าอาวาส คือ บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน สมบัติของวัดให้
เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา ๓๗ (๑) การจัดการศาสนสมบัติของวัดในปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถสูงใน การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านศาสนาและด้านรายได้ของวัด เจ้า
อาวาสในฐานะผู้แทนของวัดมีทั้งบทบาทของสงฆ์ที่จะต้องจรรโลงพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการ
ปกครองสงฆ์ ซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในวัดและปกครองสอดส่องคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือ พ านักพักอาศัย
อยู่ในวัดอีกทั้งยังท าหน้าที่ในการจัดการกิจการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับวัดทั้งสิ้น โดยเฉพาะในฐานะ
ผู้แทนของวัดในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นศาสนสมบัติของวัด เจ้าอาวาสต้องมีผล
ผูกพันทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย

                                                                 
 

 ๕๒กรมการศาสนา, พ.ร.บ. คณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑๐. 

 ๕๓ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนาตัวอย่าง, (กรุง เทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘. 



   ๔๒ 
 

อ่ืนๆ แต่การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าอาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่า
ด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ เป็นการให้ความส าคัญในการปกครองคณะสงฆ์เท่ านั้นไม่ได้
ก าหนดคุณสมบัติด้านการ ศึกษาในทางโลกเอาไว้ด้วย การจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ อัน
เป็นศาสนสมบัติของวัด กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่ ต้องเก่ียวข้องกับกฎหมาย เช่น นิติกรรม
สัญญา เป็นต้น รวมไปถึงศาสตร์ในการบริหาร ซ่ึงหากขาดความรู้ความเข้าใจการศึกษาทางโลกแล้ว 
อาจเป็นผลเสียและส่งผลไปถึงการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนที่จะเข้ามารองรับอ านาจ ของเจ้าอาวาส
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ รวมไปถึงการวางมาตรการหรือการมอบอ านาจให้บุคคล คณะกรรมการ 
หรือคณะบุคคล ด าเนินการบริหารจัดการฯ แทนเจ้าอาวาส ก็อาจเกิดผลเสีย และไม่มีประสิทธิ ภาพ
ในการบริหารและจัดการได้ นอกจากนี้ต าแหน่งเจ้าอาวาส มาตรา ๔๕ ถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา๒ ถ้าเจ้าอาวาสหรือผู้แทนเจ้าอาวาสหรือผู้จัดประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ด าเนิน การจัดประโยชน์แทนวัดโดยมิชอบ โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวท้ังรู้และไม่รู้เท่าถึงการณ์  ถือว่ามี
ความผิดทางกฎหมาย เม่ือเป็นเช่นนี้แล้ว หากขาดการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของวัดที่
เหมาะสม เจ้าอาวาสอาจจะมีความผิดในฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ 

 ๒.การแต่งต้ังไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด เป็นผู้จัดการศาสนสมบัติของวัดการ
แต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งต้ัง
และถอดถอนไวยาวัจกร ทั้งนี้ ค าว่า“ไวยาจักร” หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่ เบิก
ความจ่าย “นิตยภัต” และมีอ านาจดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
เป็น หนังสือ นิตยภัตตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๔ หมายถึง 
เงินงบประมาณที่กรมการศาสนาได้รับเป็นประจ าปีเพ่ือจ่ายถวายอุปถัมภ์ ให้แก่พระภิกษุผู้ได้รับ
แต่งต้ัง หรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัต พระภิกษุผู้ มีต าแหน่ง
หลายต าแหน่ง ทางราชการจะถวายนิตยภัตในต าแหน่งที่สูงกว่าเพียงต าแหน่งเดียว พระภิกษุผู้ได้รับ
แจ้งการถวายนิตยภัต ในเขตจังหวัดพระนคร ธนบุรี นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ไวยาวัจกร ไปขอ
เบิกนิตยภัตที่กรมการศาสนา ในเขตจังหวัดอ่ืนให้ไวยาวัจกรไปขอเบิกนิตยภัตที่จังหวัดซ่ึงพระภิกษุ
รูปนั้น สังกัดอยู่ภายในเดือนกันยายนของปี 

 การจัดหาประโยชน์จากศาสนสมบัติวัด ในกรณีที่วัดมีที่ดินมากพอจะน ามาหาประโยชน์
ได้ ก็ให้วัดเหล่านั้นจัดหาประโยชน์เข้าวัดจากที่ดินเหล่านั้นได้ โดยการต้ังไวยาวัจกรเป็นตัวแทนของ
เจ้าอาวาส หรือแต่งต้ังผู้จัดหาประโยชน์ของวัดขึ้นด าเนินการ เหตุที่ต้องแต่งต้ังไวยาวัจกร ก็เพราะว่า
การจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ และ
การเงิน ซ่ึงไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าอาวาสเข้ามาจัดการด้วยตนเอง กฎหมายจึงต้ังให้ไวยาวัจกรเป็น
ตัวแทนเจ้าอาวาส และเป็นตัวแทนของวัด ซ่ึงวัดต้องรับผิดชอบในการกระท านั้น ถ้าได้กระท าภายใน
ของเขตอ านาจทีได้รับมอบหมาย ดังนั้น ต าแหน่งไวยาวัจกร จึงเป็นต าแหน่งที่ส า คัญส าหรับกิจการ
ของคณะสงฆ์ต าแหน่งหนึ่ง ตามบทบัญญัติก าหนดให้ช่วยงานเจ้าอาวาส หรือ แทนเจ้าอาวาสเม่ือ
ได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าอาวาส จึงจะมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการดู แลรักษาและจัดการ
ทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับ มอบหมาย จากคุณสมบัติของคฤหัสถ์ ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็น



   ๔๓ 
 

ไวยาวัจกร กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติบางประการของไวยาวัจกรที่ เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน เช่น ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติทางการศึกษาของไวยาวัจกร  อีกทั้งวาระในการด ารง
ต าแหน่ง และการสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมกับกิจการที่ได้รับมอบอ านาจเฉพาะเรื่อง อ านาจในการ
แต่งต้ังไวยาวัจกร นั้น คือ เจ้าอาวาสของวัดนั้นปรึกษาสงฆ์ในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้ มี
คุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไว้ และโดยทั่วไปแล้วเจ้าอาวาสมักจะแต่งต้ั งบุคคลที่มีความคุ้นเคย หรือ
ญาติ พ่ีน้ อง  ให้เป็ นผู้ จัดกา รประโยชน์ในศาสนสมบัติของวั ด และในกา รจัดปร ะโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์บางประการจะต้องเก่ียวข้องกับตัวบท กฎหมาย เช่น การท านิติกรรมสัญญาต่างๆ 
ซ่ึงจะต้องรู้เรื่องกฎหมายอย่างถ่องแท้ ดังนั้นหากไวยาวัจกร ไม่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมย่อมท าให้
เกิดผลเสียในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็น ศาสนสมบัติของวัดได้ 

 ๓.การควบคุมตรวจสอบและการถ่วงดุลอ านาจของผู้ เก่ียวข้องจากกรณีผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ ในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามความในมาตรา ๓๗ (๑) เจ้าอาวาสมี
หน้าที่ด าเนินการดูแลรักษาประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัด และเจ้าอาวาสมีอ านาจในการแต่งต้ัง
ไวยาวัจกร ได้ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน
ไวยาวัจกร ซ่ึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพรราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ผู้แทนและตัวแทนในการจัดการดูแลรักษาศาสนสมบัติในอสังหาริม ทรัพย์ ซ่ึงเป็นศาสน
สมบัติของวัด คือ เจ้าอาวาส และไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ต้องดูแลรักษา และจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ ๒ (๒๕๑๑) ซ่ึงข้อ ๓ ก าหนดให้การเช่าที่ ดินหรือ
อาคาร เจ้าอาวาสต้องจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซ่ึงเจ้าอาวาสแต่งต้ัง ท าทะเบียน
ทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และเก็บรักษาทะเบียนและหนังสือ
สัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐาน โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๓ นี้  ไม่ได้บัญญัติการ
ควบคุมตรวจสอบของเจ้าอาวาสไว้ และในข้อ ๖ ก าหนดให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัด
ประโยชน์ของวัดซ่ึงเจ้าอาวาส แต่งต้ังท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเม่ือสิ้นปีปฏิทิน ให้ท าบัญชีเงิน
รับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง โดยตรวจได้
เสมอในเม่ือมีความประสงค์จะตรวจ แต่ไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป และอาจมอบหมายให้ภิกษุ
รูปอ่ืนที่มีความรู้ทางบัญชีท าการตรวจแทนได้ อันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าอาวาส ซ่ึงถ้า
พบว่าไวยาวัจกรทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
หรือประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่วัดอย่างร้ายแรง เจ้าอาวาสอาจสั่งถอด
ถอนไวยาวัจกรผู้นั้นออกจากหน้าที่ได้ โดยอนุมัติของเจ้าคณะอ าเภอตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 
๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนไวยาวัจกรส าหรับผู้จัดประโยชน์เป็นอ านาจในการแต่ง 
ต้ังของเจ้าอาวาส จึงอาจถอนคืนการจัดประโยชน์จากผู้นั้นได้ โดยแจ้งการถอนคืนแก่ผู้นั้นเป็น
หนังสือไว้เป็นหลักฐาน อันเป็นการควบคุมตรวจสอบของเจ้าอาวาสได้อย่างสมบูรณ์ แต่ส าหรับเจ้า
อาวาสซ่ึงมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ตามมาตรา ๓๗ 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น ในบทก าหนดโทษ หมวด ๗ กรณีนี้ผู้ เขียนเห็นว่า 
ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงไม่อาจควบคุมตรวจสอบได้โดยตรง อีกทั้งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ใน



   ๔๔ 
 

การดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของวัด ก็ไม่ได้ก าหนดอ านาจให้ผู้ใดในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าอาวาส ดังนั้นถ้าเจ้าอาวาสฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ย่อมเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบ แต่ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นอาจใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระ
สังฆาธิการ ในหมวด ๔ จริยาพระสังฆาธิการ ในข้อ ๔๓ ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า “พระสังฆาธิการต้องเอ้ือเฟืงอ
ต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 
พระราชบัญญัติสมเด็จพระสังฆราชสังวร และปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ” ในการ
ควบคุมดูแล แนะน า ชี้แจง หรือสั่งให้เจ้าอาวาสผู้อยู่ในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาพระสังฆาธิการ
ได้ เนื่องจากการดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติของเจ้าอาวาสนั้น ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ และกฎกระทรวง๕๔ 

 ๔.การจัดการศาสนสมบัติของวัดตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรา ๔๐ 
วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บัญญัติไว้ว่า “การดูแลรักษาและจัดการศา
สนสมบั ติของวั ด ให้ เป็ น ไปตา มวิ ธี กา รที่ ก า หนดในกฎ  กร ะทร วง ”  ซ่ึงรั ฐมนตรี ว่ า กา ร
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัตินี้  ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ว่าด้วยการดูแลรักษา และ จัดการศาสนสมบัติของวัด ซ่ึงผูกพันให้วัดต้องปฏิบัติตาม
วิธีการที่ก าหนด และบางกรณีการด าเนินการจัดการศาสนสมบัติของวัดต้องได้รับความเห็นชอบ จาก
กรมการศาสนาก่อน ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ข้อ ๒ ก าหนดว่า “การกันที่ ดินซ่ึง
เป็นที่วัด ให้เป็นที่จัดประโยชน์ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือกรมการศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจาก
มหาเถรสมาคม” ในข้อ ๔ “การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ ที่ มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าเกินสามปี จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา ” 
และในข้อ ๕ “การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดย ฝากกรมการ
ศาสนา จังหวัด อ าเภอ หรือ ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝาก
ในนามของวัด” ข้อก าหนดดังกล่าวนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ไม่เอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่
เป็นศาสนสมบัติของวัด เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกในการลงทุนเพ่ือประโยชน์ตอบแทนของวัด อีก
ทั้งไม่มีข้อบัญญัติใดทั้งในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎกระทรวง เป็นบทลงโทษ ถ้าไม่ปฏิบัติ 
ดังนั้นถ้าเจ้าอาวาสฝ่าฝืน กรมการศาสนาก็ไม่มีอ านาจบังคับ แต่วัดอาจมีปัญหาทางกฎหมายใน
สัญญาเช่าเกินสามปีในที่ธรณีสงฆ์ ที่ กัลปนา  หรือที่จัดประโยชน์กับผู้ เช่า ได้ ๕๕ นอกจากนั้ น

                                                                 
 

 ๕๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๕. 

 ๕๕ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๒๗๔๑/๒๕๔๑, ท่ีดินพิพาทเป็นทรัพย์สนท่ีพระภิกษุ ส. ได้มาในระหว่างเวลา
ท่ีอยู่ในสมณเพศ และพระภิกษุ ส. ไม่ได้จ าหน่ายไปในระหว่างมีชีวิติหรือท าพินัยกรรมอย่างอ่ืน ท่ีดินพิพาทจึงตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของวัด ซ่ึงเป็นวัดท่ีเป็นภูมิล าเนาของพระภิกษุ ส. ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๓ ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์จะช้ือ
มาโดยสุจริตไม่ก็ตาม โจทก์ก็ย่อมไม่ได้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพิพาท เพราะตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา 
๓๔ ท่ีวัดจะโอนกรรมสิทธ์ิได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติโจทย์ย่อมไม่มีอ านาจฟ้องขับ ไล่จ าเลยซ่ึงอาศัยอยู่ในท่ีดิน
พิพาทได้. 



   ๔๕ 
 

กฎกระทรวงก็ไม่ได้บัญญัติถึงรายละเอียด และวิธีการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของวัดอย่าง
ชัดแจ้ง ให้เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสหรือตัวแทนที่จะจัดการหาประโยชน์ในที่ดินของวัดไป โดยล าพัง 
ไม่ต้องอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานทางราชการ ซ่ึงถ้าเจ้าอาวาสไม่สอดส่องดูแลไวยาวั จกร ผู้จัด
ประโยชน์อย่างทั่วถึง หรือตัวแทนที่แต่งต้ังท าหน้าที่ได้ไม่ดีพอ เป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวัด อาจสูญเสียผลประโยชน์เป็นจ านวนมากได้ 

 ๕.ลักษณะ ของการผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่างๆ และผลผูกพันตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของวัด ในฐานะที่วัดมีสถานภาพเป็น
นิติบุคคลตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความชอบธรรมที่จะบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ของวัด กิจการบางอย่างที่ ต้องอาศัยรูปการบริหาร
จัดการในเชิงพาณิชย์อันเก่ียวเนื่อง ด้วยอสังหาริมทรัพย์ของวัดตามกฎหมาย มีรูปแบบการจัดการ
ตามกฎหมายในเรื่องของ นิติกรรมสัญญาเช่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าที่ ดิน หรืออาคาร ซ่ึง
เป็นศาสนสมบัติของวัด ดังนั้นเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้แทนของวัดจึงมีผลผูกพันตามกฎมายในอันที่จะลง
นาม ในฐานะคู่สัญญาที่เข้าผูกพันในนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของวัด จากความไม่เหมาะสม รวมถึง
ข้อจ ากัดในด้านวัฒนธรรมประเพณีสังคมไทยที่เคารพเทิดทูนพระภิกษุสงฆ์ จึงให้อ านาจเจ้าอาวาสที่
จะมอบอ านาจให้กับบุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินการแทนเจ้า อาวาสได้ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แต่เนื่องจากเจ้าอาวาสในฐานะ
ตัวการผู้มอบอ านาจเฉพาะ ซ่ึงได้กระท าไปในขอบเขตของอ านาจตามกฎหมายอันจะต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ซ่ึงเข้ามาเป็นคู่สัญญากับวัดผลผูกพันดังกล่าวระหว่างผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบ
อ านาจ กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า ยังมิได้มีการก าหนดไว้อย่างเด่นชัดในพระราชบัญญัติพระสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และกฎหมายที่เก่ียวข้องอันเป็นอุปสรรคอย่างอ่ืนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ของวัด 
โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ในการจัดการดูแลรักษา และหาประโยชน์
ในศาสนสมบัติ เนื่องจากวัดเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ซ่ึงตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ได้
ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัด หลายฝ่ายด้วยกัน ซ่ึง
อาจจะอยู่ในฐานะ “ผู้แทน” ของวัด หรือ “ตัวแทน” ของวัด ถ้าได้กระท ากิจการใดๆ ในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ แล้ว ก็ถือว่าได้กระท าภายในกิจการเพ่ือ
ประโยชน์แก่วัด โดยชอบด้วยกฎหมาย วัดจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันในกิจการนั้นๆ 

 ๖.อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์ในการควบคุมดูแลการจัดประโยชน์ในศา
สนสมบัติของวัดการปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒ “คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหาเถรสมาคม” และมาตรา ๒๐ ทวิ ได้บัญญัติไว้ว่า 
“เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์” ส าหรับการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ได้จัดแบ่งเขตปกครองเป็นภาค 
จังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ า เภอ และเจ้าคณะต าบล 
เป็นผู้ปกครองตามล าดับชั้น การปกครองคณะสงฆ์มีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
ค่อนข้างยาวนาน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมดูแลในปกครองของสงฆ์ได้ โดยเฉพาะการ



   ๔๖ 
 

บริหาร จัดการผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นศาสนสมบัติของวัด อีกทั้งไม่ มีข้อบัญญัติถึง
อ านาจและหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่เป็นผู้บังคับ บัญชาของเจ้าอาวาส ในการควบคุมดูแลการจัด
ประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัดกฎกระทรวงก าหนดไว้เป็น เพียงการเสนอเรื่องตามล าดับชั้นถึง
กรมการศาสนา 

 ๗.วัด ส านักสงฆ์ และที่พักสงฆ์วัดในประเทศไทย ตามสถิติข้อมูลของกรมการศาสนามี
วัดซ่ึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จ านวนทั้งสิ้น 
๓๒,๗๑๐ วัด๖ โดยไม่ได้กล่าวถึงจ านวนส านักสงฆ์ ซ่ึงวัดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีสองอย่างคือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์  และมาตรา ๓๒ 
กล่าวว่า “การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ให้เป็นตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗) ที่อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้บัญญัติถึงการ
สร้างวัด การต้ังวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
โดยไม่ได้กล่าวถึงการสร้างส านักสงฆ์ ดังนั้น ส านักสงฆ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ย่อมเป็นการใช้
เรียกชื่อพ้องเป็นเพียงที่พักสงฆ์ คือ เป็นที่พ านักของพระภิกษุที่ ไม่ได้ขออนุญาตสร้างวัดและต้ังวัด
เพราะส านักสงฆ์ ตามมาตรา ๓๑ นั้น อาจแปลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ วัดที่ยังไม่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ซ่ึงถ้าเกิดคดีความขึ้น๗ กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า ที่พักสงฆ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตใน
การสร้างวัดและการต้ังวัดย่อมไม่อยู่ในความ คุ้มครองหรือในบังคับของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังเช่นมาตรา ๓๔ บัญญัติว่า “ที่วัด และที่ธรณีสงฆ์ จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ๘ และห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้ กับวัดในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่ วัด 
และที่ธรณีสงฆ์” มาตรา ๓๕ บัญญัติว่า “ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์เป็นทรัพย์สินซ่ึงไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบแห่งการ บังคับคดี๙” เม่ือที่พักสงฆ์ไม่ใช่วัด ย่อมไม่อยู่ในสายการปกครองของคณะสงฆ์ 
ทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมืองจึงควบคุมได้ยาก อีกทั้งการจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย อาจก่อให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นได้ ซ่ึงอาจเป็นที่เสื่อมเสียแก่พระศาสนาได้
เหมือนกัน๕๖ 

 สรุปได้ว่าเจ้าอาวาส มีอ านาจหน้าที่จัดการดูแลศาสนสมบัติของวัด และมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่ว่า “พระภิกษุซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา” ซ่ึงจ าเลยโต้แย้งว่าเป็นเพียง
การให้อ านาจไว้ เพ่ือควบคุมและคุ้มครองวัดอย่างเดียวกับเจ้าพนักงานเท่านั้น มิได้มีผลบังคับว่า ถ้า
ท าผิดจะต้องเป็นเรื่องเจ้าพนักงานกระท าผิดด้วยโดยตรง ดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไว้ ใน
เรื่องเจ้าพนักงานกระท าผิดนั้น ฯลฯ ค าว่า “ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา” 

                                                                 
 

 ๕๖ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๗๔๙๐/๒๕๔๒, ระหว่างวัดโนนสูง และนายสมร บุญคน กับพวกจ าเลยว่า วัด
ท่ีได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดได้ แต่ยังไม่ด าเนินการจัดต้ังเป็นวัด เป็นเพียงส านักสงฆ์ไม่มีอ านาจฟ้องคดี จึง ถือว่า
ยังไม่เป็นนิติบุคคล. 



   ๔๗ 
 

นั้น บ่งชัดว่า อ านาจ และหน้าที่ พร้อมมูลทั้ง ๒ ประการ กล่าวคือ เม่ือมีอ านาจในวัดเหมือนเจ้า
พนักงานแล้ว หากกระท าผิดในหน้าที่ก็ต้องผิดฐานเจ้าพนักงานกระท าผิดด้วย โดยนัยเช่นเดียวกัน  

 ๒.๓.๓ ลักษณะงานของการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 การก่อสร้างละการบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่การก่อสร้างศาสนาวัตถุขึ้นใหม่ การซ่อมแซม

ของเก่าและการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่ เดิมหรือที่ เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ เพ่ือให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ขอเรียนแนะน า ดังนี้ 

 ระยะเริ่มสร้างวัด ก่อนแตจะสร้างวัดควรจัดหาสถานที่ต้ังวัดให้ใด้ก่อนโดยเจ้าของที่ ดิน
ยอมยกให้เม่ือได้ที่ดินแล้วควรเขียนแผนผังวัดและแบบแปลนสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพที่ดิน
และเหมาะสมแก่ชุมชนผู้จะบ ารุงวัด  รวบรวมทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อสร้างให้ได้พอควร 
แล้วจัดท าเอกสารขออนุญาตสร้างวัดตามแบบของทางราชการ  เมือได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและได้
สร้างเสนาสนะพอควรแล้วจึงขอต้ังวัดตามแบบของทางราชการ เม่ือกระทรวงศึกษาธิการประกาศต้ัง
วัดแล้วคณะสงฆ์จึงแต่งต้ังเจ้าอาวาส รับโอนที่ดินและรับถวายเสนาสนะเป็นของสงฆ์  พร้อมบั นทึก
ประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน การจัดการระยะนี้เป็นภาระคนอ่ืนด าเนินการ  มาก่อนเจ้าอาวาสจะได้
ปฏิบัติก็ต่อเม่ือได้รับแต่งต้ังแล้ว 

 ระยะต้ังวัดแล้ว  เม่ือต้ังวัดแล้วหรือกรณีที่เจ้าอาวาสรับช่วงต าแหน่งจากรูปอ่ืนชึ่งมีวัด
มานานก็ตามควรด าเนินการดังนี้  ถ้าเดิมไม่มีแผนผังวัดเลยควรเร่งเขียนแผนผังวัดและแบบแปลน
เสนาสนะใหม่ ถ้ามีอยู่แล้วต้องด าเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแชซมหรือปรับปรุงตามแผนผังวัดและ
แบบแปลนเดิม  เว้นแต่มีการขยายที่ต้ังวัดให้กว้างขวางขึ้น ในกรณีเช่นนี้หากต้องการแผนผังวัดใหม่ 
ก็เขียนใหม่โดยอาสัยนแผนผังเดิมเป็นหลักและควรขออนุญาตจากเจ้าคณะผู้ปกครองและด าเนินการ
เพ่ืออนุมัติจากมหาเถรสมาคม  แบบแปลนเสนาสนะนั่นควรยึดทรงไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
เป็นหลักหรือยึดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ การก่อสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์หรือตบแต่ง
บริเวณวัด  เจ้าอาวาสควรรับฟังความคิดเห็นพระภิกษุสามเณรในวัดละทายกทายิกาผู้บ ารุงวัดเป็น
หลักประกอบการตัดสินใจและการก่อสร้างใด ๆในวัดควรค านึงถึงแหล่งมาแห่งทรัพย์สินและความ
เหมาะสมกับชุมชนเป็นหลัก และควรระมัดระวังอย่าให้มีการแตกแยกความคิดระหว่างบ้านกับวัด
เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ๕๗ 

 แผนผังวัด การก าหนดแผนผังวัดมิใชเรื่องยุติตายตัวย่อมมีข้อยักย้ายถ่ายเทไปตาม
เหตุการณ์  ขอให้ค านึงขนาดของวัดและชุมชนพร้อมสภาพที่ดินที่ ต้ังวัดและความเหมาะสมเป็น
ส าคัญ๕๘ 

 วัดขนาดเล็ก วัดขนาดเล็กและต้ังอยู่ในชุมชนขนาดเล็กควรจัดแผนผังขนาดย่อม โดยให้
มีถนนหนทางเชื่อมพองามกับให้มีสนามหญ้าและที่ปลูกต้นไม้ไว้ส่วนหนึ่ง เสนาสนะควรมีเฉพาะที่
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โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
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ขาดไมใด้คือ กุฎี  ศาลาการเปรียญและอุโบสถและควรกันบริเวณไว้เป็นเขตฌาปนสถาน พร้อมกะ
สิ่งก่อสร้างไว้ในแผนผังคือ เมรุเผาศพ ( แบบใหม่) ศาลาบ าเพ็ญกุศล ส่วนเสนาสนะอ่ึนๆ  ถ้าจ าเป็น
จริงจึงให้มี  เพราะถือนโยบายประหยัด 

 วัดขนาดกลาง วัดขนาดกลางและต้ังอยู่ในชุมชนขนาดกลาง ที่ ต้ังวัดกว้างขวาง ควร
จัดแบ่งออกเป็นเขต คือ  เขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส เขตการศึกษา และเขตสาธารณสงเคราะห์  
ปันเขตด้วยถนนหรือล าคลอง  จัดเป็นสนามหญ้าบริเวณปลูกต้นไม้ (สวนป่า) และแดนอภัยทาน  
ตามควรแก่ที่ต้ังวัดและชมชน  เสนาสนะควรมีมากกว่าวัดขนาดเล็ก คือ กฏีเป็นหมู่ ศาลาการเปรียญ  
อุโบสถ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เขตสาธารณสงเคราะห์หรือฌาปน
สถาน ควรแยกเป็นส่วนหนึ่ง ก าหนดสิ่ก่อสร้างให้ชัด  เช่น เมรุเผาศพ  (แบบใหม่) ศาลาบ าเพ็ญกุศล 
ที่เก็บศพ โรงครัว 

 วัดขนาดใหญ่ วัยขนาดใหญ่และต้ังอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ควรจัดแบ่งเขตให้เหมาะสม
กว่าวัดขนาดกลาง  หรืออาจเพ่ิมเขตจัดประโยชน์เข้าอีก  เสนาสนะก็อาจมีมากกว่าและประณีตขึ้น
ตามสมควรแก่ขนาดวัดและชุมชน 

 การเขียนแผนผังวัดนี้  ขออุปถัมภ์อุปกรณ์บางส่วนได้จากกรมการศาสนา  เพ่ือให้ได้
มาตราฐานแบบเดียวกัน  เม่ือเขียนเสร็จแล้ว  เสนอตามล าดับถึงกรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ  
และเสนอมหาเถรสมาคม เพ่ืออนุมัติเป็นหลักต่อไป 

 การตบแต่งวัดจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ก็ตาม ควรได้มีการตกแต่งให้น่ า
รื่นรมย์เหมาะสมกับ ค าว่า “ อาราม”เช่น จัดท าถนนเข้าวัดและภายในวัด จัดท าความสะอาดวัดเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ จัดปลูกไม้ยืนต้นริมถนนหนทาง จัดท าป้ายบอกชื่อวัด ที่ ต้ังระยะทาง ที่ทางแยก
เข้าวัด  ถนนสายหลัก จัดท าป้ายหน้าวัด ท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจการภายในวัด  เขียนแผนผั งวัดลง
ในกระดานขนาดใหญ่ติดไว้ไนที่เป้ดเผย  การท าป้ายชื่อวัดนั้น ขอให้บอกชื่อทางราชการและให้
ถูกต้องตรงกันทั้งป้ายถนนแยกเข้าและป้ายหน้าวัด 

 การจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์  แต่
ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาสชึ่งเป็ นพระสังฆ าธิการร ะดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุ กชั้นต้อง มี
ความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ 

 (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ 
 (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
 การควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
 ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร

แก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 ๔) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
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 ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับพระร าชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง๕๙ 
 การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
 ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 
  (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
  (๒) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
  (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
  (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง 
  (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 
 ๓) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม 
 ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วย

เจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
 ๖) แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง๖๐ 
 สรุปได้ว่าการบ ารุงรักษาวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี เป็นหน้าที่ของ

ผู้บริหารวัดและคณะสงฆ์โดยตรง ในส่วนของรัฐและพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะก่อสร้าง
หรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์ พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความส าคัญการจัดท าแผน
แม่บทการก่อสร้าง และรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการ เป็นอย่างดี มีเทคนิคและวิธีการขอ
ค าปรึกษากับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้าง การบริหารจัดการงาน
สาธารณูปการที่ดี และต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและพัฒนาวัดให้สงบร่มรื่น เป็น
ศูนย์กลางพัฒนาของชุมชน  โดยก าหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์ การรักษาดูแล
ทนุบ ารุงศาสนวัตถุ และการจัดท าวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ถึงกระนั้ นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียง
หน้าที่ในการท านุบ ารุงรักษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือ ดูแลรักษาศาสน
สถานให้ม่ันคงถาวรและเป็นการอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัดเป็น
การปรับปรุงสภาพวัดและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัด โดยเ น้นการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อบกพร่องเดิมภายในวัดรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมพระศาสนาในวัดให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ เพ่ือสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งอารยะ
ธรรมอันเจริญรุ่งเรือง มีศาสนวัตถุ ศาสนสถานอันเป็นเครื่องหมายแห่งศิลปวัฒน ธรรมอันดีงาม 
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บุคลากรทางศาสนามีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในสังคม สามารถแนะน าให้
ประชาชนในสังคม พ้นจากความลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อและด ารงอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีการส่งเสริมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านศาสนพิธี การให้การศึกษาการเผยแผ่ ศาสนธรรมแ ละการ
สาธารณสงเคราะห์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
และที่ส าคัญเพ่ือให้พระศาสนาสร้างความสงบสุขได้อย่างแท้จริง 

 ๒.๓.๔ ปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ 
 จากการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติ จะ

พบว่า  ปัญหาอุปสรรคเรื่อ งการ พัฒนา วัด ก็คือโครงสร้างการบริหา รคณะสงฆ์ เป็นไปตา ม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
เป็นการปกครองตามนโยบายของมหาเถรสมาคมเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย เป็นผู้ท าหน้าที่ก า กับดูแล
คณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ปัญหาอุปสรรคใน
การบริหารงานของคณะสงฆ์ก็ยังมีปัญหาอยู่มากมาย โดยกรมการศาสนาได้กล่าวถึงปัญหาของ
พระพุทธศาสนา วัด สงฆ์ และองค์กรสงฆ์ในประเทศไทย ว่ามีปัญหาอุปสรรคดังต่อไปนี้ 

 การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการ
ผู้ปกครองดูแลวัด ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท า มุ่งศึกษาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของพระ
สังฆาธิการ ใน ๔ ด้าน คือด้านบุคลากรด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ 
ดังต่อไปนี้ 

 ก. ด้านบุคลากร 
 การบริหารงานในทุกองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยสมาชิกหรือ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ด าเนินไปตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรในบรรดาปัจจัยขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด๖๑ 
การสรรหาบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งหรืองานที่มอบหมาย มีระบบการสรรหาอยู่  ๒ 
ระบบ๖๒ ดังนี้ 

 ๑) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยได้ให้
ความสนใจเก่ียวกับความรู้ความสามารถว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ เพียงแต่เห็นว่าเป็นพรรคพวกกัน 
วิธีนี้จะท าให้ขวัญของคนในองค์การเสีย ไม่มีความเชื่อม่ันในการท างานในองค์กร จึงท าให้ความจงรัก
ภัคดีต่อองค์กรมีน้อย วิธีนี้อาจเรียกว่า “การใช้เส้นสาย” 

 ๒) ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นการสรรหาบุคคลเข้าท างานโดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และปัจจัยอ่ืนๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือใน

                                                                 
 

 ๖๑สาคร สุขศรีวงศ์, Management การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๕ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี พี ไซเบอร์พร้ินท์ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๖๖. 

 ๖๒ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ (Organization and Management) , 
หน้า ๑๘๓. 



   ๕๑ 
 

การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินค่าของงาน ( Job Evaluation) 
เป็นต้น 

 ข. ด้านงบประมาณ 
 งบประมาณ หมายถึงบัญชีแบบก าหนดรายรับรายจ่าย ดังนั้น ภาระงานด้านการจัดการ

งบประมาณเก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ จึงเป็นเรื่องของการจัดท าบัญชีของวัด ทั้งนี้
รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ด้วย 

 ค่าใช้จ่าย คือ มูลค่าเงินที่ใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเม่ือท ากิ จกรรมใดๆ โดย
อาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต 

 งบประมา ณ เป็ นแผนทางกา รเ งินขององ ค์การที่ก าหนดขึ้นเ พ่ือ ให้ บร รลุ ตา ม
วัตถุประสงค์ขององค์การดังนั้น งบประมาณจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากและอย่าง
กว้างขวาง เพราะงบประมาณจะต้องจัดสรรเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบาย วัตถุประส งค์ รวมไปถึง
การใช้งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับการจัดสายงาน 

 สรุปก็คือ งบประมาณ เป็นภาระงานเก่ียวกับการจัดท าบัญชีทั้งรายรับ รายจ่าย ที่
เกิดขึ้นภายในวัด ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างและรักษาสมบัติของวัด 
เช่น งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด เป็นต้น ซ่ึงทั้งนี้ย่อมหมายรวมถึง การ
บริหารจัดการเงินของวัดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนระบบและกรรมวิธีในการ
บริหารเก่ียวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงานด้วย 

 ค. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อทุกองค์การ คือ ทรัพยากรใน

การบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงาน รวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔ หรือ ๔Msคือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ๖Msที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซ่ึงในปัจจุบันมีความจ าเป็นมาก๖๓ 

 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรงในการท างาน ถือเป็นสิ่งที่ มีความ
จ าเป็น อย่า งยิ่ งในกา รท างานของทุกองค์กร  ซ่ึ งแม้บุคลา กรขององ ค์กร จะเป็ นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ แต่หากขาดซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ในการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานนั้นอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามต้องการได้ 

 ง. ด้านการบริหารจัดการ 
 ระบบบริหารจัดการ (Management System) หมายถึง กลไก หรือระบบที่เก่ียวข้อง

กับการให้ทิศทางและการควบคุมองค์การ อาทิ นโยบาย แผนงาน ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การด าเนินงาน 
การควบคุม ซ่ึงมีองค์ประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆในองค์การที่มีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยง
กัน เพ่ือให้ข้อก าหนดแห่งมาตรฐานหรือการจัดการใดๆได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสามาร ถ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

                                                                 
 

 ๖๓สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 



   ๕๒ 
 

 สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัด คือ เจ้าคณะควรจะ
เห็นว่างานจัดการศาสนสมบัติเป็นงานส าคัญโดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมีเจ้าอาวาสและเป็นงาน
ละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นเเละพระศาสนาส่วนหนึ่ง  เป็นงานที่ให้มองเห็นความส าคัญของ
เจ้าอาวาสได้เร็วกว่าอย่างอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา  เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับ
ชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หากเจ้าคณะได้เห็นความส าคัญ
เร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสได้ดีแล้วการขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะ
น้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การคณะ
สงฆ์ละการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุมและส่งเสริมการจัดการ  ศาสน
สมบัต่ิของวัดจึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น 

  
 ๒.๓.๕ พุทธวิธีในการพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
  จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเม่ือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมา  

สัมพุทธเจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสังฆกรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงด าริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบส
และอุทกดาบสเม่ือรู้ว่าท่านทั้งสองได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ ที่อาศัยอยู่ป่า อิสิปตน
มฤคทายวันเขตกรุงพาราณสี เม่ือเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตน สูตรโปรดท่าน
เหล่านั้น พอจบพระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันขึ้น ๑๕ 
ค่ า เดือน ๘ เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซ่ึงเป็นวันที่พระรัตนไตรครบ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระ
ธร รมและพระสงฆ์  จึ งนั บไ ด้ว่า พร ะอัญญา โกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์อ งค์แ รกที่เ กิดขึ้น ใน
พระพุทธศาสนา ส่วนอีก ๔ คนที่เหลือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุ
อรหันต์ผลในเวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยตรัสว่า  
“เธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด”๖๔  ด้วยพระด ารัสนี้ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก   

 จากประเด็นที่กล่าวมานี้จะเป็นได้ว่าวั นอาสาฬหบูชานั้นเป็ นจุดก าเนิดองค์กา ร
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์
สาวกเป็นสมาชิก ซ่ึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบาย ที่
ก าหนดไว้คือ การประการพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และ
สหายของ ยสะอีก ๔ คน คือ วิมละ สุฬาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซ่ึงเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสี
นั่นเอง เม่ือ ๔ คนนี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก ๕๐ คน ของพระยสะที่เป็นชาวชนบททราบข่าว
แล้วมีความคิดว่า ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจาก
เรือนไปบวชเป็นบรรพชิตนั้น คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะและได้เข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้ารับฟังพระธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมาท า

                                                                 
 

๖๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 



   ๕๓ 
 

ให้องค์การพระพุทธศาสนามีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นรวมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ รูป เม่ือพระสงฆ์
สาวกมีจ านวนมากพอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสที่จะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าที่ คือ การ
ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมี
ความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน ”๖๕ 
พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนาในกาล
ต่อมาเม่ือมีผู้เลื่อมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า 
“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนายังที่ต่างๆ 

 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้นการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น เนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวัยเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ 

 ดังนั้นโครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนี้จึงมีลักษณะ
เรียบง่าย ซ่ึงสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 ๑) การบัญญัติพระธรรมวินัย 
 พระธรรมวินัย เป็นค าที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซ่ึงเป็นค าประสมมา

จากค าว่า ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เม่ือ
พระพุทธเจ้าค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพ่ือเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ จากนั้นก็อาศัย
หลักความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติซ่ึงเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้นมาจัดต้ังวางเป็นระบบระเบียบ
ในหมู่มนุษย์เรียกว่าวินัย๖๖ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา 
อรรถกถาพระวินัยป้ฎก อธิบายความหมายของค าว่า วินัยไว้ว่า “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่ง
วินัยทั้งหลาย กล่าวว่า วินัยเพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 

 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น ๓ นัย คือ๖๗ 
  ๑) วินัย หมายถึง นัยต่างๆ (วิวิธ+นย) เพราะมีปาติโมกข์ ๒ คือ ภิกขุปาติโมกข์และ

ภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ ๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมีอาบัติ ๗ กอง 
  ๒) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส+นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพ่ิมเติมให้สิกขาบทที่

ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด 
                                                                 
 

๖๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๖๖พระธรรมป้ฎก (ป.อ.ปยุตโต), วินัยเร่ืองท่ีใหญ่กว่าท่ีคิด , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , (กรุง เทพมหานคร : 

บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๒-๓. 
๖๗แสวง อุดมศรี, เรียบเรียง, พระวินัยป้ฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีภิวังค์, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทประยูรวงศ์ พร้ินต้ิง จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗. 



   ๕๔ 
 

  ๓) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับการฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็นเครื่อง
ป้องกันการประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 

 ค าว่า วินัย นั้นมีค าที่เป็นไวพจน์หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี ๓ ค า คือ ศีล สิกขาบท และพระบัญญัติ ซ่ึงมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่
พระสงฆ์ 

 ในช่วงแรกของการก่อต้ังองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระวินัย
ทั้งที่เป็นปาฎิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเม่ือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบ
ที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซ่ึงจัดเป็นจารีตศีล
เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญดังนี้ 

 “การไม่ท าบาปทั้งปวง 
 การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
 การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
 นี่คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
 ความอดทน ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง 
 พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นปริมธรรม 
 ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
 ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
 การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 ความส ารวมในพระปาติโมกข์ 
 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
 การอยู่ในเสนาสนะที่สงัด 
 การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๖๘ 
 ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้

สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทท่ีตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา จึงเกิดมีขึ้น อันเป็น
เหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาแก่
พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ๑) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอัน
เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอา ณาเพ่ือป้องกันความประพฤติ
เสียหายและวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกก่ึงเดือน 
เรียกว่า พระปาติโมกข์ 

                                                                 
 

๖๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๙๐-๙๑. 



   ๕๕ 
 

  ๒) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเก่ียวกับ
มารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม มี
คุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 

 การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ เป็นองค์ประกอบ
หลักดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเม่ือครั้งพระสารีบุตรได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติวินัย
หรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ ด ารงอยู่ได้นาน ซ่ึงพระ
พุทธองค์ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย ๕ 
ประการ คือ๖๙ 

  (๑) สังคมสงฆ์ต้ังได้เป็นเวลานานพอสมควร 
  (๒) สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น 
  (๓) มีผลประโยชน์เกิดมากขึ้น 
  (๔) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น 
  (๕) มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เสื่อมเสีย 
 จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า

เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยทั่วไป แต่ทรงค านึกถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิขาบทนั้นประกอบด้วย 

   (๑) เม่ือมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ทรงรับสั่งให้ประขุมสงฆ์ 
   (๒) ตรัสถามภิกษุผู้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
   (๓) ทรงต าหนิภิกษุที่ก่อเรื่อง 
   (๔) ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด 
   (๕) แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
   (๖) บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม๗๐ 
 
 ๒.๓.๖ พุทธวิธีในการบริหารจัดการองค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 ในช่วงระยะกาล ๔๕ ปี ที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้น ท าให้การ

ปกครององค์กรพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญขึ้นตามล าดับกาล โดยเฉพาะองค์กรคณะสงฆ์ 
เม่ือพระสาวก ๖๐ รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสจะขอบวชด้วย
จ านวนมาก พระสงฆ์สาวกได้น ากุลบุตรเหล่านั้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือที่จะให้พระองค์ทรงบร รพชา
ให้ พระสาวกเหล่านั้นต่างได้รับความล าบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก ท าให้
งานเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้ จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรที่ มีศรัทธา ด้วยวิธี “ติ
สรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน์” และให้การปกครองดูและกันเองในกลุ่ม 

                                                                 
 

๖๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓. 
๗๐วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๒๗. 
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 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชา แก่
กุลบุตรผู้มีศรัทธาทั่วไปนั้น เป็นการมอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองนั้น ในลักษณะ
ของอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน โดยพระพุทธองค์ทรง
แสดงหลักของพระศาสนาที่เรียกว่า“โอวาทปาฎิโมกข์” เพ่ือเป็นหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก 

 ในกาลนี้ พระพุทธองค์ทรงด าเนินการปกครองและบริหารจัดการให้การศึกษาแก่พระ
สาวกด้วยตัวพระองค์ เองและมอบหน้า ที่ให้ พระอุปัชฌาย์ ดูแลบ้าง เพร าะลั กษณะของงา น
พระพุทธศาสนานั้นได้มุ่งเน้นไปในด้านการประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนมาก 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเป็นอนาคาริกที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ เพ่ือประกาศหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จึงท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุท าการอุปสมบทแก่สตรีที่ประสงค์จะ
บวชเป็นนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมากจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมีพระอานนท์
เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ผู้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงได้เป็นภิกษุณีรูปแรงใน
พระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการ จากพระพุทธองค์และต่อมาก็บวช
ให้แก่เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมี ท าให้มีพุทธบริษัทเป็น ๔ ฝ่าย ท าให้รูปลักษณ์การ
ปกครององค์กรในช่วงระยะกาลนี้ เป็นงานด้านการปกครองเพ่ือให้การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนมาก 

 เม่ือทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มที่แล้ว พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใครๆ ทรงท าหน้าที่สั่งสอนและดูแลภายในองค์กร
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะให้สงฆ์
ปกครองกันเองอย่างแน่นอน โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นใหญ่ ในการปกครองไม่ทรง
ปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าที่ในการปกครอง ดังปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับพระ
อานนท์ก่อนให้พระปรินิพพานว่า “อานนท์ พระธรรมวินัยใด ที่ เราแสดงและบัญญัติไว้ เม่ือเรา
ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและพระวินัยนั้นแหละ จักเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลาย ”๗๑เป็นต้น
เพราะฉะนั้น มาถึงช่วงปลายๆ สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการบริหารการ
ปกครองให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในการปกครอง 
ดังนั้น เม่ือแสดงรูปลักษณ์การปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเป็น
แผนภูมิได้ ดังนี้ 

 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลในช่วงระยะกาล๔๕ปีที่พระพุทธเจ้าทรงพระชน
มาชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้นมีวิวัฒนาการตามล าดับกาลขององค์กรคณะสงฆ์เริ่มจากที่พระพุทธองค์
ทรงตรัสรู้และตัดสินพระทัยท าการประกาศเผยแผ่พระศาสนาให้แก่ประชาชนทั่วไปเม่ือมีผู้ เลื่อมใส
ใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยตัวพระองค์เองเรียกการบวชแบบนี้ว่า 
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“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระ
อริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระศาสนายังที่ ต่างๆเม่ือพระสาวก
๖๐รูปแรกออกประกาศพระศาสนาปรากฏว่ามีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะขอบวชด้วยจ านวนมากพระสงฆ์
สาวกได้น ากุลบุตรเปล่านั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือที่จะให้พระองค์ทรงบรรพชาให้พระสาวกเหล่านั้น
ต่างได้รับความล าบากในการเดินทางเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกท าให้งานการเผยแผ่เป็นไป
อย่างล่าช้าพระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่ที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรที่ มีศรัทธาด้วยวิธี “ติสรณคมนูป
สัมปทาหรือไตรสรณคมน์”และให้การปกครองดูแลกันเองในกลุ่มการที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้
พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาทั่วไปนั้นเป็นการมอบอ านาจบาง
ประการให้พระสาวกได้ปกครองกันในลักษณะของอุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์
ปกครองอันเตวาสิกของตนโดยพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการของพระศาสนาที่เรียกว่า “โอวาท
ปาฎิโมกข์” เพ่ือเป็นหลักการของพระศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวกปกครองคณะ
สงฆ์ในระยะเริ่มแรกจึงเป็นการปกครองในรูปลักษณ์ที่ ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงท า
ด าเนินการปกครองและให้การศึกษาแก่พระสาวกด้วยตัวพระองค์เองและมอบหน้าที่ให้พระอุปัชฌาย์
ดูแลบ้างเพราะลักษณะของงานของพระศาสนาระยะกาลนี้เป็นงานด้านการประกาศเผยแผ่หลักค า
สอนของพระพุทธองค์เสียเป็นส่วนมากพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะของเป็นอนาคาริกที่
เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเพ่ือประกาศหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่งอาศัย
บิณฑบาตเลี้ยงชีพการณ์ของพระศาสนาจึงแผ่ไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ต่อมาพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุให้การอุปสมบทแก่สตรีที่ป ระสงค์จะบวชเป็นนาง
ภิกษุณีอันสืบเนื่องมากจากการร้องของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมีพระอานนท์เป็นผู้ทูล
ช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบทพระนางมหาปชาบดีโคตรมีจึงนับได้ว่าเป็นภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนาเป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม๘ประการจากพระพุทธองค์และต่อมาก็บวชให้แก่
เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีท าให้มีพุทธบริษัทเป็น๔ฝ่ายท าให้รูปลักษณ์การปกครอง
คณะสงฆ์ในช่วงระยะกาลที่สองเป็นงานด้านการปกครองเพ่ือให้การศึกษาและการเผยแผ่พระศาสนา
เสียเป็นส่วนมากต่อมาเม่ือพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกเพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนมากงาน
การของพระศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวางสังคมสงฆ์กลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่สมควรที่จะ
มอบหมายภาระให้หมู่สงฆ์ได้ปกครองกันเองเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองคณะสงฆ์โดยหมู่สงฆ์
เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยวิธีไตรสรณคมน์และทรงอนุญาตให้มีการบวชด้วยวิธี 
“ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบวชของสามาเณรแทน
ซ่ึงการณ์นี้สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

 เม่ือทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มที่แล้วพระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใครๆทรงท าหน้าที่สั่งสอนและดูแลภายในองค์กรคณะ
สงฆ์โดยทั่วไปมาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์อย่างแน่นอนที่จะให้สงฆ์
ปกครองกันเองโดยทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองไม่ทรงปรารถนาให้พระเถระรูป
หนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าที่ในการปกครองดังปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับพระอานนท์ก่อที่จะพระ
ปรินิพพานว่า “อานนท์พระธรรมวินัยใดที่เราแสดงและบัญญัติไว้เม่ือเราล่วงลับไปแล้วพระธรรมและ



   ๕๘ 
 

วินัยนั้นแหละจักเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลาย” เป็นต้น  การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
จึงเป็นการจัดการปกครองให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกการเกิดขึ้นและด ารง
อยู่ขององค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีพัฒนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องการปกครองระยะเริ่มแรก
พระพุทธองค์จึงทรงด าเนินการด้วยตัวพระองค์เองโดยอาศัยรูปแบบการประพฤติของนักบวชที่มีอยู่
ในสมัยนั้นที่เรียกว่าจารีตศีลและเม่ือมีจ านวนพระภิกษุเพ่ิมมากขึ้นก็ทรงปกครองเองบ้างให้พระสาวก
ช่วยการปกครองบ้างโดยทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเป็นเครื่องมือในการปกครองเพ่ือให้การศึกษาจน
ต่อมาเม่ือการณ์คณะสงฆ์ได้กลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงก็อยู่ในช่วงปลายๆสมัยพุทธกาลพระ
พุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการปกครองให้แก่คณะสงฆ์ปกครองกันเองด้วยการยึดหลักพระธรรม
วินัยเป็นหลักในการปกครอง 

 ๒.๓.๗ พุทธวิธีในการบริหารจัดการคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล 
 การจัดองค์กรคณะสงฆ์คือการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยใช้เป็นระเบียบและ

เครื่องมือในการปกครองให้การศึกษาแก่ภิกษุที่เป็นสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์เป็นการจัดสภาพการณ์
เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาแก่พระภิกษุได้มากที่สุดซ่ึงวินัยจะระบุถึงขอบเขตและอ านาจหน้าที่ใน
การด าเนินชีวิตร่วมกันให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาเป็นการน า
หลักวิธีการจัดองค์กรตามแนวคิดสมัยใหม่เข้าไปวิเคราะห์เทียบเคียงกับพุทธวิธีในการจัดองค์กรคณะ
สงฆ์ของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่า งดี
คือ 

 ทรงมีการก าหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักของพระพุทธศาสนาเพ่ือสลัดตนออก
จากทุกข์ทั้งปวงและเพ่ือท านิพพานให้แจ้งซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า
ทรงจัดต้ังหรือจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลก็ดีล้วนเป็นการจัดสภาพการณ์เพ่ือให้สมาชิกใน
องค์กรคณะสงฆ์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อดังกล่าวด้วยการอาศัยอ านาจประโยชน์เก้ือกูลแก่สมาชิก
และองค์กรคณะสงฆ์จะพึงได้รับร่วมกัน 

 ๑) ทรงมีการจัดแบ่งงาน   
 การแบ่งงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธ 

วิธีการจัดแบ่งงานในการจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลคล้ายๆกันกับการจัดแบ่งงานเหมือนการจัด
องค์กรในปัจจุบันโดยลักษณะงานที่พระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้น
สามารถพิจารณาได้ ๓ลักษณะคือ 

 ๑. ลักษณะที่เป็นงานหลักคือเป็นงานที่มีการด าเนินการอยู่ เป็นประจ าในองค์กรคณะ
สงฆ์ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น ๔ ประเภทคือ 

 ๑.๑ งานด้านการปกครองเป็นงานที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดี
งามในองค์กรคณะสงฆ์อันประกอบไปด้วยงานที่เก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ คือการรับบุคลเข้าเป็นสมาชิก
องค์กรคณะสงฆ์  การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษ  การตัดสินอธิกรณ์ การ
ส่งเสริมความสามัคคี การท าสังฆกรรมประเภทต่างๆ 

 ๑.๒ งานด้านการให้การศึกษาเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุได้รับประโยชน์ในส่วน
ของตนเองด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่เป็นไปตามกระบวนการหรือตามล าดับขั้นของ
การศึกษามีการจัดสภาพการณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาของพระภิกษุดังนี้   การแต่งต้ังผู้ให้การ
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อบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การให้ถืออุปัชฌาย์และอาจารย์ การให้ถือนิสัย สัทธิวิหาริกวัตร  อันเต
วาสิกวัตร 

 ๑.๓ งานด้านการเผยแผ่ศาสนาเป็นการประกาศเผยแผ่ค าสอนด้วยการส่งเสริมให้
มีการศึกษาและการปฏิบัติ  การส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่ การจัดส่งบุคคลไปท างานด้านการเผย
แผ่ยังที่ต่างๆ  การตรวจเยี่ยมแนะน าวิธีการเผยแผ่ 

 ๑.๔ งานด้านสาธารณูปการคือการดูแลการก่อสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัยและการ
ใช้คนวัดให้ท างานเป็นต้น 

 ๒. ลักษณะงานที่จัดเป็นแผนก (Departmentation) ด้วยการพิจารณาลักษณะงานที่
เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์เม่ือเห็นว่ามีกิจกรรมที่เหมือนกันก็จัดไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ของงานซ่ึง
ลักษณะงานเช่นนี้ในองค์กรคณะสงฆ์ได้แก่การสมมติแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์ให้เป็นผู้ มี
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควรด้วยกิจนั้นๆที่เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์การแต่งต้ัง
สมมติผู้ท าการแทนสงฆ์คือการมีมติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกันโดยการที่ประชุมสงฆ์ตกลง
มอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ท ากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือที่จะด าเนินการ
แทนคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นๆ เป็ นการแบ่งงานแก่บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมพระภิกษุรูปเดียวแต่เป็นผู้มีความรู้และความสามารถอาจได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าที่
หลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้โดยประเภทของผู้ท าการแทนสงฆ์ตามพระพุทธาองค์ทรงมีพุทธานุญาตไว้
เช่น เจ้าอธิการแห่งจีวรเจ้าอธิการแห่งอาหารเจ้าอธิการแห่งเสนาสนะเจ้าอธิการแห่งอารามเป็นต้น  
การแต่งต้ังสมมติพระภิกษุเพ่ือท าหน้าที่แทนสงฆ์ในสังฆกรรมต่างๆพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการ
ก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันตามแต่ละชนิดโดยหลักกว้างๆนั้นจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติคือเว้นจาก
อคติ๔และเป็นผู้ฉลาดและรู้จักกิจนั้นๆเป็นอย่างดีเป็นต้นจึงจะได้รับการแต่งต้ังจากสงฆ์ให้ท าหน้าที่
ตามกิจที่เกิดมีนั้นๆ 

 ๓. ลักษณะงานที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization of work) เป็น
การจัดแบ่งงานให้สมาชิกในองค์กรเพ่ือปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถส่วน
บุคคลเป็นหลักซ่ึงในองค์กรคณะสงฆ์ตรงกับลักษณะงานในต าแหน่ง เอตทัคคะที่พระพุทธองค์ทรง
แต่งต้ังให้แก่พระสาวกในฐานะที่เป็นผู้ มีความรู้ความสามรถและมีคุณธรรมในด้านนั้นๆเป็นการ
เฉพาะเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากทรงแต่งต้ังเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในด้านมีปัญญาและ
ยังได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมเสนาบดีส่วนพระโมคคัลลานะเป็นผู้ มีฤทธิ์มากก็ได้รับการต่างต้ังเป็นผู้ เลิศ
กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านมีฤทธิ์ท างานช่วยในด้านการปกครองสงฆ์เป็นต้นต าแหน่งเอตทัคคะที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากพระพุทธเจ้าถ้านับโดยต าแหน่งจะมี๔๗ ต าแหน่งแต่ถ้านับตามบุคคลที่ได้รับการ
แต่งต้ังจะมีเพียง๔๑ท่านเพราะพระเถระบางรูปอาจได้รับการแต่งต้ังด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวก็มีหรือ
มากกว่านั้นก็มีเช่นพระอานนท์เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ถึงสี่ประการเป็นต้นต าแหน่ง
เหล่านี้ในระยะกาลแรกๆมีไม่มากนักแต่เม่ือพระองค์ทรงเห็นว่ามีความส าคัญต่อพระสาวกและ เหล่า
พุทธบริษัทจึงได้ทรงแต่งต้ังให้ทั้งพุทธบริษัท๔ที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านที่แตกต่างกันเพ่ือ
เป็นการให้ก าลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของพระภิกษุรุ่นหลังๆ งานในต าแหน่ง
เอตทัคคะนี้พระพุทธองค์ทรงแต่งต้ังให้กับพระภิกษุที่เป็นผู้มีความรู้และความช านาญเป็นการเฉพาะ
นั้นบริหารดูแลกันเองเพราะเป็นคุณลักษณะงานที่สืบเนื่องมาจากคุณพิเศษบางอย่างของส่วนบุคคล
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หรือส่วนคณะนั้นๆ การปกครองดูแลจึงขึ้นอยู่กับผู้น าที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มนั้นๆที่จะจัดการปกครอง
ดูแลกันเองซ่ึงเป็นลักษณะงานเฉพาะอย่างที่พระผู้ มีพระภาคได้จั ดให้มีการปฏิบัติโดยได้ทรงวาง
หลักการที่เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของงานไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติและดูแลได้ทั่วถึง   

 ๒) การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 การมอบหมายหน้าที่ในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลเริ่มจากที่พระพุทธองค์ทรงส่งพระ

สาวกออกประกาศเผยแพร่พระศาสนาปรากฏว่ามีกุลบุตรต้องการบวชด้วยจ านวนมากและเม่ือมีผู้
ต้องการจะบวชพระสาวกก็จะน ามาเฝ้าพระพุทธองค์เพ่ือบวชให้ซึ่งเป็นความล าบากแก่พระสาวกและ
ผู้ที่ต้องการจะบวชพระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรที่
มีศรัทธาในท้องถิ่นและชนบทนั้นๆได้โดยไม่ต้องน ามาเฝ้าพระองค์ด้วยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทา”  
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พระสาวกในการด าเนินการเผยแผ่พระศาสนาและมี
พัฒนาการเป็นไปตามล าดับตามความเจริญขององค์กรคณะสงฆ์แต่อย่างไรก็ตามเม่ือประมวลตาม
หลักวิธีการจัดองค์กรแล้วลักษณะการมอบหมายหน้าที่ในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลมีดังนี้ 

 ๑. การมอบหน้าที่ด้วยการให้ต าแหน่งเม่ือสงฆ์จะมอบหน้าที่ให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
เป็นผู้กระท าหน้าที่แทนสงฆ์สงฆ์จะใช้วิธีการสวดสมมติหรือการสอบถามความพอใจและมีการ
ก าหนดคุณสมบัติโดยอาศัยความยินยอมพร้อมใจของภิกษุสงฆ์ที่เข้ารวมประชุมกันทั้งหมดว่าจะมอบ
หน้าที่ในการท ากิจนั้นๆแก่ภิกษุสงฆ์รูปใดถ้าหากมีภิกษุรูปใดเห็นวาไม่เหมาะสมก็สามารถคัดค้านท้วง
ติงได้ 

 ๒. การ สร้างพัน ธะต่อหน้ าที่หรือที่ เรียกว่า ความรับผิดชอบให้เกิดมีต่อผู้ที่ได้รั บ
มอบหมายหน้าที่ดังจะเห็นได้จากที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระ
อุปัชฌาย์ให้การบวชกุลบุตรเพ่ือมิให้เป็นปัญหาในการปกครองจึงทรงให้ภิกษุถือพระอุปัชฌาย์อันเป็น
ข้อปฏิบัติระหว่างอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติต่อกันเรียกว่าอุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริก
วัตรอุปัชฌาย์ทรงมีพระประสงค์จะมอบหน้าที่ในการปกครองพระสงฆ์ในเบื้องต้นให้เป็นภาระ
โดยตรงของพระอุปัชฌาย์จะต้องรับผิดชอบทั้งนี้เพราะพระอุปัชฌาย์แต่ละรูปเปรียบเหมือนเป็นบิดา
บังเกิดเกล้าที่ให้ก าเนิดแก่บุตรผู้เป็นสัทธิวิหาริก 

 ๓) การจัดสายการบังคับบัญชาและช่วงของการบังคับบัญชา 
 ผู้บังคับบัญชา (Commander) ตามนัยทางพระพุทธศาสนาเทียบเคียงได้กับค าใน

ความหมายของค าว่าอุปัชฌายาจารย์ที่หมายถึงเป็นผู้รับให้การพ่ึงพิงเป็นผู้ฝึกสอนและเป็นผู้ปกครอง
คอยดูแลรับผิดชอบส่วนผู้ใต้บังคับบัญชานั้นได้แก่สัทธิวิหาริก(แปลว่าผู้อยู่ ด้วย) หรืออันเตวาสิก 
(แปลว่าผู้อยู่ในส านักหรือภิกษุผู้ขออยู่ร่วมด้วย) ส่วนกิริยาที่ พ่ึงพิงนั้นชื่อว่า “นิสัย” ในกรณีที่
พระภิกษุที่เป็นพระนวกะที่ถืออุปัชฌาย์ในส านึกหนึ่งเม่ือมีเหตุที่นิสัยต้องระงับจากพระอุปัชฌาย์เดิม
นั้นพระภิกษุที่เป็นพระนวกะจะต้องไปขอนิสัยกับพระภิกษุรูปอ่ืนผู้สามารถให้พ่ึงพิงได้โดยภิกษุที่ให้ที่
พ่ึงพิงนี้ชื่อว่า “อาจารย์” แปลว่าผู้ฝึกมารยาทพระภิกษุที่ เป็นผู้ พ่ึงพิงนั้นชื่อว่า “อันเตวาสิก”
คุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ทรงให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากโดยผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาปกครองคนอ่ืนจะต้องเป็นผู้ที่ปกครองตนเอง
ให้ได้เสียก่อนเพราะถ้าไม่มีความสามารถปกครองตนเองได้แล้วก็ย่อมไม่สามารถปกครองคนอ่ืนได้
ดังที่มีพุทธพจน์ไว้ว่า “บัณฑิตพึงต้ังตนไว้ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอ่ืนในภายหลังจึงจะ
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ไม่มัวหมองบุคคลสอนผู้อ่ืนอย่างไรก็พึงท าตนอย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึก(ผู้ อ่ืน) เพราะตนนั้น
แลฝึกได้ยาก” ผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์จึงต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการในการ
ฝึกหัดพัฒนาตนเองจนสามารถครองตนหรือปกครองตนเองได้จึงจะสมควรท าหน้าที่ปกครองคนอ่ืน
ต่อไป ลักษณะการจัดสายการบังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นมีพัฒนาการเป็นไป
ตามล าดับของการขยายตัวขององค์กรคณะสงฆ์โดยในระยะกาลเริ่มแรกที่มีการจัดต้ังองค์กรคณะ
สงฆ์พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ปกครองดูแลและจัดการบริหารกิจการขององค์กรคณะสงฆ์ด้วยตัว
พระองค์เองทุกอย่างนับต้ังแต่การคัดเลือกการรับบุคคลที่จะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรคณะสงฆ์โดยการ
บวชให้ด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เม่ือบวชให้แล้วก็ทรงอบรมให้การศึกษาแก่พระสาวกด้วยตัว
พระองค์เองซ่ึงการที่พระองค์ทรงท าเช่นนี้ได้ก็เพราะสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ขณะนั้นมีจ านวนน้อย
แต่ต่อมาเม่ือองค์กรคณะสงฆ์มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นตลอดจนผู้ที่แสดงความประสงค์ที่จะขอ
บวชเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ก็มีจ านวนมากขึ้นตามล าดับพระพุทธองค์จึงได้ทรงอนุญาต
พระภิกษุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแทนพระองค์ท าให้กิจการของ
พระศาสนามีความเจริญขึ้นเป็นล าดับ 

 ในกาลต่อมาเม่ือพระพุทธองค์ทรงรับเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและทรง
มีพุทธานุญาตให้ภิกษุรับเสนาสนะและอยู่จ าพรรษาเป็นที่ได้ท าให้เกิดมีเจ้าอาวาสและคณาจารย์เป็น
ผู้ดูแลสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์เพ่ิมขึ้นโดยต าแหน่งเหล่านี้พระเถระรูปเดียวอาจจะด ารงด ารง
ต าแหน่งอุปัชฌาย์อาจารย์เจ้าอาวาสและคณาจารย์ในขณะเดียวกันก็ได้จะต่างกันก็แต่ลักษณะงาน
เท่านั้นพระเถระที่รับผิดชอบงานพระศาสนาทั้งหมดจะขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าจึงมีธรรมเนียมว่า
หลังจากออกพรรษาแล้วพระที่จ าพรรษาอยู่ในส่วนต่างๆของชมพูทวีปจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือ
กร าบทูล ร าย งา น เห ตุการ ณ์ ต่า งๆ กา รจั ดระบบควา มสั มพัน ธ์ร ะหว่า งผู้บั งคับบัญชา กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลจึงเป็นไปในลักษณะอาจารย์ปกครองศิษย์บิดา
ปกครองบุตรต่างมีความเมตตาเคารพรักใคร่และเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันดังที่พระพุทธองค์
ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์จักเข้าไปต้ังจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉัน
บุตร สัทธิวิหาริกจักเข้าไปต้ังจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์ฉับบิดาเม่ือเป็นเช่นนี้อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก
จักมีความเคารพย าเกรงประพฤติกลมเกลียวกันจักถึงซ่ึงความไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ ” กา
จัดระบบความสัมพันธ์แบบนี้เป็นการจัดตามระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการรวมกลุ่มกันทางสังคม
โดยเริ่มจากระบบครอบครัวท าให้การอยู่ร่วมกันหรือการท างานร่วมกันของสมาชิกในองค์กรคณะ
สงฆ์เป็นไปอย่างสมานฉันท์มีความสามัคคีปฏิบัติต่อกันด้วยการเพ่งที่ประโยชน์เก้ือกูลต่อกันและกัน
เป็นหลักและเพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาทางการปกครองที่เกิดจากการถือพระอุปัชฌาย์ต่างกันพระพุทธ
องค์ทรงอนุญาตให้มีการถืออุปัชฌาย์วัตรและสัทธิวิหาริกวัตรกล่าวคือข้อปฏิบัติที่พระอุปัชฌาย์และ
ภิกษุ (สัทธิวิหาริก) ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์รูปนั้นๆจะต้องประพฤติต่อกัน๔๗ทรงให้
อ านาจแก่พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ในการที่จะลงโทษแก่สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกของตนที่
ประพฤติมิชอบได้ตามแต่จะเห็นสมควรเช่นการประณามเป็นต้น 

 ๔) การประสานงาน 
 องค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคคลที่มีพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่มีความแตกต่างกันทั้งชาติชั้นวรรณะและการศึกษาเม่ือมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจึง



   ๖๒ 
 

จ าเป็นต้องอาศัยหลักการที่เป็นตัวประสานท าความเข้าใจซ่ึงกันและกันเพ่ือให้การด ารงอยู่ร่วมกัน
เป็นไปด้วยดีมีความสามัคคีกลมเกลียวกันสมานฉันท์สิ่งส าคัญในการประสานงานจึงเป็นการประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ให้คนทั้งหลายเข้ากันคือพระธรรมวินัยกล่าวคือ
เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างปกติสุขจ าเป็นต้องอาศัยหลักธรรมเพ่ือเป็นเครื่องน้อมน าจิตใจของ
พระสาวกให้มีความกลมเกลียวกันและนอกจากนั้นยังต้องอาศัยคุณธรรมของพระสงฆ์สาวกเช่นความ
เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันความหวังดีในทางธรรมต่อกันความสามัคคีกันในทางธรรมความ
พร้อมเพรียงกันท าหน้าที่โดยเห็นแก่ธรรมเป็นหลักและยังต้องเคารพลัทธินิยมหรือประเพณีนิยมของ
กันและกันโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือพระนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงหลักธรรมที่เก่ียวกับการ
ที่จะช่วยให้คนมาประสานกันไปด้วยกันไว้อย่างมากมายเช่นสังคหวัตถุ๔ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
และสาราณียธรรม ๖ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความระลึกถึงหรือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันท าให้เป็นที่
รักท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทเพ่ือความความสามัคคีเพ่ือความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นต้น  ในส่วนของพระวินัยก็ได้สร้างบรรทัดฐานที่เป็นรูปแบบของการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นไปอย่างเดียวกันมีการสร้างเป้าหมายให้คนในองค์กรได้รับรู้และกระท าร่วมกันพระวินัยจึง
เป็นการจัดสรรโอกาสท าให้ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลจึงเป็นคณะที่
เพียบพร้อมประกอบไปด้วยสีลสามัญญตาและทิฎฐิสามัญญตาอันท าให้การเป็นอยู่ร่วมกันเป็นไป
อย่างเรียบร้อยดีงามแม้จะมีความเห็นที่เป็นการขัดแย้งกันบ้างในบางครั้งบางเรื่องก็ใช้หลักธรรมวินัย
ในการตัดสินโดยมีรูปแบบที่เป็นกระบวนการมีการแต่งต้ังผู้ท าหน้าที่ในการตัดสินอธิกรณ์การ ขอมติ
จากที่ประชุมการเป้ดโอกาสให้ทั้งจ าเลยและผู้ฟ้องได้กล่าวแก้ต่างในที่ประชุมนอกจากนั้นการแต่งต้ัง
ผู้ประสานงานเป็นการเฉพาะยังเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงจัดให้มีในองค์กรคณะสงฆ์
สมัยพุทธกาลโดยเป็นการแต่งต้ังให้มีพระภิกษุเป็นผู้ท าหน้าที่ เป็นการเฉพาะเป็ นตัวแทนหรือเป็น
สื่อกลางในการอ านวยความสะดวกตามกาลเวลาและสถานที่เช่นการที่สงฆ์แต่งต้ังพระอานนท์เป็นผู้
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าเป็นต้นซ่ึงถ้าเปรียบในสมัยปัจจุบันก็คือเลขาส่วนตัวนั่นเองถ้ามีกรณีพิเศษหรือ
เกิดปัญหาที่เป็นอธิกรณ์ขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์พระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้คณะสงฆ์แต่งต้ังผู้
ประสานงานเป็นการเฉพาะเรียกว่าทูตเป็นผู้ท าหน้าที่คอยประสานงานระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งต้ังจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นกลางและมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นต้น  หลักในการประสานงานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล
นั้นพระพุทธองค์ทรงวางหลักการของพระธรรมวินัยกล่าวคือศีลย่อมน ามาซ่ึงบรรทัดฐานในการอยู่
ร่วมกันมีการปฏิบัติต่อกันอย่างมีแบบแผนและธรรมย่อมน้อมน าจิตใจให้มีความสามัคคีกลมเกลียว
กันมีความพร้อมเพรียงรวมจิตรวมความคิดมุ่งตรงต่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันการด ารงอยู่และการ
ปฏิบัติกิจการต่างๆในองค์กรคณะสงฆ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยดีงาม 

 สรุปพุทธวิธีการบริหารจัดการคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลคือการที่พระ
พุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาพัฒนาตนเอง
ของสมาชิกในองค์กรคณะสงฆ์ให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยพระธรรมวินัยจะ
ครอบคลุมระบบการด าเนินชีวิตทุกอย่างเริ่มต้ังแต่ก าหนดคุณสมบัติสิทธิหน้าที่และวิธีการรับสมาชิก
ใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์การดูแลสมาชิกใหม่การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ท า กิจการสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบิต
และหน้าที่ท่ีท าก าหนดให้และรวมถึงระเบียบเก่ียวกับการแสวงหาการจัดท าการเก็บรักษาและการ
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แบ่งสรรปัจจัย๔โดยเป็นระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้สงฆ์ได้หมายรู้ร่วมกันในสังคมสงฆ์เช่นระเบียบการรับ
และจัดแบ่งส่วนอาหารการท าจีวรและข้อปฏิ บัติเก่ียวกับจีวรการจัดสรรที่อยู่อาศัย ระเบียบ
วิธีด าเนินการประชุมการโจทก์หรื อฟ้องคดีข้อปฏิบัติของการโจทก์จ าเลยและผู้วินิ จฉัยค ดี
วิธีด าเนินการและตัดสินคดีการลงโทษแบบต่างๆ เป็นต้น 

 ๒.๓.๘ พุทธวิธีในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์หลังยุคพุทธกาล 
 ๑) สภาพเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน 
 เหตุการณ์ตอนหลังสมัยพุทธกาล คณะสงฆ์ได้แตกแยกออกเป็น ๒ นิกายใหญ่ๆ ซ่ึงแบ่ง

ได้ถึง ๑๘ นิกายย่อย เหตุการณ์อันเป็นรอยร้าวของคณะสงฆ์ก็เริ่มเกิดขึ้นจากพระสุภัททะบรรพชิตผู้
เฒ่าและพระปุราณะกับพวกอันน าไปสู่การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกในมหาปรินิพพานสูตรมี
ข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงโอวาทท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า "อานนท์บางทีพวก
เธออาจจะคิดว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว  พวกเราไม่มีพระศาสดาข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็น
อย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็น
ศาสดาของเธอทั้งหลาย"พระพุทธด ารัสนี้ เป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระผู้ มีพระภาคทรงให้
ความส าคัญกับธรรมและวินัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วอย่างสูงยิ่งทรงยกธรรมและวินัยนั้นไว้ใน
ฐานะศาสดาแทนพระองค์เอง นั่นหมายความว่าเม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไป
แล้วธรรมและวินัยถือเป็นสิ่งแทนพระศาสดาและเป็นตัวพระศาสนาที่แท้จริงที่พุทธบริษัทจะต้อง
ช่วยกันรักษาให้ด ารงคงอยู่สืบไป 

  การปรารภที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยนั้นเริ่มมีมาแล้วต้ังแต่สมัยพุทธกาล ในปาสาทิก
สูตร กล่าวว่าภายหลังจากที่นิครนถนาฏบุตรผู้ เป็นศาสดาของศาสนาเชน ได้สิ้นชีวิตสานุศิษย์ได้
ทะเลาะกันขนานใหญ่จนแตกแยกนิกายกัน พระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้ตรัสแนะน าให้พระสงฆ์ทั้ง
ปวงร่วมกันสังคายนาพระธรรมวินัยไว้เพ่ือให้พรหมจรรย์คือพระศาสนานี้ด ารงอยู่ได้นาน   และเพ่ือ
ประโยชน์และความสุขแก่มหาชน ทั้งนี้เพราะไม่ทรงปรารถนาให้สาวกทั้งหลายต้องแตกแยกทะเลาะ
วิวาทกันเหมือนอย่างสาวกของศาสนาเชนที่ต่างทุ่มเถียงกันว่าก่อนนี้ศาสดาของตนได้สอนไว้
อย่างไร  ฉะนั้น ในเวลาต่อมาพระสารีบุตรจึงได้แสดงวิธีการสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้เป็น
แบบแผนโดยท่านได้รวบรวมค าสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็ นข้อธรรมต่างๆมาแสดง
ตามล าดับหมวด ต้ังแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดสิบมีตัวอย่างดังปรากฏในสังคีติสูตร   

 ๒) การท าสังคายนา 
 สังคายนา ( ฺBuddhist Council) หรือสังคีติ มาจากค าว่า ส  (พร้อมกัน) +คีติ (การสวด) 

ซ่ึงแปลตามตัวอักษรว่าการสวดพร้อมกัน แปลตามรูปศัพท์ว่า ร้อยกรองคือประชุมสงฆ์จัดระเบียบ
หมวดหมู่พระพุทธวจนะแล้วรับทราบทั่วกันในที่ประชุมนั้นว่าตกลงกันอย่างนี้แล้วก็มีการท่องจ าสืบ
ต่อกันมาแต่เดิมนั้นการสังคายนาปรารภเหตุความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาจึงจัดระเบียบหมวดหมู่
พระพุทธวจนะไว้ ในครั้งต่อๆ มา ปรากฏว่ามีการถือผิดตีความหมายผิด ก็มีการช าระวินิจฉัยข้อที่ถือ
ผิดหรือตีความหมายผิดนั้นชี้ขาดว่าที่ถูกควรเป็นอย่างไร แล้วก็ท าการสังคายนา โดยการทบทวน
ระเบียบเดิมบ้างเพ่ิมเติมของใหม่อันเป็นท านองบันทึกเหตุการณ์บ้าง จัดระเบียบใหม่ในบางข้อบ้างใน
ชั้นหลังๆ เพียงการจารึกลงในใบลาน การสอบทานข้อผิด ในใบลาน ก็เรียกกันว่าสังคายนาไม่
จ าเป็นต้องมีเหตุการณ์ถือผิดหรือเข้าใจผิดเกิดขึ้นส าหรับการสังคายนาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนั้น



   ๖๔ 
 

มีด้วยกัน ๔ครั้ง การสังคายนาที่เป็นที่ยอมรับกันของทุกนิกาย คือการสังคายนาครั้งที่ ๑และครั้งที่ ๒
ส่วนการสังคายนาครั้งที่ ๓ยอมรับกันเฉพาะฝ่ายเถรวาทส่วนมหายานและหินยานนิกายอ่ืนไม่มีการ
กล่าวถึงการสังคายนาครั้งนี้ส าหรับการสังคายนาครั้งที่ ๔ที่ท ากันในอินเดียภาคเหนือโดยมีพระเจ้า
กนิษกะทรงอุปถัมภ์นั้น ฝ่ายเถรวาทไม่ยอมรับเพราะถือว่าเป็นส่วนของฝ่ายมหายานที่สืบสายแยกกัน
ไปตลอดจนภาษาที่รองรับคัมภีร์ก็ใช้ต่างกัน คือฝ่ายเถรวาทใช้ภาษาบาลีส่วนฝ่ายมหายานใช้ภาษา
สันสกฤต 

สรุปปัจจัยพ้ืนฐานท าให้พระพุทธเจ้าท าการจัดต้ังองค์กรคณะสงฆ์มีด้วยกัน๒ ประการคือ
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรคณะสงฆ์เองปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและการเจริญเติบโตทางด้านวิทยาการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนปัจจัยภายในคือเป็นการให้บริการแก่สังคมหรือบุคคลที่ต้องการจะเข้ามาสู่องค์กรคณะสงฆ์
และเป็นการจัดระบบระเบียบความเป็นอยู่ซ่ึงเป็นการจัดสภาพการณ์เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดทางศาสนาที่เรียกว่าพระนิพพาน  การจัดต้ังองค์กรคณะสงฆ์คือการก าหนด
รูปแบบกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีการปฏิบัติการในการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสงฆ์ระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ที่เป็นหลักการเหล่านั้นเรียกว่าพระธรรมวินัยโดยมีจุดมุ่งหมาย (Objective) ของการจัดต้ัง
องค์กรคณะสงฆ์เป็นจุดมุ่งหมายจ าเพาะมีด้วยกัน๕ประการคือ ๑.เพ่ือประโยชน์แก่สงฆ์ส่วนรวม  ๒.
เพ่ือประโยชน์แก่ตัวบุคคล  ๓. เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์เอง๔. เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน
ทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่  ๕. เพ่ือประโยชน์แก่พระศาสนา  การบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือใช้เป็น
แกนกลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรคณะสงฆ์จะเป็นส่วนท าให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับ
การศึกษาและมีแนวปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะน าพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธ เจ้าไปเผย
แผ่ให้เจริญและม่ันคงต่อไปอันเป็นเหตุให้พระศาสนาด ารงอยู่ได้นาน 
 
๒.๔  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ซ่ึงได้มีผู้
ศึกษาไว้มากมาย ดังนี้ 

 

ณดา จันทร์สม๗๒ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย” การศึกษานี้
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ศึกษารูปแบบและวิธีการปัจจุบันของ การบริหารการเงิน
ของวัดไทย (๒) วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการบริหาร การเงินของ
วัดไทยที่เป็นอยู่ (๓) ศึกษารูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยตามหลักการบริหารการเงินที่พึง 
ปฏิบัติตามหลักสากล และ (๔) เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการก ากับดูแลการบริหารการเงินของวัด 
เพ่ือความ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีขอบเขตการวิจัย เพ่ือศึกษารูปแบบในการบริหารการเงินของ

                                                                 
 

๗๒ณดา จันทร์สม, “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย” , รายงานวิจัย, (คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕). 



   ๖๕ 
 

วัดในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การศึกษาโครงสร้างการบริหารการเงินขององค์กร การจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ ยอมรับกันโดยทั่วไป การตรวจสอบรายงานทางการเงินจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต การวางแผนการลงทุน การจัดการแหล่งรายได้ การบริหารจัดการรายจ่าย และการ
ก ากับดูแลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงประเด็น อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑. วัดโดยส่วนมากยังไม่มีโครงสร้างในการบริหารการเงินของวัดไว้อย่างเป็นระบบ 
๒. การจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีของวัดยังไม่มีหลักฐานเด่ นชัดว่า   

วัดมี การด าเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยแม้ว่าวัดจะมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และจัดท าบัญชีเป็น
ประจ า แต่อาจ เป็นบัญชีที่จัดท าขึ้นอย่างง่ายหรือตามความเข้าใจของผู้จัดท าเท่านั้น ยังไม่สอดคล้อง
กับหลักมาตรฐานบัญชีที รับรองกันโดยทั่วไป รวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

๓. การเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบข้อมูลทางการเงินของวัดยังอยู่ในวงจ ากัด และ   
ยังขาด การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหาร
การเงินของวัด อย่างเป็นระบบ 

๔. วัดยังไม่กระบวนการตัดสินใจการลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์จากศาสนสมบัติของวัดที่ มี
การ จัดท าเขตจัดประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

๕. ภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า มีเงินหมุนเวียนในรูปของรายได้และรายจ่ายของระบบวัด
อยู่ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การจัดท าบัญชีและตรวจสอบยังไม่มี
ระบบที่ชัดเจนนัก 

๖. การบริหารจัดการทางด้านการเงินของวัดควรยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการ ที่ดี ในการบริหารจัดการ 

๗. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังขาดบทบาท
ในการก าหนดกรอบในการก ากับดูแลการบริหารจัดการเงินของวัดสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

๘. องค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับการด าเนินกิจการของวัด 
ได้แก่ ความรับผิดรับชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม ในขณะที่ 
องค์ประกอบ อย่างหลักความเสมอภาค หลักสนองตอบรับ และหลักความคุ้มค่า อาจจะมีน้ าหนักไม่
มากนักกับการบริหารจัดการของวัด 

๙. การศึกษาความสอดคล้องของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่  พบว่า ยังมี
กรอบใน การก ากับดูแลที่ขาดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้บริหารวัดสามารถที่จะด าเนินการได้
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงปัญหาอุปสรรคส าคัญของการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
ให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล คือ การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการบริหาร
จัดการที่ดี และหลักการบริหารการเงินของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการภายในวัด 

การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
ของ วัดให้มีความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลในฐานะวัดเป็นนิติบุคคลที่เป็นองค์การไม่แสวงหา
ก าไร ดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดให้
วัดได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นประจ าทุกปี และน าส่งให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เป็นผู้รวบรวม และก าหนดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  
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๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรด าเนินการให้มีการออกกฎข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดการได้มาองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัดให้ชัดเจนและ
สะท้อนการมีส่วนร่วม และสามารถยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการที่ ดีในการบริหาร
จัดการวัดได้ 

๓. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเร่งช่วยกันพัฒนา 
บุคลากรที่จะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้แก่วัดให้มีระบบการ
ท างานที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดอบรมไวยาวัจกร และกรรมการวัดอย่ างสม่ าเสมอ และ  
เพ่ิมแรงจูงใจและ มาตรการเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเหล่านั้นได้เข้ารับการอบรม เช่น การให้โล่ เกียรติ
บัตร หรือก าหนดมาตรการ คุณสมบัติของผู้ที่จะท าหน้าที่ดังกล่าวให้สามารถที่จะสนองตอบความ
ต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการ วัดให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลได้ 

๔. ประชาชน และชุมชนในฐานะพุทธศาสนิกชนควรต้องมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับ การบริหารจัดการวัดมากขึ้น การกระตุ้นให้มีจิตอาสาท างานเพ่ือชุมชนและสังคมต้องมีการ
ด าเนินการอย่าง ต่อเนื่องโดยหน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิก าร กระทรวง
วัฒนธรรม เป็นต้น 

พระมหาสหัส ฐิตสาโร๗๓ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งต้ังและถอดถอนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของบริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารทีมีล าดับชั้นสูงกว่า 
การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารจัดกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ต้ังแต่
ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ และเป็นไปในการสั่งการจากบนลงล่าง 
การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ การเผยแผ่
ยังเป็นรูปแบบเดิมและขาดการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย การบริหารงานสาธารณูปการ ก็ขาด
ระบบแบบแผนที่ชัดเจนขาดระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้
การสงเคราะห์ที่ดี และไม่เป็นระบบและด้านการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้
การอนุเคราะห์แก่ประชาชน 

พระมหาธฤติ วิโรจโน๗๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวท่ัวไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส า คัญ ๔ 
ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม 
(Training) และ ๔) การดูงาน ( Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทา ง
                                                                 
 

๗๓พระมหาสหัส ฐิตสาโร, “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”, รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์ , มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ ก. 

๗๔พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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พระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ 
และสัปปุริส ธร รม ๗ ส่วน รูปแบบกา รพัฒนา พระสังฆา ธิกา รตามแนวทั่วไปและตามแนว
พระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการ
การพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับการปกครอง
มากที่สุด ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สิกขา ๓ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้อยู่อย่างประเสริฐ 
๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป ( VETS) ร่วมกับ
หลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ทีถ่ือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสานหมุ่
ชนไว้ให้สามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการ
พัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๕) ด้านกา ร
สาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ อิทธิ
บาท ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่
สามารถพัมนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี และด้วยการประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
(VETS) และหลักธรรม แต่ละหัวข้อสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธ์ิ) ๗๕  ได้วิจัยเรื่อง   การพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ในทางคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามี
ขอบเขตของการ ครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่ เป็นศาสนสมบัติหรือทรัพย์สินของสงฆ์ที่ เป็น
ส่วนรวมและจัดการ ไปตามหลักการทางพระธรรมวินัย ๒) พระสงฆ์เองควรตระหนักว่าการบริหาร   
จัดการศาสนสมบัติ แม้จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซ่ึงมีปัญหาในข้อกฎหมาย
หลายประการที่เก่ียวข้อง ดังนั้นพระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิการต้องระมัดระวังและจัดการ
ให้ต้ังอยู่บนฐานของความสุจริตและโปร่งใส ๓) ปัญหาในการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย
นั้น พบว่าเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของกิจการทางโลก ที่ มีต้นตอ
ของปัญหาจากคุณภาพ และคุณธรรมของบุคลากร ดังนั้นข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมกลุ่ม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าต้อง ยึดหลักการท างานตามความถนัด และคัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน 
ด้วยเหตุนี้จึงควรให้เจ้าอาวาสจัดหามืออาชีพมารับงานด้านศาสนสมบัติไปท าแทน ซ่ึงจะท าให้
พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมาท างานด้านนี้ แต่จะได้รับประโยชน์จากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่  ซ่ึง

                                                                 
 

๗๕ พระมหาวีระชัย ชยวีโร, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖) 
หน้า บทคัดย่อ.   



   ๖๘ 
 

อาจมีผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ วิธีนี้เป็นระบบเก้ือกูลที่มีคุณภาพ ที่ใช้อยู่ในวงการต่างๆ ของทาง
โลก 

กนก แสนประเสริฐ และคณะ๗๖  ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสน
สมบัติขอวัด”

 
โดยได้สรุปว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยว่า ในปัจจุบันเป็นยุคของ

สังคมทุนนิยม และสังคมบริโภคนิยม และสถานการณ์ดังกล่าวไม่อาจนะยกเว้นวัดวาอาราม รวมทั้ง
เข้าไปแทรกอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะพระภิกษุ – สามเณร ซ่ึงเป็นนักบวช ย่อมจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาการจัดการดูแลทรัพย์สิน และศาสนสมบัติของวัดที่ตนพ านักอาศัย ในส่วนของคณะสงฆ์ ได้
จัดเป็นรูปแบบขององค์การรูปแบบหนึ่งที่มีคุณลักษณะการด าเนินงานประกอบด้วย ๑.การวางแผน
ประสานงาน ๒.คณะสงฆ์ซ่ึงเป็นสมาชิก มีกิจวัตรร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ ๓.มีโครงสร้างการแบ่งงาน 
และมอบหมายงาน มีล าดับชั้นในด้านการปกครอง เป็นต้น ๔.มีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมของ
สมาชิก หรือคณะสงฆ์  

 ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ๗๗ ได้วิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว 
 
โดยมองว่า การ

บวชของพระสงฆ์นั้นมุ่งจะประพฤติปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้น และไม่สะสมทรัพย์ส่วนตัวได้เนื่องจากขัด
กับวิถีชีวิตของนักบวช โดยสรุปว่าปัจจุบันพระสงฆ์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นสมบัติส่วนตัวกันมากซ่ึงที่
ผ่านมากลับไม่มีการศึกษาวิจัยว่าการสะสมทรัพย์สินเงินทองดังกล่าวของพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้นขัด
กับหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ และมองว่ามีความจ าเป็นอะไรที่ท าให้พระสงฆ์ต้องท า เช่นนั้น เป็นต้น 
และสรุปประเด็นที่น่าศึกษาอีกประการหนึ่งว่า “หากพระสงฆ์ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าขัดกับ
หลักพระธรรมวินัยแล้ว สถาบันสงฆ์ควรมีวิธีการจัดการอย่างไรในเรื่องนี้เพ่ือให้พระสงฆ์สามารถด ารง
ตนอยู่ได้ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันโดยไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย” 

พระอ านวย หมอกเมฆ๗๘  ได้วิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนา
ส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔  ผลการวิจัยพบว่า  โดยเฉลี่ยเจ้าอาวาสมีการ
ปฏิบัติหน้าที่ดีมาก ซ่ือสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่ยังให้ความสาคัญกับหลักความประหยัด 
ความคุ้มค่า และการทางานเป็นทีมน้อย จึงนาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์สาหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 
เรียกว่า “ปัญจบริหาร” ประกอบด้วย (๑) กลยุทธ์การถือธรรมเป็นใหญ่ (๒) กลยุทธ์การป้องกัน
ความเสื่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (๓) กลยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรม (๔) กลยุทธ์การท างานที่ดีให้
ส าเร็จความประสงค์ และ (๕) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความเอ้ือเฟืงอเก้ือกูล 

                                                                 
 

๗๖ กนก แสนประเสริฐ และคณะ, “การจัดการดูแลทรัพย์สินและศาสนสมบัติของวัด” รายงานวิจัย 
(สัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการส าหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕), ค าน า.   

๗๗ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ, “พระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัว”, รายงานวิจัย,  ( ศูนย์พุทธศาสน์ 
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 

๗๘พระอ านวย หมอกเมฆ,  “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ใน
เขตหนเหนือ ภาค ๔”,  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง , ๒๕๕๓) , 
หน้า บทคัดย่อ.    



   ๖๙ 
 

 พีรณัฏฐ์  ยาทิพย์  และกรรณิการ์  จะกอ๗๙  ได้ศึกษาเรื่อง  การจัดท าบัญชีของพระ
อารามหลวงในเขตพ้ืนที่ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  หลักเกณฑ์การจัดท า
บัญชีของพระอารามหลวงส่วนใหญ่ท าตามกฎระเบียบของพระอารามหลวงเอง  ส่วนผู้ที่จัดท าบัญชี
และออกรายงานของพระอารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระ
อารามหลวงส่วนใหญ่  คือ  เจ้าอาวาส  มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็นระเบียบ  มีการแยก
ประเภททรัพย์สินออกเป็นหมู่  การจัดสรรที่ดินจะให้การเช่าที่ดินเพ่ือจัดงานต่าง ๆ และเพ่ือสร้างที่อยู่
อาศัยของชาวบ้าน  การเก็บรักษาหนังสือส าคัญของที่ดิน 

 พล  อาริยะชาติกุล๘๐  ได้ศึกษาเรื่อง  การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า  
ผลการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่ กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่วัดรวมไปถึง
กิจกรรมการปล่อยเช่าในเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการ
ปล่อยเช่าเพ่ือสร้างโรงเรียนหรือวิทยาลัยการปล่อยเช่าให้กับหน่วยราชการเพ่ือเป็นประโยชน์กับ
ชุมชนหรือการปล่อยเช่าเพ่ือให้บริเวณวัดประกอบอาชีพเช่าเพ่ือท าการตลาดประกอบการค้าการท า
หน้าการท าสวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของวัด 

เพ่ิมศักด์ิ  โคตรชมพู๘๑  ได้ศึกษาเรื่อง  บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัด
หนองคาย  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารจัดการวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติมากกว่า ด้านการวางแผนการท างาน การสนับสนุนทางสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการสนับสนุนจากชุมชน มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความร่วมมือกับชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ตามล าดับ บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาจ าแนกบทบาทในการปฏิบัติการพัฒนาสังคมของวัด เป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐาน และด้านการศึกษา ทุกด้านมีบทบาทในการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

 อุดมพร พลดี๘๒  ได้ศึกษาเรื่อง  การจัดการศาสนสมบัติของวัด  ผลการวิจัยพบว่า      
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น 
กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ซ่ึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็คือ เจ้าอาวาสจะต้อง

                                                                 
 

๗๙ พีรณัฏฐ์  ยาทิพย์  และกรรณิการ์  จะกอ, “การจัดท าบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพ้ืนท่ี
ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร”,  รายงานวิจัย,  (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๘๐ พล  อาริยะชาติกุล,  “การบริหารจัดการพ้ืนท่ีวัดเพ่ือปล่อยเช่า” ,  รายงานวิจัย,  ( บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ.   

๘๑ เพ่ิมศักด์ิ  โคตรชมพู, “บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัดหนองคาย”.  รายงานการ
วิจัย,  (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๔๙), หน้า บทคัดย่อ.   

๘๒ อุดมพร พลดี, “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย,  ( สุราษฎร์ธานี :  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔), หน้า ๒.   



   ๗๐ 
 

ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) 
ข้อ ๖ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซ่ึงเจ้าอาวาสแต่งต้ังท าบัญชีจ่ายเงิน
ของวัด และเม่ือสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 

 ธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ๘๓  ได้ศึกษาเรื่อง “วัด” กับ “ที่สาธารณประโยชน์” ผล
การศึกษาพบว่า การสร้างวัดให้วัดขออนุญาตใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ และเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
อนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงกรณีนี้  ขอเรียนว่า หนังสือ
อนุญาตให้เข้าอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๙ มิใช่หนังสือ
แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใดและจะใช้เป็นหลักฐานใน
การขออนุญาตสร้างวัดไม่ได้ หากจะขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามแนวทางนี้ ก็ควรเป็นการแก้ไข
ปัญหา กรณีที่ดินบริเวณดังกล่าว ใช้เป็นที่ ต้ังถาวรวัตถุที่ มีลักษณะไม่ม่ันคงถาวร อาจรื้อถอนได้ 
เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการอนุญาตให้ใช้
ชั่วคราว ที่ดินยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
อยู่ 

พล  อาริยะชาติกุล๘๔  ได้ศึกษาเรื่อง  การบริหารจัดการพ้ืนที่วัดเพ่ือปล่อยเช่า  
ผลการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่ กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่วัด  รวมไปถึง
กิจกรรมการปล่อยเช่าในเชิงสร้างสรรค์  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย  
การปล่อยเช่าเพ่ือสร้างโรงเรียน  ปล่อยเช่าให้กับหน่วยงานราชการ  เพ่ือเป็นประโยชน์กับชุมชน  
แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่วัดที่ ดีจะสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่วัดที่ มีการ
จัดการพ้ืนที่ ทั้งภายในวัดและพ้ืนที่โดยรอบวัด การแบ่งลักษณะพ้ืนที่ให้ชัดเจน  พ้ืนที่เขตพุทธาวาส 
เขตสังฆาวาส  และเขตธรณีสงฆ์  การจัดท าแผนผังภายในวัด  พ้ืนที่วัดที่วัดเป็นอสังหาริมทรัพย์
ลักษณะพิเศษที่ไม่เน้นเรื่องก าไรสูงสุด แต่เน้นเรื่องความมีส่วนร่วมกับชุมชนของวัดเป็นส าคัญ 

พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท๘๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสน
สมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศาสน
สมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริการศาสนสมบัติวัด  ให้เกิด
การบริการเชิงสงเคราะห์ประชาชน  ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตาธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

                                                                 
 

๘๓ ธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ, “วัด” กับ “ท่ีสาธารณประโยชน์”,  รายงานวิจัย,  (กรุง เทพมหานคร : 
ส านักงานจัดการท่ีดินของรัฐ, ๒๕๔๗), หน้า บทคัดย่อ. 

๘๔ พล  อาริยะชาติกุล , “การบริหารจัดการพ้ืนท่ีวัดเพ่ือปล่อยเช่า” ,  รายงานวิจัย,  (คณะ
สถาปัตยกรรมศาตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ. 

๘๕พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท , “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๗๑ 
 
๒) ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด  เป็นใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิดการจัดการศาสนสมบัติ
ตอบความต้องทุกภาคส่วน ๓) ปัจจัยด้านการแต่งต้ังบุคลากรที่ดูแลรักษาและด าเนินการ  เป็นการดึง
บุคคลเข้าช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของเจ้าอาวาส ๔) ปัจจัยด้านการท าบัญชีรักษาศาสน
สมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด  เป็นวิธีการแบบแผนที่เป็นฐานข้อมูลช่วยให้เจ้าอาวาส
ตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดได้เหมาะสม ๕) ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม  เป็นการ
ปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ ปัจจัยทั้ง  ๕  มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจัดการศาสนาสมบัติวัดของเจ้าอาวาส  ซ่ึงใช้ศิลปะให้เกิดการจัดการศาสน
สมบัติวัดให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน วางแผน จัดการความสัมพันธ์บุคคล อ านวยการและควบคุม
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๒.  สภาพทั่วไปในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ
จัดการเรื่องที่ดินของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมทั่วไป การจัดการทั่วไปอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมแต่ขาดการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะการจัดท าแผนงานระเบียบการจัดการศาสน
สมบัติให้เป็นระบบมีต้นแบบให้เจ้าอาวาสสามารถปฏิบัติงานจัดการศาสนสมบัติได้ทันทีรูปแบบการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรูปแบบการจัดการ  ๒  รูปแบบ  คือ    ๑)  
รูปแบบการจัดการศา สนสมบัติของวั ดตามหลักกฎหมาย  ด าเนินการตา มคู่มือส านั กงา น
พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒)  รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดตามจารีต
ประเพณีซ่ึงไม่มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร อนึ่งการด าเนินการจัดการศาสนสมบัติ ทั้ง  ๒  
รูปแบบส่งผลให้เกิดการรักษาศาสนสมบัติและผลประโยชน์ตอบแทนแก่วัดแตกต่างกัน  และมี
ผลประโยชน์และปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นกับวัดแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนที่ 

  ๓. การน าเสนอการพัฒนา รูปแบบการจั ดกา รศา สนสมบัติของวัด ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตาม
กระบวนการจัดการ  คือ  กระบวนการที่เจ้าอาวาสและคณะบุคคลจัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าอาวาสกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในองค์การ  
การตระหนักถึงความสามารถ  ความถนัด  ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาศาสนสมบัติของวัดตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้  โดยรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการศาสนสมบัติวัดทั้ง  ๕  รูปแบบ ดังนี้ ๑)รูปแบบการบริการศาสนสมบัติวัด  เน้นการ
บริการในลักษณะสงเคราะห์ประชาชนตามหลักเมตตาธรรมใช้ที่ ดินวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
๒) รูปแบบการควบคุมศาสนสมบัติวัด  เน้นการควบคุมตรวจสอบโดยปรับเปลี่ยนไปตามความส าคัญ
ของปัจจัย ๓)รูปแบบการแต่งต้ังบุคลากรที่ ดูแลรักษาและด าเนินการ  เน้นการแต่งต้ังตามความ
เหมาะสมกับปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด  ๔)รูปแบบการ
ท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดเน้นวิธีการจั ดท าบัญชีตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ๕. รูปแบบบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม โดยด าเนินการปรับรูปแบบบัญชีตามความ
เหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ 

 



   ๗๒ 
 

Bunnag๘๖  ได้ศึกษาเรื่อง  พระสงฆ์ ฆราวาส การศึกษาการจัดระเบียบวัดเขตเมือง        
ในประเทศไทยภาคกลาง  กล่าวถึง ระบบสังคมของไทยทางด้านการปกครอง ความเก่ียวดองกันทาง
ญาติ  และศาสนาในสังคมไทย  วิถีชีวิต  และสถานะทางสังคมของพระสงฆ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระสงฆ์กับชุมชนวัด  และระเบียบการปฏิบัติภายในวัด  รายได้ของวัดจากเทศกาลทางศาสนา  
บทบาทของคณะกรรมการวัดในการเชื่อมโยงวัดกับชุมชน ให้รายละเอียดเก่ียวกับสถานะทางการเงิน
ของชาวบ้านกับการใช้จ่ายเพ่ือการศาสนา กล่าวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับโครงสร้าง
สังคมหลวม ๆ ของไทยที่แสดงถึงอิสรภาพของคนไทยแม้แต่ในวงการสงฆ์ 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติสรุปว่าชี้ให้เห็นว่า
งานวิจัยส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ดังนั้น
งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาเนื้อหาในลักษณะของการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักพุทธธรรมเป็นส่วน
ใหญ่ เพ่ือน าเสนอในมุมมมองการบริหารจัดการในทางพระพุทธศาสนาต่อไป 

 

                                                                 
 

๘๖ Bunnag, J. Buddhist Monk Buddhist Laymay : A Study of Urban Monastic 
Organization in Central Thailand, (London : Cambridge University Press, 1973) p. 180 

 



 

 

 
บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การ วิจั ยเรื่อ ง “พุทธบูรณา กา รเ พ่ือการบริ หา รจั ดการศา สนสมบัติของวั ดใน
พระพุทธศาสนา”  มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  พ้ืนที่วิจัย 
๓.๓  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๔  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๕  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่
เชื่อมโยงข้อมูลความคิดเห็น และกระบวนการจัดการด้านพระพุทธศาสนาและการบริหารจัดการ เข้า
ด้วยกัน โดยมีวิธีการศึกษาใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้
เก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

๒. การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาความคิดเห็นจากพระ
สังฆาธิการกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือเพ่ือทราบถึงระดับ
ปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
 ๓. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ ( Inter 
view)และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  เพ่ือยืนยันพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา จ านวน ๘ รูป/คน   

 
๓.๒ พ้ืนท่ีวิจัย 

ในกา ร วิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ก า หนดขอบ เขตกา ร ศึกษา ด้า น พ้ืนที่ ไว้  คือ  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี 

 
๓.๓ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ๓.๓.๑ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากพระ
สังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๑,๗๐๙ รูป 



๗๔ 
 

 

 ๓.๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากร
จ านวน ๖๔๘ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๑  

n =   

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
 1709  

1 + 1709 (0.05)2 
  =  324  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๒๔ คน 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  𝑛𝑁
𝑁๑  

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         =    ๖๗๗ x๓๒๔ 
      ๑๗๐๙ 
                =    ๑๒๘ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
๑) พระสังฆาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒) พระสังฆาธิการจังหวัดสระบุรี  
๓) พระสังฆาธิการจังหวัดอ่างทอง 

๖๗๗ 
๗๖๓ 
๒๖๙ 

๑๒๘ 
๑๔๕ 
๕๑ 

รวม ๑,๗๐๙ ๓๒๔ 
  ๓.๓.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป/คน   

                                                 
๑สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

1 + N (e)2 
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 ๓.๓.๔  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือยืนยันพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา จ านวน ๘ รูป/
คน   

 
๓.๔  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑)  แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึ กแบบ มีโคร งสร้ า ง 
(Structured Interview Form) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาใน ๒ ประเด็น คือ ๑) กระบวนการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัด และ ๒)  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ
พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ในการนี้ ด้วยรูปแบบการ
จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการสนทนา โดยมี
ประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนทั้งสิ้น ๘ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึง
เป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

 ๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเ ก่ียวกับพุทธบูรณา
การเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ใน
การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และ
ข้อค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ศึกษาเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ก. การสร้างเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 
 ๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
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 ๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ ปรึกษาโครงการวิจั ยและผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับพุทธ
บูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ
  
 ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเก่ียวกับ สถานภาพ อายุ จ านวน
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
 ตอนท่ี ๒   เป็น แบบสอบถามเก่ี ยวกับการบริห ารจัดกา รศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  
ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert)๒ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด   มากที่สุด 
 ๔  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด   มาก 
 ๓  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด   ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด   น้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด   น้อยที่สุด 
 ตอนท่ี ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัดในพระพุทธศาสนา 
 ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมิน
กรอบเนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค า
ส านวนภาษาเชิงวิชาการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 
 ๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 

                                                 

 ๒สุดาภรณ์ อรุณดี, ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย, (เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑) , หน้า 
๗๒. 
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IOC (Index of Congruence)๓ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน   
 ๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาค่าความ
เชื่ อ ม่ัน ด้วยวิ ธี กา รหา ค่า สัมประสิ ทธิ์ แ อลฟา  (α coefficient)  ตา มวิธี ก าร ของครอนบา ค 
(Cronbach’s Alpha coefficient)๔ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ความเชื่อม่ันแบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๘ 
 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย   เพ่ือขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกั บกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 
 
๓.๕  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงคุณภาพ 
  การวิจัยครั้งนี้   ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุ ผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูล
ตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการสนทนา เป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเป็นการยืนยันรับรองพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
                                                 

 ๓สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

  ๔สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซ่ิง  จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
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จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ตามที่ผู้วิจัยเสนอไว้ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตาม
ระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒) หลังจ ากตกลงดังที่นั ดหมายแล้ว  คณะผู้ วิ จัย จะเ ดินทาง ไปยั งพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรม 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
  (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรจากพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทองที่มีต่อพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา จ านวนประชากร  ๑,๗๐๙ รูป วิเคราะห์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๒๔ คน แล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ผู้วิจัย
ด าเนินการแจกจ่ายด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอ่างทอง มีการนัดหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมส่งคืนภายใน ๓ สัปดาห์  ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมา ๓๒๔ คน คิดเป็น ๑๐๐ %  ในงานวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิง
ปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจก
และรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในพระพุทธศาสนา” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ๒. การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 



๗๙ 
 

 

 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็น พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่
ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น (Basic 
Model) ก่อนที่จ ะพัฒนาไปเป็ นค า ถามหลักส าหรั บกา รสนทนา กลุ่ม เฉพาะ ( Focus Group 
Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน ๘ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้ อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ มเฉพาะ ( Focus Group 
Discussion) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย   
 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่ มตัวอย่า ง และพร รณนา ความเป็ นไปไ ด้ของการบริ หา รจั ดกา รศาสนสมบั ติของวัด ใน
พระพุทธศาสนา โดยสถิติดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แต่ละหัวข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้ค่าเฉลี่ย๕  ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มาก 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒๔๙   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อย  
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อยที่สุด 
 ๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถาม
แล้วจัดกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้  จากนั้น จึงท าการวิเคร าะห์โดยใช้การ แจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

                                                 

 ๕สิน  พัธ์ุพินิจ, เทดนิคการวิจัยทางสมคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซ่ิง  จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 



๘๐ 
 

 

 ๔. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผ ล และ
น าเสนอเขียนเป็นความเรียง หรือตาราง 
 
 ๓. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๑) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรม โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหา (อย่างน้อย ๕ ท่าน) ให้แต่ละท่าน
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
 + ๑ หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น  
       ๐ หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น  
    – ๑ หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
แล้วน าคะแนนมาแทนค่าในสูตร๖ 
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา (Subject matter specialists) อย่างน้อยสามคนแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด ดังนี้ 

             IOC       = N

R
 

 
 เม่ือ  IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence) 
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ 
 

         R   หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ
เนื้อหาทั้งหมด          N  หมายถึง   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 เกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ 

 ถ้าดัชนี IOC ค าน วณไ ด้มากกว่า หรือ เท่ากับ ๐.๐๕ ข้อค าถา มนั้นเป็นตัวแทน
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น  
 ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนี IOC ค านวณได้ต่ ากว่า ๐.๐๕ ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไปหรือ
ต้องปรับปรุงใหม่  
 ๒. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) 
ของ (Cronbach)๗ โดยคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยไม่ใช่เป็นระบบ 0 กับ 1 แต่อาจเป็น 5,4,3,2,1 
จากมาตราส่านประมาณค่า หรือคะแนนจากแบบทดสอบอัตนัย 

                                                 

 ๖สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพ
สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.  

 ๗ Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper & 
Row, 1971), p. 67. 
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เม่ือ          หมายถึง  สัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน 
    n     หมายถึง   จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

              
2

is    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

              
2

ts    หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 ๓. ค่าร้อยละ (%) 

 ร้อยละ (Percentage)   =  f x 100 
      n  

 เม่ือ      f    หมายถึง     ความถี่ 
   n    หมายถึง    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 ๔. ค่าเฉลี่ย ( X )   
    
  
 
  ๕. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 เม่ือ     i        หมายถึง   ๑.๒.๓...................k 
 เม่ือ  S.D      หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  K        หมายถึง   จ านวนกลุ่ม 
  f         หมายถึง   ความถี่ 
  X        หมายถึง   คะแนนแต่ละข้อที่ i 
  N        หมายถึง   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
        หมายถึง   ผลรวมของคะแนน 
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บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา” นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) ระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาและวิเคราะห์พุทธบูรณาการเพ่ือการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ในเบื้องต้น หลังจากนั้นน าผลการวิจัยไปจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๘ ท่าน เพ่ือยืนยันรูปแบบที่
ผู้วิจัยเสนอ และเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนน าเสนอสู่สาธารณชน และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิ งส ารวจ (Survey Research) กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๓๒๔ รูป เพ่ือหาระดับปฏิบัติการในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยเชิงคุณภาพให้สมบูรณ์มากกยิ่งขึ้น ผลการวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑  บริบทของวัดในพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นพ้ืนที่ในการวิจัย 
๔.๒  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริห ารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
๔.๓  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
๔.๔  น า เสนอพุทธบู รณา การ เ พ่ือกา รบริ ห า รจั ดการศา สนสม บัติของวั ด ใน

พระพุทธศาสนา 
๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๓ 
 
๔.๑  บริบทของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีใช้เป็นพ้ืนท่ีในการวิจัย 
 งา นวิ จัย เรื่ อง  “ พุทธบู รณาการ เพ่ือการบริ หา รจั ดการศา สนสมบัติของวั ดใน
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้เฉพาะในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ภายใต้การ
ดูแลของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๒ ซ่ึงท่านได้
ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี  
โดยมีรายละเอียดการปกครองคณะสงฆ์ ดังแผนภาพภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                   
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑  เขตพ้ืนที่การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 

เจ้าคณะภาค ๒ 

รองเจ้าคณะภาค 
๒ 

เจ้าคณะอ าเภอ 
คณะสงฆ์ ๑๖ อ าเภอประกอบด้วย 
๑. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๒. อ าเภอมหาราช 
๓. อ าเภอท่าเรือ 
๔. อ าเภอนครหลวง 
๕. อ าเภอบางประหัน 
๖. อ าเภออุทัย 
๗. อ าเภอภาชี 
๘. อ าเภอวังน้อย 
๙. อ าเภอบางประอิน 
๑๐. อ าเภอผักไห่ 
๑๑. อ าเภอบางไทร 
๑๒. อ าเภอลาดบัวหลวง 
๑๓. อ าเภอเสนา 
๑๔. อ าเภอบางบาล 
๑๕. อ าเภอบางซ้าย 
๑๖. อ าเภอบ้านแพรก 
 
 

 

เจ้าคณะอ าเภอ 
คณะสงฆ์ ๗ อ าเภอ
ประกอบด้วย 
๑. อ าเภอเมืองอ่างทอง  
๒. อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
๓. อ าเภอโพธิ์ทอง 
๔. อ าเภอไชโย 
๕. อ าเภอปาโมก 
๖. อ าเภอแสวงหา 
๗. อ าเภอสามโก้ 
 

เจ้าคณะอ าเภอ 
คณะสงฆ์ ๑๓ อ าเภอประกอบด้วย 
๑. อ าเภอเมืองสระบุรี 
๒. อ าเภอแก่งคอย 
๓. อ าเภอหนองแค 
๔. อ าเภอบ้านหมอ 
๕. อ าเภอพระพุทธบาท 
๖. อ าเภอวิหารแดง 
๗. อ าเภอเสาไห้ 
๘. อ าเภอหนองแซง 
๙. อ าเภอหนองโดน 
๑๐. อ าเภอมวกเหล็ก 
๑๑. อ าเภอดอนพุด 
๑๒. อ าเภอวังม่วง 
๑๓. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง 

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะจังหวัด
อ่างทอง 

รองเจ้าคณะจังหวัด
สระบุรี 



๘๔ 
 
ข้อมูลท่ัวไปของคณะสงฆ์ภาค ๒ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แผนที่แสดงเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
 

 
 
 



๘๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวนพระภิกษุ – สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  
 

ท่ี จังหวัด 
พระภิกษุ สามเณร 

มหานิกาย ธรรมยุต รวม มหานิกาย ธรรมยุต รวม 
๑. พระนครศรีอยุธยา ๕,๐๕๒ ๒๐๔ ๕,๒๕๖ ๒๘๘ ๕๐๘ ๗๙๖ 
๒. อ่างทอง ๑,๖๕๔ ๔๔ ๑๖๙๘ ๒๘๑ - ๒๘๑ 
๓. สระบุรี ๓,๗๕๓ ๒๖๑ ๔,๐๑๔ ๑๘๗ ๗๙ ๒๖๖ 
รวม ๑๐,๔๕๙ ๕๐๙ ๑๐,๙๖๘ ๗๕๖ ๕๘๗ ๑,๓๔๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงจ านวนวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

ท่ี จังหวัด 

วัดมหานิกาย วัดธรรมยุต 
พระ

อาราม
หลวง 

วัด
ราษฎร์ 

รวม 
พระ

อาราม
หลวง 

วัด
ราษฎร์ 

รวม 

๑. พระนครศรีอยุธยา ๑๒ ๔๘๑ ๔๙๓ ๓ ๑๔ ๑๗ 
๒. อ่างทอง ๓ ๒๐๘ ๓๐๑ - ๘ ๘ 
๓. สระบุรี ๓ ๔๘๕ ๔๘๘ - ๒๔ ๒๔ 
รวม ๑๖ ๑,๑๗๔ ๑,๑๙๐ ๓ ๔๖ ๔๙ 

 
กา รปกครองคณะสงฆ์ ภ าค ๒ ในปั จ จุ บั น  ปรพกอบ ด้วย  คณะสงฆ์ จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยมีส านักงานเจ้าคณะ
ภาค ๒ อยู่ที่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
เป็นเจ้าคณะภาค มี พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร เป็นรองเจ้าคณะภาค มีพระ
ราชวรเมธี เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ มีวัดจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๐ วัด แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน
๑,๑๗๔ วัด และเป็นพระอารามหลวง จ านวน ๑๖ วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา ๑๐,๔๕๙ รูป มีสามเณร
จ านวน ๕๐๙ รูป 

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระธรรมรัตนมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นเจ้า
คณะจังหวัด มีพระญาณไตรโลก และพระเมธีวราภรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แบ่งเขตปกครอง
ออกเป็น ๑๖ อ าเภอ มีวัดจ านวนทั้งสิ้น ๔๙๓ วัด แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน ๔๘๑ วัด และเป็นพระ
อารามหลวง จ านวน ๑๒ วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา ๕,๐๕๒ รูป มีสามเณรจ านวน ๒๐๔ รูป มี
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง มีพระเทพสุวรรณมุนี วัดต้นสน เป็นเจ้าคณะจังหวัด มีพระราช
พัฒนาภรณ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ มีวัดจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๑ วัด 
แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน ๒๐๘ วัด และเป็นพระอารามหลวง จ านวน ๓ วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา 
๑,๖๕๔ รูป มีสามเณรจ านวน ๔๔ รูป มีส านักงานเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่วัดต้นสน 



๘๖ 
 

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี มีพระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท เป็นเจ้าคณะจั งหวัด มีพระ
ราชธีราภรณ์ และพระวิสิฐคณาภรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ  
มีวัดจ านวนทั้งสิ้น ๔๘๘ วัด แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน ๔๘๕ วัด และเป็นพระอารามหลวง จ านวน ๓ 
วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา ๓,๗๕๓ รูป มีสามเณรจ านวน ๒๖๑ รูป มีส านักงานเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่วัด
พระพุทธบาท  ราชวรมหาวิหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

๔.๒  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในส่วนของสถานภาพ อายุ 

จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ได้
ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. สถานภาพ     
  เจ้าอาวาส ๒๖๖ ๘๒.๑ 
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๕๘ ๑๗.๙ 
รวม ๓๒๔ ๑๐๐.๐ 
๒. อายุ   

๒๐ – ๓๐ ปี ๔๙ ๑๕.๑ 
๓๑ – ๔๐ ปี ๘๔ ๒๕.๙ 
๔๑ – ๕๐ ปี  ๙๙ ๓๐.๖ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๖๔ ๑๙.๘ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๒๘ ๘.๖ 

รวม ๓๒๔ ๑๐๐.๐ 
๓. จ านวนพรรษา   

๑ – ๕ พรรษา ๖๙ ๒๑.๓ 
๖ – ๑๐ พรรษา ๘๑ ๒๕.๐ 
๑๑ – ๑๕ พรรษา ๗๙ ๒๔.๔ 
๑๖ – ๒๐ พรรษา ๒๕ ๗.๗ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๗๐ ๒๑.๖ 

รวม ๓๒๔ ๑๐๐.๐ 
๔. วุฒิการศึกษาสามัญ   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒๑๒ ๖๕.๔ 
ปริญญาตรี ๗๙ ๒๔.๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓๓ ๑๐.๒ 
รวม ๓๒๔ ๑๐๐.๐ 
 
 
 
 



๘๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๕. วุฒิการศึกษาทางธรรม   

นักธรรมชั้นตรี ๗๔ ๒๒.๘ 
นักธรรมชั้นโท ๕๑ ๑๕.๗ 
นักธรรมชั้นเอก ๑๙๙ ๖๑.๔ 

รวม ๓๒๔ ๑๐๐.๐ 
๖. วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม   

ประโยค ๑ – ๒ - ป.ธ. ๓  ๕๔ ๑๖.๗ 
เปรียญธรรม ๔-๖  ๕๒ ๑๖.๐ 
เปรียญธรรม ๗–๙ ๙ ๒.๘ 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม  ๒๐๙ ๖๔.๕ 

รวม ๓๒๔ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเจ้าอาวาส จ านวน ๒๖๖ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑  มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖ มีพรรษา ๖-
๑๐ พรรษา จ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐ มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๑๒ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔ มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก จ านวน ๑๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔ ไม่มี
วุฒิเปรียญธรรม จ านวน ๒๐๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 
๔.๒ ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การ 

กา ร วิ เคร า ะห์ ร ะดับปฏิ บัติกา รในกา รบริ ห าร จั ดกา รศาสนสมบั ติของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสน
สมบัติของวัด ๒) การกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ๓) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ๔) การ
ให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด ๕) การเก็บรักษาเงินของวัด ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย (Mean  =  X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation  =  S.D.) ในตารางที่ 
๔.๔ – ๔.๙ ตามล าดับดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๔ ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระ

สังฆาธิการโดยภาพรวม 
n = ๓๒๔ 

ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

X̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  ๓.๙๙ ๐.๗๙๓ มาก 
๒) ด้านการกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์  ๓.๙๐ ๐.๗๘๙ มาก 
๓) ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร  ๓.๙๗ ๐.๗๖๔ มาก 
๔) ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด  ๓.๙๒ ๐.๘๐๕ มาก 
๕) ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด ๔.๐๐ ๐.๘๐๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๗๔๐ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๔  พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๖ , S.D. =  ๐.๗๔๐) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด (x̅ =  ๔.๐๐, S.D. =  ๐.๘๐๖) 
 ๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  (x̅ = ๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) 
 ๓. ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร (x̅ = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) 
 ๔. ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด (x̅ = ๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) 
 ๕. ด้านการกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ (x̅ = ๓.๙๐, S.D. =  ๐.๗๘๙) 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสน
สมบัติของวัด 

 (n  =  ๓๒๔) 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ระดับปฏิบัติการ 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพย์สินของวัด

และการแบ่งประเภททรัพย์สินของวัดเป็นอย่างดี  ๔.๑๖ ๐.๙๐๒ มาก 
๒. ท่านมีการควบคุมดูแลเงินผลประโยชน์ เงินการ

กุศลของวัดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.๘๘ ๐.๘๙๖ มาก 
๓. ท่านมีการออกใบเสร็จรับเงิน แสดงการรับทุกครั้ง 

และลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้ง เม่ือรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ๓.๙๓ ๐.๙๘๗ มาก 

๔. ท่านมีการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัดไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บา ทส่วนที่เ กิน ๓,๐๐๐ บาทน าฝา ก 
ธนาคาร ทุกครั้ง ๓.๘๕ ๐.๙๕๓ มาก 

๕. ท่านได้ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารอย่างถูกต้อง
โดยมีเจ้าอาวาสเป็นหลัก ๔.๑๓ ๐.๙๗๓ มาก 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๓.๙๙ ๐.๗๙๓ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  อยู่ในระดับมาก 
(X̅ =  ๓.๙๙, S.D.  =  ๐.๗๙๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการกันที่ ดินซึ่งเป็นที่วัดให้
เป็นที่จัดประโยชน์ 

 (n  =  ๓๒๔) 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ระดับปฏิบัติการ 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีความรู้เก่ียวกับการกันที่ ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้

เป็นที่จัดประโยชน์ เป็นอย่างดี ๓.๙๖ ๐.๘๖๘ มาก 
๒. ท่านขอความเห็นชอบเรื่องการกันที่ ดินซ่ึงเป็นที่

วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ จากส านักพุทธศาสนา
แล้ว และด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคมเรื่อง
การกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์อย่าง
เคร่งครัด   ๓.๙๓ ๐.๘๗๒ มาก 

๓. ท่านมีการจัดท าแผนผังที่ ดินได้มาตรฐาน  ตามที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาก าหนดและท ารายงาน
ขอกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ๓.๘๗ ๐.๘๙๓ มาก 

๔. ท่านมีการแต่งต้ังไวยาวัจกรเป็นผู้จัดประโยชน์
แทนเจ้าอาวาส ๓.๘๕ ๐.๙๗๗ มาก 

๕. ท่านมีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ 
และ ท า สั ญญา เช่ า ตา ม แบบ ที่  ส า นั ก งา น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด ๓.๙๐ ๐.๙๐๓ มาก 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๓.๙๐ ๐.๗๘๙ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
(X̅ =  ๓.๙๐, S.D.  =  ๐.๗๘๙) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการให้เช่าท่ีดินหรืออาคาร 
 (n  =  ๓๒๔) 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

ระดับปฏิบัติการ 
X̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีความรู้ เก่ียวกับหลักการให้เช่าที่ ดินหรือ
อาคารที่ถูกต้อง ๔.๐๐ ๐.๘๓๕ มาก 

๒. ท่านมีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ 
และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน
เก่ียวกับการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ๓.๙๖ ๐.๙๐๗ มาก 

๓. ท่านมีการจัดท าหนังสือสัญญาเช่าและหนังสือ
สัญญาอยู่อาศัย ๓.๙๖ ๐.๘๗๙ มาก 

๔. ท่านแต่งต้ังผู้จัดประโยชน์ของวัด มีหน้าที่จัดท า
และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของวัด มีการจัดท า
บัญชี เงินที่ให้เช่าที่ ดินหรืออาคารอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ๔.๐๐ ๐.๙๖๔ มาก 

๕. ท่านด าเนินการต่อสัญญาเช่า และต้ังราคาค่าเช่า 
เป็นไปตามส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ก าหนดทุกประการ ๓.๙๓ ๐.๘๗๓ มาก 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๓.๙๗ ๐.๗๖๔ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการให้เช่าท่ีดินหรืออาคาร อยู่ในระดับมาก ( X̅ =  ๓.๙๗, 
S.D.  =  ๐.๗๖๔) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ  ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่
กัลปนาหรือที่วัด 

 (n  =  ๓๒๔) 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ระดับปฏิบัติการ 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีความรู้การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่

วัดเป็นอย่างดี ๔.๐๔ ๐.๘๗๒ มาก 
๒. ท่านมีการจัดท ารายงานขอรับความเห็นชอบใน

กา รท าสัญญาเช่ าน านปี  เสนอ ต่อ เจ้ าคณะ
ตามล าดับและผ่านทางราชการจนถึงกรมการ
ศาสนา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๓.๘๖ ๐.๙๕๔ มาก 

๓. ท่านมีการจัดท าหนังสือแสดงเหตุผลในการให้เช่า
ที่ดินและมีการจัดท าแผนผังวัด แสดงที่ท่ีจะให้เช่า ๓.๘๔ ๐.๙๕๒ มาก 

๔. ท่านมีการ จัดท าเก่ี ยวกับหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ที่ กัลปนาหรือที่วัด และ
จัดท าร่างสัญญาเช่าพร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย
สัญญา ๓.๘๕ ๐.๘๙๑ มาก 

๕. ท่านมีการจัดท างบเดือนแสดงรายรับ – รายจ่าย 
และยอดเงินคงเหลื อของให้เช่า ที่ธรณีสงฆ์ ที่
กัลปนาหรือที่วัด เสนอส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือน าเสนอ พศป. และ มส. ตามล าดับ 
และแจ้งกระทรวงการคลัง ต่อไป ๔.๐๑ ๑.๐๐๘ มาก 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๓.๙๒ ๐.๘๐๕ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด อยู่ในระดับมาก (X̅ 
=  ๓.๙๒, S.D.  =  ๐.๘๐๕) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการเก็บรักษาเงินวัด 
 (n  =  ๓๒๔) 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

ระดับปฏิบัติการ 
X̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีความรู้ ด้านการเก็บรักษาเงินของวัดเป็น
อย่างดี ๔.๐๒ ๐.๘๖๐ มาก 

๒. ท่านมีการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงและพระธรรมวินัย ๔.๐๑ ๐.๘๘๐ มาก 

๓. ท่านท่านใบอนุโมทนาบัตร รับเงินแล้ว ลงบัญชี
รายรับและอ้างเลขที่ใบอนุโมทนาบัตรไว้ทุกครั้ง ๓.๙๓ ๐.๙๐๕ มาก 

๔. ท่านมีการจัดท าสมุดบัญชีแยกรายจ่าย ทุกครั้งที่ มี
การรับ – จ่ายเงิน ๔.๐๒ ๐.๙๓๙ มาก 

๕. ท่านมีการจัดท าสมุดบัญชีงบประจ าปี และจัดท า
เล่ ม ร า ย ง า น งบป ระ จ า ปี แ ละร า ย งา น ใ ห้
ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นประจ าทุกปี ๔.๐๔ ๐.๙๑๐ มาก 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๔.๐๐ ๐.๘๐๖ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา่ ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ด้านการเก็บรักษาเงินวัด อยู่ในระดับมาก (X̅ =  ๔.๐๐, S.D.  =  
๐.๘๐๖) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 
๔.๓  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
มีอยู่ ๒ ประการคือ ๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ และ ๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ดังนี้ 

การจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์  แต่ผู้
ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์
กัน ๒ ประการ คือ  (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  การ
ควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้องสอดส่ องดูแลชี้แจง
แนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
แผนผังวัด วัดที่สร้างขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงย่อมมีปัญหาน้อยเพราะก่อนจะขออนุญาต

สร้างวัด กฎกระทรวงก าหนดให้เสนอแผนที่แสดงเขตที่ต้ังวัด แผนผัง สิ่งก่อสร้างของวัดตามแ ผนผัง
แบบ ก.หรือ ข.หรือ ค. ส่งไปพร้อมกับค าขอแต่ส่วนมากทางวัดไม่ค่อยเก็บแผนผังดังกล่าวไว้ จึงควร
น าแผนผังวัดติดกรอบไว้ท่ีกุฎิเจ้าอาวาสเพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง เสนาสนะถาวรวัตถุ  และอ่ืนๆ 
ต่อไป๑ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยแบ่งเขตแบบแผนของวัดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดูแลควรท าแผนผังวัดไว้
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันการโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นว่า อะไรควรจะปลูกสร้างใหม่จะสร้างที่
ตรงไหนแผนผังวัดควรก าหนดการปลูกสร้างภายในวัดเป็น  ๔ เขต คือ ๒ 

 ๔.๑) เขตพุทธวาส เป็นที่ต้ังอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญและสถานประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เป็นแดนที่สงบเรียบร้อย  

 ๔.๒) เขตสังฆาวาส เป็นที่ต้ังกุฎิ โรงครัว หอฉัน โรงเก็บพัสดุ ศาลารับแขก  
 ๔.๓) เขตสาธารณสงเคราะห์ เป็นบริเวณที่กันเขตไว้เพ่ือสงเคราะห์ประชาชนเป็น

ที่ต้ังโรงเรียน ภาษาไทย สุขศาลา สถานพยาบาล สมาคมทางศาสนา ห้องพัสดุ พิพิธภัณฑ์ ศาลา
ประชาชน สุสาน ฌาปนสถาน ศาลาบ าเพ็ญบุญกุศล เป็นต้น  

 ๔.๔) เขตจัดประโยชน์ วัดที่มีที่ดินเหลือ ควรจะจัดประโยชน์ หารายได้บ ารุงวัด ก็
ควรแบ่งเขตไว้ต่างหากจากเขตอ่ืนๆ ให้เป็นสัดส่วน 

ในการขออนุญาตสร้างวัดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗ ) ออกตามความ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้ก าหนดให้ผู้อนุญาตสร้างวัดแสดงแผนผัง สิ่งก่อสร้างของวัด
ตามความเหมาะสมของสภาพที่ดิน โดยอาศัยตัวอย่างแผนผัง ซ่ึงให้ไว้เป็นหลักฐานท้ายกฎกระทรวง
และเม่ือผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัดได้สร้างเสนาสนะขึ้นเป็นหลักฐานพร้อมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุ
สงฆ์ได้แล้วจึงได้ขออนุญาตสร้างวัดได้เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างในวัดที่ส า คัญตามล าดับ คือ กุฏิสงฆ์  

                                        
๑ สัมภาษณ์ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร., เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๒ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๙๖ 
 
ศาลาการเปรียญ หรือวิหารอุโบสถ ศาลาโรงฉัน ศาลาพัก หอไตรหรือห้องสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม
เจดีย์  รั่วหรือก าแพงอาคารปูชนียสถานต่างๆ และสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ๓   

เสนาสนะที่จ าเป็นต้องสร้างและบ ารุงรักษาตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์ให้แข็งแรงปลอดภัย
ใช้การได้ดีอยู่ทุกโอกาสเพ่ือไห้วัดเป็นวัดที่สมบูรณ์ คือกุฎิสงฆ์ ศาลาการเปรียญหรือวิหารและพระ
อุโบสถหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโบสถ์ กุฎิเป็นที่พ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณรมีวัดต้องมีพระภิกษุ
สามเณรๆ ต้องมีกุฎิ ศาลาการเปรียญหรือวิหารส าหรับเป็นที่คฤหัสถ์มาท าบุญบ าเพ็ญกุศลร่วมกันเป็น
ที่พระได้สอนธรรมแก่ประชาชนจะเป็นวัดที่ใดก็ตามต้องมีเสนาสนะ ๒ อย่างนี้ ก่อนจึงจะเป็นวัดได้ 
และเพ่ือไห้วัดเป็นวัดโดยสมบูรณ์มีที่ส าหรับพระสงฆ์ท าสังฆกรรมตามพระพุทธบัญญัติจึงต้ องมีโบสถ์
หรืออุโบสถด้วย ปัจจุบันมีวัดที่สร้างและต้ังขึ้นใหม่หลายแห่ง ท ากุฏิคือที่พ านักอาศัยของพระภิกษุ
สามเณรกับศาลาการเปรียญ ที่ท าบุญฟังเทศฟังธรรมของชาวบ้านอยู่ในอาคารเดียวกันซ่ึงก็ไม่น่าจะ
ขัดข้องอะไรเป็นการประหยัดเพราะค่าก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้างในเวลานี้แพงมาก และก็มีวัดบาง
แห่งรวมเอาอุโบสถไว้ในอาคารเดียวกันกับกุฏิหรือศาลาการเปรียญด้วย ซ่ึงไม่มีพระธรรมวินัยข้อใด
ห้ามไว้ แต่ในเวลาท า สังฆกรรมจะต้องระวังมาก ส่วนสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ อาจจะสร้างหรือมีผู้ ก่อสร้าง
ถวายด้วยศรัทธาไม่ได้ท าให้วัดสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไปได้๔ 

การบูรณปฏิสังขรณ์หรือปลูกสร้างเสนาสนะและศาสนวัตถุ เช่น พระอุโบสถ วิหาร ศาลา
การเปรียญเป็นต้น ควรรักษาศิลปกรรมของไทยอันเป็นการแสดงออกและเป็นแหล่งฝากไว้ ซ่ึง
วัฒนธรรมของธรรมชาติและของท้องถิ่นมีขนาดและจ านวนเท่าที่จ า เป็นมิใช่ว่า วัดใหญ่จะต้องสร้าง
เสนาสนะหรือถาวรวัตถุใหญ่โตเสมอไปก่อนสร้างควรไห้นายช่างเขียนแบบแปลนแผนผังไห้เรียบร้อย
ก่อนเงินทุนอย่างน้อยควรมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ ๓ ใน ๔ ของราคาก่อสร้างหรือมีครบจ านวนแล้ว 
จึงเริ่มลงมือก่อสร้าง มิใช่ว่าสร้างไปหาทุนไปโบสถ์บางหลังใช้เวลาก่อสร้างสิ้นอายุของวัดของเจ้า
อาวาสถึง ๓- ๔  องค์จึงส าเร็จก็มี ๕  

ส าหรับการบูรณปฏิสังขรณ์วัตถุที่เป็นศิลปะ ที่ควรอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นของโบราณ เจ้า
อาวาสพึงสังวรไว้ด้วยว่า สวยงามกับสวยศิลป์มีความหมายให้ประโยชน์ต่างกัน ดังเช่นวัดที่จะบูรณ
ศาลาวัตถุของวัดอันเป็นศิลปะและโบราณวัตถุมีชิ้นส่วนที่ ลงรักปิดทองไว้ช้านานแต่เกิดช ารุดเสีย
หายไปบางชิ้น  เม่ือวัดจัดซ่อมแซม ก็ควรลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่ ซ่อมใหม่ ถ้าลงรักปิดทองทั้งของ
เก่าและของใหม่ มองดูจะเห็นเป็นของใหม่ทั้งหมดหาดูของเก่าไม่ได้ท าไห้คุณค่าศิลปวัตถุและ
โบราณวัตถุเสียไปจริงอยู่การลงรักปิดทองทั้งของเก่าดูสวยงามดี แต่ไม่สวยศิลปะการกระท าเช่นนี้ เป็น
ที่ต านิติเตียนของนักโบราณคดีทางวัดจึงควรรักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุไว้ ให้เป็นสมบัติของวัด 
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป๖   

 

                                        
๓ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, เจ้าอาวาสวัดหนองคาบุญ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๕ สัมภาษณ์ พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต, วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖ สัมภาษณ์ พระครูอรุณวัฒนากร, เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 



๙๗ 
 

 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร
แก่สภาพท้องถ่ิน และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 

การสร้างวัดมีมาแต่โบราณกาล เม่ือประชาชนมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ได้อพยพไป
ต้ังถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใด ก็มักจะสร้างวัดขึ้นแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปพ านัก เพ่ือบ าเพ็ญบุญกุศลประกอบ
ศาสนกิจ ตามประเพณีที่สืบต่อกันมา  ในอดีตวัดเป็นสถานที่ที่ พุทธศ าสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็ น
สถานศึกษาอบรม ให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพต าราแพทย์แผนไทย และศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เป็น
สถานที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศล๗ เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งเป็นที่ พ่ึงทางจิตใจของ
ประชาชน ดังนั้น วัดจึงเป็นสถานที่ท่ีส าคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา จึงถือได้ว่าวัด
เป็นศูนย์กลางของชุมชนไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ปัจจุบันการสร้างวัดต้ังวัดจะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนของทางราชการ เม่ือการสร้างวัดต้ังวัดได้เสร็จสิ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เป็นวัดที่ถูกต้อง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนไว้ในทะเบียนวัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว จึงถือว่าวัดนั้นเป็นวัดโดยสมบู รณ์ โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ท า นุ
บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ในการนี้ ต้องดูแลบริหารกิจการ
ภายในวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา การปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ให้มีความก้าวหน้า 
ถูกต้อง เป็นระเบียบ เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซ่ึง
หมายถึง การพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาวัดนั่นเอง๘ 

ในวัดจ านวนหนึ่งปัจจุบันมีศิลปะโบราณวัตถุสถาน อันมีคุณค่าทางศิลปะโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ของชาติ เช่น อาคารเสนาสนะต่างๆ มีกุฏิ ศาลาการเปรียญ วิหาร และอุโบสถ 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น หอระฆังหอไตร พระสถูปเจดีย์ และปูชนียวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป
เครื่องบรรจุพระบรมธาตุเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรมของไทย  ในเสนาสนะและอาคาร
เหล่านั้นอาจมีลวดลายแกะสลักหรือภาพผนังที่เป็นภาพเขียนอันมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
และวรรณคดีของชาติสูง สมควรที่ทางวัดพระภิกษุสามเณรและประชาชนจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เม่ือ
คิดจะแก้ไข้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในฐานะที่ปูชนียะสถา นดังกล่าวได้ร่วง
โรยเสื่อมโทรมลงด้วยกาลเวลาหรือด้วยประการประการหนึ่งก็ตามย่อมสมควรหรือไม่ที่จะคิดกระท า
การโยกย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามชอบใจของเราในปัจจุบันโดยที่ไม่เอ้ือเฟ้ือต่อสภาพ
เดิมของโบราณสถานนั้นๆท านองนี้  นอกจากจะเป็นการท าลายโบราณสถานหรือปูชนียสถานโดยตรง
แล้ว ยังเป็นการท าร้ายจิตใจของท่านผู้สร้างอุทิศไว้ในพระพุทธศาสนานี้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

การอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุสถานของวัดที่ควรปฏิบัติก็คือ การแจ้งให้กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการทราบเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่มาส ารวจและศึกษาเม่ือเห็นว่า สิ่งใดมีคุณค่าท าง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ทางกรมศิลปากรก็จะประกาศขึ้นทะเบียนเป็นศิลปะโบราณวัตถุ สถานที่
มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (วัด) โดยชอบด้วยกฎหมาย เม่ือเกิดการช ารุดหักพังหรือเสียหายไม่ว่าด้วย

                                        
๗ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล, เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๙๘ 
 
ประการใดๆ ก็จะได้แจ้งให้กรมศิลปากรทราบ มาดูแลอนุรักษ์ หรือช่วยเหลือในการบูรณปฏิสังขรณ์ให้
ถูกต้องตามหลักและกฎหมายได้๙                    

วัดเป็นของชุมชนหรือของสังคมในแต่ละท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและทางกิจกรรม
ของสังคมนั้นเป็นที่อุปการะคือ ช่วยเหลือเก้ือหนุน ประชาชนชาวบ้านของท้องถิ่นนั้นด้วยประการ
ต่างๆ และเป็นที่ภาคภูมิใจของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นด้วย วัดหนึ่งๆ มีประวัติการก่อสร้างเพ่ือ
เป็นหลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังจะได้ทราบหรือได้ศึกษาค้นคว้า วัดที่สร้างใหม่ พอจะค้นคว้าไม่ได้ยาก
แต่วัดที่สร้างมาช้านาน  หากไม่มีผู้ใดเขียนประวัติไว้ควรเป็นหน้าที่ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่จะริเริ่ม
บันทึกสภาพของวัดในปัจจุบัน แล้วสืบสาวความเป็นมาของวัดในอดีตเท่าที่จะสืบได้ ประวัติของวัด
ควรให้มีหัวข้อ  เรียงตามล าดับ คือ ต าบลที่ ต้ังวัด - อาณาเขตของวัด- ผู้สร้างและปฏิสังขรณ์- 
ถาวร วัตถุ ในวั ด- ปูชนียวั ตถุ- ที่ธรณีสงฆ์ และที่ กัลปนา - ควา มเจริญและความเสื่ อมของวั ด
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของวัด- กิจกรรมภายในวัดเช่น งานปกครอง งานศึกษา งานเผยแผ่ งาน
สาธารณูปการ งานศึกษาสงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์ –ล าดับเจ้าอาวาสและประวัติเจ้าอาวาส  

กรมการศาสนาได้มีระเบียบว่าด้วย การท าทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๐๘ 
เพ่ือให้การคุ้มครองรักษาวัดในพระพุทธศาสนาและการด าเนินงานด้านศาสนูปถัมภ์ตลอดจนการเก็บ
รักษาเอกสารของแต่ละวัดเป็นไปอย่างรัดกุม ตามระเบียบนี้ได้ขอให้วัดต่างๆ มีแฟ้มประวัติของแต่ละ
วัด วัดละ ๒ แฟ้ม เพ่ือเก็บไว้ท่ีกรมการศาสนา ๑ แฟ้ม และเก็บไว้ที่วัด ๑ แฟ้ม แต่เท่าที่ปฏิบัติอยู่
ปรากฏว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ เพราะทางวัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบ และทางกรมไม่มีหน้าที่โดยเฉพาะเรื่อง
นี้การท าประวัติวัดจึงไม่ค่อยทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน ๑๐   

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การจัดดูแลศาสนสมบัติวัด  เป็นเรื่องที่
ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง  ศาสนสมบัติวัดก็คือ  สมบัติของพระศาสนา วัดจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความ
รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเรื่องนี้   ต้องจัดการดูแลให้เรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติ  และรักษา
ผลประโยชน์ของวัดของพระศาสนาให้ได้มากที่สุด การได้มาของศาสนสมบัติของแต่ละวัด  ได้มาด้วย
แรงศรัทธาเป็นส่วนมาก  ดังนั้น จึงต้องบริหารจัดการดูแลให้เป็นประโยชน์แก่วัดแก่พระศาสนา และ
เป็นการฉลองศรัทธาของชาวบ้านด้วย ๑๑  

การจัดดูแลศาสนสมบัติวัด มีหลายประการที่ต้องจัดการ เช่น๑๒  
 ๑) การจัดท าบัญชีอสังหาริมทรัพย์  เช่น  โฉนดที่ดิน  อาคารเสนาสนะต่างๆ  
 ๒) การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ ต่ัง เก้าอ้ี พระพุทธรูป เป็นต้น  
 ๓) การจัดท าบัญชีการเงิน  
 ๔) การรับ – การจ่ายเงินของวัด  

                                        
๙ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 



๙๙ 
 

 ๕) การแต่งต้ังไวยาวัจกรวัด  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งเป็นหนังสือ  
 ๖) การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ ต่างๆ เช่น  โฉนดที่ดิน  ควรมอบให้ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ดูแล  
 ๗) การเก็บรักษาเงิน  ควรฝากธนาคาร  และต้องมีคณะกรรมการรับทราบด้วย  
 ๘) การออกใบอนุโมทนาบัตร  ควรออกให้ทุกครั้งที่ มีผู้บริจาค  เพ่ือเป็นการรักษา

ศรัทธาและเป็นการตรวจสอบรายรับรายได้ด้วย  
 ๙) การจัดท าแผนผังเขตจัดประโยชน์ ถ้าวัดมีธรณีสงฆ์แล้วด า เนินการจัดประโยชน์ 

ในที่ดินนั้น ควรท าแผนผังให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและการจัดประโยชน์  
 ๑๐) การจัดประโยชน์วัด  ภายในบริเวณถ้ามีที่ดินว่างเปล่า  ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
ก็สามารถกันเป็นที่จัดประโยชน์ได้  โดยท าขอบเขตให้ชัดเจน 
 ๑๑) การปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินของวัด 
 ๑๒) การดูแลรักษาโบราณสถาน  - โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ 
 ๑๓) การจัดพิพิธภัณฑ์ในวัด 
สรุปรวมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการจัดและดูแลศาสนสมบัติวัดทั้งสิ้น 
การวางแผนในการก่อสร้างอาคารเสนาสะนะภายในวัด จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ พบว่าการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง  ซ่ึงวัดควรวางผังวัดตามแบบคติโบราณ คติ
ภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็น เขตพุทธาวาส เขตธรรมวาส เขตสังฆาวาส  มีการปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการวัด และชาวบ้าน และตกลงกันว่าจะท าอย่างไร  จัดระเบียบแผนผังของวัดออกแบบให้
เข้ากับสภาพของวัดเดิม และประยุกต์ให้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ถ้า มีการก่อสร้าง เชิญคณะกรรมการ
ชาวบ้านร่วมกับพระภิกษุสงฆ์หาความจ าเป็น และความเหมาะสม๑๓ จัดหางบประมาณขั้นตอนการ
ก่อสร้าง การว่าจ้างผู้ด าเนินการสร้าง เช่น หอสวดมนต์ท าเป็นสองชั้น ชั้นบนใช้สวดมนต์ไหว้พระ 
ด้านล่างใช้เป็นห้องอบรมเด็ก เยาวชน ห้องประชุม  มีการจัดแบ่งวัดออกเป็นส่วนๆ มีส่วนของพระ
พุทธ (อุโบสถ์) ส่วนของพระสงฆ์ (กุฏิ) ส่วนของญาติโยม (ศาลา) และมีที่ปฏิบัติธรรม (สวน และศาลา
ปฏิบัติธรรม)  วางแผนเป็นระยะ (๑) เริ่มต้น  (๒) ระยะกลาง  (๓) ระยะยาว  วัดได้ด าเนินจัดท า
แผนผังของวัด จัดแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส จัดสถานทีให้เป็นหมู่เขตพุทธาวาส -  ให้เป็น
ระเบียบและสะอาดเรียบร้อย  การก่อสร้างอาคารเสนาสะนะภายในวัด ควรปรึกษาหารือทั้งทางคณะ
สงฆ์และชาวบ้านว่าจะสร้างหรือบูรณะด้วยวิธีใด แล้ววางผังการก่อสร้างให้ ม่ันคงถาวรสวยงามดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ๑๔  

การจัดสาธารณูปโภค น้ า ไฟ ภายในวัด จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าการ
บริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง ซ่ึงมีการจัดแท้งประปาของวัดโดยเฉพาะ ส่วนไฟฟ้ามีการติดหม้อ
มิเตอร์ทุกกุฏิเพ่ือรับผิดชอบการใช้กระแสไฟฟ้า  จัดเป็นระเบียบ กุฏิใคร กุฏิมัน แยก พระอุโบ สถ 

                                        
๑๓ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธย า, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๐๐ 
 
มณฑป แต่ทางวัดจะเป็นคนช าระให้  จัดติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในวัด ตามกุฏิ ทดสอบ 
ตรวจสอบการใช้งาน ช่อมแซมอยู่เสมอ ติดต้ังเครื่องกรองน้ า เดิมสะอาด เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร 
ชาวบ้าน ได้ใช้น้ าเดิมที่สะอาด จัดติดต้ังไฟฟ้าให้สว่าง บริเวณวัดเพ่ือให้เกิดความปลอด ภัย และ
ป้องกันอาชญากรรม  มีความรู้ ความสามารถในการท างานสาธารณูปโภค แล้วท าการวางแผน และ
จัดท าสาธารณูปโภคในวัด เพ่ือความสะดวกในการใช้ และให้เกิดความปลอดภัยในภายหน้า  น้ า  – ไฟ
ภายในวัด พระภิกษุ – สามเณรใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางวัดจัดดอกผลมูลนิธิ และจากผู้ที่ บริจาค
มาเป็นค่าน้ า – ไฟ  มีการจัดสาธารณูปโภค เรื่องน้ า – จัดให้มีน้ าฉันและน้ าใช้ให้เป็นระเบียบ ติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดการสาธารณูปโภค น้ า ไฟ ภายในวัด หาผู้ช านาญตรวจสอบความม่ันคงถาวร
เสมอ เช่นไฟฟ้า พัดลมให้อยู่สภาพเรียบร้อย ถ้าเก่าจะโดนไฟลัดวงจร ท าความเสียหายเป็นเรื่องใหญ่
ได้๑๕   

 การดูแล ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่าการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง ควรดูความช ารุดของอาคารแล้วประชุมกรรมการ
จากนั้นให้ประมูลราคาแล้วเลือกราคากลาง ส่วนมากจะวางแผนเป็นรายปี แต่ละปีว่าจะซ่ อมอะไร 
เม่ือไหร่ ตามอายุของอาคารเป็นแผนพัฒนาวัด  คือถ้าเกิดอะไรขึ้น ช ารุดทรุดโทรม เราก็เรียก
คณะกรรมการมาคุย และจะรับก าเนินการ บูรณะปฏิสังขรณ์  จัดตรวจสอบถึงสภาพความคงทนที่จะ
ด าเนินการต่อไปถ้ามีสภาพที่จะใช้งานได้ต่อก็ปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ต่อไป และดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเข้ากับสภาพแวดล้อมของทางวัดพยายามท าให้เกิดประโยชน์ในการใช้
งานให้มากที่สุด๑๖และทุกสิ่งทุกอย่างของถาวรวัตถุจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ท าให้มีค่ามา ก  
ตรวจสอบถาวรวัตถุในวัด เป็นประจ าเม่ือมีการช ารุด จัดหาช่างมาซ่อมแซม ส่วนค่าใช้จ่ ายจัดหามา
จากการบอกบุญ จากศาสนิกชน และเงินกองทุนของวัด  โดยจัดประชุมกรรมการวัด จัดหาช่าง จัดหา
งบประมาณทอดผ้าป่า – กฐิน จัดคณะกรรมการดูแลควบคุมการก่อสร้าง  การดูแล ซ่อมแซม 
ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด๑๗ การดูแลนั้นดูโดยการเชิงอนุรักษ์ การซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์นั้น  จะ
พยายามปฏิสังขรณ์มากกว่าการก่อสร้าง พยายามอนุรักษ์ รักษาโบราณวัตถุ โบราณสถาน และ
พิจารณาในส่วนที่มีความส าคัญมากน้อยอย่างไร มีความจ าเป็นอย่างไร และควรเป็นระเบียบและ
สะอาด  เสนาสนะ ถาวรวัตถุของเก่าในวัด ดูแลท าความสะอาด บางอย่างจะบูรณะ ซ่อมแซม ควร
รักษาสภาพของเก่าไว้ เพ่ืออนุรักษ์โบราณสถานไว้ให้ม่ันคงสืบไป (ของเก่าหายาก ของใหม่ท าเม่ือไรก็
ได้ ๑๘    

                                        
๑๕ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๐๑ 
 

การจัดการปริมาณพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ในวัด จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าการ
บริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง มีการปลูกต้นไม้ เขียนเป็นแผนผังของวัดวางเป็นกลุ่มของไม้เบญจ
พรรณ เว้นจากอาคารที่เหลือจัดเป็นโซนปลูกต้นไม้ทั้งหมด วางระบบทิ้งไว้เพ่ือดูแลรักษา  แบ่งเป็น
โซนไว้ ว่าที่ตรงไหน เหมาะจะปลูกต้นไม้เพราะมันจะท าให้จัดร่มรื่น  การจัดปลูกต้นไม้บริเวณรอบ
วิหารศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือเป็นที่พักผ่อนปฏิบัติธรรมให้เป็นส่วนป่าเป็นแถวเป็นแนวบริเวณวัด เพ่ือที่จะได้เป็น
ที่พักผ่อนของประชาชน และเป็นสถานที่ให้พระ-  เณร ได้อ่านหนังสือ ท่องหนังสือ สร้างความร่มเย็น
ให้แก่ประชาชนที่มาท าบุญ๑๙  จัดพ้ืนที่เป็นส่วนๆ ในการปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มรื่นภายในวัด  
พยายามท าให้วัดร่มรื่นมากที่สุด ปลูกต้นไม้เพ่ิมในวันส าคัญ  ปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดไว้หลายขนาด มี
ต้นใหญ่และเล็ก ใช้เนื้ออยู่เวลานี้ประมาณสามไร่เศษ ปลูกเสริมอยู่ตลอดเพราะน้ าท่วมทุกปี ต้นไม้
ตายบ้าง  การปลูกต้นไม้ในวัดจัดการปริมาณพ้ืนที่ตามความเหมาะสมกับอาคารสถานที่ที่จะอ านวย 
สถานที่เป็นไม้ยืนต้นก็ควรจะปลูกให้ไกลอาคาร ปลูกไม้ประดับเพ่ือความร่มรื่นสดชื่น  เฉพาะที่วัดใน
เขตอุทกภัย น้ าจะท่วมทุกปี บางปี ปลูกต้นไม้ พอจะงอกงามน้ าท่วมตายเสมอ แต่ก็พยายามปลูกเพ่ือ
ความร่มรื่น สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจริญตาแก่ผู้พบเห็น ๒๐ 

การจัดท าป้ายชื่อ แผนผัง และประวัติวัด จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าการ
บริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง มีการท าป้ายชื่อวัดไว้หน้าวัด แผนผังและประวัติวัดท าเป็นป้ายใหญ่ๆ 
ไว้กลาง เพ่ือสะดวกมองเห็นชัดเจน  ท าป้ายวัดติดกับถนนไว้หลายที่ ทางเข้าวัด ป้ายใหญ่สูง ป้ายบอก
ทาง ตามถนน และท าเวปไซน์ และได้ท าประวัติวัด ไว้ท่ีมณฑป๒๑  ท าป้ายชื่อวัดบอกทางตามทางที่ไป
ไกลจากวัดนัก รัศมีประมาณ ๕๐ กม. เพ่ือให้เกิดความสะดวก แก่ผู้ที่จะมาท าบุญ จัดท าแผนผังของ
วัดเพ่ือให้คนที่เขามาจะได้รู้ถึงว่าสถานที่นั้นเป็นอะไร จัดท าประวัติวัดให้อ่านชัดเจนไว้ส าหรับได้ศึกษา
ความเป็นมาของวัด  จัดท าแผนป้ายกระดาษขนาดใหญ่ติดไว้ ให้ผู้ที่ เข้ามาในวัดได้มองเห็นอย่าง
ชัดเจน  เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ในวัดจัดท าเป็นโบชัวร์แจก พิมพ์เป็นหนังสือเอกสารประวัติวัด  มีการ
จัดท าแผนผังและป้ายชื่อวัด บริเวณวัดทั้งหมด และเขตวัดไว้ให้ดู  จัดท าป้ายชื่อวัด ป้ายชื่อสถานที่นั้น  
และท าแผงผังของวัดตามอัตราส่วน และจัดท าประวัติของวัด ความส าคัญของวัดว่า วัดส าคัญอย่างไร 
มีเนื้อที่เท่าไร มีใครด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดมาบ้าง ท าเป็นป้ายชื่อสแตนเลส ท าป้ายรายงาน
สถานที่ของวัตถุ อาคารที่ก่อสร้างบูรณะ กว้าง ยาว เท่าไร ๒๒  หมดค่าบูรณะก่อสร้างเท่าไร  สร้าง
เม่ือไรมีใครเป็นเจ้าภาพ  การจัดท าป้ายชื่อ แผนผัง และประวัติวัด มีการท าป้ายชื่อวัด ท า ซุ้มทางเข้า 
เป็นหินแกรนิต เพ่ือความม่ันคง ส่วนแผนผัง อาคารสถานที่ เป็นแผ่นป้ายให้คนไปมาเห็นชัดเจน 
ประวัติวัด ของเดิมไม่มีหลักฐานอะไร จึงสืบถามจากคนเก่า รวบรวมเป็นรูปเล่ม จัดพิมพ์แจกให้ผู้ไป
มาได้ทราบ  

                                        
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๐๒ 
 

 การจัดบริเวณวัดเพ่ือพัฒนาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพพบว่าการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง มีการท าเป็นแผนผังการบริหารจัดการแผน ๑ ปี ๓ 
ปี ๕ ปี แล้วด าเนินการไปตามแผน  มีการดูแล พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพระภิกษุ – สามเณรและ
ประชาชนชาวบ้าน ช่วยกันดูแลมาตลอด  จัดบริเวณวัดให้สะอาดร่มรื่น รวมทั้งเสนาสนะให้สะอาด
พร้อมใช้งานได้ตลอด จัดท าห้องน้ าห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะอนามัย สะอาด รองรับผู้สูงอายุ และคน
พิการ จัดท าพิพิธภัณฑ์สถานเรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวบ้าน๒๓ จัดสาธิตการท าเกษรแบบพอเพียง และ
ปลอดสารพิษจัดแหล่งเรียนรู้ เชิงอนุรักษ์ไว้ให้ ศึกษาหาความรู้  และความส าคัญเ ก่ียวกับทา ง
พระพุทธศาสนา  จัดแบบถาวรวัตถุ และสวนป่าปฏิบัติธรรม  การท าวัดให้สะอาด ร่มรื่นด้วยต้นไม้
อาคารสถานที่ สะดวก สะอาด ร่มรื่น  การจัดบริเวณวัดเพ่ือพัฒนาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนั้น จัดการ
บูรณะก่อสร้างวัดให้เป็นระเบียบ วัดต้องเป็นอุทยานการศึกษา ต้องจัดให้ภิกษุ สามเณรมีการศึกษา 
ต้องปฏิบัติศาสนกิจ ท าวัตรสวดมนต์เช้า -  เย็น ต้องลงอุโบสถสังกรรม ต้องท าแผนผังของวัด ต้องจด
ท าป้ายวัด ป้ายอาคารต่างๆ และต้องให้มีกิจกรรมในวันส า คัญทางพระพุทธศาสนา วันเฉลิม  วัน
สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ และมีสาธารณสงเคราะห์  รูปแบบการจัดการจากผัง อะไรควรสร้างตรงไหน 
เป็นหมวดหมู่ เช่นกุฏิสงฆ์ รวมเป็นหมู่ มีก าแพงเป็นสัดส่วน เพ่ือการปกครองดูแลง่าย เสนาสะนะที่มี
อยู่แล้ว ต้องหม่ันดูแบซ่อมแซม ท าความสะอาดเสมอ ๒๔ 

๓) ควบคุมให้แต่ละวัดท่ีสร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินเป็นส าคัญ 

การจัดบริเวณวัด คือการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ เช่น โบสถ์ วิหาร กุฎิ  ล  ให้
สวยงามประหยัด เรียบง่าย  สอดคล้องต่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น ปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น  จัดท าแผนผังวัดเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในชุมชน ๒๕ 

การพัฒนาจะเริ่มขึ้นและส าเร็จลุล่วงไปได้ เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ประสานที่ส า คัญจึงควร
จะได้ศึกษาสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบต่างๆ ของวัดเพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานไว้ก่อน โดยมี
จุดหมายแห่งการพัฒนาวัดเล็งสู่เป้าหมาย ๓ ประการ อันเป็นหลักความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา 
คือ๒๖   

๑. การพัฒนาด้านศาสนวัตถุ คือ ที่ต้ังวัดและทรัพย์สินของวัดซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑.๑ เสนาสนะ ได้แก่ ที่ ดินที่ ต้ังวัดจัดให้มีหนังสือส าคัญขึ้นทะเบียนไว้กับทาง

ราชการให้เรียบร้อย และวัดจะต้องมีแผนผังก าหนดการปลูกสร้างภายในวัด แยกเป็น ๓ เขต หลัก 

                                        
๒๓ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี , ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต, วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๐๓ 
 
และ ๑ เขตจัดประโยชน์ (ส าหรับวัดมีที่ดินเหลือพอที่จะจัดประโยชน์หารายได้บ ารุงวัดอยู่ อีก ก็ให้
ก าหนดเขตเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเขต) 

  (๑) เขตพุทธาวาส เป็นที่ต้ังอุโบสถ เจดีย์ วิหาร สถูป ศาลาการเปรียญและ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นแดนที่สงบเรียบร้อย  

  (๒) เขตสังฆาวาส เป็นที่ต้ังกุฏิที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร โรงครัว หอฉัน 
โรงเก็บพัสดุ โรงไฟฟ้า โรงประปา ศาลารับแขก  

  (๓) เขตสาธารณสงเคราะห์ เป็นบริเวณที่ทางวัดกันไว้เพ่ือสงเคราะห์แก่
ประชาชน เช่น เป็นที่ต้ังโรงเรียน สุขศาลา สถานพยาบาล สมาคมทางศาสนา โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สุสาน ฌาปนสถานตามความเหมาะสมแก่วัดนั้นๆ  

 
  (๔) เขตจัดประโยชน์ ซ่ึงได้มาจากการแบ่งเขตทั้ง ๓ เขตหลักไปก่อน โดย

เขตจัดประโยชน์นี้จะต้องกันไว้ให้ห่างจากเขตพุทธาวาส  และเขตสังฆาวาสเพ่ือมิให้มีกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบเรียบร้อยภายในวัด  

หลักการจัดเสนาสนะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในบริเวณวัดมีการปลูกต้นไม้ผล ไม้ดอกไม้ใบ ไม้ที่ เก่ียว กับการเรียน

พุทธประวัติ  และไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนั้น ท าให้วัดเป็นแหล่งศึกษาและเป็นสถานที่รื่นรมย์
พ้ืนลานวัดปัดกวาดให้สะอาดตามธรรมชาติ จะท าเป็นสนามหญ้า  หรือท าลานปูนก็แล้วแต่ความ
เหมาะสมต้องรักษาความสะอาดปราศจากมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  มีถังรองรับเศษขยะต้ังไว้เป็นระยะ  
มีถนนหรือทางเท้าภายในวัด  

  (๒) วัดควรมีประตูปิดเปิดตามเวลา เพ่ือความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของวัด  
และเพ่ือความศักด์ิสิทธ์ิแห่งปูชนียสถาน ทั้งท าให้เกิดความเป็นระเบียบในการปกครอง  

  (๓) มีป้ายแสดงสิ่งส าคัญๆเพ่ือดึงดูดศรัทธาของประชาชนตามสมควร เช่น 
ป้ายวัด ป้ายบอกเวลาปิดเปิดวัด ป้ายชื่อสิ่งปลูกสร้าง  นอกจากนี้ ควรมีแผ่นป้ายพิเศษบอกต านาน
หรือประวัติส าคัญๆ ของวัดนั้น 

  (๔) การใช้สี ไม่ฉูดฉาดเกินไป การปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัดให้รักษา
ไว้ซ่ึศิลปกรรมของไทย เป็นที่แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมของชาติ  และของท้องถิ่นนั้นๆกับควรให้มีขนาด  
และจ านวนเท่าที่จ าเป็น มิใช่ว่าวัดที่เจริญจะต้องมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โต  และราคาแพงเสมอไปแต่หาก
อยู่ที่ความเหมาะสมพอดีกับฐานะของวัด  และความสะอาดเรียบร้อยเป็นส าคัญ  และถ้าเป็นไปได้ก็
ควรใช้วัสดุที่ผลิตในท้องถิ่นในการปลูกสร้าง  และตกแต่งด้ วยก็จะท าให้เกิดความน่านิยมมาก  
นอกจากนี้ การก่อสร้างถาวรวัตถุขนาดใหญ่จะต้องให้สถาปนิกและวิศวกรตรวจแบบแปลนเพ่ือความ
ม่ันคงด้วย 

๑.๒ คุณสมบั ติของวัด  ไ ด้แก่  ทรั พย์สิ นของวัด  เช่น พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุ ตลอดจนที่ดินอันเป็นที่ต้ังวัด  มีการควบคุมดูแล เป็นอย่างดีและบ ารุงรักษาตามหลักวิชา  
ทรัพย์สินของวัดส่วนที่จัดประโยชน์ทางวัดได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวง ค าสั่ง
มหาเถรสมาคม และระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ทั้งได้ด าเนินการไปในทางที่ชอบที่ควร 



๑๐๔ 
 
ทะเบียนบัญชีพัสดุ บัญชีเงิน เอกสารการรับจ่ายเงินถูกต้องตามแบบของทางราชการ และบรรดา
หนังสือสัญญา นิติกรรม หนี้สิน วัดได้ปฏิบัติไปตามเง่ือนไขโดยสุจริตใจ ๒๗   

๑.๓ สวัสดิการ โดยวัดจะต้องจัดให้มีระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพระภิกษุ
สามเณร และคนในวัดตลอดจนผู้ไปติดต่อกับวัดเป็นอย่างดี เช่น มีน้ า ด่ืม น้ าใช้ มีไฟแสงสว่างมีที่อยู่
อาศัยอัน เหมาะสม  มีระบบก าจั ดสิ่งปฏิกู ล จัดกา รเลี้ยงดูพระภิก ษุสามเณร  ตลอดจนกา ร
รักษาพยาบาลให้ทั่วถึง จัดการเลี้ยงดูพระภิกษุสามเณร  ตลอดจนการรักษาพยาบาลให้ทั่วถึงจัดให้
พระภิกษุสามเณรได้รับความผาสุข ในการบ าเพ็ญสมณธรรม  และการศึกษาเล่าเรียนโดยที่ทางวัด
สนับสนุน มีเจ้าหน้าที่สวัสดิการตามพระพุทธานุญาต เช่น ภัตตุทเทศก์  และเจ้าหน้าที่ เสนาสนะค
หาปกะ เป็นต้น และจัดสวัสดิการส าหรับคนเข้าวัด๒๘  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอเสนอการปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านการจัดบริเวณวัด มีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑ บริเวณสถานที่๒๙   
ภายในบริเวณวัด มีสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นเหมาะสม สิ่งเสริมสภาพความเป็นรมณียสถานโดย

ด าเนินการในสิ่งต่าง ๆ ดังเช่น๓๐   
- ป้ายชื่อวัด ต้ังอยู่ในที่ท่ีเหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความสง่างาม  
- แผนผัง ติดต้ังไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน แสดงอาณาเขตและรายละเอียดสถานที่ ต่าง 

ๆ ภายในวัดชัดเจน ๓๑   
- ป้ายเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด แสดงหรือเผยแพร่การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

วัด ๓๒ 
- ป้ายประวัติวัดโดยย่อ เพ่ือแสดงประวัติวัดเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป  
- ป้ายนิเทศข้อมูล เพ่ือแสดงจ านวนสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ของวัด  
- ป้ายคติธรรม พุทธภาษิต เพ่ือเผยแพร่คติธรรมหรือพุทธภาษิต เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หรื

อคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เข้ามาในวัด ๓๓                    
- มุมหนังสือเพ่ือส่งเสริมการอ่าน เพ่ือเป็นช่องทางในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ  
๑.๒ การปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในวัด 

                                        
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูอรุณวัฒนากร, เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร., เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๐ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๑ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, เจ้าอาวาสวัดหนองคาบุญ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๓ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๐๕ 
 

 - บริเวณวัดสงบ ร่มรื่น ๓๔   
 - มีการจัดบริเวณวัด สถานที่ เป็นระเบียบ  
 - มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  
 - มีบริเวณปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ เพ่ือความร่มรื่น สวยงาม  
 - มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน  
๑.๓ ความสะอาด/ม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง ๆ 
 - ความสะอาด ของอาคารเสนาสนะและภายในบริเวณวัด๓๕  
 - ความม่ันคงแข็งแรง ของอาคารเสนาสนะม่ีความม่ันคงปลอดภัยต่อการพ านัก

อาศัย ใช้ประโยชน์ หรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ๓๖  
๑.๔ วัดบูรณะสิ่งปลูกสร้าง และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้

ประโยชน์สภาพสะอาด ม่ันคงแข็งแรง การบูรณะและพัฒนาวัดวัดวาอารามเม่ือสร้างขึ้นแล้ว
จ าเป็นต้องดูแลรักษาอยู่เสมอ  เสนาสนะศาสนวัตถุใดที่ช ารุดทรุดโทรก็บูรณซ่อมแซมให้คือคงสภาพ
เดิมสมควรรื้อปลูกสร้างใหม่ก็ต้องรื้อ เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะต้องยึดหลักอุปฐานสัมปทา๓๗ ถึ ง
พร้อมด้วยความหม่ัน อารักขาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  มีมหาเถรคติว่า วัดอาศัยสมภาร วัด
สวย  สมภารอาศัยวัด วัดเสื่อม  เพราะเจ้าอาวาสนิ่งดูดาย  เนื่องจากขาดอุปฐานสัมปทา  และ
อารักขาสัมปทานั้นเอง๓๘  

 ๔) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด  วิธีรับเงินของวัด  การรับเงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณี  ใด 

ๆ วัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน (ศบว.๗) แสดงการรับทุกครั้ง แล้วจึงน ายอดเงินตามใบเสร็จนั้นเข้า
บัญชีรับและลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้ง แม้การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีรับ  ก็
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส าหรับอนุโมทนาบัตรจะมีหรือไม่ก็ได้   ส่วนการรับเงินการกุศล ควรออก
อนุโมทนาบัตรแล้วลงบัญชีรับและอ้างเลขที่อนุโมทนาบัตรในบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง วิธีเก็บรักษาเงินของ
วัด วัดจะเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัดเองได้เพียง ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  ให้น า
ฝากกรมการศาสนา จังหวัด อ าเภอ ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทาง
ปฏิบัตินั้น ควรฝากธนาคารโดยระบุชื่อบัญชีว่า “วัด”  อย่าฝากเป็นชื่อเจ้าอาวาสหรือใคร ๆ  การเบิก
เงินจากธนาคาร ควรก าหนดเง่ือนไขให้ลงนามร่วมกัน ๓ คน คือ เจ้าอาวาส ๑ ไวยาวัจกรหรือผู้จัด

                                        
๓๔ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๓๗ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๐๖ 
 
ประโยชน์ ๑ ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นควร ๑ จึงถอนได้ หรือเม่ือฝากลงนามร่วมกัน ๓ คน  เม่ือจะถอนลง
นาม ๒ ใน ๓  มีเจ้าอาวาสเป็นหลัก๓๙  

วิธีท าบัญชีรับจ่าย ให้เจ้าอาวาสมอบให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด จัดท าบัญชี
รับจ่ายประจ าเดือน โดยใช้แบบกรมการศาสนา (ศบว.๕)  ทุกเม่ือสิ้นเดือน ให้รวบรวมยอดรับจ่ายหัก
ยอดคงเหลือและยอดยกไปเดือนต่อไป  ผู้ท าบัญชีลงนามรับ รองแล้ว เสนอเจ้าอาวาสตรวจ และควร
ให้ตรวจทุกเดือน  วัดใหญ่ ๆ มีรายรับรายจ่ายมาก  อาจมีบัญชีรับจ่ายหลายเล่มตามประเภทแห่งงาน 
หรืออาจใช้บัญชีรับจ่ายแบบทั่วไป เพ่ือให้ความสะดวกในการจัดท าบัญชีก็ได้๔๐  

วิธีท าบัญชีงบปี  เจ้าอาวาสต้องต้ังให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด   จัดท าบัญชีงบ
มีตามแบบ ศบว.๖  ตัดยอดวันที่ ๓๑ ธันวาคม  โดยปฏิบัติดังนี้  (๑)  แยกรายรับทั้งปีออกเป็น
ประเภท เช่น  ยอดเงินยกมาจากปีเก่า,เงินค่าเช่า,เงินค่าบ ารุง,เงินค่าดอกเบี้ย,เงินการกุศลต่าง ๆ และ
รายรับอ่ืน ๆ แต่ละประเภทเป็นเงินเท่าใดและรวมทุกประเภทเป็นเงินเท่าใด   (๒)  แยกรายจ่ายทั้งปี
ออกเป็นประเภท  เช่น  ค่าก่อสร้างและบูรณะ,ค่า ตอบแทน,ค่าภาษี,ค่าน้ าปะปา -ไฟฟ้า -โทรศัพท์ , ค่า
คนงานวัด และรายจ่ายอ่ืน ๆ แต่ละ ประเภทเป็นเงินเท่าใด และรวมทุกประเภทเป็นเงินเท่าใด 
(๓)  เม่ือหักแล้ว  คงเหลือเงินเท่าใด  (๔)  เงินที่เหลือ เป็นเงินสดเท่าใด ฝากธนาคารไหน เท่าใด 

การท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดจัดลงรายการในบัญชีงบปี
เรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้จัดท าบัญชีลงนามรับรอง  แล้วเสนอเจ้าอาวาสลงนาม และเก็บไว้ให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งช่วยให้การจัดการศาสนสมบัติวัดมีความน่าเชื่อถือ  สร้างความม่ันใจแก่ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง๔๑ 
ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมเป็นสิ่งเจ้าอาวาสน ามาใช้ตามบทบาทหน้าที่บ ารุงรักษาวัด 
จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชีของวัด ยังมีวัดอีกหลายๆ วัดไม่มี
การจัดท าบัญชีเอาไว้ บางท่านก็ว่าไม่มีความรู้เรื่องการบัญชีจึงไม่ได้ท า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส าคัญและ
เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดต้องด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซ่ึงหากวัดใดไม่มีความรู้เรื่องการท าบัญชี สามารถร้องขอ
เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมาช่วยได้ เจ้าอาวาสวัดไม่อยากจัดท าบัญชีศาสนสมบัติ
ของวัด เกรงว่าจัดท าแล้วจะมีคนนอกมารู้เห็นทรัพย์สินของวัด ถือเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมาก 
ถ้าหากทรัพย์สินของวัดถูกโจรกรรมหรือสูญหาย ย่อมไม่สามารถตรวจสอบ เพราะว่าไม่มีบัญชีแสดง
ทรัพย์สินเอาไว้ อีกอย่างเม่ือท่านแต่งต้ังไวยาวัจกรแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ไวยาวัจกรบางวัด
เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีลูกน้องเก่าที่เก่งบัญชี หรือไวยาวัจกรนั้นมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการเรื่องการท าบัญชีจึงถือว่าง่ายมากส าหรับจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมมีลักษณะจัดท า
บัญชีให้เป็นรูปแบบกฎหมาย  แต่หากวัดรู้สึกจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบกฎหมายมีความยุ่งยาก  

                                        
๓๙ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๐ สัมภาษณ์ พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๐๗ 
 
ไวยาวัจกรวัดไม่มีความรู้เรื่องการท าบัญชี  การปรับรูปแบบทางบัญชีสามารถปรับได้แต่เน้นข้อมูลที่
ส าคัญการรับ  การจ่าย  ไม่มีการลบ  ปรับแต่งข้อมูล๔๒  

การจัดการศาสนสมบัติของวัด   ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึกด้าน
การท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดพบว่า๔๓   

มีการจัดท าบัญชีเช่า  บัญชีรับจ่ายไว้ชัดเจน  ส าหรับการจัดเก็บค่าเช่าจะด าเนินการ
จัดเก็บในวันที่  ๑-๑๕  มกราคม  ของทุกปี เม่ือผู้เช่าส่งล่าช้าทางวัดได้ออกกฎระเบียบให้ผู้ เช่าจ่าย
ค่าปรับ  กรณีส่งค่าเช่าล่าช้าวันละ  ๑  บาท  ซ่ึงการจัดท าสัญญาเช่าด าเนินการมาแล้วในสมัยเจ้า
อาวาสองค์เก่า  ปัจจุบันมีการปรับปรุงสัญญาให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบัน  โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้เช่าและเจ้าอาวาสพร้อมกับคณะกรรมการวัดในการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน ๔๔    

มีการจัดท าบัญชีเช่า บัญชีรับจ่ายไว้ชัดเจน  ส าหรับการจัดเก็บค่าเช่าจะด าเนินการจัดเก็บ
ทุกปี ผ่านการด าเนินการของพระเข้าช่วยเหลือภารกิจเจ้าอาวาสกับคณะกรรมการวัด  ส่งผลให้มี
ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของวัดและทางวัดเน้นจัดการกับผู้เข้าประโยชน์ในลักษณ์สงเคราะห์  
การจัดท าสัญญาเช่าที่วัดเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ เช่า ๔๕   

มีการจัดท าบัญชีมอบหมายไวยาวัจกรให้ดูแลและการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ เช่า  โดยผู้
เช่าน าเงินค่าเช่ามาจ่ายด้วยตนเองตามวันเวลาซ่ึงผู้เช่าเป็นผู้ก าหนด  ใช้หลักจารีตประเพณีมากกว่า
กฎหมายฝึกประชาชนให้มีความรับผิดชอบ๔๖ 

 
 ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น  รายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 การควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส พบว่า  ใช้เทคนิคการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
เลือกไวยาวัจกรก่อนคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพราะไวยาวัจกรมีหน้าที่โดยตรง  และเลือก
คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ  โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมที่น่าเชื่อถือเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ  มอบหมายให้คณะกรรมการไปติดตามดูแลที่ดินของวัด  ๔๗  

ควบคุมดูแลเอกสารเก่ียวกับการท าสัญญาเช่าที่ดินของวัดระบุข้อตกลงระหว่างผู้ เช่า กับ
ผู้ให้เช่าไว้ในสัญญาเช่าชัดเจน  แต่มีการตกลงร่วมกันว่า  ผู้ เข้าท าผลประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ต้องมี

                                        
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล, เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร., เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, เจ้าอาวาสวัดหนองคาบุญ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๐๘ 
 
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาที่ธรณีสงฆ์  ได้แก่  การท าความสะอาด  การเสียภาษี  การแบ่งปั่น
รายได้ที่เกิดจากการท ากิจกรรมในที่ดินให้แก่วัด  อาจปรับปรุงค่าเช่าได้เหมาะสม ๔๘    

ควบคุมดูแลเอกสารเก่ียวกับบัญชี  มีการจัดท าสมุดควบคุมการรับและจ่ายเงินรายได้จาก
ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์  มีการออกบิลให้ผู้เช่าไว้เป็นหลักฐาน๔๙   ส่วนการจัดท าบัญชีรายได้  รายจ่าย  มี
การแบ่งจัดสรรเงินไปตามลักษณะการใช้จ่ายเงินของวัด  เช่น  บัญชีการศึกษาของพระสงฆ์  บัญชีค่า
น้ า ค่าไฟ  บัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ด  เป็นต้นเพ่ือป้องกันปัญหาการให้ร้ายแก่ทางวัดหรือคณะกรรมการ  
การสร้างความไว้ใจต่อสาธารณชนสร้างความโปร่งใสทางการเงิน๕๐  

ควบคุมดูแลเอกสารเก่ียวกับพ้ืนที่ว่างเปล่าของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยแบ่งเป็น  ๒  
ส่วน  ได้แก่  ๑.  แบ่งเช่าส าหรับสร้างที่อยู่อาศัย จัดให้ปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม  และนัดพบผู้
เช่าทุกวันที่  ๓๐  เมษายนของทุกปี  พร้อมด าเนินการจ่ายค่าเช่า  ควบคู่การจัดท าสัญญาใหม่  แบบปี
ต่อปี  มีการสนทนาเก่ียวกับปัญหาการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้ เช่าที่ ดินวัดแต่ละราย  เช่น  ผู้ เช่ามี
ปัญหาทะเลาะกันหรือไม่  มีปัญหายาเสพติดหรือไม่  เป็นต้น   ๒.  แบ่งเช่าส าหรับท าการเกษตร  
รูปแบบให้เช่าท านา  ผลการด าเนินการมีผู้เช่าจ านวนน้อยราย  ทั้งนี้เพราะการจัดสรรที่ ดินท านาเป็น
แปลงนั้น  แต่ละแปลงเน้นไม่ให้ก่อสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของวัด๕๑  

ควบคุมดูแลเอกสารเชิงบูรณาการณ์  ใช้กฎหมายจารีต  ประเพณีมากกว่าระเบียบ
กฎหมายทั่วไป  โดย  ด าเนินการตามที่เคยปฏิบัติกันมา  ผู้ เช่ารายเดิมเสียชีวิตไปหรือไม่ท า
ผลประโยชน์ในที่ ดินวัดแล้ว  ลูกหลานญาติมา ท าต่อเปลี่ยนมือโดยชอบธรรม  ก็ถือว่าถูกต้อง  
สาธารณชนรับรู้   ถือว่าถูกต้อง  ไม่มีเอกสารการท าสัญญา  ให้หลักศีลธรรมเป็นแบบในการท าสัญญา
ใจ  เม่ือถึงเวลาจ่ายเงินผลประโยชน์ผู้เช่าจะน าเงินหรือส่วนแบ่งมาส่งให้วัด แต่รูปแบบนี้จะด าเนินการ
ได้  วัดต้องมีเอกสารการครอบครองที่ดินสมบูรณ์แล้ว ๕๒  

เจ้าอาวาสผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการศาสนาสมบัติของวัดต้องรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับศาสนา
สมบัติของวัดบนพ้ืนฐานของสภาพปัจจุบันว่าจ านวนผู้เช่าที่ดินทราบรายชื่อผู้เช่าที่ดินของวัด  ระบุได้
ว่ามีรายใดบ้างที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  เป็นไปตามจารีตประเพณีที่สืบต่อมาหรือไม่  มูลค่าตอบแทน
ทางเศรษฐกิจตามสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเจ้าอาวาสเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นหลังฤดูท านา  เพ่ือให้เกิดจ่ายค่าตอบแทนแก่วัดได้เหมาะสมตามจริง   

                                        
๔๘ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๔๙ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๕๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๕๒ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๐๙ 
 

 การจัดการศาสนสมบัติของวัดมีการใช้เทคนิคการจัดการที่แตกต่างกันทั้งทางด้าน
กฎหมาย และจารีตประเพณี  แต่การใช้เทคนิคขึ้นอยู่ กับสภาพของแต่ละวัดที่ ต้องด าเนินการตาม
ความประสงค์ของผู้เช่าและปกป้องผลประโยชน์ของวัดให้ด ารงอยู่ได้๕๓ 

 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง 
การจัดการศาสนสมบัติของวัด  ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก

ด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด  พบว่า   
มีการควบคุมดูแล  เจ้าอาวาสด าเนินการควบดูแลในขั้นตอนแรก ออกค าสั่ง  แต่งต้ัง

คณะกรรมการ  ๒  ท่าน ท าหน้าที่แทนวัด ติดตาม  มอบหมายให้คณะกรรมการไปติดตามดูแลที่ดิน
ของวัด ว่ามีการด าเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่  หากผู้เช่าละเมิดสัญญา  คณะกรรมการจะ
เป็นตัวแทนเจรจาให้เกิดการด าเนินตามสัญญาหรือบอกยกเลิกสัญญา๕๔  

มีการควบคุมดูแล  เจ้าอาวาสด าเนินการควบดูแลในขั้นตอนแรก  ออกค าสั่ง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการ  ท าหน้าที่เป็นตัวแทน  ติดตามจะมอบหมายให้คณะกรรมการไปติดตามก ากับดูแล  
ว่ามีการด าเนินการตามที่ระบุไว้ ในสัญญาหรือไม่  หากผู้ เช่าละเมิดสัญญา  คณะกรรมการจะเป็น
ตัวแทนเจรจาให้เกิดการด าเนินตามสัญญาหรือบอกยกเลิกสัญญา๕๕  

 มีการควบคุมดูแล  เจ้าอาวาสด าเนินการควบดูแล  ในขั้นตอนแรก  ออกค าสั่ง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนวัด  ติดตาม  มอบหมายให้คณะกรรมการไปติดตามดูแลที่ดินของวัด  
ว่ามีการด าเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่  หากผู้ เช่าละเมิดสัญญา  คณะกรรมการจะเป็น
ตัวแทนเจรจาให้เกิดการด าเนินตามสัญญาหรือบอกยกเลิกสัญญา๕๖  

บุคคลที่เป็นกลไกหลักในการจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวคิดทฤษฎี
การจัดการและแนวทางการจัดการศาสนสมบัติของส านักงานพระพุทธศาสนา  พบว่า  เจ้าอาวาส  
ผู้ปฏิบัติงานจัดการศาสนสมบัติของวัดภายใต้ข้อกฎหมาย  ระเบียบ และแนวทางก ารจัดการที่
กฎกระทรวงฉบับที่๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ได้แก่๕๗ 
๑. ด้านการบริการศาสนสมบัติวัด  ๒. ด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด ๓. ด้านการแต่งต้ังบุคลากรที่
ดูแลรักษาและด าเนินการ  ๔. ด้านการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ขอ งวัด๕.
จัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมท าให้มีองค์ความรู้เทคนิคการการจัดการศาสนาสมบัติของวัด  ที่
ดี  แต่ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลัวว่าแทรกแซงการบริหารวัดหรือการจับผิด
การบริหารวัด  ส่งผลให้การจัดการศาสนาสมบัติของวัด ไม่เหมาะสม  และประสิทธิภาพลดลง  เจ้า

                                        
๕๓ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๔ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๕ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๗ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๐ 
 
อาวาสที่ด าเนินการจัดการ   ศาสนสมบัติของวัดได้เหมาะสมจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  เช่น  ส านักงานพระพุทธศาสนา  ส านักงานพระคลังข้างที่  นักธุรกิจ  เจ้าหน้าที่รัฐ  เจ้า
คณะผู้ปกครอง  เป็นต้น การจัดการศาสนสมบัติของวัดควรจัดการไปตามร ะเบียบและวิธีการที่
กฎหมายก าหนดไว้  ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัดกับผู้ เข้าท าประโยชน์กับวัด  และหากมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้น เจ้าอาวาสสามารถน าข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อสัญญาเช่าที่ระบุไว้ในสัญญา  
แนวทางการจัดการ  หลักธรรมมาปรับใช้ควบคู่กับการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อขั ดแย้งได้   อีกทั้งข้อ
สัญญาที่วัดได้ด าเนินการจัดการอนุญาตให้ผู้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของวัดจะระบุในข้อสัญญาว่าไม่
อนุญาตให้สร้างสถานเริงรมย์ในพ้ืนที่ท่ีดินของวัดมีการควบคุมดูแล  ศาสนสมบัติของวัดด้วยการจัดท า
บัญชี  รายรับ รายจ่าย  รายชื่อผู้เช่าที่ดินโดยละเอียด๕๘ 

 บุคคลที่เป็นกลไกรองในการจัดการศาสนสมบัติของวัด  พบว่า  เป็นบุคคลที่มีศรัทธาต่อ
เจ้าอาวาส  ต้องการช่วยเหลือวัดให้เกิดการจัดการศาสนสมบัติของวัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุก
ฝ่าย  ได้แก่  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ  บุคคลผู้ท่ีสังคมให้การยอมรับนับถือ  คณะกรรมการวัด  
เป็นต้น  ซ่ึงท าหน้าที่แทนเจ้าอาวาสในการจัดการตรวจสอบควบคุมให้ผู้เข้าท าประโยชน์ในที่ ดินของ
วัดด าเนินกิจกรรมไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตามที่แจ้งความประสงค์ไว้๕๙ 

 
การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ ดังน้ี 
 ๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด๖๐  
 ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส๖๑  

  (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง๖๒ 
  (๒) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด๖๓  
  (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ๖๔  
  (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง๖๕  
 

                                        
๕๘ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร., เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๔ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๕ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๑ 
 

 
  (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ๖๖  

๑. แ ต่ง ต้ั งกรรมกา ร ในกา ร พัฒนา วัด  ควรจ ะไ ด้ด า เนิ นงา นไปในรู ปแบบของ
คณะกรรมการ เพ่ือระดมความคิดและความร่วมมือร่วมใจกัน ซ่ึงอาจประกอบด้วยพระสงฆ์ภายในวั ด 
ประมาณ ๕ – ๗ รูป คฤหัสถ์ประมาณ ๗ – ๑๐ คน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และ
ที่ส าคัญจะต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้วยดี เม่ือติดต่อทาบทามเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว จึง
ประกาศแต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วปิดประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งวัดและหมู่บ้าน และจัดท า
ส าเนาเอกสารส่งให้เจ้าคณะปกครองเหนือตนตามล าดับทราบด้วย ๖๗  

๒. ชี้แจงพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด โดยการจัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจงแก่พระภิกษุ
สามเณรและศิษย์วัดเป็นสิ่งจ าเป็นที่เจ้าอาวาสควรกระท าเป็นระยะๆ ประมาณปักษ์ละ๑ ครั้ง การ
ชี้แจงนั้น คือ การแจ้งความเปลี่ยนแปลงของวัดและความก้าวหน้าในการพัฒนาให้ทราบโดยทั่วกัน
และขอความร่วมมือจากบุคคลในวัดทุกประเภท ถ้าวัดมีโรงเรียนต้ังอยู่ในวัดก็ให้แนะน าแก่ครูและ
นักเรียนด้วย ๖๘  

๓. ประชุมกรรมการ ซ่ึงในการประชุมครั้งแรกถือว่าเป็นครั้งที่ส า คัญมากดังนั้นควรนัด
ประชุมในวันที่กรรมการจะมาประชุมได้พร้อมเพรียงกัน โดยมีเรื่องที่ควรน าเข้าวาระการประชุมครั้ง
แรก ควรมีดังนี้๖๙ 

 ๓.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของ
รัฐบาล และคณะสงฆ์ในการพัฒนาวัดว่า มุ่งที่จะส่งเสริมให้วัด พัฒนาทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ
ควบคู่กันไป ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนาวัดก็คือมุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนซ่ึงเจ้า
อาวาสจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวดีพอ เพ่ือสมาชิกจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน 
การพัฒนาวัดจะได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย  

 ๓.๒ เรื่องอาณาเขตของวัด ควรจะพิจารณากันถึงการจัดให้มีหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิที่ดินของวัดให้เรียบร้อย การก าหนดเขตวัด เพ่ือการจัดท าแผนผังวัด ได้แก่การก าหนดหน้า
วัด หลังวัด ควรอยู่ทิศทางใดจึงเหมาะสม จะแบ่งเนื้อที่วัดออกเป็นเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาส เขตสา
ธารณสงเคราะห์ตรงไหน อย่างไร จ าเป็นต้องจัดท ารั้วหรือก าแพง เป็นต้น ๗๐  

                                        
๖๖ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖๗ สัมภาษณ์ พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๗๐ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล, เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๒ 
 

 ๓.๓ เรื่องการจัดท าโครงการพัฒนาวัด สมาชิกต้องช่วยกันเสนอความคิดเห็น เช่น
ทางวัดควรจะต้องท าอะไรบ้าง สิ่งไหนจ าเป็นจะต้องท าก่อนหรือหลัง จะท าเม่ือไร ใช้เวลาเท่าใดใช้
ก าลังงานและงบประมาณจากไหน งานนั้นๆ ควรมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิด ชอบด าเนินงาน 
รวบรวมได้แล้วจัดท าเป็นแผนงานของวัด เรียงตามล าดับงานที่ส าคัญและความจ าเป็นก่อนหลังไว้เพ่ือ
เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ๗๑  

 ๓.๔ จัดท าแผนผังวัด ในการจัดท าแผนผังวัด ควรหาผู้ที่มีความรู้ในการท าแผนผังมา
ช่วยจัดท าให้ แผนผังวัดควรจัดท าเป็น ๒ แบบคือ ผังสภาพปัจจุบันแสดงรายละเอียดต่างๆของสภาพ
ปัจจุบันทั้งหมด และผังโครงการ เป็นผังที่ควรจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาวัด ตามมติที่ประชุมกรรมการ
พัฒนาวัดในการประชุมครั้งที่ ๑ วาระที่ ๒ เรื่องการก าหนดเขตวัดเพ่ือจัดท าผังผังโครงการนี้ เป็นผังที่
สมบูรณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าว่า เม่ือพัฒนาด้านวัตถุเบ็ดเสร็จแล้วสภาพของวัดในอนาคตจะเป็นเช่นไร 
หน้าวัด หลังวัด จะหันไปทางทิศไหนอาคารเสนาสนะแต่ละหลังจะต้ังเป็นหมวดหมู่อย่างไร สิ่งใด
จะต้องรื้อทิ้ง สิ่งใดจะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างที่จะปลูกใหม่ จะปลูกตรงไหน บริเวณวัดจ ะตกแต่ง
และจะตัดถนนเช่นไร การนี้ผู้ท าผังจะต้องมีความรู้ในเรื่องการจัดวางผังและตกแต่งบริเวณ จึงจะ
สามารถท าได้เหมาะสมสวยงามตามสภาพของพ้ืนที่ต้ังวัดและสภาพแวดล้อมเก่ียวกับเศรษฐกิจและ
สังคมของละแวกนั้น๗๒     

 ในการจัดท าผังโครงการ ควรจัดเป็นหมวดหมู่ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ใช้สอยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงสามารถแบ่งเนื้อที่ของวัดออกเป็นเขตต่างๆ ดังนี้๗๓  

  (๑) เขตพุทธาวาส ได้แก่ เขตที่ต้ังวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอไตร 
เจดีย์ 

  (๒) เขตสังฆาวาส ได้แก่ เขตที่ต้ังกุฏิ ครัว เรือนไฟ ที่สรงน้ า 
  (๓) เขตสาธารณสงเครา ะห์ ได้แ ก่ บริเวณโรงเรี ยน บ้าน พักคนชร า

บริเวณฌาปนสถาน  
 ๓.๕ จัดท าโครงการพัฒนาวัด เม่ือคณะกรรมการ   ได้ประชุมหารือกันในเรื่อง

แผนงานพัฒนาของวัดว่าจะต้องท างานหรือกิจกรรมใดบ้างตามล าดับความส าคัญก่อนหลังแล้วผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ควรจะได้ เขียนโครงการกิจกรรมให้ชัดแจ้ง  
เสนอกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการก่อนที่จะด าเนินการ กิจกรรมของวัดที่จะพัฒนาแยกได้
เป็น ๒ ทาง คือ๗๔   

  (๑) การพัฒนาทางด้านวัตถุ หมายถึง การพัฒนาสภาพวัดให้เกิดศรัทธาทาง
รูปธรรม ได้แก่ อาคารเสนาสนะ มีเอกลักษณ์ของการเป็นวัดไทย ปลูกสร้างอยู่ เป็นหมวดหมู่สวยงาม
และไม่ใหม่โตเกินความจ าเป็นแห่งประโยชน์ใช้สอยและสภาพแวดล้อมของวัดและชุมชน ถนนบริเวณ

                                        
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร., เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, เจ้าอาวาสวัดหนองคาบุญ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๗๔ สัมภาษณ์ พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต, วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๓ 
 
วัดสะอาด ร่มรื่น ตกแต่งด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างเหมาะสมอาณาเขตของวัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่ การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ควรด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการที่จัดท า
ไว้๗๕ 
  (๒) การพัฒนาทางด้านจิตใจ หมายถึง การพัฒนาทางนามธรรมเช่น การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่ ศาสนิกชนในท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่วัดควรจะเป็นศูนย์กลางจัดขึ้น 
เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านนั้น การพัฒนาทางด้านนี้ ควรจะได้น าหนังสือหรือพัฒนาควบคู่
ไปกับการปรับปรุงสภาพวัดทางด้านวัตถุหรือรูปธรรม๗๖                    

๓.๖ ด าเนินการพัฒนาวัด เม่ือได้จัดแผนผังวัดจัดท าแผนและโครงการพัฒนาวัดได้แก่ 
กิจกรรมต่างๆ เสร็จและผ่านควรเห็นชอบจากกรรมการในการประชุมครั้งต่อๆ มาเรียบร้อยแล้ว เริ่ม
พัฒนาได้เลย โดยอาจจะก าหนดวันชุมนุมสัปปุรุษและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือประกาศชี้แจงความมุ่ง
หมายในการพัฒนาวัด และโครงการต่างๆ ที่วัดจะด าเนินการให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเชิญชวน
และขอความร่วมมือจากประชาชน ในการที่ด าเนินการพัฒนาวัดในโครงการต่างๆ นั้นด้วย จากนั้นจะ
ร่วมกันท าความสะอาด ปลูกต้นไม้ท ารั้ววัด ไว้เป็นที่ระลึกจะเป็นการดียิ่ง ซ่ึงในโอกาสข้างหน้าวัดจะ
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านอีกต่อไปด้วยดี๗๗   

 ฉะนั้น ในการพัฒนาวัดเจ้าอาวาสต้องด าเนินการให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย จัดการด้านศาสนสมบัติวัดให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม จัดหรือสนับสนุนการศึกษา
ให้กับบุคลากรภายในวัด ส่งเสริมเยาวชนในด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนเพ่ือให้
ประชาชนเกิดการพัฒนาจิตใจ จัดการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างในวัดให้อยู่ในสภาพม่ันคงเหมาะสม 
แก่การใช้งาน ท าการสงเคราะห์ประชาชนตามสมควรเช่น การสงเคราะห์คนชราบริจาคสิ่งของให้กับ
ผู้ประสบภัย ให้ประชาชนได้ใช้สถานที่ เป็นต้น สามารถจ าแนกงานดังกล่าวออกมาเป็นบทบาทด้าน
การปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการด้านการ
สาธารณสงเคราะห์๗๘  

 ๓) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม๗๙ 

 ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง๘๐  

                                        
๗๕ สัมภาษณ์ พระครูอรุณวัฒนากร, เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอ่างทอง, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๖ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๘ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๗๙ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๐ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๑๔ 
 

เสนอแนวทางการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง  ด้านการจัดบริเวณวัด  ทางวัด
ควรแบ่งสรรงบประมาณบางส่วนเพ่ือใช้ในการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ซ่ึงจะท าให้วัดทราบว่ามี
ครุภัณฑ์ใดบ้างภายในวัด รวมทั้งทราบว่ามีครุภัณฑ์ใดบ้างที่จะต้องจัดซ้ือหรือจ าหน่ายออกไป  ควรจัด
ให้มีการท าความสะอาดและปรับทัศนียภาพภายในและรอบนอกบริเวณวัดให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
เพ่ือให้วัดเป็นที่ท่ีร่มเย็นส าหรับพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่เข้ามาภายในวัด  โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและความเป็นมาของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมศิลปกร เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
ซ่อมแซม เพ่ือให้โบราณสถานและโบราณวัตถุยังคงอยู่คู่วัดต่อไป๘๑  

เสนอแนวทางการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ 
สามเณรและศิษย์วัด ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานและท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการกระจายอ านาจการปกครอง
ออกไปยังผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครอง เพ่ือท าให้การบริหารและการปกครองมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๘๒  

เสนอแนวทางการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง  ด้านการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนนักธรรมภายในวัด และ
ควรสนับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นครูสอนนักธรรม ควรจัดให้มีการอบรมครูพระทุก 
๖ เดือน รับรองโดยกรมศาสนารวมทั้งพระวิทยากร ตามแผนกหน้าที่ต่างๆ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงจะท าให้ได้บุคลากรทางศาสนาที่มีประสิทธิภาพ๘๓  

เสนอแนวทางการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่าง ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศีลธรรม  ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานหรือส านักงานและจัดให้มีผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ความสะดวกแก่
ญาติโยมที่มาติดต่อประสานงานกับทางวัด ควรจัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการจัดคิวกิจนิมนต์ เพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อน และควรมีการวางกฎระเบียบที่ชัดเจน  ควรมีการจัดอบรมพิธีกร 
หรือมัคคทายกขึ้นในจังหวัดเพ่ือให้มัคคทายกมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างที่จ า เป็น เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน ควรจัดให้มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ญาติโยมที่มาท าบุญหรือติดต่อในการบ าเพ็ญกุศลต่างๆ  โดยบูรณาการให้
สอดคล้องกับภารกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ดังนี้๘๔  
 ๑.การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร 
 ความส าคัญ การปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามล าดับ

                                        
๘๑ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๒ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๕ 
 
ชั้นนับต้ังแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ล าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ไว้ ดังนี้๘๕  
 มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการ 
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคม๘๖  
 หลักการปกครอง เป็น ภารกิจที่วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง
ด าเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือใน
ปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง ประกาศของมหาเถร
สมาคม หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่
เป็นเจ้าคณะปกครองทุกระดับนับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่พระภิกษุท า
หน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร 
 ๒. การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม 
 ความส าคัญ การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง
แผนกธรรม และบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่อ
อายุพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มี
ผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้ เรื่องพระไตรปิฎกแล้ ว 
พระพุทธศาสนา ก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกต้ังแต่โบราณ
มา จึงทรงท าการท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่อง พระภิกษุ สามเณร 
ที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดรพระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิตยภัต เป็นต้น  
 หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของ คณะสงฆ์ทั้ง
แผนกธรรม – บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ภารกิจ ด้านนี้
ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุท าหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมบาลีสนามหลวง 
เป็นเลขานุการสอบธรรม –บาลีสนามหลวง เป็นผู้อ านวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม – บาลี
สนามหลวง และเป็นเจ้าส านักเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส๘๗  
  ๓. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่
ประชาชน 
 ความส าคัญ การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ด าเนินการขึ้นเพ่ือ
สนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษา 
 หลักการศึกษาสงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือ

                                        
๘๕ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี , ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๑๖ 
 
สามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ มีความรู้ คู่คุณธรรมของ
ประเทศ โดยมีความ มุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ๘๘  
 ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้ พระภิกษุ
สามเณรนักเรียน ได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้
ศีลธรรมในวัด(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
 ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้น าในการต้ังโรงเรียนในชนบ ทที่ ต้ังวัด การให้สร้าง
สถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัด หรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐ 
หรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด 
 ๓. การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ เช่น 
การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล ในการเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ๘๙  
 ๔. การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา 
เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา  ล  ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ เป็น
เจ้าอาวาสได้ บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน 
หรือสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุที่ มีความสามารถ
โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไป เพ่ือการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัด
ว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น๙๐  
 ๔. การเผยแผ่ หมายถึง ท าให้ขยายออกไป ท าให้ขยาย กว้างขวางออกไป 
 ความส าคัญ การเผยแผ่ คือการท าให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไปเช่น เผย
แผ่ศาสนา เผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่ ส่วนค าว่า เผยแพร่ ใช้ในความหมายว่า ประกาศ โฆษณา ท า
ให้แพร่หลาย ในลักษณะกระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น๙๑ 
 หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธี ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง 
ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 

                                        
๘๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๘๙ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๐ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๑ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๑๗ 
 
หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์
มหาชาติ การจัดงานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดงานในวันที่ก าหนดเป็นวันส าคัญของไทย 
(วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น) การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดโครงการ 
บวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า   
พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ) การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่
ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้ด าเนินการในรูปแบบ  “หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน ” “การ
อบรมครูจริยศึกษา” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” “การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ 
ผู้เยาว์” เช่น โครงการอุทยานการศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด ลานใจ 
ลานกีฬาโครงการวัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นต้น๙๒                    
 กล่าวโดยสรุป การด าเนินการใด ๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ เป็นไปเพ่ือการ
เผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่า ภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น ปัจจุบันการเผย
แผ่ต้องด าเนินงานตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ๕. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด 
 ความส าคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่
เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้น หากรวมไปถึงการท าวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การท าถนน 
ทางเดินในวัด และการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ การสาธารณูปการ 
เป็นงานประจ าของเจ้าอาวาสอย่างหนึ่งซ่ึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องท า ทั้งนี้  เพ่ือสร้างสิ่งที่จ า เป็น 
รักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้ และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและ
พระสงฆ์ ภายในวัด ในการนี้ ให้รวมถึงการดูและรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติ
ส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ มีพระพุทธานุญาตให้สงฆ์ ช่วยกันดูแล
รักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุท าหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซ่ึงเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ 
 ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ๙๓   
  -  ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซ่ึงมี
เจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 
  -  ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์
ส่วนกลาง เช่น ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง 
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้ การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึด

                                        
๙๒ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๘ 
 
หลักให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนโดยทั่วไปหากไม่จ าเป็น 
 หลักการด าเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุด าเนินการเก่ียวกับการ
พัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส 
หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุ
หรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ
เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดท าบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เป็น
ต้น๙๔  
 ๖. การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเพ่ือประชาชนทั่วไป 
 ความส าคัญ การสาธารณสงเคราะห์ นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้
ยากไร้และประสบภัยแล้ว ยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ การฝึกอาชีพแก่ประชาชน การให้ใช้สถานที่วัดส าหรับด าเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
หลักการสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจที่วัด หรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ประชาชนเป็นส าคัญ 
ได้แก่ การสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน การให้วัดเป็นสถานที่
ประกอบการ 
 กุศลเก่ียวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การท าบุญอุทิศ การ
ถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือชักชวนญาติโยม
บริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การ
สาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การรักษาระเบียบประเพณีที่โบราณกระท ามาคือ พระพุทธศาสนามีวันพระ 
ชาวบ้านจะมารักษาศีล ถวายทาน ฟังธรรม เป็นประจ าอยู่แล้ว และแต่ละวัดก็มีการแนะน าอบรม สั่ง
สอน ศีลธรรมประจ าอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ว่าเจ้าอาวาสมีความสามารถก็จัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ มาก
ขึ้น บางวัดความพร้อม เช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ และทุนสนับสนุนน้อยจัดความส าคัญของแต่ละ
วัด บางวัดสภาพชาวบ้านก็ยากจน ต้องหาผู้อยู่นอกพ้ืนที่สนับสนุน เรียกว่าจัดตามหน้าที่ส่งเสริม
ศีลธรรมกันอยู่แล้ว มากน้อยตามก าลังของแต่ละวัด เข้าข่ายที่ว่า ท าได้ท าไป ไม่มีหน่วยงานใดจะ
สนใจให้การสนับสนุน บางทีผู้มีความรู้ความสามารถขาดการสนับสนุนก็หมดก าลังใจ กิจการใดก็ไม่
ก้าวหน้า 

๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วย
เจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส๙๕  

                                        
๙๔ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ กระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

กระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 

ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้อง
กับยุคพัฒนา 

ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด 
ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะ

พอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้าง
ตามแบบแปลน 

ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้า
อาวาส เช่นรายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง 

ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้
เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของ
แต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 

ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้
เร่งรัดการพัฒนาวัด 

แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 

ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัด
พัฒนาตัวอย่าง 

แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้
ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้
เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร

สมาคม 

ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงาน
สาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาส
และหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่อง

ด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 



๑๒๐ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ พบว่า กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อน
เป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็ นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้า
คณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ 

 (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ 
 (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
 การควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
 ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะ

พอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 ๔) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
 ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง 

การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
 ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 

  (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
  (๒) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
  (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
  (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง 
  (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 

 ๓) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม 

 ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
 ๖) แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

 
 
 
 



๑๒๑ 
 
๔.๔  น า เสนอพุทธบูรณาการ เ พ่ือการบริหาร จัดการศาสนสมบัติของ วัดใน
พระพุทธศาสนา 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐ พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

การบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด 

ในพระพุทธศาสนา 

พุทธบูรณาการ 
ฉันทะ  

(วางแผน) 
วิริยะ  

(ลงมือท า) 
จิตตะ 

(ตรวจสอบ) 
วิมังสา 

(ปรับปรุงแก้ไข) 
ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ 
   ควบคุมการท าแผนผังวัด
ให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 

วา งแผน จั ดท า
แผ นแ ม่ บท ใ น
การพัฒนาวัด๙๖ 

ด าเนิน การตา ม
แผนแม่บท  

ตร ว จ ส อ บ ผ ล
การด าเนิ นกา ร
ตามแผนแม่บท  

แ ก้ ไขปรั บปรุ ง
แผ น แ ม่บ ท ใ ห้
ทันสมัย 

   ค ว บ คุ ม แ บ บ แ ป ล น
เสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ใน
หลักประหยัดและพอเหมาะ
พอควรแ ก่สภา พท้องถิ่ น 
และให้ก่ อสร้า งตามแบบ
แปลน 

วา งแผน จั ดท า
พิมพ์ เขีย ว ก่อน
ก่ อ ส ร้ า ง
เสนาสนะ 
เปิดรับ ฟังควา ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ชาวบ้าน๙๗ 

ด า เ นิ น ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ต า ม
พิมพ์เขียวซ่ึงระบุ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ต่า ง ๆไ ว้ อย่ า ง
ครบครัน 

มีคณะกรรมการ
จัดจ้างและตรวจ
รับงาน 
เปิ ด โ อก า ส ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบได้ 

แ ก้ ไขปรั บปรุ ง
ข้ อ ผิ ด พล า ด ที่
เกิ ดขึ้ นร ะหว่า ง
การก่อสร้างโดย
กา ร มีส่ วน ร่ ว ม
ของประชาชน 

   ควบ คุ มให้ แ ต่ล ะวั ด ที่
สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรง
ไ ท ย ห รื อ ใ ห้ รั ก ษ า
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ 

วา งแผน จั ดท า
แม่แบบในกา ร
สร้า งถ าวร วัตถุ 
๙๘ 

จัดประชุมชี้แจง
เจ้ า อา ว า ส ใ ห้
ทราบถึงแม่แบบ
ที่ก าหนด 

แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมกา ร
ตร ว จ ส อ บ ผ ล
การด าเนินการ 

แ ก้ ไขปรั บปรุ ง
ข้ อ ผิ ด พล า ด ที่
เกิ ดขึ้ นร ะหว่า ง
การก่อสร้าง โดย
กา ร มีส่ วน ร่ ว ม
ของประชาชน 

   ควบคุมการเงินและบัญชี
รับ - จ่ายของแต่ละวัดให้
เป็นไปตามหลักบัญญัติ 

วา งแผน จั ดท า
ต้ น แ บ บ ห รื อ
โปรแกรมบัญชี

ใ ห้ แ ต่ ล ะ วั ด
ด าเนิน การตา ม
แ บ บ บั ญ ชี ที่

ใ ห้ แ ต่ล ะวั ดส่ ง
บั ญ ชี เ พ่ื อ
ตรวจสอบความ

ห า ก วั ด ใ ด
ด า เนิ น ก า ร ไ ม่
ถู ก ต้ อ ง  ก็ ใ ห้

                                        
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๘ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๒๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

การบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด 

ในพระพุทธศาสนา 

พุทธบูรณาการ 
ฉันทะ  

(วางแผน) 
วิริยะ  

(ลงมือท า) 
จิตตะ 

(ตรวจสอบ) 
วิมังสา 

(ปรับปรุงแก้ไข) 
ต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ
แจกจ่าย๙๙ 

ก าหนด ถูกต้อง กลั บ ไปด า เนิ น
แ ก้ ไ ข ใ ห ม่ ใ ห้
ถูกต้อง 

   ควบคุมดูแลการเอกสาร
ต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น
รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดย
ถูกต้อง 

จั ดปร ะ ชุ มเ จ้ า
อ า ว า ส แ ล ะ
ไวยา วั จกรเ พ่ือ
ชี้แจงการจัดท า
เอกสาร๑๐๐ 

จัดท าระบบการ
จัด เก็บเอกสา ร
ให้ เ จ้ า อ า ว า ส
น าไปปฏิบัติ 

ก า หนด ให้ เจ้ า
อาวา สรา ยงา น
ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ร อ บ ปี  เ พ่ื อ
ตรวจสอบ 

พั ฒ น า ร ะ บ บ
จัดเก็เอกสารให้
ทั น ส มั ยแ ล ะ มี
ประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

   ควบคุมการจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปตาม 
กฎ กระทรวง 

แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมกา ร
ด้านศาสนสมบัติ
ขึ้ น หนึ่ ง ชุ ด ท า
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ชี้ แ จ ง  ควบ คุ ม
ก า ร
ด าเนินการ๑๐๑ 

ชี้ แ จ ง  แ ล ะ
ค ว บ คุ ม ก า ร
จั ด ก า ร ศ า ส น
สมบัติของวัดให้
เป็นไปตา ม กฎ 
กระทรวง 

มีการตรวจสอบ
ผลการจัดการศา
สนสมบัติของวัด
ว่ า เ ป็ น ไ ปตา ม 
กฎ  กร ะ ทร ว ง 
หรือไหม 

แก้ไขข้ อขัดข้อ ง
ของเจ้าอาวาสให้
เป็น ไปตาม กฎ 
กระทรวง 

     
ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
   ออกตรวจตราเยี่ยมเยียน
เจ้ า อ า วา ส ผู้ เ ร่ ง รั ดกา ร
พัฒนาวัด 

แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการใน
การส่งเสริมการ

ออกตร วจตร า
เยี่ ย มเยียน เจ้ า
อา วาสผู้ เร่ ง รั ด

จัดท ารายงานผล
การส่งเสริมการ
จั ด ก า ร ศ า ส น

แก้ไขข้ อขัดข้อ ง
ของเจ้าอาวาส 
แนะน าภา ร จั ด

                                        
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส , วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี , ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

การบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด 

ในพระพุทธศาสนา 

พุทธบูรณาการ 
ฉันทะ  

(วางแผน) 
วิริยะ  

(ลงมือท า) 
จิตตะ 

(ตรวจสอบ) 
วิมังสา 

(ปรับปรุงแก้ไข) 
   แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
อาวาส 

จั ด ก า ร ศ า ส น
สมบัติ๑๐๒ 
มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณ ะ ก ร ร ม อ ยู่
ประจ า๑๐๓ 

การพัฒนาวัด 
ช่วยยกฐานวัดที่
ได้ พัฒนา ดีแล้ ว
เป็ น วั ด พัฒ น า
ตัวอย่าง 
ช่วยยกย่อง เจ้ า
อาวาสผู้มีผลงาน
สาธารณูปการดี
หรือแม้รอง เจ้ า
อาวาสและหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ก็ควรยกย่องด้วย 
แ ต่อย่ า ให้ เ กิ น
กว่าเจ้าอาวาส 

สมบัติ 
ส ารวจความพึง
พอใจของพร ะ
สังฆาธิการ 

งานวัด และการ
เรี่ยไ รให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
ค า สั่ ง มห า เ ถ ร
สมาคม 
แนะน าแจงกา ร
จัดประโยชน์ของ
วัดให้ถูกต้องตาม 
กฎ กระทรวง 

   แนะน า ภา ร จัดงานวั ด 
และการเรี่ยไรให้เป็นไปตาม
ระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม 
   ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนา
ดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
   ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้ มี
ผลงานสาธารณูปการดีหรือ
แม้รองเจ้าอาวาสและหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอา วาสก็ควรยก
ย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่า
เจ้าอาวาส 
   แ น ะ น า แ จ ง ก า ร จั ด
ประโยชน์ของวัดให้ถูกต้อง
ตาม กฎ กระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ พระครูอรุณวัฒนากร , เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอ่างทอง , ๒๑ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๒๔ 
 
๔.๕  องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราห์ของผู้วิจัยเอง 

ฉันทะ 
(วางแผน) 

วิริยะ 
(ลงมือปฏิบัติ) 

จิตตะ 
(ตรวจสอบ) 

วิมังสา 
(ปรับปรุง) 

แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้น
หนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการ

ด าเนินการ 

มีการประชุมคณะกรรมอยู่ประจ า 

วางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด 

ด าเนินการตามแผนแม่บท  

จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึง

แม่แบบที่ก าหนด 

จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาส
น าไปปฏิบัติ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

มีคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน 

มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติ

ของวัดว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม 

แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 
 

แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่าง
การก่อสร้าง โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 



๑๒๕ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 

๑. ขั้นฉันทะ (วางแผน) 
๒. ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) 
๓. ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  
๔. ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) 
 
ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ วางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด  วางแผนจัดท า

พิมพ์เขียวก่อนก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการ
สร้างถาวรวัตถุ  วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย  จัดประชุมเจ้าอาวาส
และไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร๑๐๔ แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท า
หน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ  แต่งต้ังคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสน
สมบัติ๑๐๕ 

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บท  ด าเนินการก่อสร้างตามพิมพ์
เขียวซ่ึงระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน๑๐๖ จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่
ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาส
น าไปปฏิบัติ ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง  มีการ
ประชุมคณะกรรมอยู่ประจ า๑๐๗ ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด  ช่วยยกฐาน
วัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รอง
เจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส๑๐๘ 

ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  ได้แ ก่ ตรวจสอบผลการด าเนินกา รตามแผนแม่บท  มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้๑๐๙ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส

                                        
๑๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาค าพันธ์ุ รณญฺชโย, เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม จังหวัดราชบุรี , ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิโรจน์อินทคุณ, เจ้าคณะต าบลพล้ิว จังหวัดจันทบุรี , ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครู พิศิษฎ์ประชานาถ , เจ้าอา วาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัด

สมุทรสงคราม, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี , เจ้าอาวาสวัดบางหลวงอนุกิจวิธู จั งหวัด

ปทุมธานี, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๖ 
 
รายงานผลการด าเนินการในรอบปี๑๑๐ เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของ
วัดว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจ
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ๑๑๑ 

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย  แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน๑๑๒ หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ ให้กลั บไปด าเนิ นแก้ ไขให ม่ให้ ถูกต้อง พัฒนา ระบบจัดเ ก็เอกสาร ให้ทัน สมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไป
ตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ 
กระทรวง๑๑๓ 

พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  ใน ๗ 
ขั้นตอนตามหลักสัปปายะ  คือ 

ด้านอาวาสสัปปายะ คือ การจัดหมวดหมู่ศาสนสมบัติให้เป็นระเบียบ 
ด้านโคจรสัปปายะ คือ การจัดศาสนสมบัติของวัดให้สืบค้นง่าย ใช้สะดวก 
ด้านกัสสสัปปายะ คือ การจัดป้ายแสดงลักษณะ ความเป็นมาของศาสนสมบัติของวัด 
ด้านปุคคลสัปสสยะ คือ การจัดผู้ดูแลศาสนสมบัติของวัดให้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ มี

ความรู้ความเข้าใจศาสนสมบัติของวัดเป็นอย่างดี 
ด้านโภชนสัปปายะ คือ ศาสนสมบัติของวัดทุมีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
ด้านอุตุสัปปายะ คือ ศาสนสมบัติของวัดทุกชิ้นสามารถใช้งานได้ และได้รับดูแลรักษา

เป็นอย่างดี 
ด้านอิริยาปาถสัปปายะ คือ สามารถตรวจสอบและตรวจทานศาสนสมบัติของวัดได้ 
 
  
 
 
 

                                        
๑๑๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิโรจน์อินทคุณ, เจ้าคณะต าบลพล้ิว จังหวัดจันทบุรี , ๑๙ ธันวาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาค าพันธ์ุ รณญฺชโย, เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม จังหวัดราชบุรี , ๑๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครู พิศิษฎ์ประชานาถ , เจ้าอา วาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัด

สมุทรสงคราม, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



 

บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน เพ่ือวิเคราะห์สภาพ
ทั่วไปในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาและวิเคราะห์พุทธบูรณาการเพ่ือการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น หลังจากนั้นน าผลการวิจัยไปจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๘ ท่าน เพ่ือยืนยันรูปแบบที่
ผู้วิจัยเสนอ และเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนน าเสนอสู่สาธารณชน และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๓๒๔ รูป เพ่ือหาระดับปฏิบัติการในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยเชิงคุณภาพให้สมบูรณ์มากกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญใน พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ๒) 
การกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ๓) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ๔) การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ 
ที่กัลปนาหรือที่วัด ๕) การเก็บรักษาเงินของวัด พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๖ , S.D. 
=  ๐.๗๔๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ๑. ด้านการเก็บรักษาเงิน
ของวัด (x̅ =  ๔.๐๐, S.D. =  ๐.๘๐๖) ๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  ( x̅ = 
๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) ๓. ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร (x̅ = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) ๔. ด้าน
การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด (x̅ = ๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) และ ๕. ด้านการกันที่ ดินซ่ึง
เป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ (x̅ = ๓.๙๐, S.D. =  ๐.๗๘๙) 

 



๑๒๘ 
 

๕.๑.๒  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะ

สงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ 

 (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ 
 (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
 การควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
 ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะ

พอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 ๔) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
 ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง 

การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
 ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 

  (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
  (๒) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
  (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
  (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง 
  (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 

 ๓) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม 

 ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
 ๖) แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

 
๕.๑.๓   น า เสนอพุทธบูรณาการ เพ่ือการบริ หารจัดการศาสนสม บัติของวัดใ น

พระพุทธศาสนา 
พุทธบู รณาการ เพ่ือการบริห าร จัดกา รศาสนสมบั ติของวั ดในพระพุทธศาสนา  

ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 



๑๒๙ 
 

๑. ขั้นฉันทะ (วางแผน) 
๒. ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) 
๓. ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  
๔. ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) 
ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ วางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด  วางแผนจัดท า

พิมพ์เขียวก่อนก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการ
สร้างถาวรวัตถุ  วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาส
และไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร   แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้ นหนึ่งชุดท า
หน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินการก่อสร้างตามพิมพ์
เขียวซ่ึงระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน   จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่
ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาส
น าไปปฏิบัติ ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการ
ประชุมคณะกรรมอยู่ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐานวัด
ที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รอง
เจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

ขั้นจิตตะ (ตร วจสอบ)  ไ ด้แก่ ตรวจสอบผลการด า เนินกา รตามแผนแม่บทฯ มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส
รายงานผลการด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  ส ารวจ
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย  แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ ให้กลั บไปด าเนิ นแก้ ไขให ม่ให้ ถูกต้อง  พัฒนา ระบบจัดเ ก็เอกสาร ให้ทัน สมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไป
ตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ 
กระทรวง  

 

๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปราย
ดังนี้ 

๑) ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ของพระ
สังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๖ , S.D. =  ๐.๗๔๐) เนื่องจากพระสังฆาธิการมี
ความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ท าให้การปฏิบัติงานดีด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา



๑๓๐ 
 

สุนันท์  สุนนฺโท๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริการศาสนสมบัติวัด  ให้เกิดการบริการเชิงสงเคราะห์
ประชาชน  ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตาธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ๒) ปัจจัยด้านการ
ควบคุมศาสนสมบัติวัด  เป็นใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิดการจัดการศาสนสมบัติตอบความต้องทุก
ภาคส่วน ๓) ปัจจัยด้านการแต่งต้ังบุคลากรที่ ดูแลรักษาและด าเนินการ  เป็นการดึงบุคคลเข้า
ช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของเจ้าอาวาส ๔) ปัจจัยด้านการท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัด
และเงินผลประโยชน์ของวัด  เป็นวิธีการแบบแผนที่เป็นฐานข้อมูลช่วยให้เจ้าอาวาสตัดสินใจจัดการศา
สนสมบัติวัดได้เหมาะสม ๕) ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม  เป็นการปรับรูปแบบบัญชี
ตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ ปัจจัยทั้ง  ๕  มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานจัดการศาสนาสมบัติวัดของเจ้าอาวาส  ซ่ึงใช้ศิลปะให้เกิดการจัดการศาสนสมบัติวัดให้
ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน วางแผน จัดการความสัมพันธ์บุคคล อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ 

๒) กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้อง
มีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ  (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  และ (๒) ส่งเสริมการ
จัดการศาสนสมบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณดา จันทร์สม๒ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเงินของ
วัดในประเทศไทย” การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ (๑) ศึกษารูปแบบและวิธีการ
ปัจจุบันของ การบริหารการเงินของวัดไทย (๒) วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของ
รูปแบบการบริหาร การเงินของวัดไทยที่เป็นอยู่ (๓) ศึกษารูปแบบการบริหารการเงินของวัดไทยตาม
หลักการบริหารการเงินที่พึง ปฏิบัติตามหลักสากล และ (๔) เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการก ากับดูแล
การบริหารการเงินของวัด เพ่ือความ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีขอบเขตการวิจัย เพ่ือศึกษารูปแบบใน
การบริหารการเงินของวัดในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การศึกษาโครงสร้างการบริหารการเงินขององค์กร 
การจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่  ยอมรับกันโดยทั่วไป การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนการลงทุน การจัดการแหล่งรายได้ การบริหาร
จัดการรายจ่าย และการก ากับดูแลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงประเด็น อ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวีระชัย ชยวีโร (มิตะสิทธ์ิ)  ๓  ได้วิจัยเรื่อง   การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ในทางคัมภีร์ทาง
                                                 

๑พระมหาสุนั นท์  สุนนฺ โท , “การ พัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒ณดา จันทร์สม, “การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย” , รายงานวิจัย, (คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕). 

๓ พระมหาวีระชัย ชยวีโร, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศาสนสมบัติวัดของคณะสงฆ์ไทย” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) หนา้ 
บทคัดย่อ.   



๑๓๑ 
 

พระพุทธศาสนามีขอบเขตของการ ครอบครองและจัดการทรัพย์สินที่ เป็นศาสนสมบัติหรือทรัพย์สิน
ของสงฆ์ที่เป็นส่วนรวมและจัดการ ไปตามหลักการทางพระธรรมวินัย ๒) พระสงฆ์เองควรตระหนักว่า
การบริหาร   จัดการศาสนสมบัติ แม้จะอยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่เป็นลักษณะของทางโลกซ่ึงมีปัญหาใน
ข้อกฎหมายหลายประการที่เก่ียวข้อง ดังนั้นพระสงฆ์โดยเฉพาะที่เป็นพระสังฆาธิการต้องระมัดระวัง
และจัดการให้ต้ังอยู่บนฐานของความสุจริตและโปร่งใส ๓) ปัญหาในการจัดการศาสนสมบัติวัดของ
คณะสงฆ์ไทยนั้น พบว่าเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง เพราะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของกิจการทางโลก 
ที่มีต้นตอของปัญหาจากคุณภาพ และคุณธรรมของบุคลากร ดังนั้นข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุม
กลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าต้อง ยึดหลักการท างานตามความถนัด และคัดเลือกคนให้เหมาะ
กับงาน ด้วยเหตุนี้จึงควรให้เจ้าอาวาสจัดหามืออาชีพมารับงานด้านศาสนสมบัติไปท าแทน ซ่ึงจะท าให้
พระสงฆ์ไม่ต้องมีภาระมาท างานด้านนี้ แต่จะได้รับประโยชน์จากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่  ซ่ึงอาจ
มีผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ วิธีนี้เป็นระบบเก้ือกูลที่มีคุณภาพ ที่ใช้อยู่ในวงการต่างๆ ของทางโลก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมพร พลดี๔  ได้ศึกษาเรื่อง  การจัดการศาสนสมบัติของวัด  
ผลการวิจัยพบว่า      ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ วัดในพระพุทธศาสนาเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ดังนั้น กิจการและทรัพย์สินของนิติบุคคล ซ่ึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองดูแลก็
คือ เจ้าอาวาสจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ข้อ ๖ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซ่ึงเจ้าอาวาส
แต่งต้ังท าบัญชีจ่ายเงินของวัด และเม่ือสิ้นปีปฏิทินให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้า
อาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 

๓) พุทธบูรณาการเพ่ือกา รบริหารจัดการศาสนสมบั ติของวัดในพระพุทธศาสนา  
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ  ๑. ขั้นฉันทะ (วางแผน)  ๒. ขั้นวิริย ะ (ลงมือท า )  ๓. ขั้นจิตตะ 
(ตรวจสอบ) ๔. ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาธฤติ วิโรจโน๕ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวท่ัวไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส า คัญ 
๔ ประการ (VETS) คือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ๒) การศึกษา (Education) ๓) การอบรม 
(Training) และ ๔) การดู งาน ( Study Tour) ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทา ง
พระพุทธศาสนาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ 
และสั ปปุ ริส ธร รม ๗ ส่ วน รูปแบบการ พัฒนา พระสั งฆ าธิ กา รตามแนวทั่ วไปและตา มแนว
พระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรมีการบูรณาการ
การพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ อิทธิบาท ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ  

                                                 
๔ อุดมพร พลดี, “การจัดการศาสนสมบัติของวัด”,  รายงานวิจัย,  ( สุราษฎร์ธานี :  ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๔), หน้า ๒.   
๕พระมหาธฤติ วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๓๒ 
 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิ จัยเรื่อง  “พุทธบู รณา การ เพ่ือการบริห ารจั ดกา รศา สนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนานั้นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน

นโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. มหาเถรสมาคม ก าหนดกฎเกณฑ์ และมาตรการให้วัดทุกวัดทั่วประเทศบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณให้คณะสงฆ์ ในการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างทั่วถึง 
๓.มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างต่อเนื่อง 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้า

อาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. วัดควรวางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด  วางแผนจัดท าพิมพ์เขียวก่อน

ก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการสร้างถาวรวัตถุ  
วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเพ่ือ
ชี้แจงการจัดท าเอกสาร  แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง 
ควบคุมการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 

๒. วัดควรด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินกา รก่อสร้างตามพิมพ์เขียวซ่ึงระบุ
รายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน  จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่ก าหนด ให้แต่ละ
วัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ  ชี้แจง 
และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการประชุมคณะกรรมอยู่
ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็น
วัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

๓. วัดควรมีการตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ มีคณะกรรมการจัดจ้างและ
ตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาสรายงานผลการด าเนินการในรอบ
ปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัดว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือ
ไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

๔. วัดต้องแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย  แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใดด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็ให้กลับไป
ด าเนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็เอกสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ  แก้ไข



๑๓๓ 
 

ข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง  

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิ จัยเรื่อง  “พุทธบู รณา การ เพ่ือการบริห ารจั ดกา รศา สนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องกลไกการพัฒนาจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ๒) ศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ๓) น าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ เชี่ยวชาญจ านวน ๘ ท่าน และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๒๔ รูป เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ของ
พระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๖ , S.D. =  ๐.๗๔๐) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ๑. ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด ( x̅ =  ๔.๐๐, S.D. =  
๐.๘๐๖) ๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  (x̅ = ๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) ๓. ด้าน
การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร (x̅ = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) ๔. ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่ กัลปนาหรือ
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ที่วัด (x̅ = ๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) และ ๕. ด้านการกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ( x̅ = 
๓.๙๐, S.D. =  ๐.๗๘๙) 

๒. กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการ
คณะสงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้อง
มีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ  (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ  ได้แก่  ๑) ควบคุมการท า
แผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัด
และพอเหมาะพอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้าง
ถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นส าคัญ ๔) ควบคุมการเงินและบัญชี
รับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส 
เช่นรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ได้แก่  ๑) ออกตรวจตรา
เยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด  ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส ๓) แนะน าภารจัด
งานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดี
แล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาส
และหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส ๖) แนะน าแจงการจัด
ประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

๓. พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร จัดการศา สนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 

ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ มีการวางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด มีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน จัดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร รวมถึง
การแต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ 
งานด้านศาสนสมบัติ  

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้
ทราบถึงแม่แบบที่ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาส  

ขั้นจิตตะ (ตร วจสอบ)  ไ ด้แก่ ตรวจส อบผลการด า เนินกา รตามแผนแม่บทฯ มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส
รายงานผลการด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจ
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ให้กลับไปด า เนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารให้ทั นสมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส ให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง  
ค าส าคัญ :  พุทธบูรณาการ, การบริหารจัดการ, ศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
Objectives of this research were to: 1. Study management level of 

religiousproperties in Buddhist monasteries of Sangha Administrators, 2. Study the 
religious properties management process of Buddist monasteries and 3 . To propose 
the Buddhism integration for religious properties management of Buddhist 
monasteries 

Methodology was the mixed methods: the qualitative research collected 
data from 18 key informants by in-depth-interviewing and 8 participant in focus group 
discussion. The quantitative research collected data from 324 samples with 
questionnaires by the researcher and analyzed data with frequency, percentile, mean 
and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. The level of religious properties in monasteries management of 

Sangha administrators was at high level with mean score at 3.96, SD. at 0.740 and all 
aspects were at high levels: 1) monastery money keeping was at 4.00, SD. At 0.806, 2) 
making properties from other sources the monastery properties was at 3 .99, SD.at 
0.793, 3) land or building rental was at 3.97, SD. 0.765, 4) Sangha, monastery land 
rental was at 3.92, SD.0.805 and 5) allocation of monastery land for specific benefits 
was at 3.90, SD. 0.789. 

2. Religious properties management was the sensitive process of Sangha 
principles. The abbots, who are the Sangha administrators at monastery levels, have 
direct responsibilities. Sangha administrators at all levels have to work relatedly at 2 
levels; 1) religious property control, (1) monastery lay-out plan control corresponding 
to development plan, (2) plan of each monastery control to be in line with economy 
and context of each communities and construction in line with plan, (3) controlling 
each monastery to build Thai style buildings or local cultural architect, (4) control of 
money book-keeping according to the rules, (5) abbots’ document control such as 
reports and document requesting for Royal grant land for the monastery church and 
(6) control and keeping the religious properties according to the rules and regulations 
of the Ministry. 

2) religious properties management promotion; (1) monitoring and visiting 
abbots who are eager to develop monasteries, (2) helping solve abbots’ problems, 
(3) advising abbots for monastery events and solicitation must be in line with the 
rules and order of Shanga Supreme Council, (4) helping up-grading the developed 
monasteries to be the model developed monasteries, (5) abbots who have good 
construction work should be praised and honored. The assistant abbots or 
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subordinates who have good construction work should also be praised and honored 
but not more outstanding than the abbots, (6) advising abbots to allocate the 
monastic benefits in line with the rules and laws of the Ministry. 

 3. Buddhism integration for religious properties management of 
Buddhist monasteries consisted of 4 steps:  

  Chanda, aspiration;(Plan) there are master plan for monastery 
development, opening to public hearing, abbots and monasteries lay managers 
meeting work on document. There should be appointment of a committee for 
religious properties to inform, operate, control and manage the religious properties in 
monasteries. 

 Viriya, effort; (Do) operation according to the master plan, abbots 
meeting to inform the set rules, accounts, book-keeping and plan to follow, visiting 
abbots regularly. 

 Chitta, attention;(Check) checking and evaluating the operation 
according to the master plan by checking committee, opening opportunities for 
public to co-check the operation, abbots submitted annual reports on religious 
properties management if abided by the rules and laws of the ministries, preparing 
plan for religious properties allocation and abbots’ satisfaction survey. 

 Vimamsa, examination; (Act) improve the master plan, correct the 
mistakes during the past operation by peoples’ participation, developing book-
keeping and document and keeping them up-to-date at all times, helping solve the 
abbots’ problems and obstacle in line with the rules and regulations of the 
ministries. 
Keyword : Buddhism Integration , Management  

 
๑. บทน า 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล หลักการบริหารคือพระธรรมวินัย 
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหาษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศไทยเรา นั้นได้นับถือ
พระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานจนมาถึงสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (ร.๙) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๖ และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับเพ่ือใช้

                                                                 
๖ส านักเลขาธิการมหาเถรสมามคม, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖. 
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บริหารกิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

การบริหารธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จะด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่
มีประสบการณ์ร่วมกลุ่มกันเพ่ือท างานเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือเป้าหมาย จะต้องใช้
ทรัพยากรจากสิ่งสภาพแวดล้อม การบริหารธุรกิจประกอบด้วย ๗ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ 
(Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการจัดการ (Management) หรือที่นิยม
เรียกกันว่า 6M’s การบริหารจัดการนั้น สามารถจ ากัดความตามความเข้าใจได้โดยค าว่าการบริหาร 
(Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนด
แผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ใน
หน่วยงานราชการและค าว่าผู้บริหาร (Administrator) จะหมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของ
รัฐ หรื ออง ค์กรที่ ไม่มุ่ งหวังก าไ ร ส า หรับกา รจั ดกา ร ( Management)  หมายถึงการ จัดกา ร
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือการท าธุรกิจทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
หมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของเอกชนที่ มุ่งหวังแสวงหาผลก าไรเพ่ือกลุ่มธุรกิจของตน
เท่านั้น (Business management) 

การดูแลรักษาและจัดกา รศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตา มวิธี การที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลาง
ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณ
นั้นได้ การบริหารสาธารณูปการ เป็นงานส าคัญละเอียดอ่อน เป็นงานประดับบารมีของพระสังฆาธิ
การ ผลงานจากการจัดการสาธารณูปการได้ชัดเจนถูกต้องตามรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งท าให้พระสังฆาธิ
การได้รับการยอมรับและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษต่อหน้าที่การงาน แต่บางครั้งก็เป็นเหตุ
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  เพราะการ
สาธารณูปการเป็นต้นเหตุ ถ้าหากเจ้าคณะผู้ใหญ่ได้เห็นความส าคัญตราจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
อาวาสได้ดี การขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ  และความสมัครสมานสามัคคี
ระหว่างวัดกับชาวบ้านจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติขอวัด และเพ่ือ
น าเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เ พ่ือศึกษา ร ะดับปฏิ บั ติกา ร ในการบริห า รจั ดการศาสนสมบั ติของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

                                                                 
๗วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ , (กรุง เทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด , 

๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 
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 ๒.๓ เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณากา รเ พ่ือการบริห ารจั ดกา รศาสนสมบั ติของวั ดใน
พระพุทธศาสนา 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๒.๑ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากพระ

สังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๑,๗๐๙ รูป 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๖๔๘ คน โดยค านวณตาม
สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๘  

n =   

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
 1709  

1 + 1709 (0.05)2 
  =  324  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๒๔ คน 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  
𝑛𝑁

𝑁๑  

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         =    ๖๗๗ x๓๒๔ 
      ๑๗๐๙ 
                =    ๑๒๘ 

 
                                                                 

๘สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

1 + N (e)2 
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ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
๑) พระสังฆาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒) พระสังฆาธิการจังหวัดสระบุรี  
๓) พระสังฆาธิการจังหวัดอ่างทอง 

๖๗๗ 
๗๖๓ 
๒๖๙ 

๑๒๘ 
๑๔๕ 
๕๑ 

รวม ๑,๗๐๙ ๓๒๔ 
  ๓.๓.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป/คน   
 ๓.๓.๔  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  
เพ่ือยืนยันพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา จ านวน ๘ รูป/
คน   

 
 ๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑)  แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึ กแบบ มีโคร งสร้ า ง 
(Structured Interview Form) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาใน ๒ ประเด็น คือ ๑) กระบวนการบริหารจัดการศาสนสมบัติของ
วัด และ ๒)  พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา  ในการนี้ ด้วย
รูปแบบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุม
กลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการสนทนา 
โดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนทั้งสิ้น ๘ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึง
เป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประเด็นศึกษา
เก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
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 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก. เชิงคุณภาพ 

  การวิจัยครั้งนี้    ใช้ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview) 
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูล
ตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซ่ึงเกิดจากการสนทนา เป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเป็นการยืนยันรับรองพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ตามที่ผู้วิจัยเสนอไว้ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตาม
ระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒) หลังจ ากตกลงดังที่นั ดหมายแล้ว  คณะผู้ วิ จัย จะเ ดินทาง ไปยั งพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรม 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
  (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรจากพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทองที่มีต่อพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา จ านวนประชากร  ๑,๗๐๙ รูป วิเคราะห์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๒๔ คน แล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ผู้วิจัย
ด าเนินการแจกจ่ายด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดอ่างทอง มีการนัดหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมส่งคืนภายใน ๓ สัปดาห์  ได้แบบสอบถาม
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กลับคืนมา ๓๒๔ คน คิดเป็น ๑๐๐ %  ในงานวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิง
ปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจก
และรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด
ในพระพุทธศาสนา” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ๒. การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็นพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น ( Basic 
Model) ก่อนที่จ ะพัฒนาไปเป็ นค า ถามหลักส าหรั บกา รสนทนา กลุ่ม เฉพาะ ( Focus Group 
Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน ๘ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจ ะได้น า ข้อมูลที่ ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง กา รลงรหั ส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย   
 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
โดยสถิติดังนี้ 
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 ๑. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่  ( Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับความคิด เห็ นของประชาชนต่อการบริ หา รจั ดการศา สนสมบัติของวั ดใน
พระพุทธศาสนา ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แต่ละหัวข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้ค่าเฉลี่ย๙  ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มาก 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่   ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๕๐-๒๔๙   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อย  
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อยที่สุด 
 ๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัดกลุ่ม
ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็น
ความเรียง หรือตาราง 
๔. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๔.๑  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใ น
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ๒) 
การกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ๓) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ๔) การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ 
ที่กัลปนาหรือที่วัด ๕) การเก็บรักษาเงินของวัด พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๖ , S.D. 
=  ๐.๗๔๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ๑. ด้านการเก็บรักษาเงิน
ของวัด (x̅ =  ๔.๐๐, S.D. =  ๐.๘๐๖) ๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  ( x̅ = 
๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) ๓. ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร (x̅ = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) ๔. ด้าน
การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด (x̅ = ๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) และ ๕. ด้านการกันที่ ดินซ่ึง
เป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ (x̅ = ๓.๙๐, S.D. =  ๐.๗๘๙) 

๔.๒  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 

                                                                 

 ๙สิน  พัธ์ุพินิจ, เทดนิคการวิจัยทางสมคมศาสตร์, (กรุง เทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซ่ิง 
จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 
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กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะ
สงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ 

 (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ 
 (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
 การควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
 ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะ

พอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 ๔) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
 ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง 

การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
 ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 

  (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
  (๒) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
  (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
  (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง 
  (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 

 ๓) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม 

 ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
 ๖) แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

๔. ๓  น าเสนอพุทธบูรณาการ เพ่ือการบริ หารจัดการศาสนสมบัติของ วัดใ น
พระพุทธศาสนา 

พุทธบู รณาการ เพ่ือการบริห าร จัดกา รศา สนสมบั ติของวั ดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 

๑. ขั้นฉันทะ (วางแผน) 
๒. ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) 
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๓. ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  
๔. ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) 
ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ วางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด  วางแผนจัดท า

พิมพ์เขียวก่อนก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการ
สร้างถาวรวัตถุ  วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาส
และไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร   แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท า
หน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินการก่อสร้างตามพิมพ์
เขียวซ่ึงระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน   จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่
ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาส
น าไปปฏิบัติ ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการ
ประชุมคณะกรรมอยู่ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐานวัด
ที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รอง
เจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

ขั้นจิตตะ (ตร วจสอบ)  ไ ด้แก่ ตรวจสอบผลการด า เนินกา รตามแผนแม่บทฯ มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส
รายงานผลการด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจ
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย  แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ ให้กลั บไปด าเนิ นแก้ ไขให ม่ให้ ถูกต้อง  พัฒนา ระบบจัดเ ก็เอกสาร ให้ทัน สมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไป
ตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ 
กระทรวง 

 
๕. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปราย
ดังนี้ 

ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา ของพระ
สังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๖ , S.D. =  ๐.๗๔๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ๑. ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด (x̅ =  ๔.๐๐, S.D. =  ๐.๘๐๖) 
๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  (x̅ = ๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) ๓. ด้านการให้เช่า
ที่ดินหรืออาคาร (x̅ = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) ๔. ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด ( x̅ = 
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๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) และ ๕. ด้านการกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. 
=  ๐.๗๘๙) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท๑๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า ๑. ปัจจัยที่ มี
ผลต่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการบริการศา
สนสมบัติวัด  ให้เกิดการบริการเชิงสงเคราะห์ประชาชน  ประชาชนรับรู้ถึงความมีเมตตาธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๒) ปัจจัยด้านการควบคุมศาสนสมบัติวัด  เป็นใช้การควบคุมตรวจสอบให้เกิด
การจัดการศาสนสมบัติตอบความต้องทุกภาคส่วน ๓) ปัจจัยด้านการแต่งต้ังบุคลากรที่ ดูแลรักษาและ
ด าเนินการ  เป็นการดึงบุคคลเข้าช่วยเหลืองานจัดการศาสนสมบัติวัดของเจ้าอาวาส ๔) ปัจจัยด้าน
การท าบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัด  เป็นวิธีการแบบแผนที่เป็นฐานข้อมูล
ช่วยให้เจ้าอาวาสตัดสินใจจัดการศาสนสมบัติวัดได้เหมาะสม ๕) ปัจจัยจัดท าบัญชีให้เป็นรูปแบบที่
เหมาะสม  เป็นการปรับรูปแบบบัญชีตามความเหมาะสมกับสภาพที่ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท าบัญชีได้ 
ปัจจัยทั้ง  ๕  มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจัดการศาสนาสมบัติวัดของเจ้าอาวาส  ซ่ึงใช้ศิลปะให้
เกิดการจัดการศาสนสมบัติวัดให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน วางแผน จัดการความสัมพันธ์บุคคล 
อ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินงานจัดการศาสนสมบัติวัดไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิ จัยเรื่อง  “พุทธบู รณา การ เพ่ือการบริห ารจั ดกา รศา สนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนานั้นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน

นโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. มหาเถรสมาคม ก าหนดกฎเกณฑ์ และมาตรการให้วัดทุกวัดทั่วประเทศบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณให้คณะสงฆ์ในการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างทั่วถึง 
๓.มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้า

อาวาส เจ้าคณะผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. วัดควรวางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด  วางแผนจัดท าพิมพ์เขียวก่อน

ก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการสร้างถาวรวัตถุ  
วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเพ่ือ
                                                                 

๑๐พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท , “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๕๔ 

 

ชี้แจงการจัดท าเอกสาร  แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท าหน้าที่ในการชี้แจง 
ควบคุมการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 

๒. วัดควรด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินกา รก่อสร้างตามพิมพ์เขียวซ่ึงระบุ
รายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน  จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่ก าหนด ให้แต่ละ
วัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาสน าไปปฏิบัติ ชี้แจง 
และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการประชุมคณะกรรมอยู่
ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็น
วัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

๓. วัดควรมีการตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ มีคณะกรรมการจัดจ้างและ
ตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาสรายงานผลการด าเนินการในรอบ
ปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัดว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือ
ไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ ส ารวจความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

๔. วัดต้องแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย  แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  หากวัดใดด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็ให้กลับไป
ด าเนินแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง พัฒนาระบบจัดเก็เอกสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ  แก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง  

๖.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิ จัยเรื่อง  “พุทธบู รณา การ เพ่ือการบริห ารจั ดกา รศา สนสมบัติของวัดใน

พระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องกลไกการพัฒนาจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
       ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  



๑๕๕ 

 

ส านักเลขาธิการมหาเถรสมามคม. คู่มือพระสังฆาธิการ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔.  

วิเชียร วิทยอุดม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๓.  
สิน  พัธุ์พินิจ. เทดนิคการวิจัยทางสมคมศาสตร์ .  กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซ่ิง จ ากัด , 

๒๕๔๗.  
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี , 

๒๕๔๖.  
พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท. “การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” . 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
กิจกรรมเก่ียวข้องกับการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 
 

 



๑๕๘ 

 

 
 

 



๑๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลท่ีได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้ อมูลจ า ก
เอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

-ทราบหลักธรรมทาง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ส าหรับการจัดการศา
สนสมบัติวัด 
-ทร า บแน ว คิดแล ะ
ทฤษฎี เ ก่ี ย ว กับกา ร
บริหารจัดการ 
-ท ร า บ แ น ว คิ ด
เก่ียวกับศาสนสมบั ติ
ของวัด 
-ทรา บผลงา นวิ จัยที่
เก่ียวข้อง 
-สามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ 

ข้อ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่
การก าหนดแนวทา ง
และกรอบด าเนินการ
วิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้ อมูลจ า ก
ก า ร ส า ร ว จ  กั บ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๒๔ คน 

-ท ร า บ ร ะ ดั บ
ปฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก า ร
บริหารจัดการศาสน
ส ม บั ติ ข อ ง วั ด ใ น
พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ 

ข้อ ๑  สรุปองค์ความรู้ จา ก
การส ารวจ 

๓. ศึกษาข้ อมูลจ า ก
กลุ่ มเป้า หมาย  ด้วย
กา รสั มภ า ษ ณ์ผู้ ใ ห้
ข้อมูลส าคัญ 

-ทราบกระบวนการใน
กา ร จั ด ก า ร ศ า ส น
สมบัติของวัด 
-ทราบพุทธบูรณาการ
เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดกา รศา สนสมบั ติ
ข อ ง วั ด ใ น
พระพุทธศาสนา 

ข้อ ๒-๓ สามารถวิเคราะห์ พุทธ
บู รณา กา ร เ พ่ือกา ร
บริหารจัดการศาสน
ส ม บั ติ ข อ ง วั ด ใ น
พระพุทธศาสนาได้ 

๔. การเก็บข้อมูลด้วย 
กา ร จัดสนทนากลุ่ ม
เ ฉ พ า ะ  ( Focus 

ยืนยันพุทธบูรณาการ
เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดกา รศา สนสมบั ติ

ข้อ ๓ ได้พุทธบูรณาการเพ่ือ
การบริหารจัดการศา
สนสมบั ติของวั ด ใน



๑๖๑ 

 

กิจกรรม ผลท่ีได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
Group Discussion) 
กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
๘ ท่าน 

ข อ ง วั ด ใ น
พร ะพุ ทธ ศา สน า ที่
ผู้ วิ จั ย เ ส น อ  แ ล ะ
เพ่ิมเติมในส่ วนที่ ยั ง
ขาดอยู่ให้บริบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

พร ะพุ ทธ ศา สน า ที่
ถูกต้อง 

๕ .  ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบูรณ์ 

ไ ด้ ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบู ร ณ์ ที่ ส า ม า ร ถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ 
คือ 
๑. เ พ่ือ ศึกษา ร ะดับ
ปฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก า ร
บริหารจัดการศาสน
ส ม บั ติ ข อ ง วั ด ใ น
พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการ 
๒ .   เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
กระบวนการ ใน กา ร
จัดกา รศา สนสมบั ติ
ของวัด 
๓. เพ่ือน าเสนอพุทธ
บู รณา กา ร เ พ่ือกา ร
บริหารจัดการศาสน
ส ม บั ติ ข อ ง วั ด ใ น
พระพุทธศาสนา 
 

ข้อ ๑ – ๓ ได้รายงานการวิจัยที่ มี
คุณค่าสา มา รถตอบ
วัตถุประสงค์ของการ
วิ จั ย  แล ะน า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้ 
-ได้ชุ ดอง ค์ควา มรู้ ที่
สามารถเผยแพร่ได้ 

 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือวิจัย  แบบสแบถาม / สัมภาษณ์ / ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 

 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหาร

จัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด 

ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน

สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ตอนท่ี ๓   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแน ะ เก่ียวกับ

ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น

อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะนักวิจัย 
 
 
 
 
 

 



๑๖๔ 

 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

ตอนท่ี ๑   สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมายลงใน � หน้าข้อความที่เป็นจริงที่ เก่ียวข้องกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
๑.  สถานภาพ 

� พระสังฆาธิการ � ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   
๒. อายุ 

� ๒๐ – ๓๐ ปี � ๓๑ – ๔๐ ปี � ๔๑ – ๕๐ ปี  
� ๕๑ – ๖๐ ปี � ๖๑ ปีขึ้นไป  

๓. จ านวนพรรษา 
� ๑ – ๕ พรรษา � ๖ – ๑๐ พรรษา � ๑๑ – ๑๕ พรรษา 
� ๑๖ – ๒๐ พรรษา � ๒๑ พรรษาขึ้นไป  

๔. วุฒิการศึกษาสามัญ 
� ต่ ากว่าปริญญาตรี � ปริญญาตรี � สูงกว่าปริญญาตรี 

๕. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
� นักธรรมชั้นตรี � นักธรรมชั้นโท � นักธรรมชั้นเอก 
� ไม่มีวุฒิทางธรรม   

๖. วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
� ประโยค ๑ – ๒ - ป.ธ. ๓   � เปรียญธรรม ๔-๖  � เปรียญธรรม ๗–๙ 

  � ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับระดับปฏิบัติการในการบริหา รจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ทั้ง ๕ ด้าน คือ 

๑) การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด 
๒) การกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ 
๓) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร 
๔) การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด 
๕) การเก็บรักษาเงินของวัด 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตามระดับปฏิบัติการดังนี้ 
๕ หมายถึง มีการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง มีการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อท่ี 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

ของวัดในพระพุทธศาสนา 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

 ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด      

๑. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพย์สินของวัด
และการแบ่งประเภททรัพย์สินของวัดเป็นอย่างดี  

     

๒. ท่านมีการควบคุมดูแลเงินผลประโยชน์ เงินการ
กุศลของวัดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

๓. ท่านมีการออกใบเสร็จรับเงิน แสดงการรับทุกครั้ง 
และลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้ง เม่ือรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

     

๔. ท่านมีการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัดไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาทส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐ บาทน าฝาก 
ธนาคาร ทุกครั้ง 

     

๕. ท่านได้ด าเนินการเปิดบัญชีธนาคารอย่างถูกต้อง
โดยมีเจ้าอาวาสเป็นหลัก 

     

 ด้านการกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์      
๑. ท่านมีความรู้เก่ียวกับการกันที่ ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้

เป็นที่จัดประโยชน์ เป็นอย่างดี 
     

๒. ท่านขอความเห็นชอบเรื่องการกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัด
ให้เป็นที่จัดประโยชน์ จากส านักพุทธศาสนาแล้ว 

     



๑๖๖ 

 

ข้อท่ี 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

ของวัดในพระพุทธศาสนา 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

และด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคมเรื่องการกัน
ที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์อย่าง
เคร่งครัด   

๓. ท่านมีการจัดท าแผนผังที่ดินได้มาตรฐาน   ตามที่
ส านักงานพระพุทธศาสนาก าหนดและท ารายงาน
ขอกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์      

๔. ท่านมีการแต่งต้ังไวยาวัจกรเป็นผู้จัดประโยชน์
แทนเจ้าอาวาส 

     

๕. ท่านมีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ 
และท าสัญญาเช่าตามแบบที่ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด 

     

 ด้านการให้เช่าท่ีดินหรืออาคาร      
๑. ท่านมีความรู้เก่ียวกับหลักการให้เช่าที่ดินหรือ

อาคารที่ถูกต้อง 
     

๒. ท่านมีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ 
และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงาน
เก่ียวกับการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร 

     

๓. ท่านมีการจัดท าหนังสือสัญญาเช่าและหนังสือ
สัญญาอยู่อาศัย 

     

๔. ท่านแต่งต้ังผู้จัดประโยชน์ของวัด มีหน้าที่จัดท า
และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของวัด มีการจัดท า
บัญชี เงินที่ให้เช่าที่ดินหรืออาคารอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

     

๕. ท่านด าเนินการต่อสัญญาเช่า และต้ังราคาค่าเช่า 
เป็นไปตามส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ก าหนดทุกประการ 

     

 ด้านการให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด      

๑. ท่านมีความรู้การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่
วัดเป็นอย่างดี 

     

๒. ท่านมีการจัดท ารายงานขอรับความเห็นชอบใน      



๑๖๗ 

 

ข้อท่ี 
การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 

ของวัดในพระพุทธศาสนา 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

การท าสัญญาเช่านานปี  เสนอต่อเจ้าคณะ
ตามล าดับและผ่านทางราชการจนถึงกรมการ
ศาสนา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓. ท่านมีการจัดท าหนังสือแสดงเหตุผลในการให้เช่า
ที่ดินและมีการจัดท าแผนผังวัด แสดงที่ท่ีจะให้เช่า 

     

๔. ท่านมีการจัดท าเก่ียวกับหนังสือส าคัญแสดง
กรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด และ
จัดท าร่างสัญญาเช่าพร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย
สัญญา 

     

๕. ท่านมีการจัดท างบเดือนแสดงรายรับ – รายจ่าย 
และยอดเงินคงเหลือของให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่
กัลปนาหรือที่วัด เสนอส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือน าเสนอ พศป. และ มส. ตามล าดับ 
และแจ้งกระทรวงการคลัง ต่อไป 

     

 ด้านการเก็บรักษาเงินวัด      
๑. ท่านมีความรู้ด้านการเก็บรักษาเงินของวัดเป็น

อย่างดี 
     

๒. ท่านมีการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงและพระธรรมวินัย 

     

๓. ท่านท่านใบอนุโมทนาบัตร รับเงินแล้ว ลงบัญชี
รายรับและอ้างเลขที่ใบอนุโมทนาบัตรไว้ทุกครั้ง 

     

๔. ท่านมีการจัดท าสมุดบัญชีแยกรายจ่าย ทุกครั้งที่มี
การรับ – จ่ายเงิน 

     

๕. ท่านมีการจัดท าสมุดบัญชีงบประจ าปี และจัดท า
เล่มรายงานงบประจ าปีและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นประจ าทุกปี 

     

 
 
 
 
 



๑๖๘ 

 

ตอนท่ี ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆในระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ   

๑)ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 

๒)  ด้านการกันท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีวัดให้เป็นท่ีจัดประโยชน์ 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
.......................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................... ................................................ 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

๓)  ด้านการให้เช่าท่ีดินหรืออาคาร 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
.................................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................................... 

๔)  ด้านการให้เช่าท่ีธรณีสงฆ์ ท่ีกัลปนาหรือท่ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 

๕)  ด้านการเก็บรักษาเงินของวัด 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .................. 



๑๗๐ 

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เมตตาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัดในพระพุทธศาสนา 

******************** 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
นามผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................... 
วันท่ีสัมภาษณ์................................................................................................................................. 
สถานท่ีสัมภาษณ์............................................................................................................................. 
วิธีการสัมภาษณ์  บันทึกเสียง/จดบันทึก 
หมายเหตุ......................................................................................................................................... 
 
ส่วนท่ี ๒ ข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 
ข้อท่ี ๑ ท่านคิดว่ากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นอย่างไร 
ข้อท่ี ๒ ท่านคิดว่าการควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดควรท าอย่างไร 
ข้อท่ี ๓ ท่านคิดว่าการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติของวัดควรท าอย่างไร 
ข้อท่ี ๔ ท่านคิดว่าพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาควร

เป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

๒. พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล 
ปญฺญาพโล 

เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๓. พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๔. พระครูพินิตธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดปิ่นแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๕. พระมหาเฉลิมพล อชิโต เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๖. พระนันทชัย จารุว โส วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี  
๗. พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี  
๘. พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

๙. พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี  
๑๐. พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี  
๑๑. พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดหนองคาบุญ จังหวัดสระบุรี  
๑๒. พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง  
๑๓. พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี  
๑๔. พระครูภาวนาคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัด

สระบุรี 
 

๑๕. พระครูอรุณวัฒนากร เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอ่างทอง  
๑๖. พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี  
๑๗. พระอธิการรัตน รตโน เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง  
๑๘. พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

๒. พระครูวิโรจน์อินทคุณ เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  
๓. พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโณ เจ้าคณะต าบลไม้ดัด จังหวัดสิงห์บุรี  
๔. พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี เจ้าอาวาสวัดบางหลวงอนุกิจวิธู 

จังหวัดปทุมธานี 
 

๕. พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม จังหวัด
ราชบุรี 

 

๖. พระครูนนทกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต 
จังหวัดนนทบุรี 

 

๗. พระครูกิตติเขมาภิรมณ์ เจ้าอาวาสวัดหงส์ทอง จังหวัด
ปทุมธานี 

 

๘. พระครูกิตติวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบ่อ จังหวัดปทุมธานี  
๙. พระครูอาทรยติกิจ รองเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 

๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๑๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๑๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

 

 
 

 



๑๗๖ 

 

 
 

 



๑๗๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ประวัติคณะผู้วิจัย 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

 

 ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย    

 
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การวางแผนและควบคุมงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระสุตตันตปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ สาระนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 



๑๗๙ 

 

          พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณาการเพ่ือ
การจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 

๔.๒.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, 
Influence, and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘). 

๔.๒.๒ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโทและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ . ปีที่  ๕ 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 

- 
 

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 

ประวัติคณะนักวิจัย 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. (โชว์ ทสฺสนีโย) 
๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย    

 
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานท่ีศึกษา 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกริก 
DM. (การจัดการภาครัฐ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   
ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การเชิง

พุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 

       ดร.อนุวัต  กระสังข์, ดร.นพดล ดีไทยสงค์, พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และพระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ . (๒๕๕๘). การจัดการส่ิงแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณา



๑๘๑ 

 

การของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโยและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, 

Influence, and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโยและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์.  ปีที่  ๕ 
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙). 

 
๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
       - 

๕. กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

 

ประวัติคณะนักวิจัย 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
  Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) 

๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 
  ๑ ๘๐๙๙ ๐๐๐๕๔ ๙๘ ๐ 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
อา จ า รย์ ป ร ะจ า หลั กสู ตร พุทธศา สตร ดุษฎี บัณฑิ ต   ภ า ควิ ช า รั ฐศา สต ร์   
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานท่ีอ ยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทร ศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน หลั กสู ตรพุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิ ต  ภ า ควิ ชา รั ฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานท่ีท างาน หลั กสู ตรพุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิ ต  ภ า ควิ ชา รั ฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๙๘๘๖๘๙๘๙๖ 
E-mail  maha_krisada@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  
๕.๔   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเชี่ยวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 



๑๘๓ 

 

๕. มีความเชี่ยวชาญในการท างานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

๗. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 . หน้า 55-62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

ประวัติคณะนักวิจัย 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
พระครูภาวนาวชิรคุณ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
  Phrakhrubhavanawachirakun 

๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 
  - 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

๔. หน่วยงานและสถานท่ีอ ยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทร ศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัย

สงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
สถานท่ีท างาน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัย

สงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๓๑-๔๙๙๗ 
E-mail  maha_krisada@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  
๕.๔   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๕ ประโยค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

ประวัติคณะนักวิจัย 
 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์/ Asst.Prof.Dr.Anuwat Krasang 
๑. ประวัติการศึกษา 
: นักธรรม ชั้นเอก 
: เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) 
: พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
๒. ประวัติการท างาน 
– อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
 
๓. ผลงานทางวิชาการ   
              ๑) หนังสือ 
อนุวัต  กระสังข์, ดร.. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
อนุวัต  กระสังข์, ดร.. การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
              ๒) เอกสารประกอบการสอน 
ดร.อนุวัต  กระสังข์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์,.  การบริทรัพยากรมนุษย์เชิง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
              ๓) งานวิจัย 
๑. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน : 
กรณีศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๗ 
๒. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “คุณลักษณะของบัณฑิตที่ มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๗ 



๑๘๖ 

 

๓. งานวิจัยเรื่อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
บูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย) :๒๕๕๘ 
๔. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม) “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธย า: ปัญหา อุปสรรคและ
กระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย) :๒๕๕๙ 
๕. งานวิจัยเรื่อง (นักวิจัยร่วม)  “โรงเรียนผู้สูงอายุ: การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” (รอการอนุมัติงบประมาณ) :๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพ่ืออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขท่ี ว.๒๒๓/๒๕๖๐ 
๒. ชื่อโครงการ พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 
๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย  พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.   พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร.   ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 

หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๖๘๙๘๙๖ อีเมลล์ maha_krisada@hotmail.com 
๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 

 การพัฒนาการสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าตามสภาพ
ความเจริญทางวัตถุนิยม เช่น ข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่ เน้นคุณภาพชีวิตทาง
วัตถุนิยมมากเกินควร การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาชีวิตขึ้นตา มมา เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ปัญหาความเครียด ปัญหาการตกงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหา
เสื่อมทางศีลธรรมวัฒนธรรมเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหาด้าน
จิตใจ และส่งผลกระทบให้เกิดเป็นปัญหาด้านอ่ืนๆ  เม่ือประชาชน ไร้ศีลธรรม คือ การเสื่ อมศีลธรรม
จากจิตใจชาวพุทธ ความเจริญทางด้านวัตถุนิยมได้เข้ามาสู่สังคมอย่างมีระบบตามหลักการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม แต่ความเจริญทางศีลธรรมกลับไม่ได้รับการตอบรับจากสังคม อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาศีลธรรมปรากฎมีในวัดวาอารามเท่านั้น     จากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมนี้  จึงน าไปสู่
ปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตอย่าง   รีบร้อน และรุนแรงยิ่งขึ้น ปัญหาที่น่าเป็นห่วง
มากที่สุด คือปัญหาด้านจิตใจเป็นปัญหาพ้ืนฐานของปัญหาอ่ืนๆ เพราะจิตใจเป็นองค์ประกอบที่ส า คัญ
ที่สุด ที่ท าให้คนเราคิดกระท ากรรมต่างๆ ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว พระพุทธเจ้า ได้ตรัสยืนยันไว้ใน
จูฬกัมมวิภังคสูตรว่า๑๑ “กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้” 

การกระท าของตนไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาและใจ ก็ล้วนมีอิทธิพล ที่ท าให้ชีวิตมีปัญหา
ทั้งสิ้น เม่ือแต่ละคนประสบปัญหาจะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของตน หรือความ
ต้องการที่เกิดจากตัณหาเป็นตัวกระตุ้นท าให้คนที่มีความต้องการมากก็มีปัญหามาก คนที่มีความ
ต้องการน้อยก็มีปัญหาชีวิตน้อยลงไปตามส่วน แต่ถ้าบุคคลที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีที่ถูกต้อง
นั้นจะทนทุกข์ทรมานตลอดไป จนเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายก็มี เพ่ือจะหลีกหนีปัญหา เพราะคิดว่า
ไม่มีใครที่จะช่วยปลดเปลื้องให้พ้นจากความทุกข์ทรมานได้ แต่หลักพุทธธรรมที่เป็นหลักค าสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนาได้ชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิตที่ เด่นชัดได้ผลจริง เช่น หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชน์๑๒ หมายถึงหลักธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน หรือหลักธรรมอันอ านวยประโยชน์
สุขขั้นต้น ประกอบด้วย ๑) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน  ๒) อารักขสัมปทา คือถึง

                                                                 
๑๑องฺ.อฎฺฐก (ไทย) ๒๓/๕๘๑/๒๕๑. 
๑๒องฺ.อฎฺฐก (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 



๑๘๘ 

 

พร้อมด้วยการรักษา ๓) กัลยาณมิตตา คือคบคนดีเป็นมิตรรู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือก
เสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ๔) สมชีวิตา คือมีความเป็นอยู่ เหมาะสม 
หลักธรรมหมวดนี้เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์หรือเรียกติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์๑๓ 

ผู้บริหารไร้สัจจะ ประชาชนขาดศีลธรรม โลกนี้จะเป็นอะไร บุคคลในโลกนี้ไร้ความปราณี
ต่อกันและกัน ติดอยู่ในความโลภจนเกิดกา รลักขโมยสิ่งของเพ่ือนบ้าน หลงตัวอยู่ในแสงสีเสียง
ประพฤติผิดในกามจนกลายเป็นคนเจ้าชู้มากคู่หลายเมีย เพ่ือผลประโยชน์ของตนสามารถพูดมุสาได้
ทุกเรื่องเพ่ือต้องการให้คนหลงเชื่อว่าค าพูดของตนนั้นดี และน่าเชื่อถือ โดยปกติคนทุกชาติชอบด่ืมน้ า
โดยเฉพาะสุรา เป็นน้ าด่ืมที่มีรสน่าด่ืมอย่างมากส ารับผู้คนที่มีปัจจัยซ้ือหาได้ตามร้านสะดวกซ้ือ และ
สุรามาคู่กับนารี ด่ืมสุราเป็นระยะขาดสติเป็นระยะ ในที่สุดก็ท าความผิดได้เป็นระยะเหมือนกัน สังคม
จะเป็ นอะไร สังคมปัจ จุบันนี้ตกอยู่ใ นภา วะเสี่ยงอันตร ายสู งเพราะผู้คนขาดหลักธรรมทา ง
พระพุทธศาสนา คือ (๑) การขาดความพากเพียรในการท าการงานหรือการศึกษา (๒) การไม่รู้จัก
ประหยัดทรัพย์ มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น  (๓) มีการคบคนพาลเป็นเพ่ือน ชอบ
แนะน าไปในทางที่ผิด หรือที่ไม่ควรอาทิเช่น แนะน าให้ไปเล่นการพนัน ให้ไปลักขโมย ให้กินยาบ้า ให้
เสพยา ชวนไปฉุดคร่าอนาจารเป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต และ  (๔) มีการใช้
จ่ายทรัพย์เกินฐานะ ใช้ชีวิตให้ไปตามกระแสนิยมของความต้องการ (ตัณหา ) และไม่รู้จักเพียงพอ ไม่
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็น (โลภ) เกินฐานะของตนจึงท าให้เกิดปัญหาใน
การด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย๑๔ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล หลักการบริหารคือพระธรรมวินัย 
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียและกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนอุปถัมภ์จากพระมหาษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศไทยเรานั้นได้นับถือ
พระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานจนมาถึงสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช (ร.๙) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕๑๕ และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒๕๓๕ ต่อมาได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่แล้วให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขตามล าดับเพ่ือใช้
บริหารกิจการคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบันนี้ ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 

การบริหารธุรกิจด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จะด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่
มีประสบการณ์ร่วมกลุ่มกันเพ่ือท างานเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือเป้าหมาย จะต้องใช้

                                                                 
๑๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓๘. 
๑๔นงลักษณ์ เทพสวัสด์ิ, วิเคราะห์ปัญหาส าคัญในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 
๑๕ส านักเลขาธิการมหาเถรสมามคม,  คู่ มือพระสังฆาธิการ ,  (ก รุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖. 



๑๘๙ 

 

ทรัพยากรจากสิ่งสภาพแวดล้อม การบริหารธุรกิจประกอบด้วย๑๖ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ 
(Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการจัดการ (Management) หรือที่นิยม
เรียกกันว่า 6M’s การบริหารจัดการนั้น สามารถจ ากัดความตามความเข้าใจได้โดยค าว่าการบริหาร 
(Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนด
แผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ใน
หน่วยงานราชการและค าว่าผู้บริหาร (Administrator) จะหมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของ
รัฐ หรื ออง ค์กรที่ ไม่มุ่ งหวังก าไ ร ส า หรับกา รจั ดกา ร ( Management)  หมายถึงการ จัดกา ร
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือการท าธุรกิจทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
หมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของเอกชนที่ มุ่งหวังแสวงหาผลก าไรเพ่ือกลุ่มธุรกิจของตน
เท่านั้น (Business management) 

การบริหารหมายถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่ส า คัญประกอบด้วย ๑๗ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอ านวย 
และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพ่ือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายข ององค์กร 
ส่วนค าว่าการจัดการ (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซ่ึง
นิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนค าว่าผู้จัดการ (Manager) จะหมายถึง
บุคคลในองค์กรซ่ึงท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่
ต่างๆ (A set of functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึงการใช้
ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) หมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
(Right decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  

การสาธารณูปการ หมายถึงการก าหนดภาระกิจบริหารของสังฆาธิการถือว่าเป็นสิ่งที่
ส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดีศาสนาก็มีความเจริญม่ันคงดีขึ้น การบริหารที่ ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการที่เหมาะสม มีการแบ่งงาน กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบ
ตามความรู้ความสามารถของตน การบริหารภาระกิจของสงฆ์ ก็มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามา
เก่ียวข้อง เม่ือมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ การบริหารภาระกิจของสงฆ์๑๘ ประกอบด้วย การปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 

วัดเป็นหน่วยงานพ้ืนฐานส าหรับรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ เก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ เก่ียวกับวัดนั้น ทรงตราเป็น
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซ่ึงเป็นสถาบันหรือ
องค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์สูงสุด อนึ่ง วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา 
                                                                 

๑๖วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๖๘. 
๑๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๘. 
๑๘กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 



๑๙๐ 

 

๓๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ วัดจึงได้รับ
ความคุ้มครองจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ดังนั้น วัด
ทั้งหลายมีสิทธิและหน้าที่ตามบทกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางอย่างที่ท า
เอง มิไ ด้ จ าเป็น ต้องมีผู้แทน เพ่ือใช้สิทธิและหน้ าที่ห รือแสดง เจตนา  ดั งเช่นบทบัญญั ติใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสามว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป”๑๙  

การสาธารณูปการ หมายถึงผู้บริหารคือพระสังฆาธิการได้ปฏิบัติงานก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ การซ่อมแซมของเก่า และการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่ เดิม
หรือที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๒๐ การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นภาะกิจ
ของพระสังฆาธิ การระดับเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติงา นโดยตรง  เจ้ าอาวาส เจ้าคณะทุกชั้น ต้อง มี
ความสัมพันธ์กับภาระกิจ ๒ ประการคือ ควบคุมและส่งเสริม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้๒๑ หมวด ๖ ศาสนสมบัติ มาตรา 
๔๐ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท๒๒ 

๑) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซ่ึงมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง  แต่เป็นของ
สงฆ์ส่วนกลางเช่น ที่ดิน และผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง 
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงดูแล รักษา ทั้งนี้ การจัดการศาสนสมบัติภายในวัด จะต้องยึด
หลักให้ถูกต้องตามกฎหมาย พระธรรมวินัย มติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนโดยทั่วไปหากไม่จ าเป็น 

๒) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง เป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดนั้นซ่ึงมี
เจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกันดูแล รักษา ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการศาสนา
เพ่ือการนี้ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย 

การดูแลรักษาและจัดกา รศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธี การที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา ๔๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลาง
ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณ
นั้นได้ การบริหารสาธารณูปการ เป็นงานส าคัญละเอียดอ่อน เป็นงานประดับบารมีของพระสังฆาธิ
การ ผลงานจากการจัดการสาธารณูปการได้ชัดเจนถูกต้องตามรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งท าให้พระสังฆาธิ
การได้รับการยอมรับและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษต่อหน้าที่การงาน แต่บางครั้งก็เป็นเหตุ
ก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต  เพราะการ
สาธารณูปการเป็นต้นเหตุ ถ้าหากเจ้าคณะผู้ใหญ่ได้เห็นความส าคัญตราจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า

                                                                 
๑๙พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆแ์ละการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
๒๐เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
๒๑กฎมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 

๑๕๕๓), หน้า ๒๓. 
๒๒กองพุทธศาสนสถาน, การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน , (กรุง เทพมหานคร : ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๗. 



๑๙๑ 

 

อาวาสได้ดี การขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ  และความสมัครสมานสามัคคี
ระหว่างวัดกับชาวบ้านจะมีมากขึ้น เป็นเหตุให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพ่ือการจัดการศาสนสมบัติขอวัด และเพ่ือ
น าเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา 

 
 
๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๕.๑ เ พ่ือศึกษา ร ะดับปฏิ บั ติกา ร ในการบริห า รจั ดการศาสนสมบั ติของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

๕.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
๕.๓ เพ่ือน าเสนอพุทธบูรณากา รเ พ่ือการบริห ารจั ดกา รศาสนสมบั ติของวั ดใน

พระพุทธศาสนา 
 

๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในเพ่ือน าเสนอพุทธบูรณาการเพ่ือการ

บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 
๖.๑  ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใ น

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

ของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ๒) 
การกันที่ดินซ่ึงเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ ๓) การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ๔) การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ 
ที่กัลปนาหรือที่วัด ๕) การเก็บรักษาเงินของวัด พบว่า ระดับปฏิบัติการในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัดในพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๖ , S.D. 
=  ๐.๗๔๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ๑. ด้านการเก็บรักษาเงิน
ของวัด (x̅ =  ๔.๐๐, S.D. =  ๐.๘๐๖) ๒. ด้านการได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด  ( x̅ = 
๓.๙๙, S.D. =  ๐.๗๙๓) ๓. ด้านการให้เช่าที่ดินหรืออาคาร (x̅ = ๓.๙๗, S.D. =  ๐.๗๖๔) ๔. ด้าน
การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด (x̅ = ๓.๙๒, S.D. =  ๐.๘๐๕) และ ๕. ด้านการกันที่ ดินซ่ึง
เป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ (x̅ = ๓.๙๐, S.D. =  ๐.๗๘๙) 

๖.๒  ผลการศึกษากระบวนการในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
กระบวนการจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะ

สงฆ์  แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือเจ้าอาวาสชึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ 

 (๑) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติ 



๑๙๒ 

 

 (๒) ส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ 
 การควบคุมนั้นเจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ถ้าเพิกเฉยเสียเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้อง

สอดส่องดูแลชี้แจงแนะน าในการสาธารณูปกาของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
 ๑) ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
 ๒) ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัด ให้อยู่ในหลักประหยัดและพอ เหมาะ

พอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
 ๓) ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 ๔) ควบคุมการเงินและบัญชีรับ - จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญญัติ 
 ๕) ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่นรายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
 ๖) ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง 

การส่งเสริม เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสในการจัดการศาสนสมบัติ ดังนี้ 
 ๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
 ๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส 

  (๑) ในการจัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
  (๒) ในการดูแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
  (๓) ในการทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
  (๔) ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้ เข้าใจ ถูกต้อง 
  (๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีการสาธารณูปการเป็นเหตุ 

 ๓) แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งมหาเถร
สมาคม 

 ๔) ช่วยยกฐานวัดที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
 ๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รองเจ้าอาวาสและหรือ

ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
 ๖) แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ กระทรวง 

 
๖.๓  น าเสนอพุทธบูรณาการ เพ่ือการบริ หารจัดการศาสนสมบัติของ วัดใ น

พระพุทธศาสนา 
พุทธบู รณาการ เพ่ือการบริห าร จัดกา รศาสนสมบั ติของวั ดในพระพุทธศาสนา  

ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ 
๑. ขั้นฉันทะ (วางแผน) 
๒. ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) 
๓. ขั้นจิตตะ (ตรวจสอบ)  
๔. ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) 



๑๙๓ 

 

ขั้นฉันทะ (วางแผน) ได้แก่ วางแผนจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด  วางแผนจัดท า
พิมพ์เขียวก่อนก่อสร้างเสนาสนะ  เปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน วางแผนจัดท าแม่แบบในการ
สร้างถาวรวัตถุ  วางแผนจัดท าต้นแบบหรือโปรแกรมบัญชีต่างๆ เพ่ือแจกจ่าย จัดประชุมเจ้าอาวาส
และไวยาวัจกรเพ่ือชี้แจงการจัดท าเอกสาร   แต่งต้ังคณะกรรมการด้านศาสนสมบัติขึ้นหนึ่งชุดท า
หน้าที่ในการชี้แจง ควบคุมการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการในการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  

ขั้นวิริยะ (ลงมือท า) ได้แก่ ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ด าเนินการก่อสร้างตามพิมพ์
เขียวซ่ึงระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างครบครัน   จัดประชุมชี้แจงเจ้าอาวาสให้ทราบถึงแม่แบบที่
ก าหนด ให้แต่ละวัดด าเนินการตามแบบบัญชีที่ก าหนด จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เจ้าอาวาส
น าไปปฏิบัติ ชี้แจง และควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม กฎ กระทรวง มีการ
ประชุมคณะกรรมอยู่ประจ า  ออกตรวจตราเยี่ยมเยียนเจ้าอาวาสผู้เร่งรัดการพัฒนาวัด ช่วยยกฐานวัด
ที่ได้พัฒนาดีแล้วเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดีหรือแม้รอง
เจ้าอาวาสและหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วย แต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส  

ขั้นจิตตะ (ตร วจสอบ)  ไ ด้แก่ ตรวจสอบผลการด า เนินกา รตามแผนแม่บทฯ มี
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการ ให้แต่ละวัดส่งบัญชีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ก าหนดให้เจ้าอาวาส
รายงานผลการด าเนินการในรอบปี  เพ่ือตรวจสอบ มีการตรวจสอบผลการจัดการศาสนสมบัติของวัด
ว่าเป็นไปตาม กฎ กระทรวง หรือไหม จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการจัดการศาสนสมบัติ  ส ารวจ
ความพึงพอใจของพระสังฆาธิการ  

ขั้นวิมังสา (ปรับปรุงแก้ไข) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัย  แก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   หากวัดใดด าเนินการไม่
ถูกต้อง ก็ ให้กลั บไปด าเนิ นแก้ ไขให ม่ให้ ถูกต้อง  พัฒนา ระบบ จัดเ ก็เอกสาร ให้ทัน สมัยและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส แนะน าภารจัดงานวัด และการเรี่ยไรให้เป็นไป
ตามระเบียบและค าสั่งมหาเถรสมาคม แนะน าแจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตาม กฎ 
กระทรวง  

 
 

๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์มอบให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
จัดท าผลการวิจัยฉบับย่อ จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       การเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐. 
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