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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์คือ ๑) เพื ่อศึกษาการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๒) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีประกอบด้วยการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดย
เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๒ รูป  เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๗ รูปหรือคน  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๙๕,S.D.=๐.๗๔๓) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุและบาลีต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม  ต่างกัน  
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มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี การวางงานแบ่งหน้าที่การ
รับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที ่ควร ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีเจ้าหน้าที ่ประจำหน่วยรับบริจาค  
ควรมอบหมายการทำงานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ 
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Abstract 
 The objective of this research is 1) to study the management of electronic 
donation systems of temples in Mueang District. Nonthaburi 2 )  to compare the 
management of electronic donation systems of temples in Mueang District Nonthaburi 
Province 3 )  To study the problems, obstacles, and recommendations for the 
management of the electronic donation system of temples in Mueang District 
Nonthaburi Province. 

This research Use the research methodology that combines Consists of 
quantitative research methods By being survey research Data were collected from 352 
samples. The research instrument used for data collection was a questionnaire. The 
characteristics of both closed and open-ended questionnaires The researcher analyzed 
the data obtained. By finding frequency, percentage, mean, standard deviation.  Test 
hypotheses by testing F values One way analysis of variance And qualitative research 
In-depth interviews with 7 key informants / person. 

Findings of this study were as follows : 
1 .  Monks have an opinion on the management of electronic donation 

systems in temples, Mueang District, Nonthaburi Province. The overall picture is in the 
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high level (x̅= 3.95, S.D. = 0.743). When considering in each aspect, it is found that it 
is in the high level in all aspects. 

2 .  The results of the hypothesis testing found that the monks of different 
ages and palms There is an opinion on the management of electronic donation 
systems in temples, Mueang District, Nonthaburi Province No different Therefore 
rejecting the research hypothesis As for the monks with a different educational 
qualification, the theologians have different opinions on the management of electronic 
donation systems in temples, Mueang District, Nonthaburi Province, with statistically 
significant differences at the ๐.๐๕ level. The research hypothesis. 

3 .  Problems and obstacles regarding the management of electronic 
donation systems in temples, Muang District, Nonthaburi Province, found that lack of 
readiness for good training The division of responsibilities is not yet clear as it should 
be, suggesting that there should be staff at the donation unit. Should assign tasks more 
clearly And suitable for that personnel. 
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 ภาคผนวก  ช รปูภาพขั้นตอนการเก็บข้อมูล ๑๔๗ 
 ภาคผนวก  ซ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๕๘ 

ประวัติผู้วิจัย  ๑๕๙ 



ซ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                  หน้า 
๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ๘๓ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์

ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

๙๒ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคลากร (MAN) 
 

๙๓ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหาร
การเงิน MONEY 

 
 

๙๔ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ด้านอุปกรณ์ 
METERIAL 

 
๙๕ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี การบริหารจัดการ 
MANAGEMENT 

 
 

๙๖ 
๔.๗   การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบริหารจัดการ

ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ 

 
 

๙๗ 
๔.๘ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบริหารจัดการระบบ

บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา 
 

๙๘ 
๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา 
ภาพรวม 

 
 
 

๙๙ 
๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

(Least Significant Difference: LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา 
ด้านการบริหารการเงิน (MONEY) 

 
 
 

๑๐๐ 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                                                                                                  หน้า 
๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

(Least Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
พรรษา ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๑๒ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหาร

จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๑๐๒ 
๔.๑๓   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

(Least Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
พรรษา ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๑๔ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ บริหารจัดการ

ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) 

 
 

๑๐๔ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ

บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม  
ด้านวุฒิการศึกษานักธรรม ด้านบุคลากร (MAN) 

 
 

๑๐๕ 
๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 

Least Significant Difference: LSD)  ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษานักธรรม ภาพรวม 

 
 
 

๑๐๖ 
๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 

Least Significant Difference: LSD)  ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษานักธรรม ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 

 
 
 

๑๐๗ 
๔.๑๘ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๑๐๘ 

   



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                                                                                                  หน้า 
๔.๑๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านบุคลากร ( MAN) 
 

๑๐๙ 
๔.๒๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารการเงิน 
(MONEY) 

 
 

๑๐๙ 
๔.๒๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิ เลคทรอนิกส์ ในวัดอ า เภอเมือง  จั งหวัดนนทบุ รี  ด้ าน อุปกรณ์ 
(METERIAL) 

 
 

๑๑๐ 
๔.๒๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารจัดการ
(MANAGEMENT) 

 
 

๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่                                                                                                  หน้า 
๒.๑ ความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ทางด้านการจัดการในทัศนะของ Fayol ๑๒ 
๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๐ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๑๖ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๑๙ 
 



 
บทท่ี ๑  

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครอง และการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขที่มีความส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพอันเป็น
ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนถาวรสืบไปดังค ากล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ต้องอาศัยบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีประสิทธิภาพ  ใน
การบริหารกิจการของคณะสงฆ์เป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชน  โดยเฉพาะ
พระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการวัดให้เรียบร้อยดีงาม 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และของมหาเถรสมาคมที่วางไว้ และเจ้าอาวาสยังเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความ
เคารพนับถือและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสประชาชน๑ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ การปกครองคณะสงฆ์โดยหลัก คือการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย และใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน คราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะ
สงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้อง และจ าเป็นต้องพ่ึงรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหา การปกครอง
คณะสงฆ์ในประเทศไทย  ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวายอ านาจ
รัฐช่วยจัดระบบการปกครองขึ้นเป็นครั้งแรก  ด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์
รัตนโกสินทร์ศก๑๒๑ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้
มีรูปแบบคล้ายกับการปกครองของฝ่ายอาณาจักร ครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒)                 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสองฉบับ

                                                           
๑ พระธรรมวโรดม (บุญมา  คุณสมฺปนฺโน), “การปกครองวัด”, คู่มือโครงกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำอำวำส , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๘๘.  



๒ 
 

นี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่า เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักจัดระเบียบการการ
ปกครองคณะสงฆ์ด้วย และต่อมาก็ได้ก าหนดให้มีเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่งมีมติ
และออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย๒ 

สมัยก่อนนิยมใช้ค าว่า การปกครองคณะสงฆ์ แต่ปัจจุบันใช้ค าว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์  
ในการบริหารนั้นพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)๓  ได้ให้ความหมายของการบริหารตามแนว
พระพุทธศาสนาว่า พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญโดยผู้บริหารเองจะต้อง
ประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยพึงสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ จึงต้องเห็นพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นทั้งโครงสร้างและการจัดสภาพ
สังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วย ทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงของพระพุทธศาสนา  ในปัจจุบันพระสงฆ์มิได้ท าเฉพาะหน้าที่ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เท่านั้น  แตย่ังได้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมในด้านต่าง ๆ หลายด้านด้วยกัน โดยส่วนมาก
จะยึดหลักภารกิจ  ๖  ด้านคือ  (๑)  การปกครอง  (๒) การศาสนศึกษา  (๓)  การศึกษาสงเคราะห์  (๔)  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (๕) การสาธารณูปการ และ (๖) การสาธารณสงเคราะห์  วิธีด าเนินการทั้ง ๖ 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม๔   

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และเข้ามามี
บทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงาน 
สารสนเทศตลอดเวลา อีกทั้งช่วย ให้การค้นหาข้อมูลทางด้านต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ ในการด าเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล ล้วน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงมากยิ่งขึ้น  

                                                           
๒ เฉลิมพล โสมอินทร์,  ประวัติศำสตร์พุทธศำสนำ และกำรปกครองคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๕–๒๕๕. 
๓ พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก, กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์วัดแคนอก อ ำเออเมือง จังหวัดนนทบุรี 

วิทยำลัยสงฆ์บำฬีพุทธโฆษ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒. 
๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหำเถรสมำคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔.      



๓ 
 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในยุคปัจจุบัน มีความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีมีบทบาท มากขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเสมือนปัจจัยที่ ๕ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างเช่น
โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่
เรียกว่า คิวอาร์โค้ด หรือ Quick Response Code ใช้ผ่านจ่าย APPICATION บนมือถือ ไม่ว่าจะจ่าย
ช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตต่าง ๆ หรือ การท าบุญผ่าน คิวอาร์โค้ด (QR CODE) ไม่ว่าจะท าบุญ
สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล  

แอพพิเคชั่น คิวอาร์โค้ด หรือ e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์๕ เป็นระบบที่
กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการรับข้อมูล การรับบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้   โดยไม่ต้องเก็บหลักฐาน
การบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับ
ข้อมูลได้ ๒ ช่องทางดังนี้ 

กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคเป็นเงินสด สถานศึกษาและศาสนสถานจะต้อง
บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีสถานศึกษาและศาสนาสถานรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามท่ีผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ 

การบริหารจัดการวัดและศาสนสถาน๖ การหารายได้ของวัด โดยทั่วไปรายได้ของวัดและศา
สนสถานมาจากการรับบริจาคโดยตรง โดยได้รับการบริจาคดังนี้ 

 จากตู้บริจาค 

 การทอดกฐินประจ าปี 

 การทอดผ้าป่าตามเทศกาล 

 การอบรมปฏิบัติธรรม 

 การบริจาคทั่วไป 

 จากการตั้งซุ้มจ าหน่ายสินค้าวัด 

                                                           
๕ มณีรัตน์ ตุลย์สถิตศักดิ์, ระบบบริจำคอิเลคทรอนิกส์ e-Donation, กรมสรรพากร The Revenue 

Department พ.ศ. ๒๕๖๑. 
๖ กำรบริหำรจัดกำรวัด, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  www.crown property.or.th/public [๒ ธันวาคม 

๒๕๖๒]. 

http://www.crown/


๔ 
 

ในยุคสมัยนี้ก็มีการรับบริจาคเพ่ิมเติมคือการรับบริจาคผ่าน แอพพิเคชั่น e-Donation หรือ
รับบริจาคผ่าน QR CODE  

ผู้วิจัยได้ทราบและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ในการสนับสนุนกิจการ
คณะสงฆ์ จึงมีความประสงค์ที่จะท าการวิจัยในเรื่อง การบริหารจัดการระบบบริจาคด้วยอิเลคทรอนิกส์
ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
หรือข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานด้านกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีอะไรบ้าง 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการระบบอิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ได้ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 



๕ 
 

การวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการระบบอิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ใช้กรอบแนวความคิดการจัดการด้วย การบริหาร ๔ M๗ ประกอบด้วย Man หมายถึง   คน การบริหาร
ก าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด Money หมายถึง  เงิน 
การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิผล Materials  วัตถุดิบ 
การบริหารวัตถุดิบในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด  Management การจัดการ 
คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือใช้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างเต็มที ่

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรไว้ดังนี้ 
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา การศึกษา

บาลี/นักธรรม 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)ได้แก่ การบริหารจัดการระบบบริจาคด้วย

อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามแนวคิดการจัดการคุณภาพ ๔ M  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑,๑๕๒ รูป 
 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๔.๕  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖ เดือน 

 

๑.๕ สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 สมมติฐำนที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
 สมมติฐำนที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

                                                           
๗ หลักกำรบริหำรด้วย 4 M มีอะไรบ้ำง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.ban1gun.com/ [๒ ธันวาคม 

๒๕๖๒]. 

http://www.ban1gun.com/


๖ 
 

 สมมติฐำนที่ ๓ พระสงฆ์ท่ีมีการศึกษานักธรรมบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

 สมมติฐำนที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง ธุรกิจหรือองค์กร แสดงให้เห็นจากกลุ่มของบุคคลที่มา

ร่วมกันท างานด้วยโครงสร้างและการประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่ชัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย 
คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และการบริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ๔
M 

 ระบบบริจำคอิเลคทรอนิกส์ หมายถึง เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
การรองรับข้อมูลการรับบริจาคของหน่วยงานรับบริจาค อันได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน เช่น วัดวา
อารามเป็นต้น โรงพยาบาลและองค์กรสาธรณกุศล ที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธรณกุศล ตาม
ประกาศ กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๒)ฯ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 วัด หมายถึง วัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย   
 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการระบบอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๗.๒ ท าให้ทราบการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบอิเลคทรอนิกส์ของวัดใน

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 ๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๗.๔ ผลจากการวิจัยน าไปพัฒนาการบริการจัดการระบบอิเลคทรอนิกส์ของวัดใน

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  



 
บทท่ี ๒ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ของวัดใน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด  
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
มีนักวิชาการ นักการศึกษา และนักบริหารหลายท่านได้ให้ความหมาย  และแสดงทัศนะ

ที่เก่ียวกับการบริหารงานไว้หลากหลาย ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ตั้งอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม๑ การบริหารคือการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๒ ผู้บริหารงานที่ดี
จะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความ
หนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถใน

                                         
๑ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๒ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม: เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 



๘ 
 
การแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้
ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการท างานของ
บุคคลในองค์การ๓ 

การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่
ส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้านกายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลัก
ขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ๔ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต ่๒ คนข้ึนไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน  และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการชี้น าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเอง ในกรณีที่เป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้าง
เงื่อนไขและรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ  
กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้  การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานในลักษณะของการ
ปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงานแต่ละคนที่จะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๕ การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน 

                                         
๓ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๔ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๕ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 



๙ 
 
(Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๖ 
การบริหาร หมายถึง ความพยายามที่จะสั่ง แนะและผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวม
ที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหาร ใน
องค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการ  ให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๗ การ
บริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึง บุคคลได้ใช้ทักษะ
และความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณีที่เป็นศาสตร์ 
(Science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ ใหม่ ด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ มีการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน 
กรณีที่เป็นอาชีพ  (Profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๘  การบริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจัด
องค์การ การสั่งการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากร
อ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๙ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการที่บุคคล
ตั้งแต ่๒ คนข้ึนไปรว่มมือกันท างานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

๒.๑.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ความหมายของผู้บริหาร มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
นักบริหาร คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือ

หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๑๐ ผู้บริหารคือ 
นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๑๑ ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง 
                                         

๖ สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ ์ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 

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

๘ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 

๙ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
๑๐ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๑๔. 
๑๑ ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่: ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



๑๐ 
 
หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าเช่น การชี้แนะ การสั่งการและช่วยเหลือให้กลุ่ม
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๑๒ ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้
เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอ่ืน หรือบุคคลที่มี
อ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร๑๓ ผู้บริหาร และผู้จัดการ หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหาร
จัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับเดียวกัน๑๔ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการอ านวยการ  การจูงใจ  การริเริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่ 

๒.๑.๔  ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
นักวิชาการหลายท่านได้เสนอทฤษฎี “การบริหาร” ไว้ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอน ามาประกอบ

การศึกษา ดังนี้ 
การบริหารองค์กรต่างๆ จึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการสั่งงาน (Command/Ordering) ตามล าดับชั้นใน
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization) ใน
ระดับต่างๆ  

๒) การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ
สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม, การสาธารณูปการ, การศึกษาสงเคราะห์ , การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การวางนโยบาย (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 

                                         
๑๒ เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (นครราชสีมา: ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๑๓ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๑๔ สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 



๑๑ 
 
“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) ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนแห่งค่าลงทุน ( Investment Value) ต่อ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง 

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกัน
ของนักบริหารหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต่างระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุน
ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง กล่าว
อีกนัยหนึ่ง การบริหารงานที่ได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง   คือ การบริหารงานที่ได้ผลผลิต หรือ 
ผลงานที่ได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุด ซึ่งก็หมายความว่า นักบริหารที่ดีก็
จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด อย่างประหยัดที่สุด และให้ได้ผลงานที่ดีมาก
ที่สุดนั่นเอง๑๕ 

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

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งใน

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

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
๕) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มี

ปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด๑๖ 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับการกระท าหน้าที่ (Function)  และการแสดงบทบาท (Roles) ไว้ว่า ต้นศตวรรษที่ ๒๐ นัก
ธุรกิจชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง คือ  Henri Fayol ได้เสนอตัวแบบหน้าที่ส าคัญ ๕ ประการของการจัดการ 
คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การ

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



๑๒ 
 
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็น
วงจรดังแผนภาพข้างล่าง๑๗ 

 

 
 

          แผนภาพที่ ๒.๑ ความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ทางด้านการจัดการในทัศนะของ Fayol 
จากแผนภาพที่ ๒.๑ จะเห็นได้ว่าหน้าที่หลักที่ส าคัญประการแรกของผู้บริหาร คือ การ

วางแผน นั่นคือการก าหนดเป้าหมายว่าต้องการให้อะไรเกิดขึ้น ที่ไหน เมื่อไร โดยใคร และด้วยวิธีการ
อย่างไร หลังจากนั้นหน้าที่ส าคัญถัดมาคือ การจัดองค์การซึ่งเป็นเรื่องของการแบ่งงาน การจัดสาย
การบังคับบัญชา และการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ตามแผน หน้าที่หลักที่ส าคัญ
ต่อมาคือ การบังคับบัญชาสั่งการให้บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่  แต่การกระท าหน้าที่ของบุคลากร
ตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ หรือฝ่ายต่างๆ อาจมีปัญหาขัดแย้งกันหรือไม่สัมพันธ์กัน 
ดังนั้นหน้าที่หลักของการบริหารหรือการจัดการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการประสานงาน  
นอกจากนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบควบคุมจากฝ่าย
บริหารด้วยว่าเป็นไปตามแผน หรือเบี่ยงเบนออกไปจากเป้าหมายของแผนมากน้อยเพียงใด เป็น
เพราะเหตุใด ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องท าการปรับแผน หรือวางแผนใหม่ (Replanning) และเมื่อมี
การปรับแผน หรือวางแผนใหม่อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับองค์กรใหม่ (Reorganizing) เป็น
วงจรอย่างนี้เรื่อยไป 

                                         
๑๗ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, หน้า ๑๓-๑๙. 

การวางแผน  
(Planning)  

การจดั
องคก์าร 

(Organizing)  

การสัง่การ 
(Commanding) 

การ
ประสานงาน 

(Coordinating)  

การควบคุม 
(Controlling) 



๑๓ 
 

สองทศวรรษต่อมา กูลิค และ ยูวิค (Gulick and Urwick) ได้เสนอหลักว่าด้วยหน้าที่
ของการบริหารที่รู้จักกันแพร่หลายในนามของหลัก POSDCoRB ซึ่งย่อมาจากหน้าที่หลักของการ
บริหาร ๗  ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การคัดเลือก หรือ
การสรรหาบุคลากร (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งหลัก POSDCoRB นี้ขยายความมาจาก
หน้าที่ทางด้านการจัดการของ ฟาโย (Fayol) นั่นเอง โดยแยกหน้าที่ทางด้านการคัดเลือกหรือสรรหา
บุคลากรออกมาจากการจัดองค์การ ส่วนหน้าที่การควบคุมถูกแบ่งออกเป็นสองหน้าที่ คือ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการงบประมาณ หลัก POSDCoRB  นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน้าที่
ส าคัญของการบริหารหรือการจัดการในภาครัฐมาเป็นเวลานาน 

ทศวรรษที่ ๘๐ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ผู้บริหารและนักวิชาการ
ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของหน้าที่ทางด้านการจัดการของฟาโยลและหลัก  POSDCORB ในปี 
ค.ศ.๑๙๘๓ แกรสัน และโอเวอร์เมน (Garson and Overman) ได้เสนอหลัก PAFHRIER ขึ้นมาซึ่ง
เป็นค าย่อมาจากหน้าที่หลักของการบริหารหรือการจัดการสมัยใหม่ ๕ ประการ คือ 

๑. PA ย่อมาจาก Policy Analysis คือการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งกินความหมายมากกว่า
การวางแผน การวิเคราะห์นโยบายรวมไปถึงการวิเคราะห์ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายของ
นโยบาย การก าหนดนโยบาย และการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย  ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการ
บริหารในภาครัฐ ภาคเอกชนในปัจจุบันก็ตระหนักถึงความจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์แผน  หรือ
นโยบายเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 

๒. F ย่อมาจาก Financial Management หรือการจัดการทางด้านการเงินหรือการคลัง 
เป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับการบริหารหรือการจัดการขององค์การทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แต่ถูก
ละเลยมิได้มีการกล่าวถึงในอดีต 

๓. HR ย่อมาจาก Human Resource Management คือ การจัดการทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ มีความหมายกว้างกว่าการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรบุคลากรขององค์การ
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม การเรียนรู้และพัฒนา ได้รับการมอบหมายอ านาจ (Empowerment) 
ต้องมีคุณภาพในการท างาน และมีคุณภาพชีวิตอีกด้วย 

๔. I ย่อมาจาก Information Management เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงยุคปัจจุบันซึ่ง
เป็นยุคของสังคมสารสนเทศ ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการจัดการทางด้านสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการ
น าเอาสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย 

๕. ER ย่อมาจาก External Relations สะท้อนให้เห็นถึงสังคมในยุคปัจจุบันที่องค์การ
ต่างๆ จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิง Synergistic และ Symbiotic เพ่ิมมากขึ้นดังกล่าวข้างต้น 



๑๔ 
 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดการทางด้านความสัมพันธ์กับองค์การอ่ืนๆ  รวมทั้งกับสังคมและกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าหลัก PAFHRIER สามารถใช้ประกอบกับหลัก POSDCoRB  หรือหลักของ 
Fayol ได้เป็นอย่างดีส าหรับการท าความเข้าใจหน้าที่หลักที่ส าคัญของการบริหาร  หรือการจัดการใน
ยุคปัจจุบัน 

กระบวนการของหลักการบริหารไว้ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling)๑๘ 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต ่Fayol เป็นบุคคล

แรกท่ีประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เขาได้วางรากฐานของการ
บริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารของ เฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) ได้เสนอทฤษฎีการบริหารโดยมี
ความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถ
ใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหาร(Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ 
คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่
ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 

                                         
๑๘ Harold Koontz, and Weihrich Heize, Essential of management,  5th, (Singapore: 

McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 



๑๕ 
 
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 าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๑๙ 

เฮนรี ฟาโย (Henri Fayol)  ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการ
เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

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

๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)  แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า(Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่
กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง 

                                         
๑๙ Alan Price, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๑๖ 
 

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) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่า มีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

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

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน  และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก



๑๗ 
 
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ  และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

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

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination 
of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็นประโยชน์
ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมีการก าหนด
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 



๑๘ 
 

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 เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๒๐ 

กระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็นกระบวนการ
บริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  ในปี พ.ศ.
๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้ 

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 

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ  และสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

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

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี๒๑ 

                                         
๒๐ ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร:  

ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 
๒๑ Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 

(New York: Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 



๑๙ 
 

ภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ คือ 
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 การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งตั้งการ
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 างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

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

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท า
งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินโดยรอบคอบ และรัดคุม๒๒ 

เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการ
บริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ  ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน

                                         
๒๒ ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙), หน้า ๒๔-๒๖.  
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จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๒๓ 

แนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง  
ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ ในการบริหาร  ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของ ลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การ
จัดองค์การ)  Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) 
Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting 
(การงบประมาณ)๒๔ 

หลักการบริหารดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์ เพราะคณะสงฆ์มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องกระท าร่วมกันเพ่ือประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนา ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะสงฆ์ตั้ง
เอาไว้จึงต้องอาศัยหลักการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือความเหมาะสมถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัย และทันยุคสมัยปัจจุบัน 

                                         
๒๓ Frederick W. Taylor อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 
๒๔ สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 

หน้า ๒. 
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๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
๒.๒.๑ ความหมายของวัด 
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “วัด” ไว้ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอน ามาประกอบ

การศึกษา ดังนี้ 
วัดเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนา ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยัง

เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและศูนย์กลางของชุมชน วัดจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยทั้งในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ความหมายของวัดมีอยู่มากมาย มีผู้ให้ความหมายของวัดไว้ดังต่อไปนี้ 

วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์ หรือ
นักบวช๒๕ ที่อยู่ของพระ (นักบวช) ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นดินแดนแห่งพระรัตนตรัยส าหรับชุมชน 
มี ๓ เขต คือ เขตพุทธาวาส  เขตธรรมาวาส และเขตสังฆาวาส๒๖ ที่พ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณร 
เป็นที่บวชเรียน เป็นที่บ าเพ็ญกุศลของประชาชนชาวบ้าน เป็นที่ประชาชนชาวบ้านโดยรอบมารับการ
ปลูกฝังศีลธรรม และเป็นศูนย์กลางส าหรับประกอบกิจกรรมทางสังคมร่วมกันของประชาชน๒๗ 

วัด หมายถึง สถานที่ทางศาสนา มีเสนาสนะและอาคารวัตถุต่างๆ เป็นที่พ านักอยู่อาศัย
ปฏิบัติพระธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นที่บ าเพ็ญกุศลต่างๆ ของ
พุทธบริษัทโดยทั่วไป๒๘  วัด หมายถึง ที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นที่พ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา๒๙  ศาสนสถานที่ประกอบกิจกรรมของชาวพุทธ เป็นที่อยู่
ของบรรพชิต(พระสงฆ์และสามเณร) และฆราวาสที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจน
การเผยแผ่ศาสนธรรมของชาวพุทธ๓๐ วัด หมายถึง ที่พ านักสงฆ์ เป็นที่ประกอบศาสนกิจและบ า เพ็ญ

                                         
๒๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:  

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๕๙. 
๒๖ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี),  “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”  

ใน ธรรมปริทัศน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า ๑๖๔. 
๒๗ กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน, ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๒. 
๒๘ กรมการศาสนา, คู่มือวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒๓. 
๒๙ บุญร่วม เทียมจันทร์, เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครก าหนด?, (กรุงเทพมหานคร:  สามดีพริ้นติ้ง

อีควิปเม้นท์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๙. 
๓๐ พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง, “การน าพระสงฆ์ (วัด) มาเป็นหลักในการแก้ปัญหาทางสังคมจิตวิทยาของ

เยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัตน์.” ใน หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร:
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๗. 



๒๒ 
 
กุศล เป็นสถาบันการศึกษาอบรมของพระสงฆ์และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  เป็นศูนย์กลาง
ของการสมาคมพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือและบริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน๓๑ 

สรุปได้ว่า วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ
สามเณรในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ์  เป็นสถานที่ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมและบ าเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั้งหลาย และเป็นสถานที่ในการให้การศึกษาอบรมขัดเกลา
บุคคลให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๒.๒.๒ การก่อตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัด 
วัดในทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพได้ตลอดเวลา  ขึ้นอยู่กับ

ความเจริญและความเสื่อมของวัด การก่อตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัดนั้น ใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๒ ก าหนดไว้ว่า การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง๓๒ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งได้เป็น ๒ 
ลักษณะ ได้แก่ การก่อตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) การก่อตั้งวัด 
การก่อตั้งวัดนั้น มีรายละเอียดขั้นตอนอยู่ ๒ ส่วน คือ การสร้างวัด และ การตั้งวัด ซึ่ง

ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) การสร้างวัด 
การสร้างวัดในพระพุทธศาสนานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)๓๓ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ก าหนด
วิธีด าเนินการในการสร้างวัดดังต่อไปนี้ 

๑) บุคคลใดประสงค์จะสร้างวัดให้ยื่นค าขออนุญาตต่อนายอ าเภอท้องที่ที่จะสร้างวัดนั้น 
พร้อมด้วยรายการและเอกสารดังต่อไปนี้ 

ก. หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะยกให้สร้างวัด และที่ดิน
นั้นต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ 

                                         
๓๑ สุนทร สุภูตะโยธิน, คู่มือสมณศักด์ิส าหรับผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: กรังปรีซ์

อินเตอร์เนชั่นแนล, ๒๕๔๐), หน้า ๔๒. 
๓๒ ส านั กงานเลขาธิการมหา เถรสมาคม ,  คู่ มื อพระสั งฆาธิการและพระวินยาธิ การ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
๓๓ พระเทพวิสุทธิเวที (ปวง ธมฺมปญฺโญ), วิชาการเลขานุการ ตามแนวหลักสูตรแผนกศึกษาอบรม

โรงเรียนพระสังฆาธิการ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์, ๒๕๓๒), หน้า ๓๑๙-๓๒๐. 



๒๓ 
 

ข. หนังสือสัญญาซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามกฎหมาย 
ท ากับนายอ าเภอและเจ้าพนักงานที่ดินอ าเภอ แสดงความจ านงจะให้ที่ดินดังกล่าวในข้อ ก. เพ่ือสร้าง
วัด 

ค. จ านวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดในระยะเริ่มแรก ต้องมีราคารวมกันไม่
น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 

ง. แผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัด ประกอบด้วยเขตติดต่อข้างเคียง และระยะทางระหว่างวัดที่
จะสร้างกับวัดอ่ืนโดยรอบ และให้แสดงแผนผังสิ่งก่อสร้างของวัด ตามความเหมาะสมของสภาพที่ดิน 
โดยอาศัยแผนผังตามแบบต่างๆ ท้ายกฎกระทรวงเป็นหลักเท่าท่ีจะท า ได ้

จ. ก าหนดระยะเวลาที่จะสร้างวัดให้แล้วเสร็จตามแผนผังนั้น 
๒) วัดที่จะสร้างข้ึนต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
ก. สมควรเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ 
ข. เป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้รัศมี  ๒ กิโลเมตร โดยเฉลี่ยวัดละไม่

น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
ค. มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า เมื่อตั้งขึ้นแล้วจะได้รับการบ ารุงส่งเสริมจากประชาชน 
ง. ตั้งอยู่ห่างจากวัดอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
๓) เมื่อนายอ าเภอได้รับค าขออนุญาตสร้างวัด และพิจารณาเห็นสมควรแล้ว  ให้น า

ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอ และเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
๔) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น าปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด แล้วส่ง

เรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา 
๕) การพิจารณาค าขออนุญาตสร้างวัดกรมการศาสนาอาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง

แก้ไขแผนผัง หรอืระงับการขออนุญาตสร้างวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร 
๖) เมื่อกรมการศาสนาพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัดได้แล้วให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือขอรับความเห็นชอบ แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม 
๗) เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว ให้กรมการศาสนาออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด 
(๑.๒) การตั้งวัด 
การตั้งวัดในพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องสืบเนื่องต่อจากการสร้างวัดซึ่งกฎกระทรวง 

ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)๓๔ ได้ก าหนดวิธีด าเนินการในการตั้งวัดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๑) เมื่อได้สร้างเสนาสนะข้ึนเป็นหลักฐานพร้อมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ได้แล้ว 

ให้ผู้รับอนุญาตสร้างวัด ทายาท หรือผู้แทนเสนอรายงานการก่อสร้างและจ านวนพระภิกษุที่อยู่ประจ า 

                                         
๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒๑. 



๒๔ 
 
ไม่น้อยกว่าสี่รูป พร้อมทั้งเสนอนามวัด และพระภิกษุผู้ควรเป็นเจ้าอาวาส เพ่ือขอตั้งเป็นวัดต่อ
นายอ าเภอ 

๒) เมื่อนายอ าเภอได้รับค าขออนุญาตสร้างวัด และพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น า
ปรึกษาเจ้าคณะอ าเภอและเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

๓) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น าปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด แล้วส่ง
เรื่องและความเห็นไปยังกรมการศาสนา 

๔) การพิจารณาค าขออนุญาตสร้างวัดกรมการศาสนาอาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแผนผัง หรือระงับการขออนุญาตสร้างวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร 

๕) เมื่ อกรมการศาสนา พิจ ารณา เห็ นสมควร ให้ ส ร้ า งวั ด ได้ แล้ ว ให้ ร ายง าน
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบ แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม 

๖) เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศตั้งวัด
ในราชกิจจานุเบกษา 

๗) เมื่อได้ประกาศตั้งเป็นวัดแล้วให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสร้างวัดทายาทหรือผู้แทน 
ด าเนินการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่วัดนั้นตามกฎหมาย และให้เจ้าอาวาสบันทึกประวัติของวัด
นั้นไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัด 
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวัดนั้น วัดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ได้ ๖ประการ 

ได้แก่ การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้าง
เป็นวัดมีพระสงฆ ์มีรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) การรวมวัด 
การรวมวัดนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)๓๕  

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ก าหนดวิธีด าเนินการในการรวมวัด
ดังต่อไปนี้ 

๑) เมื่อเจ้าคณะอ าเภอและนายอ าเภอเห็นสมควรที่จะรวมวัดตั้งแต่สองวัดซึ่งอยู่ใกล้ชิด
กันเป็นวัดเดียว เพ่ือประโยชน์แก่การท านุบ ารุงวัดให้เจริญยิ่งขึ้น หรือเพ่ือประโยชน์แก่การปกครอง
คณะสงฆ์ ให้รายงานต่อเจ้าคณะจังหวัด 

๒) เมื่อเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น าปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว
เสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค 

                                         
๓๕ อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๑. 



๒๕ 
 

๓) เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนา 

๔) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแล้ว ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม 

๕) เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศรวมวัดในราช
กิจจานุเบกษา 

(๒.๑) การย้ายวัด 
การย้ายวัดนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)๓๖ 

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ก าหนดวิธีด าเนินการในการย้ายวัด
ดังต่อไปนี้ 

๑) วัดใดมีเหตุจ า เป็นต้องย้ายไปตั้งในที่อ่ืน เพราะสถานที่ตั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นรายงานไปยังเจ้าคณะต าบล
และเจ้าคณะอ าเภอ 

๒) เมื่อเจ้าคณะต าบลและเจ้าคณะอ าเภอพิจารณาเห็นสมควรแล้วให้น าปรึกษา
นายอ าเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัด 

๓) เมื่อเจ้าจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น าปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสนอ
เรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค 

๔) เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนา 

๕) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแล้ว ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบแล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม 

๖) เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้
ประกาศย้ายวัดในราชกิจจานุเบกษา 

๗) การจัดหาที่ดินตั้งวัด การย้ายทรัพย์สินของวัด การก่อสร้างวัดใหม่เป็นหน้าที่ของผู้ขอ
ย้ายวัด และให้อยู่ภายใต้บังคับเช่นเดียวกับการสร้างวัด 

(๒.๒) การยุบเลิกวัด 
การยุบเลิกวัดวัดนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๐๗)๓๗ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ก าหนดวิธีด าเนินการในการ
ยุบเลิกวัดดังต่อไปนี้ 

                                         
๓๖ อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๑. 



๒๖ 
 

๑) วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรม หรือมีเหตุอ่ืนอันไม่สมควรจะเป็น
วัดต่อไป เมื่อเจ้าคณะอ าเภอและนายอ าเภอพิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให้รายงานเจ้าคณะ
จังหวัด พร้อมด้วยบัญชีรายละเอียดทรัพย์สินของวัดที่จะยุบเลิกนั้น 

๒) เมื่อเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น าปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว
เสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค 

๓) เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนา 

๔) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแล้ว ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม 

๕) เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศยุบ
เลิกวัดในราชกิจจานุเบกษา 

๖) วัดใดร้างพระภิกษุไม่อาศัย เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให้รายงาน
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขอรับความเห็นชอบ แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคม
พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษา  

(๒.๔) การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
การขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๐๗)๓๘ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ก าหนด
วิธีด าเนินการในการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาดังต่อไปนี้ 

๑) วัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องปรากฏว่าได้สร้างขึ้นหรือได้
ปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจ า ไม่น้อยกว่าห้ารูป ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปี แต่ระยะเวลาห้าปีมิให้บังคับใช้แก่วัดที่ได้สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และ
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

๒)  ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น เสนอรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อเจ้าคณะ
ต าบลและเจ้าคณะอ าเภอ 

๓)  เมื่อเจ้าคณะต าบลและเจ้าคณะอ าเภอพิจารณาเห็นสมควรแล้ว  ให้น าปรึกษา
นายอ าเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัด 

๔) เมื่อเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้น าเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้า
คณะภาค 

                                                                                                                     
๓๗ อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๒. 
๓๘ อ้างแล้ว, หน้า ๓๒๒-๓๒๓. 



๒๗ 
 

๕) เมื่อเจ้าคณะภาคพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังกรมการ
ศาสนา 

๖) เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรแล้ว ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ แล้วน าเสนอมหาเถรสมาคม เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการจะได้น าความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป 

๗) เมื่อพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดใดแล้ว  ให้นายอ าเภอท้องที่วัดนั้นตั้งอยู่ 
ด าเนินการปักหมายเขตท่ีดินตามที่ได้รับพระราชทานต่อไป 

(๒.๕) การยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระสงฆ์ 
วัดร้างนั้น ถ้ายังมิได้ประกาศยุบเลิก วัดนั้นก็ยังคงมีสภาพเป็นวัดอยู่นั่นเอง เพราะวัดเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมาย ไม่รู้จักตายเหมือนบุคคล แม้สิ่งก่อสร้างจะถูกท าลาย หรือเสียหายไปหมดด้วย
ภัยธรรมชาติ หรือด้วยการรื้อถอนเหลืออยู่แต่พ้ืนแผ่นดินก็ตาม  ก็ยังคงมีสภาพเป็นวัดอยู่ตามเดิม 
เพราะการประกาศตั้งวัดนั้นแต่โบราณกาลมาทางราชการประกาศตั้ง เมื่อจะยุบเลิก ทางราชการก็
ต้องประกาศยุบเลิก หากไม่ประกาศยุบเลิก แม้จะเป็นวัดร้างมา กี่ร้อยปีก็ตาม ก็คงมีสภาพเป็นวัดและ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอยู่ตลอดไป๓๙  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๓๕๔๐  ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัดร้างในมาตรา ๓๒ 
ทวิ ไว้ว่า วัดใดเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัย ในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด ให้กรมการศาสนา
มีหน้าที่ปกครองดูแลวัดนั้นรวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์และทรัพย์สินของวัดนั้นด้วย การยกวัดร้างขึ้นเป็น
วัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การยกวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์นั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๔๔๑ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ได้ก าหนดวิธีด าเนินการยกวัดร้างข้ึนเป็นวัดมีพระสงฆ์ดังต่อไปนี้ 

๑) เมื่อเจ้าคณะอ าเภอพิจารณาเห็นว่า วัดร้างแห่งใดประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 
ก. สมควรเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ และไม่ขัดขวางต่อราชการแผ่นดิน 
ข. มีประชาชนเพียงพอที่จะท านุบ ารุงให้เจริญได้ 
ค. ตั้งอยู่ห่างจากวัดมีพระสงฆ์พอสมควร 
ง. มีเนื้อที่พอที่จะขยายให้เป็นวัดเจริญได้ ซึ่งไม่ต่ ากว่า ๖ ไร่ เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็น 
จ. ประชาชนพร้อมที่จะสร้างเสนาสนะข้ึนเป็นที่พ านักของพระภิกษุสงฆ์ได้ 

                                         
๓๙ อ้างแล้ว, หน้า ๔๙๑. 
๔๐ ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๙. 
๔๑ พระเทพวิสุทธิเวที (ปวง ธมฺมปญฺโญ), วิชาการเลขานุการ ตามแนวหลักสูตรแผนกศึกษาอบรม

โรงเรียนพระสังฆาธิการ, หน้า ๓๒๒-๓๒๓. 



๒๘ 
 

ฉ. สามารถหาพระภิกษุไปปกครองดูแลได้ 
ให้เจ้าคณะอ าเภอนั้นรายงานขอยกวัดขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ต่อเจ้าคณะจังหวัด  ตามแบบ

ที่อธิบดีกรมการศาสนาก าหนด พร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตที่ดินของวัด แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่
และแผนผังแสดงสิ่งที่จะสร้างขึ้นใหม่ในอนาคต 

๒) เมื่อเจ้าคณะจังหวัดได้รับรายงานแล้ว ให้เสนอไปยังเจ้าคณะภาค และให้เจ้าคณะ
ภาคพิจารณาตรวจสอบสถานที่ที่จะยกขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อเห็นสมควร ให้ส่งเรื่องไปยังกรมการ
ศาสนาเพ่ือพิจารณากรมการศาสนาเห็นสมควรให้รายงานขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ 
แล้วเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ 

๓) เมื่อมหาเถรสมาคมอนุมัติแล้ว ให้เสนอกระทรวงศึกษาธิการประกาศแจ้งความยกวัด
นั้นขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ แล้วแจ้งให้เจ้าคณะผู้ปกครองวัดนั้นรับไว้ในความปกครองดูและแจ้งจังหวัด
ทราบต่อไป 

สรุปได้ว่าการก่อตั้งวัด ได้แก่การขออนุญาตสร้างและตั้งวัด ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนด คือกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) เมื่อตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
วัดจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ตามมาตรา ๓๑ ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หลังจากตั้งเป็นวัดแล้ว อาจรวมกับวัดที่อยู่ติดกันก็ได้เพ่ือความเหมาะสมในการปกครอง ถ้าที่ตั้งวัด
ขาดความเหมาะสมยังสามารถย้ายไปตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมได้ ถ้าวัดที่ตั้งอยู่ขาดความเหมาะสมที่
จะเป็นวัดก็สามารถยุบเลิกวัดได้ แต่จะแยกวัดออกจากวัดที่มีอยู่เดิมไม่ได้ ตามมาตรา ๓๒ ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ นอกจากนี้วัดที่เจริญรุ่งเรืองแล้วยังสามารถขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  เพ่ือให้เป็นวัดที่
ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยต่อไป 

๒.๒.๓  ประเภทของวัด 
วัดเป็นพุทธศาสนสถาน เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและเป็นสถานที่ส าหรับ

ประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั้งหลาย ประเภทของวัดนั้นขึ้นอยู่กับการแบ่งผู้วิจัยขอ
น าเสนอ ๕ เกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

๑) แบ่งประเภทวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑๔๒ ได้แบ่งวัดออกเป็น ๒ อย่าง คือ 

                                         
๔๒ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๘. 



๒๙ 
 

๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้แก่ “อาราม” ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และวัดที่เลื่อนฐานะมาจากส านักสงฆ์  โดยได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังฆกรรมตามพระธรรมวินัยส าหรับพระสงฆ์ นับว่า
เป็นวัดที่สมบูรณ์ทั้งทางกฎหมายและทางพระวินัยทุกประการ  โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดใน
กิจการทั่วไป 

๒. ส านักสงฆ์ ได้แก่วัดที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดแล้ว  แต่ยังมิได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงวัดที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้น ตามความ ในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ และวัดที่สร้างขึ้นก่อน  ร.ศ. ๑๒๑ ซึ่งยัง
มิได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วย 

๒) แบ่งประเภทวัดตามกรมการศาสนา 
กรมการศาสนา๔๓  ได้แบ่งประเภทของวัดตามสถานภาพออกเป็น  ๓ ประเภท คือ 
๑. พระอารามหลวง ได้แก่ วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช 

ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ าศักดิ์ลงมา
หรือแก่วัดเองก็ดี มีอยู่จ านวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างหรือสร้าง
ขึ้นหรือทรงปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัด
ที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย 

๒. วัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้าง
วัดและประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท านุบ ารุงวัดสืบต่อกัน
มาตามล าดับ วัดราษฎร์หมายถึงวัดที่ทั้งชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและส านักสงฆ์ที่มิได้นับ
เข้าเป็นพระอารามหลวง 

๓. วัดร้าง ได้แก่ วัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านักอาศัยประจ า ซึ่งทางราชการจะขึ้นทะเบียน
เป็นวัดร้าง วัดร้างโดยสภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์และมีโอกาสที่จะเป็นวัดมีพระสงฆ์ได้อีก  
โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๓) แบ่งประเภทตามจุดมุ่งเน้นของวัด 
พนม พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “จารึกไว้ในพระพุทธศาสนาจารึกในการศึกษา” 

ว่า วัดสามารถจ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ๔๔ 

                                         
๔๓ กรมการศาสนา, คู่มือวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส, หน้า ๒๒๖. 
๔๔ พนม พงษ์ไพบูลย์, จารึกไว้ในพระศาสนา จารึกไว้ในการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๗๘. 



๓๐ 
 

๑. วัดที่มุ่งพัฒนาถาวรวัตถุให้มีความโอ่อ่า มีเสนาสนะใหญ่โต วัดประเภทนี้ใช้ทุนรอน
มาก มีผู้อุปถัมภ์เป็นพิเศษหรือเจ้าอาวาสมีคุณลักษณะพิเศษ หารายได้เข้าวัดได้มาก เงินที่ได้มาส่วน
ใหญ่จากคนทั่วไป ไม่ใช่คนในท้องถิ่น 

๒. วัดที่มุ่งเน้นปริยัติ มุ่งให้ประชาชน พระเณรได้ศึกษาในรูปแบบต่างๆ วัดประเภทนี้ใช้
ทุนรอนไม่มากนัก แต่มีกิจกรรมเพ่ือการศึกษาในวัดสม่ าเสมอ 

๓. วัดที่มุ่งการปฏิบัติ เช่น วิปัสสนาธุระ เน้นการสร้างความสงบในจิตใจ วัดประเภทนี้มัก
ท า ให้วัดคล้ายธรรมชาติ มักลงทุนในสิ่งก่อสร้างน้อย 

๔)  แบ่งวัดตามสังกัดนิกาย 
วัดในทางพระพุทธศาสนานั้นยังสามารถแบ่งตามนิกายของพระสงฆ์ในกฎมหาเถร

สมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๔๔๕ ก าหนดให้การปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้น ให้มีเจ้า
คณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ดังนั้น
จึงแบ่งประเภทวัดตามสังกัดนิกายได้ ๒ ประเภท 

๑. วัดมหานิกาย เป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ขึ้นสังกัดการปกครองกับเจ้าคณะ
ต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ของมหานิกาย 

๒. วัดธรรมยุต เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ขึ้นสังกัดการปกครองกับ เจ้าคณะต าบล
เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ของคณะธรรมยุต 

๕) แบ่งตามจ านวนบุคลากรในวัด 
การแบ่งประเภทของบุคลากรในวัดนั้นอาจแบ่งได้ตามจ านวนของพระภิกษุที่มีอยู่ในวัด  

ซึ่งน้อย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร๔๖  ได้ให้ทัศนะว่าวัดที่มีขนาดใหญ่ มีพระภิกษุสามเณรเกิน 
๒๐ รูปขึ้นไป ส่วนจ านวนของพระภิกษุเกี่ยวข้องกับการท าสังฆกรรมของพระสงฆ์ตามพระวินัย  ซึ่งได้
ก าหนดไว้ว่า สงฆ์จตุวรรค (๔ รูป) สามารถท าสังฆกรรมได้ทุกอย่าง ยกเว้นปวารณา ให้ผ้ากฐิน 
อุปสมบท และอัพภาน สงฆ์ปัญจวรรค (๕ รูป) สามารถท าสังฆกรรมได้คือ ปวารณา ให้ผ้ากฐิน 
อุปสมบทใน ปัจจันตชนบท สงฆ์ทสวรรค (๑๐ รูป) สามารถท า สังฆกรรมได้คือ อุปสมบทในมัธยม
ประเทศ และสังฆกรรมอ่ืนๆ ยกเว้นอัพภาน สงฆ์วีสติวรรค (๒๐ รูป) สามารถท า สังฆกรรมได้ทุก
อย่าง จากหลักเกณฑ์นี้สามารถแบ่งขนาดของวัดโดยใช้บุคลากรภายในวัดโดยอนุโลมและให้มี
ความสัมพันธ์กับภารกิจของวัดทั้ง ๖ ด้านได้ดังนี้ 

๑. วัดขนาดเล็ก ได้แก่วัดที่มีบุคลากรในวัดน้อยกว่า ๑๐ รูป/คน 

                                         
๔๕ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๗๐. 
๔๖ น้อย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร, “การบริหารและการจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน.” 

ใน หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 
๒๕๓๙), หน้า ๑๖๓. 



๓๑ 
 

๒. วัดขนาดกลาง ได้แก่วัดที่มีบุคลากรในวัด ๑๐ – ๑๙ รูป/คน 
๓. วัดขนาดใหญ่ ได้แก่วัดที่มีบุคลากรในวัด ๒๐ รูป/คน ขึ้นไป 
สรุปได้ว่า วัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีอยู่ ๒ อย่าง คือวัดที่ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาและวัดที่เป็นส านักสงฆ์ แต่สามารถแบ่งวัดตามสภาพของวัด ได้ ๓ ประเภท คือ วัดพระ
อารามหลวง วัดราษฎร์ และวัดร้าง ซึ่งสถานภาพของวัดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น จากวัด
ราษฎร์เป็นวัดร้างหรือวัดพระอารามหลวง หรือจาก วัดร้างเป็น  วัดราษฎร์ เป็นต้น และวัดพระ
อารามหลวงมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับวัดราษฎร์ ส่วนวัดร้างแม้มีสถานภาพเป็นวัดแต่ไม่มีการ
ด าเนินการตามภารกิจของวัด แบ่งตามจุดมุ่งเน้นของวัดจัดได้ เป็น ๓ ประเภท คือ เน้นการก่อสร้าง 
เน้นการศึกษาและเน้นการปฏิบัติ ถ้าแบ่งตามสังกัดนิกายแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ วัดสังกัดมหานิกาย
และวัดสังกัดธรรมยุต ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายกับวัดธรรมยุตนั้นมีสภาพเหมือนกันโดยกฎหมายและ
บริหารจัดการวัดในรูปแบบเดียวกัน  แต่วัดธรรมยุตมีจ านวนน้อยกว่า และเขตการปกครองไม่ตรงตาม
เขต การปกครองของทางอาณาจักร ถ้าแบ่งตามบุคลากรในวัดอาจแบ่งได้หลายขนาดตาม ความ
เหมาะสม ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาประเภทของวัดโดยใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งประเภทของวัดที่ศึกษา คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (พัทธสีมา) และวัดที่เป็น  ส านัก
สงฆ์ เลือกศึกษาจากสังกัดมหานิกายเพราะมีจ านวนมาก ครอบคลุมเขตพ้ืนที่การปกครองทาง
อาณาจักร และเลือกศึกษาขนาดของวัดโดยแบ่งตามจ านวน บุคลากรที่มีอยู่ภายในวัด เพราะบุคลากร
ภายในวัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการบริหารวัด 

๒.๒.๔ ภารกิจของวัด 
วัดเป็นพุทธศาสนสถาน เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและเป็นสถานที่ส าหรับ

ประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั้งหลาย ดังนั้นวัดจึงมีภารกิจดังต่อไปนี้ 
๒.๒.๔.๑ ภารกิจของวัดโดยท่ัวไป  
นับตั้งแต่สมัยโบราณวัดมีความส าคัญยิ่งต่อสังคมไทย ทุกหมู่บ้านมีวัดเป็นศูนย์กลาง มี

พระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตใจและสติปัญญา เป็นศูนย์กลางของความเชื่อถือ และความสามัคคี ด้วยเหตุนี้
พระสงฆ์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผู้กล่าวถึงบทบาทและ
หน้าที่อันเป็นภารกิจทั่วไปของวัดเอาไว้ดังต่อไปนี้ 

บทบาทของวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้๔๗ 
๑. วัดเป็นที่สงบรื่นรมย์ 

                                         
๔๗ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พระสงฆ์กับการศึกษาไทยในบทบาทของสถาบัน

พระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒๑. 



๓๒ 
 

๒. วัดเป็นที่บ่มศีลงาม 
๓. วัดเป็นแหล่งความรู้ 
๔. วัดเป็นแหล่งชูธรรมะ 
๕. วัดเป็นแหล่งละอบายมุข 
๖. วัดเป็นแหล่งปลุกปลอบใจ 
๗. วัดเป็นแหล่งให้บริการ 
วัดในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
๑. เป็นสถานที่ประพฤติพรตพรหมจรรย์ของพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ใคร่ธรรม 
๒. เป็นสถานที่ส าหรับประชาชนไปบ าเพ็ญกุศล 
๓. เป็นดินแดนแห่งความสงบ คือเป็นที่อยู่ของผู้สงบ เป็นดินแดนไปมาหาสู่ของผู้รักสงบ 
๔. เป็นสาธารณูปการที่ชาวบ้านได้อาศัยใช้สาธารณูปโภค เช่น ตักน้ ากินน้ าใช้ที่สระวัด 
๕. เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้แทบทุกสาขาวิชาตั้งแต่ชั้นต่ าจนถึงชั้นสูง 
๖. เป็นสโมสรสถานหรือสมาคมที่ชุมนุมพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของประชาชนทั่วไปในบาง

โอกาส 
๗. เป็นสุขศาลา โรงพยาบาลหรือแพทยสถานที่พระบริการชาวบ้าน ผู้ป่วยไข้ 
๘. เป็นสถานที่พ่ึงพ านักของคนไร้ที่พ่ึง เช่น ก า พร้า อนาถา หรือประสบไฟไหม้ น้ าท่วม 
๙. เป็นที่พ่ึงหลบลี้หนีภัยของคนที่ถูกภัยคุกคาม เช่น ภัยสงคราม หรือโรคภัยร้ายแรง

คุกคาม 
๑๐. เป็นสถานที่พ่ึงของผู้ตายและญาติของผู้ตาย 
๑๑. เป็นสนามเด็กเล่น หรือเล่นกีฬาของประชาชน 
๑๒. เป็นสถานที่พักของผู้เดินทาง เสมือนเป็นโรงแรมของประชาชนคนเดินทาง 
๑๓. เป็นสถานที่เปรียบเทียบคดีความเสมือนหนึ่งเป็นโรงศาลวินิจฉัยเรื่องราวแก่

ประชาชน 
๑๔. เป็นสถานที่พบปะกันแห่งชายหนุ่มหญิงสาวตามประเพณีไทยแท้แต่โบราณ 
๑๕. เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย 
กรมการศาสนา ได้สรุปบทบาทของวัดเอาไว้ดังต่อไปนี้๔๘ 
๑. วัดเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระสงฆ์ และรับการฝึกอบรมทาง

ศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามท่ีมีสอนอยู่ในสมัยนั้น 

                                         
๔๘ กรมการศาสนา, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , (กรุงเทพมหานคร: เอ พี 

กราฟิคดีไซน์, ๒๕๓๙), หน้า ๗. 



๓๓ 
 

๒. วัดเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ตลอดจนคนแก่คนเฒ่าและสตรีมารับความรู้ด้วยการสดับพระ
ธรรมเทศนา 

๓. วัดเป็นสถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิความรู้ของคนสมัยก่อนโดยวัดเป็น
แหล่งต า ราแพทย ์และพระสงฆ์ท า หน้าที่เป็นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บทั่วไป 

๔. วัดเป็นสถานสงเคราะห์ที่บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตและศึกษา
เล่าเรียน ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ 

๕. วัดเป็นสถานที่พักอาศัยของคนเดินทาง ซึ่งวัดบางวัดได้สร้างศาลาเอาไว้กว้างขวาง
ใหญ่โตเพ่ือรองรับกิจการนี้โดยเฉพาะ 

๖. วัดเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์ และพักผ่อนหย่อนใจวัดได้จัดสถานที่
ต่างๆ ในบริเวณวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื่น 

๗. วัดเป็นสถานที่รื่นเริงที่จัดเทศกาล และมหรสพต่างๆส าหรับชาวบ้านทั้งหมด เช่น งาน
ก่อพระเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ บุญมหาชาติ เป็นต้น และยังเป็นสถานที่พบปะของคนหนุ่มสาว
ด้วย 

๘. วัดเป็นบ่อเกิดและเป็นศูนย์กลางของศิลปกรรมแขนงต่างๆ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม 

๙. วัดเป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์
ต่างๆ ของชาวบ้าน 

๑๐. วัดเป็นสถานที่ส าหรับชาวบ้านรอบวัดมาท า บุญ และบ าเพ็ญกุศลตลอดจน
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 

๑๑. วัดเป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานที่วัด 
หรือขอยืมไปใช้เมื่อคราวมีงาน 

๑๒. วัดเป็นศูนย์กลางการบริหาร หรือการปกครองท้องที่ ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียก
ลูกบ้านมาประชุมกัน เพ่ือบอกแจ้งกจิการต่างๆ 

กองพุทธศาสนสถาน ได้สรุปบทบาทหน้าที่ของวัดในชุมชนดังต่อไปนี้๔๙ 
๑. เป็นศูนย์รวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๒. เผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
๓. เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น หรือเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
๔. เป็นที่พ่ึงของประชาชนทั้งด้านจิตใจและการให้การสงเคราะห์ยามเดือดร้อน 
บทบาทของวัดที่มีต่อชุมชนดังต่อไปนี้๕๐ 

                                         
๔๙ กรมการศาสนา, กองพุทธศาสนสถาน, ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา, หน้า ๙. 



๓๔ 
 

๑. วัดเป็นสถาบันทางการศึกษา สมัยก่อนที่จะมีโรงเรียน วัดได้เป็นสถาบันการศึกษา พ่อ
แม่จะพาบุตรมาบวชเพ่ือจะได้ศึกษาเล่าเรียน เมื่อสึกออกไปจะได้มีการศึกษา มีความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ 

๒. วัดเป็นสถานสงเคราะห์ ชาวบ้านที่ยากจนได้พ่ึงพาบุญและอาศัยวัดเป็นที่พ านัก บาง
คนใช้วัดเป็นสถานที่พักเวลาจะเดินทางไปสถานที่ไกลๆ 

๓. วัดเป็นสถานพยาบาล พระสงฆ์บางรูปมีความสามารถพิเศษในการรักษาพยาบาลผู้ที่
เจ็บป่วย การรักษาจะเป็นการใช้ยาสมุนไพรโบราณ 

๔. วัดเป็นสถาบันตุลาการ ถ้ามีการขัดแย้งขึ้นภายในครอบครัว พระสงฆ์ จะท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ย ซึ่งได้ท าหน้าที่ทั้งเป็นนักจิตวิทยาและผู้พิพากษา 

๕. วัดเป็นศาลาประชาคม เป็นสถานที่รวมกลุ่มของชาวบ้านเวลามีการประชุมเรื่อง
ส าคัญๆ แม้แต่การประชุมของเจ้าหน้าที่ทางราชการก็ใช้วัดเป็นสถานที่ประชุมด้วย 

๖. วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวพุทธ
ศาสนา เช่น การเข้าพรรษา การทอดกฐิน จะกระท า ที่วัด 

๗. วัดเป็นที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อและศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนามาก ศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ได้ปรากฏออกมาเป็นผลงานจารึก  เขียนภาพ การ
ตกแต่งตามโบสถ ์วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นต้น และวัดยังเป็นที่รวมของสิ่งโบราณที่มีค่า โดยทางวัด
จะเก็บรวบรวมไว้เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

๘. วัดเป็นสถานบันเทิง เวลาที่ชาวบ้านมีการจัดพิธีกรรมต่างๆ จะมีการจัดมหรสพขึ้นใน
วัด ซึ่งเป็นการสมโภชตามประเพณีนิยม เช่น งานบุญแจกข้าว ท าบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น 
โดยเจ้าภาพที่ศรัทธาจะฉลองและสมโภชงานโดยจัดให้มีมหรสพที่วัด 

สรุปได้ว่า วัดมีบทบาทหรือภารกิจต่อสังคมและชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่าง
มากมาย เช่น เป็นสถานศึกษากลางส าหรับประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการในด้าน
ต่างๆ ที่เป็นความรู้เพ่ือการด ารงรักษาสังคม ซึ่งได้แก่ วิชาก่อสร้างช่างฝีมือ จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม เภสัชกรรม นิติศาสตร์ พงศาวดารต านานเมืองและท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมในการท า 
กิจกรรมร่วมกันของคนในสังคม 

 
 
 

                                                                                                                     
๕๐ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย แนวทางวิจัยและพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา, ๒๕๒๘), 

หน้า ๑๗๕–๑๗๙. 



๓๕ 
 

๒.๒.๔.๒ ภารกิจของวัดตามกฎหมาย 
ภารกิจของวัดตามกฎหมายนั้นมีอยู่ ๖ ประการตามภารกิจของคณะสงฆ์ตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕๕๑ มาตรา ๑๕ คือ 

๑. ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
๒. ด้านการศาสนศึกษา 
๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
๔. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
๕. ด้านการสาธารณูปการ 
๖. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
๒.๒.๕ เจ้าอาวาส 

๒.๒.๕.๑ ความหมายของเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาสเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของวัด เป็นผู้ที่น าพาให้วัดเจริญก้าวหน้าเป็นหัวหน้า

ของพระภิกษุสามเณรและผู้ที่อยู่อาศัยวัด การที่วัดจะเจริญหรือเสื่อมจึงอยู่ที่เจ้าอาวาส  มีผู้ให้
ความหมายของเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้ 

เจ้าอาวาส หมายถึง พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปกครองวัด๕๒ 
เจ้าอาวาส หมายถึง พระสังฆาธิการระดับวัด เป็นผู้น าของพระภิกษุและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่

ในวัด๕๓ พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ปกครองวัด๕๔ ผู้น าของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ในวัด โดยท า หน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของวัด และปกครองบังคับบัญชาให้ผู้อยู่
ในวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย๕๕ 

สรุปความหมายของเจ้าอาวาสได้ว่า เจ้าอาวาส หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ปกครองวัด มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของวัดและปกครองบังคับบัญชาให้ผู้อยู่ในวัดมีความ
เรียบร้อย 

 

                                         
๕๑ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๕. 
๕๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๓๒๕. 
๕๓ ไพบูลย์ เสียงก้อง, “หลักการบริหารงานในวัด.” ใน วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗. 
๕๔ บุญร่วม เทียมจันทร์, เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครก าหนด?, หน้า ๓๙. 
๕๕ น้อย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร, “การบริหารและการจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน.” 

ใน หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, หน้า ๑๖๖. 



๓๖ 
 

๒.๒.๕.๒ คุณสมบัติของเจ้าอาวาส 
คุณสมบัติของเจ้าอาวาสได้ก าหนดเอาไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้ก าหนดคุณสมบัติของ พระสังฆาธิการและของเจ้า
อาวาสเอาไว้ดังนี้๕๖ 

(๑) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
(๑.๒) มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง 
(๑.๓) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
(๑.๔) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
(๑.๕) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 
(๑.๖) ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน 
(๑.๗) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน 
(๒) ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะ คือ 
(๒.๑) มีพรรษาพ้น ๕ และ 
(๒.๑) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในถิ่นนั้น 
(๒.๒) พระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ต้องมี

คุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้ 
- มีพรรษาพ้น ๑๐ 
- เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
- มีสมณศักดิ ์
ก.ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นราช ส าหรับพระอารามหลวงชั้นเอก 
ข.ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นโท 
ค.ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก ส าหรับพระอารามหลวงชั้นตรี 
(๒.๔) พระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืนนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้ 
- มีพรรษาพ้น ๑๐ 
- เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
- มีสมณศักดิ ์

                                         
๕๖ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๘๙-๙๐. 



๓๗ 
 

ก. ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ ส าหรับพระอารามหลวง ชั้นเอก 
ข. ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก ส าหรับพระอารามหลวงชั้นโท 
ค. ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโท หรือ พระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัตไม่ต่ ากว่า

พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโท ส าหรับพระอารามหลวงชั้นตรี 
คุณสมบัติที่ดีในการบริหารและจัดการวัดของเจ้าอาวาส ดังนี้๕๗ 
๑. เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม 
๒. เป็นผู้มีกิจการงานสะอาด ไม่ประพฤตินอกรีตนอกรอยแห่งสมณะ 
๓. เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งทางเจริญและทางเสื่อม 
๔. เป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล ในการสืบทอดในการบริหารการปกครองแล้วรีบสร้าง

ทายาทข้ึนมา โดยเฉพาะอุบายวิธีในการสร้างคน 
๕. เป็นผู้มีภาวะผู้น า 
๖. เป็นผู้มีสัปปุริสธรรม ๗ 
๗. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี 
๘. เป็นผู้มีวาจาดี 
๙. เป็นผู้มีปัญญาดี รอบรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมพอสมควร 
๑๐. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๑. เป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารและการปกครองได้ดี 
จากคุณสมบัติของเจ้าอาวาสที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม และข้อเสนอแนะคุณสมบัติ

ของเจ้าอาวาสที่ดีนั้น พบว่าเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่งและเป็นที่เคารพนับ
ถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดนั้น ถ้าเป็นวัดพระอารามหลวงจะต้องมีสมณศักดิ์ที่สมควรแก่
ต าแหน่งด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในฐานะเป็นผู้น าของวัด เช่น มีคุณธรรมที่ดี มี
ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล 

๒.๒.๕.๓ พรรษาและสมณศักดิ์ของเจ้าอาวาส 
ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน  พระสังฆาธิ

การ๕๘ ได้ก าหนดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการเอาไว้ ในส่วนของพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง และ
นอกจากนี้พระสังฆาธิการระดับต่างๆ ยังก าหนดสมณศักดิ์เอาไว้แตกต่างกันออกไป ซึ่งเจ้าอาวาสนั้น
สามารถด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการท าหน้าที่ในการปกครอง คณะสงฆ์ที่สูงขึ้นไปในขณะเดียวกันได้
ด้วย มีรายละเอียดเกี่ยวกับพรรษาและสมณศักดิ์ดังต่อไปนี้ 
                                         

๕๗ น้อย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร, “การบริหารและการจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน.” 
ใน หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, หน้า ๑๖๗. 

๕๘ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๘๔. 



๓๘ 
 

พรรษา 
พรรษาคือระยะเวลานับตั้งแต่อุปสมบทมาจนถึงปัจจุบันของพระสงฆ์ ตามหลักของพระ

วินัยได้แบ่งพรรษาออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
๑) พระนวกะ คือผู้บวชใหม่ มีระยะเวลานับตั้งแต่อุปสมบทมาไม่เกิน ๕ พรรษา ต้องถือ

นิสัยกับอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ ห้ามมใิห้ปกครองหมู่คณะ ไม่สามารถด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดได้ 
๒) พระมัชฌิมะ คือผู้บวชปานกลาง มีระยะเวลานับตั้งแต่อุปสมบทมา  ไม่เกิน ๑๐ 

พรรษา ไม่ต้องถือนิสัยกับอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ สามารถด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์และเจ้า
คณะต าบลได้ 

๓) พระเถระ คือผู้บวชมานาน มีระยะเวลานับตั้งแต่อุปสมบทมา  ครบ ๑๐ พรรษา 
สามารถด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัด พระอารามหลวงหรือได้รับ
แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วย การแต่งตั้งถอด
ถอนพระสังฆาธิการ๕๙ ได้ก าหนดพรรษาเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการเอาไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าคณะใหญ่ ต้องมีพรรษา ๓๐ พรรษาขึ้นไป 
๒. เจ้าคณะภาค ต้องมีพรรษา ๒๐ พรรษาขึ้นไป 
๓. เจ้าคณะจังหวัด ต้องมีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้นไป 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ ต้องมีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้นไป 
๕. เจ้าคณะต าบล ต้องมีพรรษา ๕ พรรษาขึ้นไป 
๖. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ต้องมีพรรษา ๕ พรรษาขึ้นไป 
๗. เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ต้องมีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้นไป 
สมณศักดิ์ 
สมณศักดิ์เป็นยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทั้งโดยตรงและ

พระราชทานให้คณะสงฆ์แต่งตั้งกันเอง๖๐ แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ 
๑) สมเด็จพระราชาคณะ เป็นสมณศักดิ์ของพระมหาเถระผู้ใหญ่ 
๒) พระราชาคณะ เป็นสมณศักดิ์ของพระเถระ แบ่งออกเป็น ๖ ชั้น ได้แก่ 
๑. พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จ  
๒. พระราชาคณะชั้นธรรม  
๓. พระราชาคณะชั้นเทพ  

                                         
๕๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๓- ๙๐. 
๖๐ สุนทร สุภูตะโยธิน, คู่มือสมณศักด์ิ ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร: 

กรังปรีซ์อินเตอร์เนช่ันแนล, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗–๔๓. 



๓๙ 
 

๔. พระราชาคณะชั้นราช  
๕. พระราชาคณะชั้นสามัญ  
๓) พระครูสัญญาบัตร เป็นเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ทั่วไปที่เป็น พระสังฆาธิการ แบ่ง

ออกเป็น ๑-๔ ชั้น ตามต าแหน่ง ไม่จ ากัดจ านวน ได้แก่ 
๑. พระครูสัญญาบัตรวัดราษฎร์ มี ๑๐ อันดับ 
๒. พระครูสัญญาบัตรพระอารามหลวง มี ๑๒ อันดับ 
๓. พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต าบล มี ๔ อันดับ 
๔. พระครูสัญญาบัตรระดับอ าเภอ มี ๖ อันดับ 
๕. พระครูสัญญาบัตรระดับจังหวัด มี ๓ อันดับ 
๔) พระเปรียญ เป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ท่ีสอบไล่ผ่านบาลีสนามหลวง  มี ๗ ชั้น ตั้งแต่ 

เปรียญธรรม ๓ ประโยค ถึง เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
๕) พระฐานานุกรม เป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาคณะหรือ

เจ้าคณะผู้ปกครองตามสิทธิ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งได้ตาม สมณศักดิ์นั้นๆ จ านวนแตกต่าง
กันออกไป 

๖) พระพิธีธรรม เป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ประจ า วัดที่เป็นพระอารามหลวงบางแห่ง มี
จ านวนไม่มากนัก 

๗) พระครูประทวน เป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยพระ
บรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิยมตั้งพระสงฆ์ผู้เป็น  กรรมการศึกษาและอุปการะ
โรงเรียน ไม่มีราชทินนาม มีได้ไม่จ ากัดจ านวน 

ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน  พระสังฆาธิ
การ๖๑ ได้ก าหนดสมณศักดิ์เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
เอาไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าคณะใหญ่ มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ 
๒. เจ้าคณะภาค มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพหรือ พระคณาจารย์เอก 

หรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
๓. เจ้าคณะจังหวัด มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญหรือ  พระคณาจารย์โท 

หรือเป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค 
๔. เจ้าคณะอ าเภอ มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระครูสัญญาบัตรหรือ พระคณาจารย์ตรี หรือ

เป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค 

                                         
๖๑ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คู่มือพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ, หน้า ๘๓-๙๐. 



๔๐ 
 

๕. เจ้าคณะต าบล มีสมณศักดิ์ หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรม หรือเป็น
นักธรรมเอก 

๖. เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ต้องมีสมณศักดิ์ตามที่ก าหนดเอาไว้ในคุณสมบัติของ
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง 

สรุปได้ว่าพรรษาเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสในการเข้าสู่ต าแหน่งเจ้าอาวาสและต าแหน่งใน
การปกครองคณะสงฆ ์และสมณศักดิ์จะเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสเมื่อด ารงต าแหน่งสูงขึ้นไปอีก หากเป็น
เพียงเจ้าอาวาสวัดโดยทั่วไปจะมีสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์กับเจ้าอาวาสพระ
อารามหลวงในชั้นต่างๆ เท่านั้น และหากไม่มีสมณศักดิ์ใดๆ เลยไม่สามารถด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัด
พระอารามหลวงได้ ส่วนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นั้นแม้ไม่มีสมณศักดิ์ก็ด ารงต าแหน่งได้ และเรียกค า
น าหน้าว่าพระอธิการ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาสมณศักดิ์และพรรษาของเจ้าอาวาส  โดย
แบ่งสมณศักดิ์ออกเป็นสัญญาบัตร ได้แก่ พระราชาคณะกับพระครูสัญญาบัตร และไม่เป็นสัญญาบัตร 
ทั้งนี้เพราะสมณศักดิ์ในชั้น สัญญาบัตรทั้งหมดเป็นสมณศักดิ์ที่ได้จากการมีผลงานในการพัฒนาวัด 
ส่วนสมณศักดิ์อ่ืนนั้นได้มาจากการแต่งตั้ง สอบไล่ได ้ไม่เก่ียวข้องกับผลงานการพัฒนาวัดโดยตรง ส่วน
พรรษา  แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ น้อย (มีพรรษาน้อยกว่า ๑๑ พรรษา) ปานกลาง (มีพรรษา ๑๑ – 
๒๐ พรรษา) และมาก (มีพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา) โดยอนุโลมตามการแบ่งพรรษาตามหลักของ
พระธรรมวินัยและการแต่งตั้งพระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคม 

๒.๒.๕.๔ ความส าคัญของเจ้าอาวาส 
เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการบริหารและจัดการวัดมากที่สุดได้มีผู้

กล่าวถึงความส าคัญของเจ้าอาวาสดังต่อไปนี้ 
เจ้าอาวาสเป็นผู้มีความส าคัญต่อวัดที่สุด ทั้งต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความ

มั่นคง โดยท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการต่างๆ ของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล แนะน า
สั่งสอนพระภิกษุ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดี ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนในการศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม และภาวนาธรรม๖๒ เป็นผู้บริหารกิจการวัด เป็น
ผู้ปกครองดูแล แนะน าสั่งสอนพระภิกษุ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้ส าเร็จไปด้วยดี มี
ประสิทธิภาพสูง และท า ให้วัดเจริญรุ่งเรือง๖๓ เจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าของพระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้ปกครอง
ดูแลพระภิกษุในวัดให้อยู่เป็นปรกติสุข เช่นเดียวกับบ้านที่ต้องมีหัวหน้าบ้าน ที่เรียกว่าหัวหน้า
                                         

๖๒ ไพบูลย์ เสียงก้อง, “หลักการบริหารงานในวัด.” ใน วัดพัฒนา ๔๔, หน้า ๑๗. 
๖๓ น้อย ลายคราม และสุบรรณ จันทบุตร, “การบริหารและการจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน.” 

ใน หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, หน้า ๑๖๖. 



๔๑ 
 
ครอบครัว ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงเป็นพ่อของวัด เป็นหัวหน้าวัด เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ปกครองดูแลวัด๖๔ 

สรุปความส าคัญของเจ้าอาวาสได้ว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาแนะน าสั่งสอน
พระภิกษุ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัด ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้มีความเจริญ 
เจ้าอาวาสเอาใจใส่ต่อการด าเนินกิจกรรมของวัดวัดก็ย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามาก แต่ถ้าเจ้าอาวาส
ไม่เอาใจใส่ต่อการด าเนินกิจกรรมของวัด ก็ท า ให้วัดเสื่อมโทรมลง 

๒.๒.๕.๕ การแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ 
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ( พ.ศ. ๒๕๔๑ ) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน  พระสังฆาธิ

การได้ก าหนดคุณสมบัติของพระสังฆาธิการ การแต่งตั้งและถอดถอน ไว้ดังนี้๖๕ 
คุณสมบัติท่ัวไปของพระสังฆาธิการ 
กฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน  พระสังฆาธิ

การได้ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการไว้ ๗ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
๒. มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง 
๓. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
๔. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

เป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 
๖. ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน 
๗. ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน 
การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 
การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ตามกฎมหาเถรสมาคม  มีดังนี ้คือ๖๖ 
๑. การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ จะต้องมคีุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๓๐ และมี

สมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพระภิกษุที่มีคุณสมบัติให้
ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

๒. การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมีพรรษาพ้น ๒๐ พรรษา
และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๒ ปี หรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ

                                         
๖๔ บุญร่วม เทียมจันทร์, เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครก าหนด?, หน้า ๓๙-๔๐. 
๖๕ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ 

กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๔๐๓. 
๖๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๔–๔๑๐. 



๔๒ 
 
จังหวัดในภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพ หรือเป็น
พระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอกหรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค การแต่งตั้งเจ้าคณะภาค
เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติ เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา
เพ่ือมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาคจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปีและอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได ้

๓. การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 
พรรษากับมีส านักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และก าลังด ารงต าแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนั้นแล้วไม่ต่ ากว่า 
๒ ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักดิ์ไม่ต่ า
กว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์โทขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต่ ากว่า ๖ 
ประโยค การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดในภาคใด ให้เจ้าคณะภาคนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ ์เสนอเจ้าคณะใหญ่พิจารณา เพ่ือมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม 

๔. การแต่งตั้งเจ้าคณะอ าเภอ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ 
พรรษากับมีส านักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 
๒ ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลในอ าเภอนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักดิ์ไม่ต่ า
กว่าชั้นสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ตรีขึ้นไป หรือมีเปรียญธรรมไม่ต่ ากว่า ๔ ประโยคการ
แต่งตั้งเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดใด ให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเสนอเจ้าคณะ
ภาคเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ 

๕. การแต่งตั้งเจ้าคณะต าบล จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๕ 
พรรษากับมีส านักอยู่ในเขตอ าเภอนั้น และก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะต าบลนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 
๒ ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสในต าบลนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเป็นพระภิกษุมีสมณ
ศักดิ์  หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรมหรือเป็นนักธรรมเอก การแต่งตั้งเจ้าคณะต าบลใน
อ าเภอใด ให้เจ้าคณะอ าเภอคัดเลือกพระภิกษุ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว เสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจารณา
แต่งตั้ง เมื่อได้แต่งตั้งแล้ว ให้แจ้งกรมการศาสนา และรายงานเจ้าคณะภาคเพ่ือทราบ 

๖. การแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่เป็นพระอารามราษฎร์ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมี
พรรษาพ้น ๕ พรรษา และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น
ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในต าบลใด ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอ าเภอ  รอง
เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าสังกัด ถ้าไม่มี  รองเจ้าคณะอ าเภอ  รองเจ้า
คณะต าบล ให้เจ้าคณะอ าเภอเลือกเจ้าอาวาสในต าบลนั้น  รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ รูปร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วให้เจ้าคณะอ าเภอรายงานเสนอ  เจ้าคณะจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ถ้าพระภิกษุ ผู้จะด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสนั้น ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่
ด้วย ให้เจ้าคณะอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัด เพ่ือเจ้าคณะภาคพิจารณาแต่งตั้งในการแต่งตั้งรอง 



๔๓ 
 
เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากพระอารามหลวง ให้เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มี
คุณสมบัติและระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือเจ้าคณะ
จังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง 

๗. การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร  ต้องมี
คุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง คือต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพ
นับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นเอกต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชา
คณะชั้นราช ส าหรับพระอาราม หลวงชั้นโท ต้องมีสมณศักดิ์ ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ 
ส าหรับพระอารามหลวงชั้นตรี ต้องมีสมณศักดิ ์ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก 

ส่วนพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืน  นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะส่วนหนึ่งดังนี้ คือ มีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรง
เกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นเอกต้องมีสมณศักดิ์
ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นโท ต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าพระครู
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก ส าหรับพระอารามหลวงชั้นตรี  ต้องมีต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้า
อาวาสชั้นโท หรือพระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัตไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโท  ส าหรับพระ
อารามหลวงชั้นตรี การแต่งตั้งเจ้าอาวาส  พระอารามหลวง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดคัดเลือก
พระภิกษุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วแต่กรณีเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพ่ือมหาเถรสมาคม
พิจารณา ถ้าพระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่
ด้วย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะภาคด าเนินการในการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระ
อารามหลวง ให้เจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้น พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติและระบุ
หน้าที่ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ แล้วรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาเสนอตามล าดับจนถึงมหาเถร
สมาคม สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
ตามมติมหาเถรสมาคม 

การพ้นจากต าแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ 
พระสังฆาธิการจะพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณีมรณภาพ หรือพ้นจากความเป็นพระภิกษุ

หรือลาออก หรือย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีส านักอยู่ หรือให้ออกจากต าแหน่งหน้าที่ โดยถูกปลดจาก
ต าแหน่งหน้าที ่ถูกถอดถอนจากต าแหน่งหน้าที่๖๗  

๒.๒.๕.๖ อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาส ผู้มีอ านาจสูงสุดภายในวัด คือ เจ้าอาวาสวัดซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับที่ ๙ 

ตามกฎมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะ

                                         
๖๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๑. 



๔๔ 
 
ต้องท าหน้าที่เป็น ผู้ปกครองวัด และเป็นผู้แทนวัด เนื่องจากวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือบุคคลตาม
กฎหมาย ดังนั้นเจ้าอาวาสจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญาตามมาตรา  
๔๕ กล่าวว่า “ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และ
ไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญา” ต าแหน่งเจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่ง
ส าคัญยิ่ง๖๘  และนอกจากนั้น เจ้าอาวาสยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนมากที่สุดที่จะช่วย
จรรโลงพระพุทธศาสนา  ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่ประชาชน ดังที่พระพุทธวรญาณ 
(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)๖๙  กล่าวว่า พระสังฆาธิการ คือผู้ปกครองสงฆ์ ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคม
ก าหนดให้ม ี จ านวน ๑๑ อันดับ โดยมีเจ้าคณะภาคเป็นอันดับที่ ๑ มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นอันดับที่ ๑๑ 
นั้น  พระสังฆาธิการอันดับที่ ๙ คือเจ้าอาวาสนับเป็นพระสังฆาธิการที่มีความส าคัญมากที่สุด มีความ
รับผิดชอบสูงสุด ด้วยเหตุผล 

๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ประชาชนและเด็กเล็กรู้
จั้กพ้ืนฐานของบุคคลเหล่านั้นดีกว่าใครๆ อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ทางพระศาสนาทั้งดีและร้ายย่อมเข้าใจ
ปัญหาต่างๆ และหาทางคลี่คลายปัญหาได้ง่าย 

๒. ต าแหน่งเจ้าอาวาสจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของต าแหน่งผู้ปกครองสงฆ์ทุกต าแหน่ง 
เป็นเครื่องพิสูจน์และรับรองความสามารถของต าแหน่งปกครองสงฆ์ทั้งหลายได้อย่างดี  คือถ้าเป็นเจ้า
อาวาสได้ดี ก็มีหวังที่จะเป็นเจ้าคณะต าบล หรือเจ้าคณะต่างๆ ได้ด ี

ดังนั้น กฎหมายคณะสงฆ์จึงได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๓๘ ดังนี้๗๐ 

มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของ  มหาเถรสมาคม 
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัย แก่บรรพชิต  และคฤหัสถ์ 
๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
หน้าที่เจ้าอาวาสดังกล่าวในมาตรา ๓๗ นี้ เป็นหน้าที่โดยภาพรวมลักษณะงานอย่าง

กว้างๆ มิได้ชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด เพราะวิธีปฏิบัตินั้น ได้ก าหนดโดยลักษณะงานเป็น ๔ คือ๗๑ 

                                         
๖๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๙. 
๖๙ พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์: ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย 

กิตฺติทินฺโน), พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕. 
๗๐ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓๓-๓๔. 



๔๕ 
 

๑. หน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
๑.๑ การบ ารุงรักษาวัดให้เป็นไปด้วยดี หมายถึง การก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ การ

ปรับปรุงตบแต่งการก าหนดแบบแปลนแผนผัง ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องท า ด้วยแรงเงินแรงงาน และ
แรงความคิดอันเป็นส่วนสร้างสรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุของวัดวาอารามต่างๆ จักได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปด้วยดี ด้วยหน้าที่เจ้า
อาวาสข้อนี้ 

๑.๒ การจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดี หมายถึง การจัดกิจการของวัดตามหน้าที่
ผู้ปกครองวัดและหน้าที่จัดกิจการแทนวัดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล เช่น การรับทรัพย์สิน การอรรถคดี 
กิจการเหล่านี้ เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้เป็นไปด้วยดี คือ เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
หรือจารีตว่าด้วยการนั้น 

๑.๓ การจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี หมายถึงการดูแลรักษา การใช้จ่าย 
การจัดทรัพย์สินของวัด ตลอดจนการบัญชี ทั้งส่วนที่เป็นศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน และศาสนสมบัติ 
ของวัดที่ตนเป็นเจ้าอาวาส ให้เป็นไปด้วยดี คือ ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒. หน้าที่ในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด ได้แก่ 
๒.๑ การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัด หมายถึง การคุ้มครองปกป้องรักษาให้

บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ที่มีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น  ได้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก ให้ความ
อนุเคราะห์ในส่วนที่อยู่อาศัยและปัจจัยตามสมควร หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า ช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่
บรรพชิต และคฤหัสถ์ดังกล่าวด้วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก่เหตุ 

 ๒.๑ การสอดส่องบรรพชิต และคฤหัสถ์ในวัด หมายถึง การตรวจตราและเอาใจใส่ดูแล
การประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตแลคฤหัสถ์ที่มีถิ่นที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยดีงาม รวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถ์ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งมหาเถรสมาคมและรวมถึงการ
ว่ากล่าวแนะน าชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งวัดและพระ
ศาสนาอันเป็นส่วนรวม 

๓. หน้าที่เป็นธุระจัดการศึกษาและอบรม 
๓.๑ การจัดการศาสนศึกษา หมายถึงการจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้

บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาอยู่ด้วย) หรือ
เฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่ง ซึ่งยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีที่โดยปฏิบัติสืบมาโดยตรงได้แก่การ

                                                                                                                     
๗๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔–๓๖. 



๔๖ 
 
จัดตั้งส านักศาสนศึกษาแผนกธรรม หรือการให้พระภิกษุสามเณรไปเรียนที่วัดใกล้เคียง ซึ่งมีส านักศา
สนศึกษาดังกล่าว 

๓.๒ การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย หมายถึง การจัดให้มีการอบรม สั่งสอนพระธรรม
วินัยแก่บรรพชิตตามวิธีการที่ก าหนดในค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรม
วินัย พ.ศ.๒๕๒๘ และการจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่คฤหัสถ์ในรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึง
การฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระสงฆ ์เช่น การท า กิจวัตรประจ า วัน การฝึกซ้อมสวดมนต์ ฝึกซ้อมเรื่องสังฆกรรมและพิธีกรรมทาง
พระศาสนา ตลอดจนฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจของคฤหัสถ์ เช่น การท าวัตรสวดมนต์ประจ าวัน
พระ การสมาทานอุโบสถศีล และปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 

๔. หน้าที่อ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล หน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศลนั้น เป็นหน้าที่เชื่อมโยงผูกพันกับสังคมทั้งในส่วนวัดและนอกวัด และเป็นหน้าที่อัน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งพอแยกได้โดยลักษณะ คือ 

๔.๑ การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ขอใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญกุศลทั้ง
ที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม 

๔.๒ การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเอง ทั้งที่เป็นการประจ า และเป็น
การจร 

๔.๓ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับค าปรึกษา
และความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 

๔.๔ การสร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เช่น การสร้างฌาปน
สถาน มีเมรุเผาศพ ศาลาเผาศพ ศาลาพักศพหรือศาลาบ าเพ็ญกุศล และท่ีเก็บศพ เป็นต้น 

๒.๒.๖ การบริหารจัดการวัด 
การบริหารและการจัดการวัด ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ากับพระสาวกไม่ได้เป็นผู้สร้างวัด 

การบริหารและการจัดการวัดเป็นหน้าที่ของคนสร้างวัดให้ พระพุทธองค์และ  พระสาวกไม่ได้เป็น
เจ้าของวัด และไม่อยู่ติดวัด เพราะจาริกสั่งสอนไปตามนิคมต่างๆ ปัจจุบันการบริหารและการจัดการ
วัดเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งตามพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติไว้ว่า  วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนในกิจการทั่วไป ดังนั้น
เจ้าอาวาสต้องมีศาสตร์และศิลป์ใน การบริหารและจัดการวัด ในการบริหารและจัดการวัดจะต้อง



๔๗ 
 
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 
การประเมินผลงาน และการงบประมาณ๗๒  

วิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ  การบริหารและการจัดการวัดไว้ ในเอกสารวิชาการ
หลักการบริหารและการจัดการวัดใน ยุคโลกาภิวัตน์ไว้ดังนี้๗๓ 

๑. ควรมีการคัดสรรและอบรมบุคคลผู้จะมาบวชในพระพุทธศาสนาให้เป็นที่มั่นใจที่จะ
เข้ามาศึกษาอบรม 

๒. ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อนระหว่างและหลังการบวชด้วย 
๓. ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือ

การเผยแผ่ต่อไปแก่ประชาชน 
๔. แต่ละวัดจักต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้วได้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน  

เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความม่ันคงของพระพุทธศาสนาและต้องพยายามวิเคราะห์หาทาง
เผยแผ่ธรรมะต่อประชาชนด้วยความเมตตาอย่างต่อเนื่องด้วย 

๕. กิจกรรมการศึกษาธรรมของพระสงฆ์และประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมอย่างต่อเนื่องให้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับทั้งในการงานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ด้วยหลักแห่ง
ความไม่ประมาทและหลักแห่งการพึ่งตนเอง 

๖. ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ดังนั้นการปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรมและ การกระท า ที่
เหมาะสม นับเป็นเรื่องส าคัญเบื้องต้นที่พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้าอาวาสควรด าเนินการให้พระทุกรูปใน
สังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชาชนเห็นแล้วจักเกิดความศรัทธา ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเบื้องต้นแล้ว 

๗. พระสงฆ์ควรยึดหลักการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๖ ประการ ดังนี้ 
๗.๑ ห้ามปรามการท าชั่วทั้งมวล 
๗.๒ ส่งเสริมให้กระท าความดีท้ังมวล 
๗.๓ ให้ได้ฟังและให้ได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 
๗.๔ ช่วยเสริมในสิ่งที่ประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ 
๗.๕ ให้คิดอนุเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยความเมตตา ปรารถนาดี 
๗.๖ บอกทางสวรรค์คือทางด าเนินชีวิตที่ถูกต้องให้ประชาชน 

                                         
๗๒ พิภพ กาญจนะ, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๗๓ สุพัฒน์ มนัสไพบูลย์ และคณะ, “สาระส าคัญของหลักสูตรการบริหารและการจัดการวัด .”  

ใน หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาสถาบัน 
ราชภัฏ, ๒๕๓๙), หน้า ๖-๙. 



๔๘ 
 

๘. การเผยแผ่ธรรมควรศึกษากลุ่มคน หรือบุคคลเป้าหมาย วิเคราะห์ การน าเสนอธรรม
ให้เหมาะสมต่อสภาพเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล เวลา สังคม และบุคคลเป็นส าคัญ 

๙. เจ้าอาวาสทุกแห่งควรปกครองดูแลพระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัดผู้อาศัยใน
วัดหรือเกี่ยวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็นและมาติดต่อกับ
วัด 

๑๐. จักต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานที่อาณาบริเวณเหมาะสมต่อการศึกษา
และปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้สอดคล้องกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา มีความสงบร่มเย็น ท าให้อยากเข้ามาหาความสงบและศึกษาธรรม รวมทั้งสรรพสิ่ง
ต่างๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จักต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่มาวัดหรือที่อยู่
ใกล้วัดด้วย 

๑๑. วัดกับประชาชนจะต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้อย่าง
มั่นคง ดังนั้นนอกจากพระจะให้ธรรมแก่ประชาชนแล้ว ก็ควรจัดวัดและเครื่องใช้ของวัดอย่างมีระบบ
ให้เหมาะต่อการให้บริการประชาชนเพ่ือกิจการของพระศาสนา  เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และเป็นการดึงประชาชนเข้ามาใกล้ชิดกับวัด และพระก็ควรหาทางช่วยเหลือในด้านธรรมแก่
ประชาชนต่อไปตามความเหมาะสมด้วย 

๑๒. ประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังเชื่อโชคลางของขลัง วัตถุมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย
หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดลบันดาลให้โชคดี ความร่ ารวย ความส าเร็จแก่เขาได้ท าให้ประชาชนขาดการ
พ่ึงตนเอง ไม่พัฒนา พระพุทธศาสนาควรท า หน้าที่เป็นยารักษาโรค เหล่านี้โดยการไม่ไปดูถูก แต่ควร
ใช้หลักธรรมในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพ่ึงตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน พัฒนา และการครองชีวิต
อย่างไม่ประมาทมาใช้ในการเผยแผ่ โดยให้เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล เป็นเครื่องปิด
ช่องความประหวั่นใจ จักท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดียิ่งขึ้น 

๑๓. ศาสนาพุทธเป็นของคู่กับสังคม วัดมีครบทุกต าบล และจะเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชนในแต่ละต าบล หากจะจัดการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนที่พัฒนาทั้งจิตใจ
และคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ จะท าให้ความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเจริญอย่าง
ยั่งยืน โดยที่พระสงฆ์จะให้ธรรมทานแก่ประชาชน ส่วนประชาชนจะให้อามิสทานแก่พระสงฆ์ นับเป็น
การเก้ือกูลกันอย่างถูกต้องเพ่ือการมีพลังอยู่ในสังคมต่อไป 

๑๔. การจัดบริหารวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน จ าเป็นต้องจัดให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ด้วย จึงสมควรปรับปรุงการบริหารวัดให้เป็นองค์กรบริหารวัด ถึงแม้วัดแต่ละวัดจะเป็นนิติบุคคลอยู่
แล้วก็ตาม แต่การมีองค์กรร่วมบริหารวัด เสนอความคิดและให้เจ้าอาวาสตัดสินใจด าเนินการ 
ประชาชนก็จะร่วมด าเนินการอย่างเต็มที ่เต็มใจ พุทธศาสนาย่อมจะเจริญยิ่งขึ้น 



๔๙ 
 

๑๕. กรมการศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการย่อมมีเจตนาที่ดีในการรักษาและพัฒนา
พระพุทธศาสนา ดังนั้นเจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการของทางราชการเพ่ือประสาน
การด าเนินงานให้เกิดพลังการพัฒนาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 

๑๖. วัดทุกวัดควรได้ด าเนินการรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ เช่น ร่วมจัดโครงการป่าชุมชน 
โครงการอุทยานการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะได้ทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการใช้ต้นไม้เป็น
เครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมต่อไป 

๑๗. มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จะต้องศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ประสานงานเพ่ือการเผยแผ่ธรรม และพัฒนาพระพุทธศาสนา จะได้ตรงตามนโยบาย ถูก
ทิศทาง แก้ไขสถานการณ์และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนายิ่งขึ้น 

๑๘. หลักการบริการ การด าเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผนระยะยาวระยะสั้น เพ่ือการ
ปฏิบัติพัฒนาวัดและควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมสม่ าเสมอ หลักการเหล่านี้พระสงฆ์สามารถ
ค้นคว้าให้เกิดการเรียนรู้ได้ ซึ่งจะต้องยึดหลักการ การฝึกฝน การพัฒนา การไม่ประมาท และหลักการ
พ่ึงตนเอง 

การบริหารงานเป็นกิจการของคณะสงฆ์ที่จะต้องท า หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ และ
เป็นภารกิจของพระสังฆาธิการจะต้องปฏิบัติ อันเป็นภารกิจของคณะสงฆ์และการพระศาสนามี ๖ 
ประการ ดังนี้๗๔ 

๑. การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
๒. การศาสนศึกษา 
๓. การศึกษาสงเคราะห์ 
๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การสาธารณสงเคราะห์ 
วิธีด าเนินงานการทั้ง ๖ ประการดังกล่าว บางประการมีก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถร

สมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตที่ถือปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่ 
๑) การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง งานในหน้าที่ของพระ

สังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ค าว่า “การ

                                         
๗๔ ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการและ

พระวินยาธิการ, หน้า ๗๑. 



๕๐ 
 
ปกครอง” แปลว่า การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านควรจะอยู่๗๕ ด้วยเหตุนี้พระ
สังฆาธิการจึงต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะต้องท าหน้าที่ ระงับ อธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม 
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่ง รวมตลอดทั้งควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน เขตปกครองของ
ตน ชี้แจง แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยพร้อมทั้งตรวจ
การและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๗๖  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงาน
เกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง เรียบร้อยดีงาม 

งานปกครองเป็นงานน าเป็นงานลึกซ้ึงกว้างขวาง ยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย 
และเป็นงานที่ท าไม่เสร็จ  ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยน แปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใดงานอ่ืนๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนิน
ไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน  ผู้ปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระ
สังฆาธิการอันดับที่ ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด 
ค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการคือ หมายถึง ศูนย์กลางแห่งการ พระศาสนาทั้งปวง และ
หมายถึงแหล่งรวมของส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนา ๕ ประการคือ๗๗ 

๑. ศาสนสถาน ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งวัดและบริเวณ มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เหมาะที่จะเป็นเครื่องเสริมสร้างความวิเวก ความสงบ 

๒. ศาสนวัตถุ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง เป็นเสนาสนะต่างๆ เป็นปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานที่
แสดงถึงความถูกต้อง เรียบร้อย น าไปสู่ความสงบ 

๓. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณรที่มีลักษณะเป็นสมณะ ตั้งอยู่ในศีลจารวัตร 
บ าเพ็ญหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติและแนะน าสั่งสอนเพ่ือความสงบ บ าเพ็ญสังคมสงเคราะห์ตามสมณวินัย 
ศิษย์วัดที่มีลักษณะเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนทายกทายิกาที่มีแนวแห่งความเป็นอุบาสก อุบาสิกามี
ความมั่นคงในพระศาสนาพอสมควร 

                                         
๗๕ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๘๗. 
๗๖ ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ

และพระวินยาธิการ, หน้า ๗๑-๗๖. 
๗๗ พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์: ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ 

(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), หน้า ๗๖-๗๗. 



๕๑ 
 

๔. ศาสนธรรม ได้แก่ ระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงค าสั่งสอน
และแนวปฏิปทาทางพระศาสนาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูและศึกษาเล่าเรียนด้วย  ความเลื่อมใสใน
คุณค่าเป็นที่พ่ึงทางใจ 

๕. ศาสนกิจ ได้แก่ งานต่างๆ ทางพระศาสนา เช่น การศึกษา การเผยแพร่หรืองาน
เสริมสร้างความบริสุทธิ์ ความมั่นคงของสังฆมณฑล เพ่ือความด ารงอยู่ด้วยดีของ  พระศาสนาเจ้า
อาวาสมีภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารส่วนประกอบที่ส าคัญของพระศาสนาทั้ง ๕ นี้ไปพร้อมๆ กัน ด้วย
ความรับผิดชอบ โดยนโยบายที่สุขุมรอบคอบ เหมาะสมแก่กาลเทศะ และสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ 
ภารกิจที่เจ้าอาวาสจะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่เป็นพิเศษคือ “การบริหารศาสนบุคคล” โดยเริ่มงาน
ปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดให้เป็นพื้นฐานในเบื้องต้น 

นอกจากนั้น ยังกล่าวว่า จากภาระหน้าที่ของเจ้าอาวาส ทั้ง ๕ ประการดังกล่าวแล้ว เจ้า
อาวาสยังต้องมีภาระหน้าที่ส าคัญตามพระพุทธประสงค์คือ การช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วย เพราะปัจจุบัน 
ประชาชนนับถือพระถูกมีน้อย นับถือพระผิดมีมากกว่าการนับถือพระถูกจะต้องนับถือพระที่ท่านใช้
ชีวิตของท่านตาม  พระพุทธประสงค์๗๘ 

การที่พระสงฆ์จะมีบทบาทต่อสังคมนั้น คุณภาพของพระสงฆ์ เป็นสิ่งส าคัญมาก ปัจจุบัน 
พระสงฆ์มีคุณภาพลดน้อยถอยลงในด้านข้อวัตรปฏิบัติและความสามารถในการสอนและ การเผยแผ่
พระธรรม จึงท า ให้พระสงฆ์สูญเสียความเป็นผู้น าในทางคุณธรรมและสติปัญญาและสูญเสียศรัทธา
จากญาติโยม ดังนั้นการบริหารการปกครองและการดูแลพระสงฆ์เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพ
ของพระสงฆ์ดีขึ้น คุณภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยอย่างอ่ืนอีก ทั้งนี้ หากระบบการ
ปกครองสงฆ์เป็นระบบ  ก ากับดูแลพระสงฆ์ให้มีความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม สิ่งที่จะต้องมาเสริม
ควบคู่กันก็คือระบบกลั่นกรองและกล่อมเกลา ระบบกลั่น กรองมีไว้ส าหรับคัดเลือกผู้ที่จะมาบวช ส่วน
ระบบ  กล่อมเกลาส าหรับผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้ว อันที่จริงการกล่อมเกลาผู้บวชนั้นมีอยู่แล้วตามพระ
ธรรมวินัย โดยอุปัชฌาย์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ท า หน้าที่นี้ และเป็นผู้รับรองต่อคณะสงฆ์ อุปัชฌาย์
จะต้องมีหน้าที่กลั่นกรองและกล่อมเกลา การกลั่นกรองเป็นขั้นแรกส าหรับผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกคณะ
สงฆ์ ขั้นตอนที่ส าคัญกว่านั้นคือการกล่อมเกลาทั้งในด้านความประพฤติ ความรู้ ความเข้าใจในทาง
ธรรมให้เจริญงอกงามท้ังคุณธรรมและปัญญา แม้คณะสงฆ์จะไม่มีระบบกลั่นกรองแต่ถ้ามีระบบกล่อม
เกลาที่ดีก็ยังมีหลักประกันว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระจะได้รับการศึกษาอบรมให้เป็นพระที่ดี  สามารถท า 
หน้าที่ตามพระธรรมวินัยได้ ดังนั้นคณะสงฆ์จะต้องสร้างระบบกล่อมเกลาที่ดี ได้แก่ระบบกล่อมเกลาที่

                                         
๗๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐. 



๕๒ 
 
ไม่เป็นทางการก็คือการดูแลเอาใจใส่ที่อุปัชฌาย์อาจารย์พึงมีต่อศิษย์  ส่วนระบบที่เป็นทางการก็คือ
ระบบการศึกษาด้านปริยัติธรรมของพระสงฆ์๗๙   

นอกจากนั้น การศึกษาโดยใช้พระธรรมวินัย เป็นเครื่องฝึกฝน พัฒนาตนนั้น การเล่า
เรียนทางวิชาการพุทธศาสนาและการ ฝึกฝนพัฒนาจิต ที่เรียกว่าปริยัติ และปฏิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา ในชุมชนสงฆ์ วัดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจนมีฐานะเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน พระสงฆ์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติอยู่ในสังคมที่งดงามและมีความสามารถในการอบรมประชาชนให้มี
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด ารงชีวิตนับว่ามีความส าคัญมาก๘๐ 

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสต้องช่วยพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน  ทั้งนี้ วัด
กับบ้าน พระกับชาวบ้าน เป็นของคู่กันมาช้านานแล้ว โดยที่วัดต้องเป็นแหล่งให้วิทยาการแก่ชาวบ้าน
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพด้านศีลธรรมวัฒนธรรม และประเพณี๘๑ ประชาชนก็จะหัน
หน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามกันมากขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บทบาทและกิจกรรมต่างๆ ที่วัดจัดท า ก็จะ
พบว่า วัดมีความหมายที่ส าคัญๆ อยู่ ๕ ประการ ดังนี้๘๒ 

๑. วัดเป็นที่พ านักอาศัยของภิกษุสามเณร 
๒. วัดเป็นที่บวชเรียนของลูกหลานชาวบ้าน 
๓. วัดเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้านรอบวัด 
๔. วัดและพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน 
๕. วัดเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมของชุมชน 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บทบาทของวัดได้ถูกท าให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม กรมการศาสนา

จึงได้รวบรวมโครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน โดยมีหลักการ ดังนี้ 
๑. มุ่งพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ที่สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น เพ่ือจูงใจให้ประชาชนได้เข้ามา

สู่วัดมากขึ้น 
๒. มุ่งในการปกครองศาสนบุคคลที่พ านักอาศัยอยู่ภายในวัดให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อย

และสงบสุข มีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยกันอย่างจริงจัง และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชน 

                                         
๗๙ พระไพศาลวิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๖-๒๗๗. 
๘๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๕-๒๘๖. 
๘๑ พระมหารุ่น ธีรปญฺโญ และคณะ, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย , 

๒๕๒๖, หน้า ๕๖. 
๘๒ ช าเลือง วุฒิจันทร์, “การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน”, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบท

ของพระสงฆ์ไทย, ๒๕๒๖, หน้า ๑-๔. 



๕๓ 
 

๓. มุ่งให้วัดได้จัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ได้แก่ การอบรม สั่งสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชนและช่วยอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่นักเรียนให้มากข้ึน 

ดังนั้น การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ก็คือ การพัฒนาวัดตามหลักการ ๓ ข้อ 
คือ 

๑. การพัฒนาบริเวณวัดให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นสัดส่วน 
๒. จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และผู้อยู่ในวัดให้เรียบร้อยดีงาม 
๓. จัดอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตเป็นที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลและร่วม

ประกอบกิจกรรมทางสังคมประเพณีได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากหลักการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนดังกล่าวแล้ว  วัดยังจะต้องท า

หน้าที่เป็นศูนย์กลางของประชาชน เป็นผู้น าชุมชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนใน
ชุมชนนั้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าอาวาสวัดก็ต้องเริ่มต้นพัฒนาวัดของตนเอง
เสียก่อน ให้พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งในประเด็นนี้ น าทรัพย์๘๓ ได้เสนอแนะว่า
วัดที่จะเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 

๑. พระภิกษุ สามเณรของวัดจะต้องเป็นผู้น าของชุมชนทุกด้าน เป็นที่พ่ึงของประชาชน
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนอยู่ดีกินดี มีความสงบสุขได้ 
รวมทั้งสามารถสอนให้ประชาชนน าเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หรือสอนให้ประชาชนมี
ศรัทธา ปฏิบัติธรรมตามค าสอนของพระพุทธองค์ได ้ท าให้ชีวิตเขามีความสุข จิตใจสงบ มีสมาธิในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 

๒. สงบ ร่มรื่น วัดต้องสงบร่มรื่น มีต้นไม ้
๓. สะอาด วัดจะต้องสะอาด บริเวณวัดจะไม่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
๔. สวยงาม วัดจะต้องมีสิ่งก่อสร้างสวยงาม เหมาะกับเศรษฐกิจของชุมชน 
๕. เสนาสนะ การปลูกสร้างเสนาสนะเป็นระเบียบ มีแบบแปลนแผนผังที่ด ี
๖. ถูกสุขลักษณะ วัดควรจะมีการจัดระเบียบให้ถูกสุขลักษณะมีระบบการเก็บขยะ การ

ก าจัดขยะมูลฝอย มีทางระบายน้ า 
๗. สิ่งแวดล้อมวัดไม่ควรปล่อยปละละเลยให้บ้านเรือนราษฎรล้ าเข้ามาในเขตพุทธาวาส

และสังฆาวาส 
๘. สะดวก วัดควรให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าไปในวัด 

                                         
๘๓ น าทรัพย์ จันทน์หอม, “การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา

ชนบทของพระสงฆ์ไทย, หน้า ๑๐๐-๑๐๑. 



๕๔ 
 

๙. สัดส่วน วัดควรมีผังบริเวณดี ก าหนดสัดส่วนที่เป็นพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขต
ฆราวาส เขตจัดประโยชน์ ที่พักผ่อนของประชาชนให้แยกจากกัน  ไม่ปะปนกัน 

๑๐. สร้างเสริมศรัทธา วัดควรสร้างเสริมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัด คือการจัด
กิจกรรมทางศาสนาให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม จูงใจให้ประชาชนเข้าวัด  โดยการสอนธรรม
อย่างจริงจัง 

๑๑. ความสามัคคีในหมู่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรภายในวัด พระภิกษุสงฆ์ สามเณรต้อง
สามัคคีกัน เชื่อฟังเจ้าอาวาส ผู้ปกครองวัด วัดจึงจะสงบเรียบร้อย เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 

๒) การศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของ

บรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่  ของมหาเถร
สมาคมมีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์  (ม.๑๕ ตรี) และใน
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุม และส่งเสริม
การศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี”  การจัดการศาสนศึกษา 
ดังกล่าว คณะสงฆ์ยังมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยชัดเจน แต่โดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแล้ว คง
อนุมานได้ว่า มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ๘๔ 

๑. เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ 
๒. เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓. เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา 
๔. เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
๕. เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
๖. เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗. เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
๘. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
๙. เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
ส่วนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ใน มาตรา ๓๗ ว่า 

“เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์” จึงเห็นได้ว่าเจ้า
อาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาและวัดเป็นสถานศึกษา ค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องให้ภิกษุ สามเณร

                                         
๘๔ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๔๑. 



๕๕ 
 
เรียน พระธรรมวินัย พ.ศ.๒๕๒๘ ก็ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสโดยตรง และให้เจ้าคณะเจ้า
สังกัด ร่วมจัดด้วย ดังนี้ 

๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษา ในฐานะเจ้าส านักเรียนหรือ เจ้าส านักศาสนศึกษา 
๒. เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการในฐานะเจ้าส านักเรียนคณะจังหวัด 
๓. ในบางกรณีให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดร่วมจัดด้วย 
จากบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสในการเป็นธุระเรื่องการศาสนศึกษา ดังกล่าว สอดคล้อง

กับแนวคิดของพระมหาสมทรง สิรินฺธโร และคณะ๘๕  ที่ได้กล่าวว่า บทบาทที่วัดและพระสงฆ์จะท า 
คือ การศึกษา การเผยแผ่และการสงเคราะห์ ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น  เป็นการให้บริการด้าน
การศึกษาแก่พระสงฆ์ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นับเป็นทางหนึ่งในการสร้าง
อุบาสก อุบาสิกา ให้ได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพและเป็นก าลังของศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือการ
ไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ เป็นการอนุเคราะห์สังคมด้วยธรรมทาน การที่ให้พระสงฆ์ได้
เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดังกล่าวนี้จะท า ให้เยาวชนและสังคมเห็นความส าคัญของวัด
และพระสงฆ ์

ทั้งนี้ องค์ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาดังกล่าวจะดีหรือไม่ประการใดขึ้นกับเจ้า
ส านักเรียนและหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา และครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสนศึกษาที่ได้ช่วยแบกภาระ
การศาสนศึกษาอย่างเต็มก าลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ์ การ
จัดการศาสนศึกษานั้นแผนกที่ประสบปัญหามาก คือ การจัดการศึกษาแผนกบาลี เพราะขาดแคลนทั้ง
ครูและนักเรียนและอุปสรรคอ่ืนๆ ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกบาลีอันเป็นการศึกษา
พระพุทธศาสนาโดยตรง เพ่ือให้พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้และ การศาสนศึกษาให้เจริญก้าวหน้า 
การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลักและส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์ 

๓) การศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ

หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน คณะสงฆ์ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะ
สงฆ ์การศึกษาสงเคราะห์นั้น ว่าโดยลักษณะควรแยกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือการสงเคราะห์
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร 

                                         
๘๕ พระมหาสมทรง สิรินฺธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทเกล็ดไทยจ ากัด, ๒๕๒๕), หน้า ๔๒-๔๓. 



๕๖ 
 

๒. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ด าเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ 
ประเภท คือ๘๖ 

๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็นเหตุ
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 

๒) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของพระศาสนา 

๓) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัย
เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก 

๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรศึกษา
เล่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกสามัญศึกษา มีการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรม 
หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนา ขณะนี้มีวัดต่างๆ จ านวนมาก จัดตั้งแต่โดย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษาสงเคราะห์ 
โดยรูปการนั้น น่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็เน้นหนักทางวิชา
สามัญศึกษา การจัดการศึกษาและการจัดการอบรม ทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวนี้ นับเป็นงานที่พระสงฆ์มี
โอกาสช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยแท้ 

ส าหรับกิจกรรมที่จะส่งเสริมการศึกษานั้น น าทรัพย์๘๗  กล่าวว่า วัดควรจัดให้มีโรงเรียน
พระปรยิัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  ส าหรับพระภิกษุ
สามเณร ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา บางวัดจัดให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ โรงเรียนพระ โรงเรียนสามเณร บางวัดจัดให้มีโรงเรียนวัดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ 

                                         
๘๖ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๔๘-๔๙. 
๘๗ น าทรัพย์ จันทน์หอม, “การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา

ชนบทของพระสงฆ์ไทย, หน้า ๑๐๒. 



๕๗ 
 

การสงเคราะห์การศึกษาอ่ืนที่เจ้าคณะ เจ้าอาวาส และพระภิกษุทั่วไป  จัดการสงเคราะห์
เป็นการส่วนตัว หรือเป็นรูปคณะสงฆ์ได้อีกหลายรูปแบบ ได้แก่๘๘ 

๑. จัดตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
๒. การช่วยพัฒนาสถานศึกษา 
๓. การช่วยจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 
๔. ช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
การช่วยเหลือในรูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นการสงเคราะห์การศึกษาอันเป็นผลดี แก่

ประเทศชาติโดยส่วนรวมและผลสะท้อนย้อนกลับถึงคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เอง ก็ดี 
การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาด้วยการจัดตั้งกองทุนก็ดี  การช่วยพัฒนาสถานศึกษาก็ดี การ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่เป็น
การจัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์โดยแท้ 

มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
และส่งเสริมการด าเนินการการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของเจ้าอาวาสอันเป็นหน้าที่ของ เจ้าอาวาสเจ้า
คณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีส่วนควบคุมและส่งเสริมให้เจ้าอาวาสด าเนินการส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์
ตามสมควร ถ้าเพิกเฉยเสียย่อมเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการศึกษาประเภทนี้เป็นการ
ของคณะสงฆ์หรือการพระศาสนา เป็นกิจการของวัดตามหน้าที่เจ้าอาวาส ส่วนการส่งเสริมนั้น เจ้า
คณะควรให้การช่วยเหลือเกื้อกูลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ศึกษาได้ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
และระเบียบแบบแผนของพระสงฆ์  เช่น ช่วยขวนขวายในการสร้างอาคารเรียนช่วยจัดหาอุปกรณ์
การศึกษา จัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมและอุดมศึกษาตามหลักการประกาศ
ของมหาเถรสมาคม ช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบและพิจารณาให้ก าลังใจและ
บ ารุงขวัญแก่เจ้าอาวาสตามควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท า ให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไป ให้

แพร่หลาย ได้แก่ การด าเนินงาน เพ่ือให้หลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปท า 
ให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นมาเพ่ือประโยชน์สุข
แก่ชาวโลก หัวใจส าคัญในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดย
ให้เกิดประโยชน์สุข ตามที่พระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ไว้ ๓ ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 

                                         
๘๘ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๕๑-๕๓. 



๕๘ 
 
(ประโยชน์ในชาตินี้) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) และปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์
อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน) พระภิกษุผู้เป็น เจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีหน้าที่จะต้อง
รับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ ์พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๓๕  ดังนี้๘๙ 

ตามบทบัญญัตินี้ ได้จ าแนกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส หรือ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติ จะต้องจัด จะต้องท า อันเป็นภารกิจประจ า ตลอดเวลาที่
ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แยกออกเป็น ๒ ประการ คือ 

๑. เป็นธุระในการจัดการศึกษา อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
๒. เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนธรรมะแก่คฤหัสถ์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ว่า ทั้งวัดและพระสงฆ์ได้ท า งานการเผยแผ่

พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากมีหน่วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนาและ
หน่วยพัฒนาทางจิต ทั้งมีหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วย อบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งนี้ การเผยแพร่
จะได้ผลก็ต่อเมื่อ๙๐ 

๑. พระสงฆ์จะต้องศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง สอนอย่างไร ปฏิบัติได้อย่างนั้น 

๒. ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือผลประโยชน์ของตน 
๓. ไม่ติดยึดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
๔. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความต้องการของประชาชน 
๕. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 
๖. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอื่นๆ 
พุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป  เพ่ือประโยชน์สุข

ของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติไทย ผู้ที่จะท า หน้าที่
เผยแพร่ศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ  
การเผยแพร่ศาสนามีค าที่ใช้อยู่ ๒ ค าคือ ค าว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” “ค าว่า เผยแพร่ เป็น
ลักษณะของมิชชันนารี่ คือ มุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการจูงใจให้
อีกฝ่ายหนึ่งหันมานับถือค าสอนนั้นๆ ส่วนค าว่า เผยแผ่ หมายถึงการประกาศให้ทราบหากทราบแล้ว
สนใจจะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดง

                                         
๘๙ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 
๙๐ พระมหาสมทรง สิรินฺธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต, หน้า ๔๕. 



๕๙ 
 
ถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัดผู้อื่นด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน”๙๑  ในการเผยแพร่หรือเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ถ้ากระท าโดยคฤหัสถ์ นิยมให้ค าว่า เผยแพร่ เช่น อ านาจหน้าที่ส่วนหนึ่งของ
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการคือ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาอันนับเป็นศาสนาประจ าชาติ 
องค์การ สมาคมต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะใช่ค าว่าเผยแพร่
พระพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรหรือพระสงฆ์จะใช้ค าว่า  เผยแผ่… เช่น 
“พระพุทธศาสนาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระสาวกได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถ้า
ขาดการเผยแผ่แล้ว พระพุทธศาสนาจะไม่แพร่หลายมาจนทุกวันนี้” หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรม
ของวัดหรือพระสงฆ์ ส่วนมากเป็นการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้า
อาวาสวัดต่างๆ เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะสงฆ์อ าเภอและเจ้าคณะจังหวัด จะต้องท าหน้าที่เผยแผ่พระ
ศาสนา ดังนี้๙๒ 

๑. อบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรมในเรื่องจรรยามรรยาทตลอดถึง
การปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่างๆ 

๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 
๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าสั่งสอนหรือแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
๔. แนะน าสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
๕. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับพระ

ศาสนาโดยถูกต้อง 
๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้นหรือบ าบัดที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้หมดไปโดย

ที่ชอบ 
๗. ขวนขวายเพ่ือให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนาและอบรมในทางศีลธรรม  มีการ

ไหว้พระ สวดมนต์ เป็นต้น 
๘. ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี หรือเพ่ือประโยชน์แก่

ประชาชนหรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง 
ที่เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษาศีลฟังธรรม ตามวัดต่างๆได้ท่อง ได้
อ่านได ้ได้ฟังตามควรแก่สถานที่และโอกาส 

                                         
๙๑ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ

ว่าด้วยเร่ือง การคณะสงฆ์และการพระศาสนาในทวี พลรัตน์ (บรรณาธิการ), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๐) หน้า ๑๔๔. 

๙๒ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา, หน้า ๑๔๘-๑๕๐. 



๖๐ 
 

๙. ขวนขวายจัดหาเครื่องอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบางประเภทส าหรับ ชั้นประถมขึ้น
ไว้เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนยืมใช้ในการเรียน 

กิจการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้งแบบประเพณี 
แบบปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันและแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเฉพาะจัด
ขึ้น๙๓  มีการด าเนินการดังนี้ 

๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนที่วัด ที่บ้านผู้อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์รูป
เดียวหรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป และได้มีการปรับปรุงมีการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียง น าไปเผยแผ่ ในที่ต่างๆ และโอกาสต่างๆ 

๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยายธรรม 
การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ หรือโดยทางวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกเสียง น าไปเผยแผ่ในที่อ่ืนในโอกาส
ต่างๆ รวมตลอดถึงการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 

๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือเป็นสถานศึกษาเป็นการประจ า
หรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษในวัด หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต งาน
พระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ฯลฯ 

๔. การเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ การบรรยายธรรมในที่
ประชุมและทางสื่อมวลชนต่างๆ การตั้งชมรมพุทธศาสน์ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจน
การศึกษาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและในที่สาธารณะต่างๆ 

๕. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ วัดบางวัด จัดให้มีปาฐก
กถาธรรม เป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช่น การหล่อเทียนเข้าพรรษา อาจมี
การประกวดกัน วันสงกรานต์ จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระธาตุ การแห่พระ การขนทรายเข้าวัด
การก่อเจดีย์ทราย 

นอกจากนั้น น าทรัพย์๙๔ ยังได้กล่าวว่า กิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จัดให้มีเทศน์หรือปาฐกถาธรรมเป็นประจ าทุก

                                         
๙๓ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, คู่มือพระสังฆาธิ

การว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการพระศาสนาในทว ีพลรัตน์ (บรรณาธิการ), หน้า ๑๓๓-๑๓๕. 



๖๑ 
 
สัปดาห์ นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมอีกหลายประการ เช่น การหล่อเทียนเข้าพรรษา มีการประกวดเทียน
พรรษา วันสงกรานต์ มีการจัดพิธีสรงน้ าพระ การแห่พระธาตุ การแห่พระ การขนทรายเข้าวัด การก่อ
เจดีย์ทราย เป็นต้น 

๕) การสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ กล่าวว่าเป็น 

“ค านาม” หมายถึง “การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์” ส าหรับ สาธารณูปการ ที่จัดเป็นระเบียบ
บริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การ
สาธารณูปการ” นั้น๙๕ หมายถึง 

๑. การก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ 

พระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า พรรษา และการยกวัดราษฏร์ขึ้นเป็น
พระอารามหลวง 

๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด 
การสาธารณูปการทั้ง ๔ ความหมายนี้ ส่วนมากบัญญัติไว้ในหน้าที่เจ้าอาวาสตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๗ (๑) ว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและ  ศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี การสาธารณูปการ ตามความหมายที่กล่าวมานี้ จะมีลักษณะของการ
กระท าการสาธารณูปการใน ๓ ประการ คือ 

๑. การกระท า ด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
๒. การกระท า ด้วยเอกสารรายงาน 
๓. การท า โดยการจัดประโยชน์ 
การกระท า ใน ๓ ลักษณะนี้ บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าที่ของเจ้าอาวาส เพราะ

เจ้าอาวาสจะต้องปฏิบัติโดยตรง เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะการบางอย่าง เจ้าอาวาสเริ่มแล้ว
ผ่านการพิจารณาตามล าดับ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และราชอาณาจักร บางอย่างเริ่มต้นจากเจ้าคณะ และ
หรือเจ้าหน้าที่ทางราชอาณาจักรหรือผู้มีศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์  ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนคณะสงฆ์ ดังนั้น ผู้จัดการสาธารณูปการ จึงได้แก่ 

๑. เจ้าอาวาส 

                                                                                                                     
๙๔ น าทรัพย์ จันทน์หอม, “การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา

ชนบทของพระสงฆ์ไทย, หน้า ๑๐๒. 
๙๕ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หนา้ ๕๔-๕๕. 



๖๒ 
 

๒. เจ้าคณะ 
๓. เจ้าหน้าที่ทางราชอาณาจักร 
๔. ผู้เจริญด้วยศรัทธามุ่งช่วยการวัดและการคณะสงฆ์ 
การจัดการสาธารณูปการ หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ

แตกต่างกันตามลักษณะงาน การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้าง  ศาสนวัตถุขึ้น
ใหม่การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่เดิมหรือที่เพ่ิมเติม
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น๙๖ การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อน
เป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้า
คณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ ควบคุมการสาธารณูปการและ ส่งเสริมการ
สาธารณูปการ  การควบคุมดูแลวัดนั้น เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติต้องสอดส่อง ดูแล ชี้แจง แนะน าในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังนี้๙๗ 

๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควรแก่

สภาพท้องถิ่นและให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
๓. ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

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

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
การส่งเสริมกิจการของวัด เจ้าคณะทุกชั้นควรส่งเสริมเจ้าอาวาสใน การสาธารณูปการ  

ดังนี้ 
๑) ออกตรวจตราเยี่ยมเจ้าอาวาสให้เร่งรัดการพัฒนาวัด 
๒) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาส ดังนี้ 

 ๒.๑) จัดหาช่างด าเนินการก่อสร้าง 
 ๒.๑) จัดแบบแปลนอาคารตลอดแผนผังวัด 
 ๒.๒) ดูแลการหาทุนก่อสร้างด้วยการขอเงินงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ 
 ๒.๔) ให้ค าชี้แจง แนะน าการปฏิบัติงานสาธารณูปการเพ่ือให้เข้าใจถูกต้อง 

                                         
๙๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖-๕๗. 
๙๗ อ้างแล้ว, หน้า ๕๙ 



๖๓ 
 
 ๒.๕) ขจัดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านซึ่งมี การสาธารณูปการเป็นเหตุ 

๓) แนะน าการจัดงานวัดและการเรี่ยไรให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
๔) ช่วยยกฐานะวัดที่ได้พัฒนาดีแล้ว เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
๕) ช่วยยกย่องเจ้าอาวาสผู้มีผลงานสาธารณูปการดี หรือแม้ รองเจ้าอาวาสและหรือ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ควรยกย่องด้วยแต่อย่าให้เกินกว่าเจ้าอาวาส 
๖) แนะน าชี้แจงการจัดประโยชน์ของวัดให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
จะเห็นได้ว่า งานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญ โดยเฉพาะเป็นงานประดับบารมี เจ้า

อาวาสและเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความส าคัญ
แก่เจ้าอาวาสและเห็นผลงานของเจ้าอาวาสได้เร็วกว่างานอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น บางแห่ง
เกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุ หาก
เจ้าคณะได้เห็นความส าคัญเร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสได้ดีแล้ว การ
ขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะ
มีมากข้ึนเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์ และการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม การควบคุม
ส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของเจ้าคณะทุกระดับชั้น 

๖)  การสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์

ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือ
สถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 

การสงเคราะห์ที่เป็นหลักของพระสงฆ์ คือ การสงเคราะห์ในด้านจิตใจและด้านวัตถุด้าน
จิตใจ กระท าได้โดย๙๘ 

๑. เป็นที่ปรึกษา แนะน าในปัญหาชีวิตและด้านอ่ืนๆ เช่น ทางวิชาการบางอย่าง 
๒. ท า ให้วัดร่มรื่น ร่มเย็น สมเป็นอารามให้ความร่มเย็นทางการปฏิบัติตนให้เป็น

แบบอย่างของผู้ด าเนินชีวิตอันประเสริฐ เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใสและ  นับถือ สร้าง
ความร่มเย็นเมื่อเห็นวัดและพระสงฆ์ 

ด้านวัตถ ุกระท าได้โดย 
๑. แนะน าชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท า เช่น การสาธารณูปโภค จัดให้มีโรงเรียน โรงพยาบาล 

ถนน บ่อน้ า เป็นต้น 
๒. น าสิ่งของหรือบริการที่รับจากผู้อ่ืนมาแบ่งปันให้มีประโยชน์กว้างขวางออกไป คือ ท า

หน้าที่เป็นสื่อกลางน าไปบริการแก่สังคม 

                                         
๙๘ พระมหาสมทรง สิรินฺธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต, หน้า ๔๗. 



๖๔ 
 

การสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม
ข้อหนึ่งว่า “ ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์” และในระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ส่วนกลาง ได้ก าหนดว่า เป็นวิธีด าเนินการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” การสาธารณสงเคราะห์แยกโดยลักษณะที่ควรจะมี ๔ 
ประการ  คือ๙๙ 

๑. การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลได้แก่ วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิเพ่ือคนยากจนหรือกิจการอ่ืนๆ กิจการเหล่านี้อาจเป็น
กิจการที่ท าเองหรือโครงการที่ก าหนดเองทั้งท่ีเป็นกิจการประจ า หรือกิจการชั่วคราวก็ได้ 

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ได้แก่การ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งให้ด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ 
แก่สังคม ชุมชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล การช่วยป้องกัน  ยาเสพติดให้โทษ หรือ
การช่วยป้องกันการติดโรคเอดส์ เป็นต้น 

๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติได้แก่การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่
อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น สร้างถนนหนทาง ขุดลอกคูคลอง สร้างฌาปนสถาน (นอกวัด) สร้างการ
ประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในกาลที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น การประสบอุทกภัย การประสบอัคคีภัย การประสบวาตภัย หรือคราวอากาศหนาวจัด 
หรือแม้ยามปกติตามโอกาส มีการจัดการช่วยเหลือด้วยการจัดการสงเคราะห์ เช่น สงเคราะห์คนชรา 
สงเคราะห์คนพิการและสงเคราะห์โดยประการอ่ืน 

นอกจากนั้น น าทรัพย์๑๐๐  ยังได้กล่าวว่า กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่ จัดให้มีที่พัก
ส าหรับประชาชน อาหารกลางวันส าหรับเด็ก ยารักษาโรค ห้องสมุดประชาชน จัดที่ดินให้ประชาชน
อยู่อาศัย ตั้งหน่วยสงเคราะห์และฝึกอาชีพ ให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตด้านต่างๆ ด้วยความเมตตาธรรม 
การสาธารณสงเคราะห์เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนตามโอกาสอันควร จะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน 

                                         
๙๙ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา, หน้า ๖๑-๖๒. 
๑๐๐ น าทรัพย์ จันทนห์อม, “การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา

ชนบทของพระสงฆ์ไทย, หน้า ๑๐๒. 



๖๕ 
 

ส าหรับผู้จัดการสาธารณสงเคราะห์โดยส่วนมากได้แก่วัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งมีบทบัญญัติ
ว่าด้วยหน้าที่ของเจ้าอาวาส ดังนี้๑๐๑ 

๑. จัดกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
๒. เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓. ให้ความสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชน ในการบ าเพ็ญกุศล 
หน้าที่เหล่านี้ ย่อมเข้าได้กับการสาธารณสงเคราะห์อันเป็นการคณะสงฆ์หรือการพระ

ศาสนา เจ้าอาวาสจึงต้องมีหน้าที่จัดการสาธารณสงเคราะห์อันเป็นกิจการของวัด การให้การศึกษา
อบรมและการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล (อ.ป.ต.)จะมีเจ้าอาวาสที่ตั้งหน่วยเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 

วิธีการจัดการสาธารณสงเคราะห์ที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ได้ก าหนด
วิธีการไว้ชัดในระเบียบมหาเถรสมาคม เพ่ือให้กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีคณะกรรมการ มีการประชุม มีการปฏิบัติงานการอบรมประชาชน
ประจ าต าบล การปฏิบัติงาน ควรจัดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ 

๑. อบรมทั่วไป ได้แก่ จัดประชุมอบรมแนะน าทางวิชาการ โดยมีวิทยากรบรรยายทาง
วิชาการ 

๒. อบรมเฉพาะกรณี ได้แก่ จัดอบรมประชาชน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยวิธีชี้แจงแนะน าซักซ้อมความเข้าใจ 

๓. อบรมเฉพาะบุคคล ได้แก่ การพบปะบุคคลบางคนเพ่ือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ
ชี้แจงแนะน าซักซ้อมความเข้าใจในเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับผู้นั้น 

มหาเถรสมาคมได้ก าหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติและควบคุมส่งเสริม ไว้ชัดแจ้ง คือ 
กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘  ซึ่งในระเบียบดังกล่าว ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้  ๓ 
ประการ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์และ  การสาธารณสงเคราะห์ โดย
ระเบียบดังกล่าว ก าหนดหน่วยงาน ให้ตั้ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ต าบลละหนึ่งหน่วย ให้จัดการเป็นรูป
คณะกรรมการ โดยให้เจ้าอาวาสที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ า ต าบลเป็นประธานกรรมการโดย
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสอ่ืนในเขตต าบลนั้น เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต ก านันในต าบลนั้นเป็น
รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบล เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง อนึ่ง 
การสาธารณสงเคราะห์นี้ ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการพิจารณาจัดการสงเคราะห์ตามควรแก่โอกาส เช่น 

                                         
๑๐๑ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และ

การพระศาสนา, หน้า ๕๔-๕๕. 



๖๖ 
 

๑. การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์  การป้องกันยา
เสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า การช่วยป้องกันโรคเอดส์ 

๒. การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคู
คลองสร้างฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

๓. การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัยหรือช่วยคนชรา
หรือคนพิการ 

การสาธารณสงเคราะห์จะต้องจัดเพ่ือความเรียบร้อยดีงามและไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
และความสงบสุขของบ้านเมืองจึงจะถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็น  การสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการดูแลให้เป็นไปในลักษณะเหมาะสมและควรได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนตามสมควร กรรมการโดยต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ – ๙ คน เป็นกรรมการ ส าหรับผู้ควบคุม
และส่งเสริม มีคณะกรรมการอ านวยการระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด ผู้อ านวยการภาค และ
คณะกรรมการอ านวยการอบรมประชาชนกลาง การควบคุมการสาธารณสงเคราะห์ก็เพ่ือให้การ
ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบและ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมเพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปเพ่ือสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์นั้น ควรด าเนินไปได้อย่างไม่มีอุปสรรค แนวการส่งเสริมพอสรุป
ได ้ดังนี้ 

๑. ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ช่วยในการก าหนดแผนงานของแต่ละปี 
๓. ช่วยในคราวขาดแคลนทรัพยากร 
๔. ช่วยยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
๕. ช่วยสนับสนุนด้านการทุนตามที่จะมีโอกาส 
๖. ช่วยประสานงานคณะกรรมการให้เกิดความสามัคคี ร่วมกันอย่างด ี
๗. ช่วยการอ่ืนอันเหมาะสม 
งานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานของพระสงฆ์เพ่ือประชาชน  วัดเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับ

ประชาชน จึงต้องเป็นผู้น าประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์โดยตรง กิจการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นหน่วยท างานเพื่อประโยชน์ดังกล่าวได้ดียิ่ง 

 

๒.๓  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ 
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบรองรับข้อมูลการบริจาคลดหย่อน

ภาษี ของผู้เสียภาษีเพ่ือให้ผู้บริจาคไม่ต้องจ าเป็นเก็บหลักฐานการบริจาคเองเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อน



๖๗ 
 
เงินบริจาคทั่วไปและเงินบริจาคเพ่ือการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ระบบ 
e-Donation เป็นระบบที่พัฒนาโดยกรมสรรพากร๑๐๒ 

ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ
ใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของหน่วยงานรับบริจาค อันได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน เช่น 
วัดวาอารามเป็นต้น โรงพยาบาลและองค์กรสาธรณกุศล ที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธรณกุศล 
ตามประกาศ กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๒)ฯ ลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ระบบ e-Donation  ท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
บริจาคและหน่วยงานรับบริจาค กล่าวคือ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บ
หลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
บนเว็บไซต์กรมสรรพากร และอาจท าให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น และส าหรับหน่วยรับ
บริจาคก็ไม่ต้องจัดท าหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ ไม่ต้องจัดเก็บส าเนาหลักฐานการบริจาค ลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารหลักฐานการบริจาค โดยสามารถเข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์ 
กรมสรรพากร๑๐๓ 

ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) หมายถึง ระบบที่ใช้สร้างและเก็บรักษา
ข้อมูลการบริจาคในรูปของข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร๑๐๔ 

ระบบ e-Donation  หมายถึง ระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้หน่วยรับ
บริจาคใช้ในการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีได้ โดยหน่วยรับบริจาคไม่จ าเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการบริจาคเว้นแต่ผู้รับบริจาคร้องขอ ใน
ระยะแรกจะเริ่มต้นใช้งานกับสถานศึกษาและศาสนสถาน๑๐๕ 

ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการรองรับ
ข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษาและศาสนสถาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค

                                         
๑๐๒ ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์  (e-Donation)-iTAX, [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา: 

http://www.itax.in.th>pedia> ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส ์ [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 
๑๐๓ ส านักกฎหมาย ธรรมนิติ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www/dharmniti.co.th > Law-

Account-Tax [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 
๑๐๔ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// www.rd.go.th [๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒] 
๑๐๕ ระบบ e-Donation,  [ออนไลน์], แหล่งที่มา: Thaipublica.org/wp-content/uploads 2017 

[๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 

http://www/dharmniti.co.th
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ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 

กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคเป็นเงินสด สถานศึกษาและศาสนสถาน
จะต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ เช่น ชื่อ  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร จ านวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค วันเดือนปีที่บริจาค 

กรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการ โดยสแกน QR CODE 
หรือ Bar Code ผ่าน Mobile Banking ของสถานบันการเงินสถาบันการเงินจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับ
บริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์๑๐๖ 

 
ทางเลือกการบริจาคผ่านระบบ e-Donation 
กรณีบริจาคผ่านธนาคาร (QR Code) 
การบริจาคผ่านธนาคารจะต้องท าผ่านวิธีโอนเงินด้วย  QR Code ผ่านแอพ Mobile 

Banking ของธนาคารนั้น ๆ โดยแอพจะแสดงข้อความให้คุณเลือกแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเข้า
ระบบ e-Donation เพ่ือใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

ธนาคารจะส่งเงินบริจาคให้หน่วยงานผู้รับบริจาค และส่งข้อมูลการรับบริจาคผู้เสียภาษี
เข้าระบบ e-Donation ให้โดยข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบภายใน ๒ วัน ท าการ โดยที่
หน่วยงานผู้รับบริจาคไม่จ าเป็นต้องบันทึกข้อมูลระบบ e-Donation เอง 

ป้าย Qr Code ที่อยู่ในระบบ e-Donation จะมีข้อความแสดงชื่อบัญชีเงินฝากจะเป็น
ชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาคนั้น ๆ และข้อความว่า “e-Donation” เสมอ ซึ่งขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการและเปิดให้บริการระบบ e-Donation แล้วดังนี้ 

-  ธนาคารกรุงเทพ  -  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

                                         
๑๐๖ เพชรรัตน์  ศุภนิมิตกุลกิจ, “ก้าวไปกับสรรพากรยุค ๔.๐” section: ภาษีสรรพากร/ Column: 

ภาษีสรรพากร, วารสารเอกสารภาษีอากร, ปีท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๔๔๙ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
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- ธนาคารกรุงไทย           -  ธนาคารธนชาต 
- ธนาคารกสิกรไทย -  ธนาคารมิซูโฮ 
- ธนาคารทหารไทย -  ธนาคารออมสิน 

กรณีบริจาคเป็นเงินสด 
ผู้เสียภาษียังคงบริจาคเป็นเงินสดตามปกติ แต่หน่วยงานผู้รับบริจาคต้องบันทึกข้อมูล

การรับบริจาคจากผู้เสียภาษีระบบ e-Donation เพ่ือส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป ดังนั้น หากคุณ
ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี คุณต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบนระบบ e-
Donation ทันที๑๐๗ 

ประโยชน์ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) 
ส าหรับผู้บริจาค 
- ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมีข้อมูลปรากฏบนระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์แล้ว 
- ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาคเพ่ือประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี 
- ได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องรอการตรวจสอบใบ

อนุโมทนาบัตร 
ส าหรับหน่วยงานรับบริจาค 
-  เป็นการส่งเสริมและจูงใจให้นิติบุคคลและประชาชน บริจาคให้กับสถานศึกษา

และศาสนสถานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้รับบริจาคมีความสะดวกและจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
- สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริจาค 
- ช่วยให้วัดวาอารามในศาสนาพุทธ ซึ่งมีหน้าที่จัดท าบัญชีรับ -จ่าย ส่งส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัด ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการจัดท าบัญชีมากยิ่งขึ้น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบบริจาค e-Donation 
ประชาชน 
-  สะดวก ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค 
- ไม่ถูกขอหลักฐานการบริจาค 
- ได้รับเงินคืนภาษีได้เร็วขึ้น 
หน่วยรับบริจาค 

                                         
๑๐๗ ระบบบริจาคอิ เลคทรอนิกส์  (e-Donation)-iTAX, [ออนไลน์ ] ,  แหล่งที่มา : 

http://www.itax.in.th>pedia>ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์  [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 



๗๐ 
 

-  สร้างความโปร่งใสในการบริหาร จัดการเงินภายในสถานศึกษาหรือวัดวาอาราม 
- ช่วยให้การจัดท างบบัญชีรับ-จ่ายของศาสนสถานง่ายและสะดวก 
- สร้างความเชื่อม่ันให้กับภาคประชาขน 
กรมสรรพากร 
-  ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานคืนภาษีของเจ้าหน้าที่ 
- รอบรับการบริจาคด้วยเงินอิเลคทรอนิกส์ในอนาคต 
- เชื่อมโยงข้อมูลกับการยื่นแบบฯผ่านอินเตอร์เน็ต โดยอัตโนมัติ๑๐๘ 

ประวัติกรมสรรพากร 
หากย้อนไปในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิ รูปการ

ปกครองและโปรดเกล้าให้จัดตั้งกระทรวงต่าง ๆ ขึ้นดันเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้ง 
เงินเดือนข้าราชการ,ค่าใช้สอยต่าง ๆ,เงินที่ใช้ส าหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการรวมทั้งบ้านพัก
ข้าราชการ ในตอนนั้นกระทรวงพระคลังในไม่มีเงินพอ เนื่องจากเงินส่วนมากยังคงติดอยู่กับเจ้าภาษี
นายอากร รวมทั้งเจ้าขุนมูลนายต่าง ๆ นอกจากนี้การจัดเก็บเงินรายได้ยังเกิดความหละหลวม ไม่ค่อย
รัดกุมเท่าไหร่นัก พูดง่าย ๆ ก็คือมีการรั่วอยู่มาก วิธีการจัดเก็บก็โบราณ ต่อมาเมื่อได้จัดตั้งกระทรวง
ขึ้น กระทรวงที่ท าหน้าที่จัดเก็บภาษีก็ล้าสมัย ไม่สามารถจัดเก็บหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามความ
ต้องการของรัฐบาลได้ ก็เลยมีการแก้ไขปัญหา โดยส่งให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ในการจัดหา
เงินผลประโยชน์รวมทั่งเร่งรัดเงินค้างเพราะฉะนั้นรัฐบาลจ าเป็นต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถ
ท างานเก่ง มาช่วยปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดสัมฤทธิผลสมตามความมุ่งหมาย 

ต่อมากรมสรรพกรในและกรมสรรพากรนอก มาได้ขึ้นอยู่กับต่างกระทรวง จึงได้แยก
ออกเป็นสองกรม แต่พอได้ยกมารวมตัวอยู่ในกระทรวงเดียวกันแล้ว ก็ถึงแก่เวลาสมควรที่จะรวมเข้า
ให้เป็นกรมเดียวกันได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ รวมกรมสรรพากรนอกและใน เป็นกรม
เดียวกัน แล้วเรียกกรมสรรพากร ในวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๕๘ และกรมสรรพากรก็ถือ
ก าเนิดมาตั้งแต่นั่นจวบจนวันนี้นั่นเอง๑๐๙ 

หน้าที่กรมสรรพากร 
สรรพากรพื้นที่ 
๑. วางแผนปฏิบัติและประเมินผล เพ่ือการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และส านักงานสรรพากรภาค 

                                         
๑๐๘ ประโยชน์จากระบบบริจาค e-Donation, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.Thaipublica.org/wp-

content/uploads 2017 [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 
๑๐๙ ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร/การเสียภาษี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.impots-

dz.org>ประวัติความเป็นมา [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒] 
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๒. ก ากับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษี 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้ง 

ตอบข้อหารือทางภาษีอากร 
๔. ก ากับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา

พิจารณาคืนเงินภาษีอากร 
๕. ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี 
๖. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร 
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอันที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
 
สรรพากรพื้นที่สาขา 
๑. รับช าระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากรและปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
๒. ส ารวจแหล่งภาษีอากร เพ่ือขยายฐานภาษีอากร 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
๔. ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร 
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย๑๑๐ 
กรมสรรพากรได้ชี้แจงระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ดังนี้ 
๑. ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์(e-Donation) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ศาสนสถาน

บันทึกข้อมูลการรับบริจาค ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคที่สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และจะท าให้ผู้บริจาค
ได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีผลต่อการอุปถัมภ์ศาสนาในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๒. เป็นมาตรการจูงใจให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและประชาชนทั่วไปบริจาค
ให้กับศาสนสถานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็ว 

๓. จะสร้างความเชื่อมั่นในการบริจาคให้แก่ประชาชน 

                                         
๑๑๐ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีมหาสารคาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.rd.go.th  [๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๒] 

http://www.rd.go.th/
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๔. จะช่วยให้การจัดท าบัญชีรับ-จ่ายของวัด เพ่ือส่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สะดวกยิ่งขึ้น 

๕. กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดให้ผู้ มีหน้าที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ 
ที่จ่าย มีและใช้เลขประจ าตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๗) ก าหนดให้ศาสน
สถานมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร โดยไม่ต้องยื่นค าร้องขอมีเลขประจ าตัวและบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากร โดยกรมสรรพากรจะเป็นผู้ก าหนดเลขประจ าตัวและแจ้งให้ศาสนสถานทราบ รายละเอียด
ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร ที่แนบถวายในที่ประชุม 

๖. กรมสรรพากรได้เปิดระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) ให้ศาสนสถานเข้า
ตรวจสอบ การมีเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด สามารถบันทึกข้อมูลศาสนสถานที่ยังไม่มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร โดย
สามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใต้หัวข้อ e-
SERVICE “ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) หรือ URL:http://edonation.rd. 
go.th,/donate/ ซึ่งกรมสรรพากรได้ส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพ่ือเข้าใช้งานระบบดังกล่าวมาด้วยแล้ว และเมื่อกรมสรรพากรได้รับ
ข้อมูลศาสนสถานดังกล่าว กรมสรรพกรได้ด าเนินการก าหนดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีต่อไป 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรน าเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือโปรดทราบที่
ประชุมมีมติรับทราบและให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
รวบรวมรายชื่อวัดส่งกรมสรรพากรเพ่ือก าหนดเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรต่อไป 

QR CODE 
คิวอาร์โค้ด (QR Code: Quick Response Code) ถูกคิดค้นโดย บริษัท เดนโซ เวฟ 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นบาร์โค้ด ๒ มิติ ที่พัฒนาจากบาร์โค้ด สามารถเก็บข้อมูลประเภทข้อความ ที่
ประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษร ขนาดของข้อมูลที่สามารถ บันทึกลงในคิวอาร์โค้ด ขึ้นอยู่กับ
เวอร์ชันของคิวอาร์โค้ด ได้แก่ เวอร์ชัน ๑ จนถึงเวอร์ชัน ๔๐ ในแต่ละเวอร์ชันมีข้อแตกต่างของชนิด
ขนาดข้อมูลที่สามารถบันทึก และระดับความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูล ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ L M Q H 

QR Code ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๗ และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code ที่
ประเทศญี่ปุ่น และทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา QR Code คือ เพ่ือบริหารจัดการและ
ตรวจสอบข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่ยานพาหนะในกระการผลิต หลังจากนั้น บริษัท เดนโซ เวฟ จึงได้น า
เทคโนโลยีน าเสนอต่อสาธารณชน เพราะเล็งเห็นประโยชน์ของ QR Code ที่สามารถเก็บข้อมูลได้
หลายประเภทและเก็บข้อมูลได้หลายประเภทและเก็บข้อมูลได้มากกว่า Bar Code 

http://www.rd.go.th/
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QR Code ประกอบด้วยโมดูลสีด าจุดสี่เหลี่ยมเรียงตัวกัน อยู่ในตารางเหลี่ยมบนพ้ืนที่สี
ขาว ซึ่งสามารถอ่าน  ได้ด้วยเครื่องมืออ่านภาพ (เช่นกล้องถ่ายรูป เครื่องสแกน) และประมวลผลด้วย 
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด รึ้ด-โซโลมอนจนกระทั้งภาพถูกแปลความหมายอย่างเหมาะเหมาะสม 
และถอดออกมาจากรหัสที่น าเสนอเป็นภาพในแนวตั้งและแนวนอนจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง๑๑๑     

องค์ประกอบการสร้าง QR Code ด้วย Google Apps๑๑๒ 
1. สมัครอีเมลล์ Gmail (http://accounts.google.com)   
2. โปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome 
3. สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form 
4. คัดลอก URL แบบฟอร์มออนไลน์เพ่ือน าไปสร้าง QR Code และ Short URL ต่อไป   
ประโยชน์ของ QR Code 
ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้แปล URL หรือชื่อเว็บ

เพ็จที่ยาว หรือยากต่อการจดจ าในรูปแบบภาพ เมื่อถ่ายภาพ QR Code ดังกล่าวแทนการพิมพ์ URL 
ด้วยสมาร์ทโฟนก็ จะลิงค์เข้าสู่เว็ปไซต์นั้น ๆ ได้ทันที หรือการเก็บบันทึกข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์บนนามบัตรลงใน โทรศัพท์มือถือ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูล ก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR 
Code ยังถูกน าไปใช้ในการโฆษณาอย่างกว้างขวาง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น) 

การผลักดันให้คณะสงฆ์ใช้งานระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-donation)๑๑๓ 
โดยมีการเสนอตามขั้นตอนไปยังคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เพ่ือให้มีการผลักดันการ

ใช้งานระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยัง เลขาธิการ มหาเถรสมาคม เสนอว่า 
กรมสรรพากร ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๗๑๓/๖๙๒๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งว่าได้ส่ง
รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ศาสนสถาน ใช้ในการ
บันทึกข้อมูลการรับบริจาคเพ่ือให้ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะเริ่มเปิดระบบให้
ใช้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากการใช้งานระบบดังกล่าว 
ศาสนสถานจ าเป็นต้องมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรเพ่ือใช้ในการอ้างอิงการเป็นหน่วยรับบริจาค 

                                         
๑๑๑ วิกิพีเดีย,รหัสคิวอาร์,[ออนไลน์] แหล่งที่มา : th.wikipedia.org/wiki/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑๑๒ ชัยณรงค์ นพศิริ, QR code และ Short URL เพ่ือการบริหารจัดการ สคต.เอกสารส าเนา

คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักการศึกษาต่อเนื่อง, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓ มติมหาเถรสมาคม, ส่งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ส าหรับการใช้งานระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์

(e-Donation) คร้ังท่ี ๒๗/๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://mahathera.onab.go.th/index 
.php?url=mat&id=๗๙๕๒ [๑ มกราคม ๒๕๖๑]. 

 

http://accounts.google.com/


๗๔ 
 
โดยในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ กรมสรรพากร จะเปิดให้ศาสนสถานตรวจสอบข้อมูลการมีเลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากร หากไม่พบข้อมูลการมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ขอให้ประสานงานไปยังส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหรือ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อลงทะเบียนของมีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
ให้แก่ศาสนสถาน โดยกรมสรรพากรจะก าหนดและจัดส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านส าหรับหน่วยงาน
ดังกล่าว และจัดส่งให้กรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคต่อไป 

 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดใน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 

พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๔๕ และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครอง
และด้านสาธารณูปการมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๕ และ ๓.๕๔ 
ตามล าดับ ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ และ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง๑๑๔  

 

พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของวัดในอันที่จะพัฒนาให้เป็นระบบสามารถส่งเสริมภิกษุสงฆ์ สามเณร 
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี การบริหารวัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ 
ระบบ วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในวัดนั้นๆ และสังคมโดยรอบ เพ่ือให้การ
บริหารเป็นไปตามความหมายที่ว่า การปกครองการดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงานหรือการ

                                         
๑๑๔ พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ,  “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๗๕ 
 
จัดการ กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์
ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ๑๑๕   

กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวลได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า๑๑๖   

๑. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตาม
ทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ใน ระดับมาก 

๒. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีทัศนะต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลัก อิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก คือ บุคลากรควรมีความต้องการใฝ่ใจรักที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอปรารถนา
ที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป มีความขยัน หมั่นประกอบการงานด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย ต้องตั้งจิตรับรู้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานด้วยความคิด เอา
จิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่งานที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง และหมั่นใช้
ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในงานนั้นๆ ที่ส าคัญต้องรู้จัก
การวางแผนงาน วัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

พระมหาสมบุญ ถาวโร (พันธ์สุข)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔” ผลการศึกษาพบว่า ๑. การบริหารจัดการของวัดพัฒนา
ตัวอย่างในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ๒. การ
บริหารจัดการของวัดทั่วไป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวม

                                         
๑๑๕ พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส

ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๑๖ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๗๖ 
 
และรายด้าน ๓. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ มีผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑๑๑๗ 

พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
บุรีรัมย์  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

๑. พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
ด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าพระ
สังฆาธิการที่มีอายุ ต าแหน่งพระสังฆาธิการ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ  วุฒิการศึกษา
ทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน 

๓. ข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ควร  มีการปกครอง
พระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด มีกองทุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่พระภิกษุ 
สามเณร ให้พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรม ด้านพระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุสามเณร 
ด าเนินกิจการบางอย่างภายในวัดอย่างเป็นระเบียบ   

นอกจากนี้ควรให้พระภิกษุ สามเณร ได้สั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน ให้พระภิกษุ
สามเณร ท าวัดให้เป็นระเบียบ มีแบบแผน ตลอดจนให้พระภิกษุ สามเณร ดูแลสถานที่วัดให้ปราศจาก
อบายมุข และยาเสพติด๑๑๘ 

พระมหาอานนท์  อานนฺโท (นรมาตร์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗” ผลการศึกษาพบว่า๑๑๙ การ
เปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ต าแหน่งพระสังฆาธิการ 
วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระ

                                         
๑๑๗ พระมหาสมบุญ ถาวโร (พันธ์สุข), “การเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะ

สงฆ์ ภาค ๑๔”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
๑๑๘ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” , ปริญญา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
๑๑๙ พระมหาอานนท์  อานนฺโท (นรมาตร์), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ

ประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๗๗ 
 
สังฆาธิการนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนอาย ุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญไม่พบความแตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระณัฐพล ฐิติธมฺโม (ปราบพินาศ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดโดยการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” จาก
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ย คือ ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์และด้านการปกครองการเปรียบเทียบ พบว่า  การบริหารงานวัดโดยการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลมีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษาและวุฒิการศึกษาบาลี  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีที่มีอายุ วุฒิ
การศึกษา วุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวัดตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๒๐ 

ฐิติพร สะสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดใน
พระพุทธศาสนากรณีศึกษา : วัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาพบว่า๑๒๑ 
วัดพระธาตุแช่แห้งได้มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการวัด โดยได้เน้น การบริหารงานบุคล 
การบริหารงานธุรการ การบริหารงานการเงิน/บัญชี การบริหารศาสนสมบัติ การบริหารกิจกรรมของ
วัด ซึ่งการบริหารงานดังที่กล่าวมานี้มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส มีการจัดรูปแบบของ
คณะกรรมการการบริหารในส่วนงานต่าง ๆ การจัดระบบการบริหารงานของวัดพระธาตุแช่แห้งจะ
เน้นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยจะเห็นได้จากการแบ่งงานออกเป็นแต่ละ
ฝ่าย มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงจึงท าให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานและจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายงานมีความตั้งใจและปฏิบัติตามระบบต่าง ๆ ที่ทางวัดได้ก าหนดได้อย่างดียิ่ง 

ในส่วนของปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการวัดพระธาตุ
แช่แห้งนั้นจากการศึกษาทราบว่าเพราะปัจจัย ๒ ประการ คือปัจจัยภายใน ได้แก่ ความมีภาวะผู้น า

                                         
๑๒๐ พระณัฐพล ฐิติธมฺโม (ปราบพินาศ), “การบริหารวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความ

คิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๒๑ ฐิติพร สะสม, “ศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนากรณีศึกษา: วัดพระธาตุ
แช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๗๘ 
 
ของเจ้าอาวาส บุคลากร งบประมาณ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ คณะสงฆ์ ภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
ซึ่งปัจจัยทั้งสองส่วนต่างเอ้ือผลประสานประโยชน์ส่งเสริมซึ่งกันจนท าให้วัดพระธาตุแช่แห้งประสบ
ความส าเร็จในการบริหารอันจะได้เป็นต้นแบบที่ดีงามในการพัฒนาวัดในพระพุทธศาสนา วัดหนึ่ง
สืบไป 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามสภาพส่วนบุคคลโดยรวม พระสังฆาธิการที่มี 
ต าแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ พระสังฆาธิการ ต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพระสังฆาธิการที่มี อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๒๒ 

พระวิรุต ญาณส วโร (นรรัตน์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการต่อการ
บริหารงานคณะสงฆ์ กรณีศึกษาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า บทบาทพระสังฆาธิการต่อการบริหารงานคณะสงฆ์กับภารกิจทั้ง 
๖ ด้าน โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียเทียบบทบาท  พระสังฆาธิการต่อการ
บริหารงานคณะสงฆ์ตามตัวแปรอิสระ พบว่า ข้อมูลลักษณะส่วนตั วของพระสังฆาธิการ ได้แก่ 
ระยะเวลาอุปสมบท ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส วุฒิการศึกษา สายสามัญ (ทางโลก) วุฒิ
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา และประสบการณ์การอบรมที่แตกต่างกันมีบทบาทพระสังฆาธิการต่อ
การบริหารงานคณะสงฆ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๑๒๓ 

พระมหาชวลิต  ชาตเมธี (คงแก้ว) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต  พบว่า พระสังฆาธิการมี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 
๓.๔๔ และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ตในด้านการปกครองและด้านการสาธารณูปการ อยู่

                                         
๑๒๒ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๒๓ พระวิรุต ญาณส วโร (นรรัตน์), “บทบาทพระสังฆาธิการต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ กรณีศึกษา
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๒). 



๗๙ 
 
ในระดับมาก ส่วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
และด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็น
แตกต่างกันตามสถานภาพ อายุ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๒๔ 

พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข (อาสนะทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการในอ าเภอชุมแสงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพุทธจักรและอาณาจักร เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาสังคม ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์ โดย
ใช้หลักหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ๖ ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า พระภิกษุที่มีอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาทางธรรม และต าแหน่งหน้าที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑๑๒๕ 

สรุปได้ว่า เจ้าอาวาสเป็นเหมือนวิญญาณของวัด ทุกวัดจะปราศจากเจ้าอาวาสมิได้ ใน
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ บัญญัติว่า "วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งและ ถ้าเป็นการ
สมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้" และในมาตรา ๒๓ บัญญัติให้แต่งตั้ง
ไวยาวัจกรเพ่ือช่วยงานเจ้าอาวาสเกี่ยวกับการศาสนสมบัติของวัด 

 
 

                                         
๑๒๔ พระมหาชวลิต  ชาตเมธี (คงแก้ว), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์: 

ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

๑๒๕ พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข (อาสนะทอง), “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ  คณะสงฆ์ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๐ 
 

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย  
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดใน อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) 
และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ อายุ  พรรษา  การศึกษาบาลี/นักธรรม 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ 

ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านบุคลากร (Man) ๒. ด้าน
การบริหารการเงิน (Money) ๓. ด้านอุปกรณ์ (Materials) และ ๔. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management) ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 

 
  ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

      (Independent Variables)                                   (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

สถานภาพส่วนบุคคล 

๑. อายุ 

๒. พรรษา 

๓. การศึกษาบาลี/นักธรรม 

การบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี ๔ ด้าน คือ 
๑. ด้านบุคลากร (Man)  
๒. ด้านการบริหารการเงิน (Money)   
๓. ด้านอุปกรณ์ (Materials)  
๔. ด้านการบริหารจัดการ (Management)  

แผนภาพที่  ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี”  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ประกอบด้วยการวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ระเบียบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ก าหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
๓.  ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ด าเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 
 



๘๒ 
 

๓.๒  ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๓.๒.๑ ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑,๑๕๒ รูป 
๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๑,๑๕๒ คน โดย

ค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๑ 

n =   

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

แทนค่าในสูตร 
 

    n = 
 

 

          ๑,๑๕๒ 

      ๑ + ๑,๑๕๒(๐.๐๕)๒ 

       =  ๒๙๗ 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน   ๒๙๗ คน 
จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัย จึงน ามาค านวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 
         n      =      nN 
        N๑ 
         n      =      ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
         N      =      จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
         N๑    =      จ านวนประชาการทั้งหมด 

ตัวอย่าง เช่น พระสงฆ์ 
แทนค่าในสูตร  n     =           ๑,๑๕๒ 

       ๑+๑,๑๕๒(๐.๐๕)๒ 
          n     =               ๓๕๒ 
       ๑+๑,๑๕๒(๐.๐๕)๒ 

                                                 
๑ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๘๓ 
 

           n         =        ๓๕๒ 
        ๑+๒.๘๘ 
         n        =         ๓๕๒ 
          ๓.๘๘ 
        n         =       ๒๙๗  รูป 

ได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง     =       ๒๙๗  รูป 

ตำรำงท่ี ๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง มี ๘  ต าบล คือ 
 

กลุ่มประชำกรศึกษำ (พระสงฆ์) จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   (รูป) 
ต าบลสวนใหญ่       มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๔๔ รูป  ๓๗ 

ต าบลตลาดขวัญ      มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๕๓ รูป  ๓๙ 

ต าบลบางเขน         มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๓๕ รูป  ๓๕ 

ต าบลท่าทราย        มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

๑๔๔ รูป  ๓๗ 

ต าบลบางไผ่          มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๗ รูป  ๓๓ 

ต าบลบางศรีเมือง   มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๒ รูป  ๔๒ 

ต าบลบางกร่าง      มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๕ รูป  ๓๒ 

ต าบลบางรักน้อย   มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๒ รูป  ๔๒ 

จ ำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๒ รูป ๒๙๗ 

 
 
 

144X297     
1,152 

 
153X297     

1,152 
 

135X297     
1,152 

 

127X297     
1,152 

 

144X297     
1,152 

 

125X297     
1,152 

 

162X297     
1,152 

 

162X297     
1,152 

 



๘๔ 
 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจังหวัด

นนทบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ รูปหรือคน ได้แก่ 
๑. พระราชนันทมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
๒. พระโสภิตกิตติธาดา เจ้าคณะอ าเภอเมืองนนทบุรี 
๓. พระครูโกศลปริยัติวงษ์ เจ้าคณะต าบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี 
๔. นายประยูร จอนเจริญ ผู้อ านวยการส านักพุทธ  จังหวัดนนทบุรี 
๕. นางสุนันทา เมธาพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี 
๖. นายผวน จารวุรรณ ไวยาวัจกร 
๗. น.อ.สวาท นิยมเหตุ ไวยาวัจกร 
  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน  

ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ  ดังนี้ 
๓.๓.๑  ขั้นตอนกำรสร้ำงเครือ่งมือ 
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือแบบสอบถำม 
๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   จากเอกสาร และ
ผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๒) ก าหนดกรอบแนวคิด  ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ 
๔) สร้างเครื่องมือ 
๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไข 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
 



๘๕ 
 

๓.๒.๒  ลักษณะของเครื่องมือ 
ลักษณะของเครื่องมือส ำหรับกำรแจกแบบสอบถำม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีเพ่ือใช้
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  
อายุ  และระดับการศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวม ๒ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

๑) ด้านกรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคเป็นเงินสด 
๒) ด้านกรณีสถานศึกษาและศาสนสถานรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการ QR Code 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
๔ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มำก 
๓ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
๒ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
๑ หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๒  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีความคิดเห็นมำกที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีความคิดเห็นมำก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีความคิดเห็นปำนกลำง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Question) 

๓.๓.๓  กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

                                                 
๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๘. 



๘๖ 
 

๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างไว้  

๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ  เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

๑. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.เดช ชูจินอัด อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตาร์ 
คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๔. อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๕. ดร.ล าพอง  กลมมูล  ผู้อ านวยการส่วนวิจัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และบริหารวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)๓ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐ และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้องปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

๓.  หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชนโรงเรียน

จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๔ ได้คา่ความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๓๘  

๔.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัย 

ข. งำนวิจัยเชิงคุณภำพ 

                                                 
๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 
๔ Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 

Row, 1971), p. 67. 
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๑) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ (Interview) 
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

๒) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้
ในการสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย  

และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

๒) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากทาง
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ที่เป็นประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน จ านวน ๒๙๗ คน โดยในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้
น าแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยการวิจัย ระหว่างวันที่  ๑๔ – 
๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ รวมใช้ระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มี
จ านวน ๒๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ข. งำนวิจัยเชิงคุณภำพ   

การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพร้อมกันนั้น 
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
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(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  

 

๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
๓.๕.๒ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

๓) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มอาจารย์ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา
ขั้นสูงสุด สถานภาพ และขนาดโรงเรียน และกลุ่มประชาชน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t – test)  และค่าเอฟ (F - test) วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way  analysis  of  variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 

๔) ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic) 

ข. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้  
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บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

      การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี”นั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างงานวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๙๗ รูป เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ว่าอยู่ในระดับใด และงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่ง
เป็นพระสังฆาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูปหรือคน เพ่ือเสนอแนะการบริหารจัดการระบบ
อิเลคทรอนิกส์ ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยมีดังนี้  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มี ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 ๔.๕ องค์ความรู้ 

 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) มีรายละเอียดดังในตาราง 
ที่ ๔.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      (n=๒๙๗) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ ๒๐ - ๓๐ ปี ๔๑ ๑๓.๘๐ 
 ๓๑ - ๔๐ ปี ๕๓ ๑๗.๘๐ 
 ๔๑ - ๕๐ ปี ๗๔ ๒๔.๙๐ 
 ๕๑ ปี ขึ้นไป ๑๒๙ ๔๓.๔๐ 
 รวม ๒๙๗ ๑๐๐.๐๐ 
พรรษา    
 ๑-๕ พรรษา ๙๔ ๓๑.๖๐ 
 ๖-๑๐ พรรษา ๗๔ ๒๔.๙๐ 
 ๑๑-๒๐ พรรา ๖๙ ๒๓.๒๐ 
 ๒๑ พรรษาขึ้นไป ๖๐ ๒๐.๒๐ 
 รวม ๒๙๗ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี)   
 ประโยค ๑ -๒ ป.ธ.๓ ๕๐ ๑๖.๘๐ 
 ป.ธ.๔ - ป.ธ.๕ ๓๘ ๑๒.๘๐ 
 ป.ธ.๖ - ป.ธ.๙ ๕๗ ๑๙.๒๐ 
 ไม่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ๑๕๒ ๕๑.๒๐ 
 รวม ๒๙๗ ๑๐๐.๐๐ 
วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม)   

 นักธรรมชั้นตรี ๔๗ ๑๕.๘๐ 
 นักธรรมชั้นโท ๒๘ ๙.๔๐ 
 นักธรรมชั้นเอก        ๒๐๒ ๖๘.๐๐ 
 ไม่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ๒๐ ๖.๗๐ 
               รวม ๒๙๗ ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดดังนี้ 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสองถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๑๒๙ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑–๕๐ ปี มีจ านวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐ 



๙๑ 
 

ถัดมา มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน ๕๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ และสุดท้ายมีอายุ๒๐-๓๐ 
ปี ขึ้นไป มีเพียง ๔๑ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ ตามล าดับ 
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสองถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีจ านวน ๙๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๑.๖๐ รองลงมามีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีจ านวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐ ถัด
มามีพรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา มีจ านวน ๖๙ พรรษา คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๐ และสุดท้ายมีอายุพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป มีเพียง ๖๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐ ตามล าดับ 
 วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไมม่ีวุฒิบาลี 
มีจ านวน ๑๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๐ รองลงมามีวุฒิเปรียญธรรม ประโยค ๖-๙ มีจ านวน ๕๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐ ถัดมามีวุฒิเปรียญธรรม ประโยค ๑ -๒ ป.ธ.๓ มีจ านวน ๕๐ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๘๐ และสุดท้ายมีวุฒิเปรียญธรรมประโยค ๔-๕ มีจ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๐ 
ตามล าดับ 
 วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม)  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
นักธรรมเอก มีจ านวน ๒๐๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ รองลงมามีวุฒินักธรรมตรี มีจ านวน ๔๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.ค๐ ถัดมามีวุฒินักธรรมโท มีจ านวน ๒๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ และสุดท้ายไม่
มีวุฒินักธรรม มีจ านวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) MAN (บุคลากร)  
๒) MONEY (การบริหารการเงิน) ๓) METERIAL (อุปกรณ์) และ ๔) MANAGEMENT (การบริหาร
จัดการ) ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (Mean =  ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation = S.D.)  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ - ๔.๕ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
(n=๒๙๗) 

การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ̅ S.D. แปลผล 

๑) บุคลากร MAN ๓.๙๕ ๐.๗๔๓ มาก 
๒) การบริหารการเงิน MONEY ๓.๘๒ ๐.๗๖๙ มาก 
๓) อุปกรณ์ METERIAL ๓.๘๑ ๐.๗๓๖ มาก 
๔) การบริหารจัดการ MANAGEMENT ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๓ ๐.๕๔๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๓.๙๕,S.D.=
๐.๗๔๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ๑) บุคลากร MAN  ( ̅ = ๓.๙๕, S.D.= ๐.๗๔๓) 
 ๒) การบริหารการเงิน MONEY ( ̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๖๙) 
 ๓) อุปกรณ์ METERIAL (  ̅= ๓.๘๑, S.D.= ๐.๗๓๖)  
 ๔) การบริหารจัดการ MANAGEMENT ( ̅ = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๖๒๒) 
ตามล าดับ 
 
  



๙๓ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ด้านบุคลากร (MAN) 

(n=๒๙๗) 

บุคลากร (MAN) 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑) จัดเตรียมพร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้ทุกเดือน

แก่บุคลากรภายในวัด ๔.๐๖ ๐.๘๐๕ มาก 
๒) จัดเตรียมการอบรมไวยาวัชกรและให้ความรู้การบริจาค

ออนไลน์ให้ช านาญ ๓.๘๙ ๐.๘๑๕ มาก 
๓) จัดเตรียมการอบรมให้พระสงฆ์ สามเณรเพ่ือให้ค าแนะน า

กับผู้ที่มาบริจาค ๓.๘๙ ๐.๘๖๓ มาก 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๙๕ ๐.๗๔๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  บุคลากร MAN  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=
๓.๙๕, S.D.=๐.๗๔๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

๑) จัดเตรียมพร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้ทุกเดือนแก่บุคลากรภายในวัด ( ̅=
๔.๐๖, S.D.=๐.๘๐๕) 

๒) จัดเตรียมการอบรมไวยาวัชกรและให้ความรู้การบริจาคออนไลน์ให้ช านาญ ( ̅=๓.๘๙,  
S.D.=๐.๘๑๕) 

๓) จัดเตรียมการอบรมให้พระสงฆ์ สามเณรเพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาบริจาค ( ̅=๓.๘๙,  
S.D.=๐.๘๖๓) 
  



๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารการเงิน MONEY 

(n=๒๙๗) 

การบริหารการเงิน MONEY 
ระดับความเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินเป็น

ประจ าทุกวัน ๓.๗๕ ๐.๘๘๙ มาก 

๒) วัดจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าทุกวัน ๓.๙๙ ๐.๘๓๐ มาก 
๓) วัดมีการชี้แจงและประกาศให้ประชาชนและผู้บริจาค

รับทราบ ๓.๗๓ ๐.๙๓๒ มาก 
ภาพรวม ๓.๘๒ ๐.๗๖๙  มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๔) พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน การบริหารการเงิน MONEY โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ( ̅=๓.๙๙, S.D.=๐.๘๓๐) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าทุกวัน ( ̅=๓.๗๕, S.D.=๐.๘๘๙)  
๒) วัดมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินเป็นประจ าทุกวัน  ( ̅=๓.๙๙ 

S.D.=๐.๘๓๐) 
๓) วัดมีการชี้แจงและประกาศให้ประชาชนและผู้บริจาครับทราบ ( ̅=๓,๗๓, S.D.=

๐.๙๓๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านอุปกรณ์ METERIAL 

(n=๒๙๗) 

 อุปกรณ์ METERIAL 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดมีการจัดสถานที่รองรับการบริจาคผ่านอิเลคทรอนิกส์ ๓.๘๕ ๐.๙๖๘ มาก 
๒) วัดมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับรับบริจาคเงิน ๓.๗๓ ๐.๘๘๖ มาก 
๓) วัดมีการจัดเตรียม WIFI บริการให้กับประชาชน ๓.๘๕ ๐.๘๒๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๓ ๐.๗๓๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อุปกรณ์ METERIAL โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( ̅=๓.๘๕, S.D.=๐.๗๖๘) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดมีการจัดสถานที่รองรับการบริจาคผ่านอิเลคทรอนิกส์  ( ̅=๓.๘๕, S.D.=๐.๙๖๘) 
๒) วัดมกีารจัดเตรียม WIFI บริการให้กับประชาชน  ( ̅=๓.๗๓, S.D.=๐.๘๘๖) 
๓) วัดมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับรับบริจาคเงิน( ̅=๓.๘๕, S.D.=๐.๘๒๔) 

  



๙๖ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี การบริหารจัดการ MANAGEMENT 

(n=๒๙๗) 

การบริหารจัดการ MANAGEMENT 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑) วัดท าการเตรียมคู่มือขั้นตอนในการบริจาคเงิน ๓.๗๖ ๐.๘๑๐ มาก 
๒) วัดจัดเตรียมการ พริ้นต์ QR CODE และระบบ MOBILE 

BANKING รองรับการบริจาค 
๓.๗๙ ๐.๗๕๙ มาก 

๓) วัดสร้างบรรยากาศในการบริจาคให้ประชาชนมีความ
สบายใจ 

๓.๗๑ ๐.๘๐๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน การบริหารจัดการ MANAGEMENT อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=๓.๗๙, S.D.=๐.๗๕๙) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดจัดเตรียมการ พริ้นต์ QR CODE และระบบ MOBILE BANKING รองรับการบริจาค 
( ̅=๓.๗๖, S.D.=๐.๘๑๐) 

๒) วัดจัดการเตรียมคู่มือขั้นตอนในการบริจาคเงิน ( ̅=๓.๗๙, S.D.=๐.๗๕๙) 
๓) วัดสร้างบรรยากาศในการบริจาคให้ประชาชนมีความสบายใจ ( ̅=๓.๗๑, S.D.=

๐.๘๐๙) 

  



๙๗ 
 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๗  การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆต์่อบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ด้านอายุ 

( n = ๒๙๗) 

การบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 
SS DF MS F Sig. 

๑) บุคลากร MAN ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๗๗ ๓ ๐.๓๕๙ ๐.๖๔๘ ๐.๕๘๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๒.๒๐๘ ๒๙๓ ๐.๕๕๔   
รวม ๑๖๓.๒๘๕ ๒๙๖    

๒) การบริหารการเงิน 
MONEY 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๖๘๕ ๓ ๐.๒๒๘ ๐.๓๘๔ ๐.๗๖๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๔.๑๘๓ ๒๙๓ ๐.๕๙๔   
รวม ๑๗๔.๘๖๗ ๒๙๖    

๓) อุปกรณ์ 
METERIAL 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๓๙ ๓ ๐.๒๔๖ ๐.๔๕๒ ๐.๗๑๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๙.๗๘๓ ๒๙๓ ๐.๕๔๕   
รวม ๑๖๐.๕๒๒ ๒๙๖    

๔) การบริหารจัดการ 
MANAGEMENT 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๑๙ ๓ ๐.๓๔๐ ๐.๘๗๘ ๐.๔๕๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๓.๓๗๑ ๒๙๓ ๐.๓๘๗   
รวม ๑๑๔.๓๙๑ ๒๙๖    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๒๒ ๓ ๐.๑๐๗ ๐.๓๖๔ ๐.๗๗๙ 
 ภายในกลุ่ม ๘๖.๓๗๓ ๒๙๓ ๐.๒๙๕    
 รวม ๘๖.๖๙๔ ๒๙๖      

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 



๙๘ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ 
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม พบว่า 
พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไมแ่ตกต่างกันทุกด้าน  
 
สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๘   การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  จ าแนกตามพรรษา 
(n = ๒๙๗) 

การบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 
SS DF MS F Sig. 

๑) บุคลากร MAN ระหว่างกลุ่ม ๓.๒๓๓ ๓ ๑.๐๗๘ ๑.๙๗๓ ๐.๑๑๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๐.๐๕๒ ๒๙๓ ๐.๕๔๖   
รวม ๑๖๓.๒๘๕ ๒๙๖    

๒) การบริหารการเงิน 
MONEY 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๙๕๐ ๓ ๑.๓๑๗ ๒.๒๕๗* ๐.๐๔๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๐.๙๑๗ ๒๙๓ ๐.๕๘๓   
รวม ๑๗๔.๘๖๗ ๒๙๖    

๓) อุปกรณ์ 
METERIAL 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๑๔๖ ๓ ๑.๗๑๕ ๓.๒๓๕* ๐.๐๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๕.๓๗๕ ๒๙๓ ๐.๕๓๐   
รวม ๑๖๐.๕๒๒ ๒๙๖    

๔) การบริหารจัดการ 
MANAGEMENT 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๕๔ ๓ ๐.๕๕๑ ๑.๔๓๓ ๐.๒๓๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๒.๗๓๖ ๒๙๓ ๐.๓๘๕   
รวม ๑๑๔.๓๙๑ ๒๙๖    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๓.๒๐๑ ๓ ๑.๐๖๗ ๓.๗๔๔* ๐.๐๑๒ 
 ภายในกลุ่ม  ๘๓.๔๙๓ ๒๙๓ ๐.๒๘๕   
 รวม ๘๖.๖๙๔ ๒๙๖     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๙๙ 
 

 จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านพรรษา
กับ การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านเงินด้านวัสดุแตกต่างกัน
ทุกด้าน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด  (Least Significant Difference : LSD)  
 

ตารางที่ ๔.๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของ
วัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา ภาพรวม 

(n = ๒๙๗) 

พรรษา  ̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา 

 
๒๑ พรรษา

ขึ้นไป 
๓.๘๖ ๓.๙๗ ๓.๖๘ ๓.๘๐ 

๑-๕ พรรษา ๓.๘๖ - -๐.๑๑* ๐.๑๘ ๐.๐๖ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๙๗ - - ๐.๒๙ o.๑๗ 

 ๑๑-๒๐ พรรษา ๓.๖๘ - - - -๐.๑๒* 
๒๑ พรรษา ๓.๘๐ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
พรรษา ภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒  คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑-๕ พรรษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี น้อยกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา ( ̅=
๐.๑๑) และพระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีน้อยกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา ๒๑ พรรษาขึ้นไป ( ̅= 
๐.๑๒) 



๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา ด้านการบริหารการเงิน 
(MONEY) 

(n = ๒๙๗) 

พรรษา  ̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา 

 
๒๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
๓.๘๓ ๓.๙๗ ๓.๖๔ ๓.๘๔ 

๑-๕ พรรษา ๓.๘๓ - ๐.๑๔ ๐.๑๙ -๐.๐๑ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๙๗ - - ๐.๓๓* ๐.๑๓ 
๑๑-๒๐ พรรษา ๓.๖๔ - - - -๐.๒๐ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๘๔ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
พรรษาด้าน การบริหารการเงิน (MONEY) พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริการจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี แตกต่างจากพระสงฆ์น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา

ระหว่าง ๑๑-๒๐ พรรษา  ( ̅=๐.๓๓) พระสงฆ์ท่ีมพีรรษา ๖-๑๐ พรรษา  ( ̅= ๐.๑๔) 
  



๑๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด(Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 

(n = ๒๙๗) 

พรรษา  ̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา 

 
๒๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
๓.๘๘ ๓.๙๕ ๓.๖๐ ๓.๗๗ 

๑-๕ พรรษา ๓.๘๘ - -๐.๐๙ ๐.๒๘* ๐.๑๑ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๙๕ - - ๐.๓๕* ๐.๑๘ 
๑๑-๒๐ พรรษา ๓.๖๐ - - - -๐.๑๗ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๗๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
พรรษา ด้าน อุปกรณ์ (METERIAL) พบว่า แตกต่างกัน ๒  คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่างพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑-

๒๐ พรรษา ( ̅=๐.๒๘) พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ

บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มากกว่าพรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา( ̅= 
๐.๓๕) 

 
 
 
  



๑๐๒ 
 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน  
ตารางท่ี ๔.๑๒   การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการระบบ

บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
( n = ๒๙๗) 

การบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

SS DF MS F Sig. 

๑) บุคลากร MAN ระหว่างกลุ่ม ๐.๑๑ ๓ ๐.๐๐๔ ๐.๐๐๗ ๐.๙๙๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๒๗๓ ๒๙๓ ๐.๕๕๗   
รวม ๑๖๓.๒๘๕ ๒๙๖    

๒) การบริหารการเงนิ 
MONEY 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๔๖๓ ๓ ๐.๘๒๑ ๑.๓๙๕ ๐.๒๔๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๒.๔๐๔ ๒๙๓ ๐.๕๘๘   
รวม ๑๗๔.๘๖๗ ๒๙๖    

๓) อุปกรณ์ 
METERIAL 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๑๒๔ ๓ ๑.๐๔๑ ๑.๙๓๘* ๐.๐๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๗.๓๙๘ ๒๙๓ ๐.๕๓๗   
รวม ๑๖๐.๕๒๒ ๒๙๖    

๔) การบริหารจัดการ 
MANAGEMENT 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๑๓ ๓ ๐.๒๗๑ ๐.๗๗๐ ๐.๕๕๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๓.๕๗๗ ๒๙๓ ๐.๓๘๘   
รวม ๑๑๔.๓๙๑ ๒๙๖    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๔๘ ๓ ๐,๑๘๓ ๐.๖๒๑ ๐.๖๐๒ 
 ภายในกลุ่ม  ๘๖.๑๔๖ ๒๙๓ ๐.๒๙๔   
 รวม ๘๖.๖๙๔ ๒๙๖     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาบาลีกับ การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีบาลีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมไม่แตกต่างกันปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอุปกรณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลและด้านอุปกรณ์แตกต่างกัน 



๑๐๓ 
 

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least 
Significant Difference : LSD)  
 
ตารางที่ ๔.๑๓  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด(Least 

Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ใน
วัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามพรรษา ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 

(n = ๒๙๗) 

พรรษา  ̅ 

พรรษา 
๑-๕ พรรษา ๖-๑๐ พรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา 

 
๒๑ พรรษา 

ขึ้นไป 
๓.๘๘ ๓.๙๕ ๓.๖๐ ๓.๗๗ 

๑-๕ พรรษา ๓.๘๘ - -๐.๐๙ ๐.๒๘* ๐.๑๑ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๙๕ - - ๐.๓๕* ๐.๑๘ 
๑๑-๒๐ พรรษา ๓.๖๐ - - - -๐.๑๗ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๗๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
พรรษา ด้าน อุปกรณ์ (METERIAL) พบว่า แตกต่างกัน ๒  คู่ ดังนี้ 

พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่างพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑-

๒๐ พรรษา ( ̅=๐.๒๘) พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ

บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มากกว่าพรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา( ̅= 
๐.๓๕) 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมแตกต่าง กันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๔  การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ บริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม)  

( n = ๒๙๗) 

การบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

SS DF MS F Sig. 

๑) บุคลากร MAN 
 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๓๑๗ ๓ ๒.๗๗๒ ๕.๒๔๑* ๐.๐๐๒* 
ภายในกลุ่ม ๑๕๔.๙๖๘ ๒๙๓ ๐.๕๙๒   
รวม ๑๖๓.๒๘๕ ๒๙๖    

๒) การบริหารการเงิน 
MONEY 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๘๗๓ ๓ ๐.๖๒๔ ๑.๐๕๗ ๐.๓๖๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๒.๙๙๔ ๒๙๓ ๐.๕๙๐   
รวม ๑๗๔.๘๖๗ ๒๙๖    

๓) อุปกรณ์ METERIAL ระหว่างกลุ่ม ๔.๓๒๒ ๓ ๑.๔๗๗ ๒.๗๗๓* ๐.๐๔๒* 

ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๐๙๐ ๒๙๓ ๐.๕๓๓   
รวม ๑๖๐.๕๒๒ ๒๙๖    

๔) การบริหารจัดการ 
MANAGEMENT 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๗๙ ๓ ๐.๗๖๐ ๑.๙๘๕ ๐.๑๑๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๒.๑๑๒ ๒๙๓ ๐.๓๘๓   
รวม ๑๑๔.๓๙๑ ๒๙๖    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๓.๑๘๘ ๓ ๑.๐๖๓ ๓.๗๒๘* ๐.๐๑๒* 
 ภายในกลุ่ม  ๘๓.๕๐๗ ๒๙๓ ๐.๒๘๕   
 รวม ๘๖.๖๙๔ ๒๙๖    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษานักธรรม กับ การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



๑๐๕ 
 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒินักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านบุคคลและด้าน
อุปกรณ์แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least Significant Difference: LSD)  
 
ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม ด้านวุฒิการศึกษา
นักธรรม ด้านบุคลากร (MAN) 

( n = ๒๙๗) 

ด้านวุฒิการศึกษา
นักธรรม  ̅ 

วุฒินักธรรม 
นักธรรมชั้น

ตรี 
นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก 

 
ไม่มีนักธรรม 

๓.๘๗ ๓.๗๗ ๓.๗๘ ๔.๑๓ 
นักธรรมชั้นตรี ๓.๘๗ - ๐.๑๐ ๐.๐๙ -๐.๒๖* 
นักธรรมชั้นโท ๓.๗๗ - - -๐.๐๑ -๐.๓๖* 
นักธรรมชั้นเอก ๓.๗๘ - - - -๐.๓๕* 
ไม่มีนักธรรม ๔.๑๓ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม ชั้นตรี  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีน้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม 
ไม่มีนักธรรม ( ̅ =๐.๒๖)  
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโท  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมไม่มีนักธรรม ( ̅ =๐.๓๖)  
 ๓) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก มีความเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี น้อยกว่า วุฒิศึกษานักธรรม ไม่มีนักธรรม 
( ̅ =๐.๓๕) 
 



๑๐๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference: LSD)  ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ใน
วัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม ภาพรวม 

( n = ๒๙๗) 

ด้านวุฒิการศึกษา
นักธรรม 

 นักธรรมชั้น
ตรี 

นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก 
 

ไม่มีนักธรรม 

๔.๑๓ ๓.๖๓ ๓.๙๑ ๔.๓๗ 
นักธรรมชั้นตรี ๔.๑๓ - ๐.๕๐* ๐.๒๒ -๐.๒๔ 
นักธรรมชั้นโท ๓.๖๓ - - -๐.๒๘ -๐.๗๔* 
นักธรรมชั้นเอก ๓.๙๑ - -  -o.๔๖* 
ไม่มีนักธรรม ๔.๓๗ - -   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๓  คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีมากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม
ชั้นโท ( ̅ =๐.๕๐) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโท  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาไม่มี
นักธรรม ( ̅ =๐.๗๔)  
 ๓) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาไม่มี
นักธรรม ( ̅ =๐.๔๖)  
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด Least 
Significant Difference: LSD)  ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม ด้านอุปกรณ์ 
(METERIAL) 

( n = ๒๙๗) 

ด้านวุฒิการศึกษา
นักธรรม  ̅ 

ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 
นักธรรมชั้นตร ี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ไม่มีนักธรรม 

๔.๐๑ ๓.๘๘ ๓.๗๓ ๔.๐๕ 
นักธรรมชั้นตรี ๔.๐๑ - ๐.๑๓ ๐.๒๘* -๐.๐๔ 
นักธรรมชั้นโท ๓.๘๘ - - ๐.๑๕ -๐.๑๗ 
นักธรรมชั้นเอก ๓.๗๓ - - - -๐.๓๒* 
ไม่มีนักธรรม ๔.๐๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรี  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นเอก ( ̅ =๐.๒๘) 
 ๒) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มี
นักธรรม ( ̅ =๐.๓๒) 
  



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ ยอมรับ ปฏิเสธ F Sig 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกัน 

  ๐.๓๖๔ ๐.๗๓๙ 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  ๓.๗๔๔ ๐.๐๑๒ 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาบาลี 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  ๐.๖๒๑ ๐.๖๐๒ 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของ
วัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  ๓.๗๒๘ ๐.๐๑๒ 

  
 จากตารางที่ ๔.๑๘  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุและบาลี
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษา
นักธรรม  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ 
               
  



๑๐๙ 
 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๙ - ๔.๒๐ 
 
ตารางที่  ๔.๑๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านบุคลากร ( MAN) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยรับบริจาค ๑๒ รูป 
การวางงานแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยัง
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น 
และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ 

๑๐ รูป 

 
 จากตารางที่  ๔.๑๙ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน บุคลากร (MAN) พบว่า ขาดความพร้อมใน
การจัดฝึกอบรมที่ดี มีจ านวน ๑๒ รูป การวางงานแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
จ า น ว น  
๑๐ รูป ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านบุคลากร ( MAN) พบว่า ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยรับบริจาค จ านวน ๑๒ รูป 
ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆจ านวน ๑๐ รูป ตามล าดับ 
               
 ตารางท่ี ๔.๒๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารการเงิน (MONEY) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
วัดมีบัญชีรับจ่ายหลายบัญชี จัดฝึกอบรมหรือนิเทศการจัดท าบัญชี

อย่างต่อเนื่อง 
๖ รูป 

เจ้าหน้าที่วัดต้องด าเนินการตรวจบัญชี
รับจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 

จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบ
ธนาคารแค่บัญชีเดียว 

๘ รูป 



๑๑๐ 
 

 จากตารางที่  ๔.๒๐ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน การบริหารการเงิน( MONEY) พบว่า 
เจ้าหน้าที่วัดต้องด าเนินการตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ มีจ านวน ๘ รูป วัดมีบัญชีรับ
จ่ายหลายบัญชี จ านวน ๖ รูป ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารการเงิน (MONEY) พบว่า จัดฝึกอบรมหรือนิเทศการจัดท าบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง ๘ รูป จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบธนาคารแค่บัญชีเดียว จ านวน ๖ รูปตามล าดับ 
 
ตารางที่  ๔.๒๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับระบบริ
จาคอิเลคทรอนิกส์ 
วัดที่มีความพร้อมในการด าเนินการมี
เพียงบางวัด 

ควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ 
ควรเตรียมพร้อมสัญญาณ INTERNET 
ให้ทั่วถึงบริเวณจุดบริจาค 

๙ รูป 
 

๘ รูป 

 
 จากตารางที่  ๔.๒๑ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านอุปกรณ์ (METERIAL)  พบว่า ขาดเครื่อง
คอมพิวเตอร์รองรับระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ จ านวน ๙ รูป วัดที่มีความพร้อมในการด าเนินการมี
เพียงบางวัด จ านวน ๘ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านอุปกรณ์ (METERIAL)  พบว่า ควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ จ านวน ๙ รูป ควรเตรียมพร้อมสัญญาณ INTERNET ให้ทั่วถึงบริเวณจุดบริจาค 
จ านวน ๘ รูป 
               
  



๑๑๑ 
 

 ตารางที่  ๔.๒๒  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ด้านการบริหารจัดการ
(MANAGEMENT)  

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
บุคลากรของวัดยังไม่มีความช านาญการ
ใช้ QR CODE หรือ BANKING  

ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยขึ้น 

๕ รูป 

ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์  

ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ 

๒ รูป 

 
 จากตารางที่  ๔.๒๒  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน การบริหารจัดการ (MANAGEMENT)  
พบว่า บุคลากรของวัดยังไม่มีความช านาญการใช้ QR CODE หรือ BANKING มีจ านวน ๕ รูป ขาด
ความรู้ความเข้าใจในระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ จ านวน ๒ รูป ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ด้านMANAGEMENT พบว่า ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยขึ้น จ านวน ๕ 
รูป ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ จ านวน ๒ รูป ตามล าดับ 
                 
  



๑๑๒ 
 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) สามารถสรุปผลโดยจ าแนกตาม
รายด้านของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๔.๕.๑ ด้านบุคลากร (MAN) 
 ควรจัดให้มีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด๑ ควรจัดหาบุคลากรที่เข้าใจในระบบอิเลคทรอนิกส์๒ ควร
มอบหมายให้ทีมงานเพ่ือรับผิดชอบการดูแลระบบบริจาคเงิน๓ จัดหาบุคลากรที่มีความสุขุม เข้าใจ ใน
การประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์๔ การท างานทุกอย่างต้องควรมีการประชุม
ปรึกษาหาลือวางแผนงานร่วมกันก่อนท างานทุกครั้ง๕  
 สรุปได้ว่า ควรจัดหาบุคลากรที่มีความช านาญเพ่ือมาอบรมให้ทีมที่ได้รับมอบหมายให้มี
ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในเรื่องระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ และประชุมความพร้อม
เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 

ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ด้านบุคลากรต้องอบรมจนได้รับความช านาญในการควบคุมระบบบริจาคให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมให้
หน่วยงานราชการได้ตรวจสอบได้ถูกต้องและโปร่งใส 

 
 
 
 
 

                                           
๑ สัมภาษณ์ นายประยูร  จรเจริญ, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนนทบุรี ,  

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นางสุนันทา  เมธาพิพัฒน์, เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จังหวัดนนทบุรี, ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ พระธรรมกิตติมุนี, เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ,  

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปริยติวงศ์, เจ้าอาวาสวัดก าแพง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ พระปลัดเจริญ พนฺตจิตฺโต, เจ้าอาวาสวัดนครอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 
 

๔.๕.๒ ด้านการบริหารการเงนิ (MONEY) 
จัดท ารายการผลการรับบริจาคให้โปร่งใส๖ ควรมีบัญชีรายรับแค่บัญชีเดียวเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง๗ ตรวจสอบการเดินบัญชีการรับบริจาคผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์เป็นประจ าทุกวันหรือ
ทุกสัปดาห์ ๘ จัดทีมเจ้าหน้าที่ประสานงานควบคุมการเดินบัญชี๙ วางแผนบริหารการเงินให้ถูกต้อง
และโปร่งใสให้มากที่สุด๑๐  
 สรุปได้ว่า วัดแต่ละที่ควรมีบัญชีรับจ่ายแยกประเภทแค่บัญชีเดียว เพ่ือตรวจสอบและคุม
การเงินเข้าผ่านบัญชี พร้อมตรวจสอบได้สะดวกและง่ายข้ึน 

ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ต้องมีการตรวจสอบงานทุกขั้นตอนกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพร้อมด าเนินการแก้ไขในการบริหาร
การเงินจัดเงินให้ถูกต้องและตรวจสอบการเข้าออกบัญชีได้ทุกเมื่อ 

 
๔.๕.๓ ด้านอุปกรณ์ (METERIAL) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอิเลคทรอนิกส์ มีหลากหลายช่องทางให้เลือก จึงเลือกให้

เหมาะสมกับความถนัดของพระสงฆ์๑๑ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์รุ่นใหม่ในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตใน
การบริจาค๑๒ การใช้ค าพูดเชื้อเชิญให้ผู้บริจาคเข้าใจง่ายในการบริจาคและหลักฐานในการลดหย่อน
ภาษี๑๓  จัดประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ในการใช้การบริจาคโดยระบบ

                                           
๖ สัมภาษณ์ พระสนอง  ฌานสิริ,พระสงฆ์วัดก าแพง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๗ สัมภาษณ์ นายผวน  จารุวรรณ ไวยาวัจกร วัดก าแพง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 
๘ สัมภาษณ์ พระโสภิตกิตตธาดา, เจ้าอาวาสวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา,  

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ พระมหาสุธน สุธโน, เจ้าอาวาสวัดทางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระชลิต  ชลิโต, รองเจ้าอาวาสวัดทางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดจุลภัค เขมวีโร, เจ้าอาวาสวัดเขียน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระมหาสุธน  สุธโน, เจ้าอาวาสวัดทางหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ พระบุญเต็ม  ถีรธมฺโม, รองเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี,  

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๔ 
 

อิเลคทรอนิกส์ว่าสะดวก ดี ปลอดภัย ปลอดโปร่ง ๑๔ รณรงค์กิจกรรมให้ประชาชนนักเรียน นักศึกษา
เข้าวัดท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยแนะน าการท าบุญด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์๑๕  

สรุปได้ว่า ประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญให้ผู้รับบริจาคเข้าใจถึงขั้นตอนพร้อมพัฒนาศักยภาพ
พระสงฆ์ให้เข้าใจถึงขั้นตอนการรับบริจาคระบบใหม่ให้กับทางวัดเพื่อพัฒนาวัดให้ดีขึ้นไป 

ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
นั้น มีการวางแผนงานและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามกระบวนการที่วางไว้แล้วนั้นต้องมี
การตรวจสอบผลการท างานที่ได้วางไว้ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร แล้วน ามาแก้ไขในการท างานครั้งต่อไป
เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์กับวัดที่รับบริจาคผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ 

๔.๕.๔ ด้านการบริหารจัดการ (MANAGEMENT) 
จัดส่งพระสงฆ์ไปอบรมการใช้งานโปรแกรมการบริจาค มีเอกสารหรือข้อความ เป็นข้อ ๆ 

ที่กระชับสั้นๆ เข้าใจง่าย ให้ผู้บริจาคน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ควรจัดท าวีดีโอ เผยแผ่ผ่านยูทูปให้
มากขึ้น จัดหาสถานที่เครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัยพร้อมรับกับยุค ๔.๐ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการ
รับบริจาคให้ผู้บริจาคเข้าใจง่ายขึ้นและพระสงฆ์ต้องมีความเข้าใจในการให้ข้อมูลกับผู้บริจาค  

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมี
อยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามการบริหารจัดการที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หาก
เป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการ
ที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามการบริหารจัดการที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอ
ความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม ่

ดังนั้นการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
นั้น จ าเป็นต้อมีการบริหารจัดการในการฝึกอบรมพระสงฆ์ และจัดการปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานขึ้น และ
จะต้องมีการทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากที่ได้ด าเนินการมาแล้วเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

                                           
๑๔ สัมภาษณ์ พระครูศรีนนทการ  เตชสูโร, เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระวิสุทธิบุญญาคม  ฐิตาปุญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๕ 
 

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
บริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๔ ด้าน ได้ความว่า 

การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น
เป็นระบบที่วัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ลูกวัดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ต้อง
เรียนรู้ระบบใหม่เพ่ือให้ทันกับสมัยปัจจุบันที่ก้าวล้ าไปยุค ๔.๐ หรืออนาคตต่อไป โดยเรียนรู้จาการใช้
ระบบผ่านคอมพิวเตอร์ ให้พระสงฆ์ในวัดเกิดความช านาญ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบได้
ทุกเมื่อ  

จึงเป็นการยากที่พระสงฆ์จะมีความช านาญในการใช้อิเลคทรอนิกส์สมัยใหม่ได้อย่าง
ถูกต้อง ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานราชการเช่น กรมสรรพากร เปิดการอบรมให้ความรู้ในการบริจาคผ่าน
ระบบอิเลคทรอนิกส์ ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์  

ดังนั้นส านักฝึกอบรมต่าง ๆ จึงต้องมีการน าเอาหลักการบริหารการบริจาคผ่าน QR 
CODE เข้ามาพัฒนาร่วมด้วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการท างานต่าง 
ก าหนดวัดถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ให้เป็นไปตามขั้นตอน มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนไม่ให้
ท างานซ้ าซ้อนกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนอยากเข้ามาฝึกอบรมให้ ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการที่วางแผนไว้ การปฏิบัติต้องเป็นสิ่งที่ง่ายและดึงดูดใจให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
ว่าเป็นอย่างไร พระสงฆม์ีความรู้สึกอย่างไรที่ได้อบรมมา แล้วน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้นไปในอนาคต 

 
 

  



๑๑๖ 
 

๔.๖ องค์ความรู ้
 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี” ให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพที่ 
๔.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
 

การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ด้านบุคลากร  
MAN 

๑) จัด เตรี ยมพร้อม
เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องมา
อบรมให้ความรู้  
๒ )  จั ด เ ต รี ย ม ก า ร
อบรมไวยาวัชกรและ
ให้ความรู้การบริจาค
ออนไลน์ให้ช านาญ  
๓ )  จั ด เ ต รี ย ม ก า ร
อ บ ร ม ใ ห้ พ ร ะ ส ง ฆ์
ส าม เณ ร เ พ่ื อ ใ ห้ ค า 
แ น ะ น า กั บ ผู้ ที่ ม า
บริจาค  

 

ด้านการบริหาร
การเงิน MONEY 

๑) วัดจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่ายเป็น
ประจ าทุกวัน  
๒) วัดมีการ
ตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางด้าน
การเงินเป็นประจ า
ทุกวัน  
๓) วัดมีการชี้แจง
และประกาศให้
ประชาชนและผู้
บริจาครับทราบ  

 

ด้านอุปกรณ์ 
METERIAL 

๑) วัดมีการจัด
สถานที่รองรับการ
บริจาคผ่านอิเลค 
ทรอนิกส์   
๒) วัดมีการจัด 
เตรียม WIFI บริการ
ให้กับประชาชน   
๓) วัดมีการจัด 
เตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ส าหรับรับบริจาค
เงิน 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 MANAGEMENT 

๑) วัดจัดเตรียมการ 
พริ้นต์ QR CODE และ
ระบบ MOBILE 
BANKING รองรับการ
บริจาค  
๒) วัดจัดการเตรียมคู่มือ
ขั้นตอนในการบริจาค
เงิน  
๓) วัดสร้างบรรยากาศ
ใ น ก า ร บ ริ จ า ค ใ ห้
ประชาชนมีความสบาย
ใจ  

 



๑๑๗ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๓.๙๕, S.D.=
๐.๗๔๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑) บุคลากร MAN  ( ̅ = ๓.๙๕, S.D.= ๐.๗๔๓) 
 ๒) การบริหารการเงิน MONEY ( ̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๖๙) 
 ๓) อุปกรณ์ METERIAL (  ̅= ๓.๘๑, S.D.= ๐.๗๓๖)  
 ๔) การบริหารจัดการ MANAGEMENT ( ̅ = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๖๒๒) ตามล าดับ 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี  บุคลากร MAN  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=๓.๙๕, S.D.=๐.๗๔๓) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

๑) จัดเตรียมพร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้ทุกเดือนแก่บุคลากรภายในวัด 
( ̅=๔.๐๖, S.D.=๐.๘๐๕) 

๒) จัดเตรียมการอบรมไวยาวัชกรและให้ความรู้การบริจาคออนไลน์ให้ช านาญ ( ̅=
๓.๘๙, S.D.=๐.๘๑๕) 

๓) จัดเตรียมการอบรมให้พระสงฆ์ สามเณรเพื่อให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาบริจาค ( ̅=๓.๘๙,  
S.D.=๐.๘๖๓) 

พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน การบริหารการเงิน MONEY โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=๓.๙๙, 
S.D.=๐.๘๓๐) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าทุกวัน ( ̅=๓.๗๕, S.D.=๐.๘๘๙)  
๒) วัดมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินเป็นประจ าทุกวัน ( ̅=๓.๙๙ 

S.D.=๐.๘๓๐) 
๓) วัดมีการชี้แจงและประกาศให้ประชาชนและผู้บริจาครับทราบ ( ̅=๓,๗๓, S.D.=

๐.๙๓๒) 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี อุปกรณ์ METERIAL โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=๓.๘๕, S.D.=๐.๗๖๘) 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดมีการจัดสถานที่รองรับการบริจาคผ่านอิเลคทรอนิกส์  ( ̅=๓.๘๕, S.D.=๐.๙๖๘) 



๑๑๘ 
 

๒) วัดมีการจัดเตรียม WIFI บริการให้กับประชาชน  ( ̅=๓.๗๓, S.D.=๐.๘๘๖) 
๓) วัดมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับรับบริจาคเงิน( ̅=๓.๘๕, S.D.=

๐.๘๒๔) 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี ด้าน การบริหารจัดการ MANAGEMENT อยู่ในระดับมาก ( ̅=๓.๗๙, S.D.=
๐.๗๕๙) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑) วัดจัดเตรียมการ พริ้นต์ QR CODE และระบบ MOBILE BANKING รองรับการ
บริจาค ( ̅=๓.๗๖, S.D.=๐.๘๑๐) 

๒) วัดจัดการเตรียมคู่มือขั้นตอนในการบริจาคเงิน ( ̅=๓.๗๙, S.D.=๐.๗๕๙) 
๓) วัดสร้างบรรยากาศในการบริจาคให้ประชาชนมีความสบายใจ (  ̅=๓.๗๑, S.D.=

๐.๘๐๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี” สามารถสังเคราะห์งานวิจัยตามแผนภาพที่ ๔.๒ ดังนี้ 
 

 การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 

      

           

บุคลากร (MAN)  
การบริหารการเงิน

(MONEY) 
 

อุปกรณ์  
(METERIAL) 

 
การบริหารจัดการ
(MANAGEMENT) 

           

- จัดเตรียมพร้อม
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาอบรมให้ความรู้
ทุกเดือนแก่
บุคลากรภายในวัด 

- จัดเตรียมการ
อบรมไวยาวัชกร
และให้ความรู้
การบริจาค
ออนไลน์ให้
ช านาญ 

- จัดเตรียมการ
อบรมให้พระสงฆ์ 
สามเณรเพื่อให้
ค าแนะน ากับผู้
ที่มาบริจาค 

 
- วัดมีการตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหว
ทางด้านการเงิน
เป็นประจ าทุกวัน 

- วัดจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายเป็นประจ า
ทุกวัน 

- วัดมีการชี้แจงและ
ประกาศให้
ประชาชนและผู้รับ
บริจาครับทราบ 

 
- วัดมีการจัด
สถานที่รองรับการ
บริจาคผ่าน
อิเลคทรอนิกส์ 

- วัดมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ส าหรับรับบริจาค
เงิน 

- วัดมีการจัดเตรียม 
WIFI บริการให้กับ
ประชาชน 

 -วัดท าการ
จัดเตรียมคู่มือ
ขั้นตอนในการ
บริจาคเงิน 

- วัดจัดเตรียม 
พริ้นต์ QR CODE 
และระบบ 
MOBILE 
BANKING รองรับ
การบริจาค 
- วัดสร้าง
บรรยากาศในการ
บริจาคให้
ประชาชนมีความ
สบายใจ 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

ที่มา : จากการสังเคราะห์จากผู้วิจัย 
  



๑๒๐ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ สรุปได้ว่า “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ได้ดังนี ้
 ๑) บุคลากร (MAN) 
 - มีการจัดเตรียมผู้ที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้ระบบบริจาคออนไลน์ให้ช านาญพร้อมให้
ค าแนะน ากับผู้บริจาคได้ ส่งเสริมให้ความรู้กับลูกวัดให้เข้าใจพร้อมกับการรับเทคโนโลยีใหม่ไม่ว่า
ปัจจุบันและอนาคตให้เพ่ือพัฒนาวัดในอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ดียิ่งขึ้นไป 
 ๒) การบริหารการเงิน (MONEY) 
 - วัดท าการตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินทุกครั้งโดยต้องมอบหมายให้กับ ทีม
ที่ได้รับมอบหมายมีความไว้เนื้อเชื้อใจ และโปร่งใส ให้ข้อมูลด้านการเงินและการท าบัญชีที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง พร้อมติดประกาศการรับยอดรับบริจาคทุกเดือน เพ่ือให้ผู้บริจาคมีความอุ่นใจในการบริจาค
เงินให้กับทางวัดที่ศรัทธาและได้ท าบุญไป 
 ๓) อุปกรณ์ (METERAIL) 
 - วัดจัดเตรียมอุปกรณ์การรับบริจาค ไม่ว่าจะเป็น  QR CODE ระบบออนไลน์ต่าง 
ๆ WIFI MOBILE BANKING เพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกสบายในการบริจาคเงิน พร้อมกับการจัด
สถานที่ให้ร่มรื่นหน้าเดิน ทัง้จัดพื้นท่ีรับบริจาคให้เชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคเงิน 
 ๔) การบริหารจัดการ (MANAGEMENT) 
 วัดจัดเตรียมข้อมูลพร้อม POSTER ขั้นตอนให้ผู้รับบริจาคทราบขั้นตอนโดยสังเขป รวมทั้ง
พระสงฆ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน พร้อม PRINT QR CODE ไว้ตามจุดต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือสะดวกใน
การบริจาคเงินให้กับทางวัดที่ผู้ศรัทธามาบริจาค  



บรรณานุกรม 
 

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

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
       ข. ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑) หนังสือ:  
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๓.  
_______.  แนวทางการด าเนินงาน คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗.  
_______.  แนวทางการด าเนินงานโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

กรมการศาสนา, ๒๕๕๖.  
_______.  แนวทางการจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรมเยาวชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒.  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ค าบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่เน้นความมีวินัย และความเป็นประชาธิปไตย . พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑.  

ทิศนา แขมณี. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๑.  

ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๒.  
ประภาศรี สีหอ าไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล. จริยธรรมกับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนในสังคม. กรุงเทพมหานคร: กองการพิมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ๒๕๔๐.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔.  
 



๑๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่  ๒๗. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

_______.   พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๘. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
ธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕.  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๒๙.  

พระราชวรมุนี ประยูร ธมฺมจิตฺโต. เอกสารการบรรยายกรมวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุ
สภา, ๒๕๔๓.  

พัทยา สายหู. ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม. กรุงเทพมหานคร: พิฆเนศ, ๒๕๑๖.  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. งานปฐมนิเทศพระธรรมวิทยากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๕๒.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.  
_______.  พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒.  
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๒๕.  
สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ. ความฝันของแผ่นดิน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

ตะวันออก, ๒๕๔๐.  
สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทรน์เอม. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา, ๒๕๒๐.  
สุพรรณี ไชยอ าพร รศ.ดร.. รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน . 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ปริณาม จ ากัด, ๒๕๕๐.  
สุพัตรา สุภาพ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๐.  
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖.  
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) วิทยานิพนธ์: 
ญาณภัทร ยอดแก้วและ แพรภัทร ยอดแก้ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารความรู้กับ

ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระวิทยากร”. รายงานการวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ ๓. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, ๒๕๕๔.  

เบญจา ลิขิตยิ่งวรา. “การศึกษาบทบาทท่ีปฏิบัติจริงและบทบาทท่ีคาดหวังของคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อการจัดการศึกษาในจังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๒๘. 

ปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์. “ส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี). “รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร. “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน ในอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว). “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
เฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (ซ้ายเกลี้ยง). “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดพังงา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาวิโรจน์ ธาระพุฒ. “ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมของพระวิทยากร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต. คณะสังคมสงเคราะห์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 

พระมหาสุวิทย์ คงช่วย. “บทบาทของวัดและพระสงฆ์ด้านสวัสดิการสังคม เปรียบเทียบก่อนและหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ”. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
แรงงานและสวัสดิการสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๓. 



๑๓๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระวิสุทธิภัทรธาดา ดร.และคณะ. “การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน : กรณีศึกษา
กลุ่มจักสาน อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระสมุห์ศิริชัย ฐานุตฺตโร (เพ็ชรรัตน์). “ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่อบทบาทด้านการศาสน
สมบัติของวัด  ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๔. 

วราลี วิริยานันตะ. "การรับรู้บทบาทและบทบาทที่เป็นจริงของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์
สุขภาพชุมชน ภาคตะวันออก". วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ชุมชน.  บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗. 

วัลลภา จันทร์เพ็ญ. “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ของนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

วิชิต วงศ์สายตา. "การศึกษาสมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระวิทยากร จาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย". วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๔. 

วีรชัย อนันต์เธียร. “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. และคณะ. “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๒.  

สุนทร อาจนิยม. “การพัฒนาพระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด : วิจัยเชิงปฏิบัติการ”. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖. 

 
 



๑๓๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุมาลี กาญจนชาตรี. “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

เสถียร วิพรมหาและคณะ. “บทบาทของพระวิทยากรกับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

อรุณ  เสนาะค า. “การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่เป็นจริงและที่ควรเป็นตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่างทอง”.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๘. 

เอนก คงขุนทด. “การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ”. รายงานการวิจัย . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
(๓) บทความ: 
เชียร์พระวิทยากร. ไทยรัฐ. (๑๙ เมษายน ๒๕๔๘): ๓. 
สุทธิวงศ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์.  “พระบรมราโชวาท”.  ข้าราชการครู. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม–

พฤศจิกายน ๒๕๔๒): ๒. 
 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา. [ออนไลน์].  

 แหล่งที่มา: www.moe.go.th/jarawporn/principles.doc. [๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.] 
ค่ายวัยใส. รายช่ือหน่วยงานที่จองค่ายคุณธรรมจริยธรรม. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล:  

    http://www.kaiwaisai.com/v2/main.php?url=user_online [๒๐กันยายน ๒๕๕๘]. 
จริยธรรมดอทคอม. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล:  

    http://www.jariyatam.com/th/moral-cultivation. [๒ ตุลาคม ๒๕๕๘]. 
 
 
 

http://www.kaiwaisai.com/v2/main.php?url=user_online


๑๓๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
I. Book 
Broom. Leonard & Selnick. Philip. Sociology. New York: Holt. 1977.  
Cohen & Orbuch. Introduction to sociology. Singapore: Mc Graw-Hill. 1990.     

 
D. J. Role Levinson. Personality and Social Structure in the Organization Setting: 

Selected Reading and Projects in Social Psychology. New York: Random 
House. 1971. 

Lee J. Cronbach. Essentials of psychological testing. 4th ed. New York: Harper & 
Row. 1971.  

Pass. Lowes & Davies.. Collins dictionary odeconomics. Glasgow: Harper Collins. 
1993.  

 
๓. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี. ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
   พระโสภิตกิตติธาดา เจ้าคณะอ าเภอเมืองนนทบุรี. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
   พระครูโกศลปริยัติวงษ์ เจ้าคณะต าบลบางเขน. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
   นายประยูร จอนเจริญ ผู้อ านวยการส านักพุทธ  จังหวัดนนทบุรี. ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
  นางสุนันทา เมธาพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  นายผวน จารุวรรณ ไวยาวัจกร. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
   น.อ.สวาท นิยมเหตุ ไวยาวัจกร. ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

๑. รศ.,ดร.สุรินทร์  นิยมบางกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.เดช   ชูจินอัด อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๓. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ด าจุติ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาส

ตาร์ คณะสังคมศาสตาร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๕. ดร.ล าพอง  กลมมูล   ผู้อ านวยการส่วนวิจัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย และบริหารวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ผลการตรวจหาค่า IOC 
เรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” 

 

ข้อ 
การบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
แปล 
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 บุคลากร (MAN)        
๑. จัดเตรียมพร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาอบรมให้

ความรู้ทุกเดือนแก่บุคลากรภายในวัด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
๒. จัดเตรียมการอบรมไวยาวัชกรและให้ความรู้

การบริจาคออนไลน์ให้ช านาญ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
๓. จัดเตรียมการอบรมให้พระสงฆ์ สามเณร

เพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้ที่มาบริจาค ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
 การบริหารการเงิน MONEY ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

๔. วัดมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางด้าน
การเงินเป็นประจ าทุกวัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

๕. วัดจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าทุก
วัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

๖. วัดมีการชี้แจงและประกาศให้ประชาชนและ
ผู้บริจาครับทราบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

 อุปกรณ์ METERIAL ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
๗. วัดมีการจัดสถานที่รองรับการบริจาคผ่าน

อิเลคทรอนิกส์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
๘. วัดมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส าหรับรับบริจาคเงิน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
๙. วั ดมี การจั ด เตรี ยม  WIFI บริ การ ให้ กั บ

ประชาชน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 
 การบริหารจัดการ MANAGEMENT ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

๑๐. วัดท าการเตรียมคู่มือขั้นตอนในการบริจาค
เงิน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 



๑๓๙ 
 

ข้อ 
การบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
แปล 
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑. วัดจัดเตรียมการ พริ้นต์ QR CODE และ
ระบบ MOBILE BANKING รองรับการ
บริจาค ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

๑๒. วัดสร้างบรรยากาศในการบริจาคให้
ประชาชนมีความสบายใจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบสอบถาม (Try Out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.938 30 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

A1 4.93 .254 30 

A2 4.87 .346 30 

A3 4.83 .379 30 

B1 4.73 .674 30 

B2 4.83 .379 30 

B3 4.87 .434 30 

C1 4.83 .461 30 

C2 4.93 .254 30 

C3 4.80 .459 30 

D1 4.80 .407 30 

D2 4.80 .484 30 

D3 4.77 .430 30 

 



๑๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 

 
 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอสัมภาษณ์ 

 



๑๔๖ 
 



๑๔๗ 
 



๑๔๘ 
 



๑๔๙ 
 



๑๕๐ 
 



๑๕๑ 
 



๑๕๒ 
 



๑๕๓ 
 

 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เร่ือง  การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี
 

ตอนที่ ๑  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ให้ ตาม
ความเป็นจริง 

๑. อายุ 
[  ] ๒๐ - ๓๐ ปี 
[  ] ๓๑ - ๔๐ ปี 
[  ] ๔๑ - ๕๐ ปี 
[  ] ๕๑ ปี ขึ้นไป 

๒. พรรษา 
[  ] ๑-๕ พรรษา 
[  ] ๖-๑๐ พรรษา 
[  ] ๑๑-๒๐ พรรา 
[  ] ๒๑ พรรษาขึ้นไป 

๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 
[  ] ประโยค ๑ -๒ ป.ธ.๓ 
[  ] ป.ธ.๔ - ป.ธ.๕ 
[  ] ป.ธ.๖ - ป.ธ.๙ 
[  ] ไม่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกบาลี) 

๔. วุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) 
[  ] นักธรรมชั้นตรี 
[  ] นักธรรมชั้นโท 
[  ] นักธรรมชั้นเอก        
[  ] ไม่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกธรรม) 

 
 
 
 



๑๕๖ 
 

ตอนที่ ๒     แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 

ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์
ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ว่าท่านปฏิบัติในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริง  โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ 
การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์

ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 บุคลากร (MAN)      
๑. จัดเตรียมพร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาอบรมให้

ความรู้ทุกเดือนแก่บุคลากรภายในวัด 
     

๒. จัดเตรียมการอบรมไวยาวัชกรและให้ความรู้
การบริจาคออนไลน์ให้ช านาญ 

     

๓. จัดเตรียมการอบรมให้พระสงฆ์ สามเณรเพ่ือให้
ค าแนะน ากับผู้ที่มาบริจาค 

     

 การบริหารการเงิน MONEY      
๔. วัดมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางด้าน

การเงินเป็นประจ าทุกวัน 
     

๕. วัดจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ าทุกวัน      
๖. วัดมีการชี้แจงและประกาศให้ประชาชนและผู้

บริจาครับทราบ 
     

 อุปกรณ์ METERIAL      
๗. วัดมีการจัดสถานที่รองรับการบริจาคผ่าน

อิเลคทรอนิกส์ 
     



๑๕๗ 
 

๘. วัดมีการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
รับบริจาคเงิน 

     

๙. วัดมีการจัดเตรียม WIFI บริการให้กับประชาชน      
 การบริหารจัดการ MANAGEMENT      

๑๐. วัดท าการเตรียมคู่มือขั้นตอนในการบริจาคเงิน      
๑๑. วัดจัดเตรียมการ พริ้นต์ QR CODE และระบบ 

MOBILE BANKING รองรับการบริจาค 
     

๑๒. วัดสร้างบรรยากาศในการบริจาคให้ประชาชนมี
ความสบายใจ 

     

 
ตอนที่ ๓    ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริจาค

อิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
ปัญหา อุปสรรค  
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” 

******************* 
สัมภาษณ์................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง..................................................................................... ............................................................. 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์................................................................. ........................................................ 
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................... ................................................................ 
วิธีการสัมภาษณ์  ใช้วิธีการจดบันทึกและถ่ายภาพ 
 
ค าชี้แจง :  ข้อค าถามมีทั้งหมด  ๒  ข้อ ขอให้ตอบทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน 
๑.   ท่านคิดว่าการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็น

อย่างไร 
๒.  ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของในอ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

  

 
 
 

                                    ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ  พระจิรวัชร์  สุธมฺโม (พิชากร) 
ว/ด/ป เกิด วันศุกร์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 
ภูมิล าเนา 19 ซอยพิบูลย์สงคราม 22 (ซอยวัดก าแพง) ต าบลบางเขน  

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
อุปสมบท วัดก าแพง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
สังกัดวัด  วัดก าแพง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ต าแหน่ง  พระลูกวัด 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พ.ศ. 2561) 
วิทยาฐานะ นักธรรมเอก ป.บส. (พ.ศ. 2561) 
ปีท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ที่อยู่ปัจจุบัน 19 ซอยพิบูลยสงคราม 22 (ซอยวัดก าแพง) ต าบลบางเขน  

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 082-503-8352 

  
   
  
   


