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     บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เปรียบเทียบการ
บริการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓.ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามเป็นเคร ื ่องม ือเก ็บข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์ในอำเภอ ท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจำนวน๑๖๕รูปวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีค่าเอฟวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน๑๒รูปหรือคนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก(X =๓.๕๕, S.D.= ๐.๘๔ ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีการบริหารอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน คือ ๑) ด้านการปรับปรุงแก้ไข ( X =๓.๖๗, 
S.D.= ๐.๖๔ ) ๒) ด้านการวางแผน ( X =๓.๕๒, S.D.= ๐.๘๐)๓) ด้านการตรวจสอบ ( X =๓.๔๙, 
S.D.= ๐.๙๔) และ ๔) ด้านการปฏิบัติตามแผน (X =๓.๔๗, S.D.= ๐.๘๓) ตามลำดับ 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพระสงฆ์ที่มีอายุ วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัดใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๕  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ๑) ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศา
สนสมบัติของวัดน้อย ๒) บุคลากรที ่ม ีความรู ้ความสามารถในการบูรณะซ่อมแซมมีน้อย 
ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) เปิดโอกาศให้ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัด ๒) ขอสนับสนุนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1.To study the monks’ level of opinions on 

the religious property management of monasteries at Tharua District, Ayutthaya 
Province, 2. To compare the religious properties management of monasteries at  Tha 
Rua District, Ayutthaya Province, classified by personal factors and 3. To present 
problems, obstacles and recommendations for the religious properties management 
of monasteries at Tha Rua District, Ayutthaya Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative method, data were 
collected with questionnaires from 165 samples who were monks at Tha Rua District, 
Ayutthaya Province. The data were analyzed with  frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Hypothesis were tested by testing t-test, F-test, one-way analysis 
of variance, ANOVA. The qualitative research, data were collected from documents 
and 12 key informants by in-depth-interview and analyzed data by content analysis 
descriptive interpretation. 

 Findings were as follows: 
1. Monks’ opinions on the religious property management of monasteries at 

Tha Rua District, Ayutthaya Province, by overall, were at  high level ( x̅= 3 . 5 5  S.D. = 
0 . 8 4 ) and each aspect of management was almost at high level in every aspect as;  
1) Improvement and correction was at  x̅= 3.67 S.D. = 0.64, 2) Planning aspect was at 
x̅= 3 . 5 2  S.D. = 0 . 8 0 , Checking aspect was a x̅= 3 . 4 9  S.D. = 0 . 9 4  and 4) Operation 
according to the set plan was at (x̅= 3.47 S.D. = 0.83 respectively. 
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2. The results of the comparison of the monasteries’ religious management 
at Tharua District, Ayutthaya Province classified by personal factors were found that 
monks with different  ages, formal, Dhamma and Pali educational background did not 
have different opinions on the religious properties management of monasteries at Tha 
Rua District Phra Nakorn Sri Ayuthaya Province, rejecting the set hypothesis. The monks 
with different rain retreats had different opinions on the religious properties 
management of monasteries at Tha Rua District, Ayutthaya with statistically significant 
level at 0.05, accepting the set hypothesis. 

 3. Problems, obstacles and suggestions for the religious properties 
management of monasteries at Ayutthaya Province were found that 1) community and 
government agencies had less participation in the religious properties management,  
2) competent personnel to repair the properties were limited. Recommendations:  
1) open the opportunity to community and government agencies to participate in the 
religious properties management, 2) requesting competent personnel to work together 
as a team. 
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สารบัญ 
 

 

            เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฏ 
คำอธิบายสัญญาลักษณ์และคำย่อ ฐ 
  
บทที่ ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
 

  

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๙ 
 ๒.๒ แนวคิด เกี่ยวกับวัด   ๓๗ 
 ๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับศาสนสมบัติวัด ๔๗ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องการวิจัย ๕๗ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๙ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๑ 
 

   

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๗๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๓ 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๗๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๗๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๙ 
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 สารบัญ (ตอ่) 
 

 

 เรื่อง หน้า 
บทที่๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๘๒ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๔ 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๘๖ 

 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
๙๔ 

 ๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด 
ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๑๐๔ 

 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๑๑๖ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๔๕ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อมูลเสนอแนะ ๑๔๙ 
 ๕.๑ สรุป ผลการวิจัย ๑๔๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๕๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๕๙ 
    
บรรณานุกรม   ๑๖๑ 
ภาคผนวก ๑๖๘ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย ๑๖๙ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมุล ๑๗๕ 
 ภาคผนวก ค ตัวอย่างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๑๗๘ 
 ภาคผนวก ง ประมวณภาพจากการสัมภาษณ์ ๑๘๐ 
 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ค่า IOC และผลการวิเคราะห์ค่า Alpha ๑๘๒ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๑๘๔ 
 ภาคผนวก ช แบบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๙๙ 
 ภาคผนวก ญ รูปภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก ๒๑๓ 
 
ประวัติผู้วิจัย 

 
๒๒๖ 

 

 

 



ซ 

 

 สารบัญตาราง  

        ตารางที ่ หน้า 
 ๒.๑ แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวการบริหารจัดการ ๑๑ 
 ๒.๒ ระดับผู้บริหาร   ๑๕ 
 ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร  ๑๙ 
 ๒.๔ ทฤษฏีการบริหารจัดการ ๓๐ 
 ๒.๕ แนวคิดหลักธรรมสำหรับการบริหาร ๓๓ 
 ๒.๖ แนวคิดหลักสำหรับการบริหาร ๓๗ 
 ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับวัด ๓๙ 
 ๒.๘ แนวคดิเกีย่วกับบทบทของวัด ๔๒ 
 ๒.๙ แนวคิดเก่ียวกับสถานภาพและขั้นตอนการสร้างวัด ๔๔ 
 ๒.๑๐ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด ๔๗ 
 ๒.๑๑ แนวคิดเก่ียวกับศาสนสมบัติวัด ๕๑ 
 ๒.๑๒ แนวทางการจัดการทรัพย์สินในทางพระพุทธศาสนา ๕๕ 
 ๒.๑๓ จำนวนวัดและภิกษุในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕๗ 
 ๒.๑๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๖๑ 
 ๒.๑๕ ทฤษฏีงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับวัด ๖๔ 
 ๒.๑๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัด ๗๐ 
 ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ๗๕ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๔ 
 ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม    

 
 
๘๖ 

 ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการวางแผน  ( Plan-P ) 

 
 
๘๗ 

 ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการปฏิบัติตามแผน ( Do-D ) 

 
 
๘๘ 

 ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการตรวจสอบ ( Check-C ) 

 
 
๘๙ 

 ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการปรับปรุงแก้ไข ( Action-A ) 

 
 
๙๐ 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
        ตารางที่ หน้า 
 ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อ

การบริหารศาสนสมบัติของวัดในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม    

 
 
๙๑ 

 ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

 
๙๒ 

 ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

 
๙๓ 

 ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านอายุ 

 
 
๙๔ 

 ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด 
(Least  Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

 
 
๙๕ 

 ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

 
 
๙๖ 

 ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

 
 
๙๗ 

 ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศานสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านพรรษา     

 
 
๙๘ 

 ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสนสถาน 

 
 
๙๙ 

 ๔.๑๖ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล วุฒิ
การศึกษาสามัญ 

 
 
๑๐๐ 

 ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม 

 
 
๑๐๑ 

 ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

 
 
๑๐๒ 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

          ตารางที่ หน้า 
 ๔.๑๙ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การบริหารศา

สนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
๑๐๓ 

 ๔.๒๐ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

 
๑๐๔ 

 ๔.๒๑ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

 
๑๐๕ 

 ๔.๒๒ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

 
๑๐๖ 

 ๔.๒๓ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถ ุ

 
๑๐๗ 

 ๔.๒๔ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบั ติของวัด ใน
อำเภอท่าเรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 
๑๐๘ 

 ๔.๒๕ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 
๑๐๙ 

 ๔.๒๖ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
๑๑๐ 

 ๔.๒๗ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปฏิบัติตามแผน 

 
๑๑๑ 

 ๔.๒๘ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
๑๑๒ 

 ๔.๒๙ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
๑๑๓ 

 ๔.๓๐ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
๑๑๔ 

 ๔.๓๑ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
๑๑๕ 

 ๔.๓๒ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 
๑๒๖ 

 ๔.๓๓ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
๑๒๗ 

 ๔.๓๔ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
๑๒๘ 



ฎ 

 

  สารบัญตาราง (ต่อ)  

          ตารางที ่ หน้า 
 ๔.๓๕ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
 
๑๒๙ 

 ๔.๓๖ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์ศาสนวัตถุการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 
๑๔๑ 

 ๔.๓๗ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
๑๔๒ 

 ๔.๓๘ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
๑๔๓ 

 ๔.๓๙ ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
๑๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ฏ 

 

สารบัญแผนภาพ 
     แผนภาพที ่  หน้า 

๒.๑ ผู้บริหาร  
๒.๒ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ ๑๗ 
๒.๓ การบริหารยุคคลาสสิกหรือสมัยดั้งเดิม ๑๘ 
๒.๔ การบริหารเชิงระบบ ๒๘ 
๒.๕ โครงสร้างตรารางการบริหารวัดในอำเภอท่าเรือจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 
๕๘ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๒ 
๔.๑ การบริหารศาสนสมบัติของวัดในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๔๕ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๔๗ 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



ฐ 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙  
ข้อ ๒๗๖ หน้า ๗๙ ฉบับจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐ , ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลำดับเล่ม (ถ้ามี)/เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับจุฬาอฏฐกา ตามลำดับดังนี้ 

 

๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย    
ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

คำย่อ ชือ่คัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ                          ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 

 

 

 

 



  

 

  

 
บทท่ี ๑ 

 
บทนำ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีและแนวทางที่จะดูแลศาสนาสมบัติวัดให้ดูดีมีระเบียบเพื่อที่ใครมา พบ

เห็นจะไดมีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา พระองค์บัญญัติพระวินัยเอาไว้ในสิกขาบท ปาจิตตีย์
หมวดภูตมคามวรรค ในข้อที่ ๔ ความว่า “ภิกษุเอาเตียง ตั้ง ฟูก เก้าอี้ ของสงฆ์ไปตั้งในที่แจ้ง แล้วเมื่อ
หลีกไปจากที่นั้น ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนเก็บก็ดี ไม่มอบหมายแก่ผู้อ่ืนก็ดี ต้องปาจิตตีย์๑ ซึ่งดังกล่าว
นี้ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ของพระพุทธเจ้าในสมัย พุทธกาล 

ตามประวัติ ความว่า สมัยนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน หรือ 
พระเชตวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นในฤดูหนาว ภิกษุ 
ทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่กลางแจ้งฝั่งกายกัน ครั้นถึงเวลาฉันภัตตาหาร เมื่อจากไปก็ไม่เก็บ ไม่ใช้ 
ให้เก็บเสนาสนะนั้น และก็ไม่ได้สั่งให้ใครเก็บ เสนาสนะจึงถูกน้ำค้างและเปียกฝน บรรดาภิกษุผู้มัก 
น้อยจึงตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่กลางแจ้ง เมื่อจะจากไป 
จึงไม่เก็บ ไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้น ไม่บอกมอบหมายพากันจากไปเล่า เสนาสนะถูกน้ำค้างน้ำฝนตก 
รด ครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่าง ๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ 
ภาคเจ้าให้ทรงทราบ 

พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเหตุ ทรงสอบถาม พระภิกษุ
ทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ทราบว่า ภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่กลางแจ้ง เมื่อจากไป ไม่เก็บ ไม่
ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้น ไม่บอกมอบหมายพากันจากไป เสนาสนะถูกน้ำค้างน้ำฝนตกรด จริง หรือ ภิกษุ
ทั้งหลายทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่า การกระทำอย่างนี้ มิได้ทำให้
คนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส๒ ดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้ พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ตามความ
ในข้อที่ ๔ แห่งภูตคามวรรค ดังแสดงข้างต้น 

 

 ๑ คณาจารย์เลี้ยงเชียงจงเจริญ, นวโกวาท ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงจง เจริญ, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 

 ๒ วิมหา. (ไทย) ๒/๒๘๕/๒๕๔๑. 
 



๒ 

 

ปัจจุบัน วัดซึ่งเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและ ประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา๓ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจาก 
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชและกฎหมายอื่นๆ วัดทั้งหลายย่อมมีสิทธิและหน้าที่ 
ต่างๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ในการต่าง ๆ เองมิได้ 
จำเป็นต้องมีผู้แทน เพื่อใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนาแทน ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
คณะ สงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสามว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็น
ทั้ง ผู้ปกครองวัดตามความในมาตรา ๓๖ และเป็นผู้แทนวัดตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสาม ทั้งเป็น
ฐานะ เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา ๔๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ว่า ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งในการปกครอง
คณะสงฆ์ และ ไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา๔ ด้วยเหตุนี้ เจ้า
อาวาสจึงเป็นผู้มี บทบาทสำคัญยิ ่งในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตามความในมาตราที่ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ อันเป็นกฎหมาย สูงสุด
ของคณะสงฆ์ไทย ระบุหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ว่า มีหน้าที่ดังนี้ (๑) บำรุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือ พำนักอาศัย
อยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง ของมหาเถร
สมาคม (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ (๔) ให้ความ
สะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล๕ ซึ่งตามความในวงเล็บที่หนึ่ง ระบุให้เห็นว่า เจ้า อาวาสมีหน้าที่
รับผิดชอบและบริหารจัดการศาสนสมบัติ ทั้ง ๒ ประเภท คือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระ
ศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง และ ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใด วัดหนึ่ง๖ นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม จากมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๖ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปัญหา
การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดทั่วราชอาณาจักรยังคงเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ดัง ความ
ปรากฏชัดเจนว่า การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือ ที่ ศพศ 
๐๗๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แจ้งว่า 

 
๓ บุญร่วม เทียมจันทร์, เจ้าอาวาส เจ้าพนักงาน ใครกำหนด, (กรุงเทพมหานคร : สามดีพริ้นติ้งอีควิป

เม้นท์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑๙. 
๔ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงคปญโญ), เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการคณะสงฆ์และการ 

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖. 
๕ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๔. 
๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 



๓ 

 

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการ ประชุม
เสวนาเรื่องปัญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดทั่วราชอาณาจักร ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ
แนวทางปฏิบัติ รวม ๘ ข้อ ดังนี้ 

๑. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำการสำรวจที่ดินวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ที่ดิน ที่ตั้ง
วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่ดินที่ทางราชการขอใช้/เช่า หรือให้เอกชนเช่า รวมถึงที่ดินวัดร้าง ของ
แต่ละวัด โดยแยกประเภท 

๒. ให้สำรวจที่ดินอยู่ที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัดใดบ้าง ตามข้อ ๑ โดยแยกประเภทให้ 
ชัดเจน 

๓. เมื่อได้ข้อมูลตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้วนำเสนอคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและ รัฐบาล
ให้รับทราบ 

๔. ให้สำรวจจำนวนที่ดินที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่ที่ศาล 
๕. ให้แยกที่ดินที่มีโฉนด และ น.ส.๓ ให้ชัดเจน และถ้าหากหลักฐานจากวัดไม่มี ให้ติดต่อ ที่

สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือกรมที่ดิน ถ้าไม่มีจากสถานที่ดังกล่าว ก็ให้ติดต่อกรมแผนที่ทหารเพ่ือ ขอดู
ภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศต่อไป 

๖. การทำสัญญาเช่าที่ดินของวัดในแบบสัญญาเช่าต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
๗. ให้มีคณะกรรมการจัดการบริหารศาสนสมบัติของวัดทั่วราชอาณาจักร โดยมีการสรร หา

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีน้ำใจอุทิศตนที่จะช่วยเหลือพระพุทธศาสนา อย่าง
แท้จริง ไม่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวก จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ รูป/คน หรือไม่เกิน ๑๙ 
รูป/คน กรรมการได้ดำรงอยู่ในตำแหน่ง วาระละ ๔ ปี ถ้ามีผลงานดีเด่นให้ต่ออายุอีก ๔ ปี สำหรับ
คฤหัสถ์ ถ้ามีวุฒิด้านธรรมศึกษา นักธรรม เปรียญธรรม หรือมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา หรือจบ
จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งสองแห่งสถาบันใดสถาบันหนึ่ง จะเป็นผลดีมากที่สุด ทั้งนี้ให้ประยุกต์ 
รูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นตัวอย่าง 

๘. ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เข้าไปตรวจสอบการเงินรายรับ -จ่าย ของ 
ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติของวัดทั่วราชอาณาจักรด้วย เพราะหน่วยงานดังกล่าวมีสำนักงาน 
อยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถที่จะขอความร่วมมือให้ตรวจสอบการเงินศาสนสมบัติกลาง 
และศาสนสมบัติวัดทั่วประเทศได้ 

สำหรับ ศาสนสมบัติของวัดทั่วราชอาณาจักร หากจะให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้า
ไปตรวจสอบการเงินรายรับ-รายจ่าย จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ก่อน๗ 

 
๗ มหาเถรสมาคม , มติมหาเถรสมาคม ครั ้งท ี ่  ๒๕/๒๕๔๖ , [ออนไลน์],  แหล่งที ่มา : http : 

//www.mahathera. org/ [๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐], 
 



๔ 

 

 ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะทำการศึกษา การบริหารศาสนสมบัติของวัดใน อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ขาดการดูแลบำรุงรักษาศาสนสมบัติของวัด ขาดงบประมาณ
ในการซอมแซมบำรุงรักษา ขาดบุคลากรในการซอมแซมและปัญหาต่างๆในชุมชนที่มีส่วนร่วมกับวัด
ในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากศาสนสมบัติของวัด โดยเลือกศึกษาจากวัดในเขตอำเภอท่าเรือ 
และชุมชนบริเวณวัดในเขตอำเภอท่าเรือ เช่น ชุมชน อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชน
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากวัดสะตือเป็นวัดต้นแบบในด้านการ
พัฒนาให้กับวัดต่างๆ ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา จนประสบผลสำเร็จโดย
ได้รับความร่วมมือระหว่างวัดกับประชาชนภายในชุมชนเป็นอย่างดี จึงคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยจะสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาร่วมกันตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง และสามารถนำมา
เป็นต้นแบบในการมีส่วนร่วมในการจัดการศาสนสมบัติของวัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

การบริหารจัดการศาสนวัตถุ และ ศาสนสถานวัดในพุทธศาสนา ล้วนมีสภาพเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย ทำให้วัดและศาสนสถาน สามารถถือครองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป โดยการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนสถานนั้นเป็น
อำนาจหน้าที่โดยตรงของเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายใน
การดูแลศาสนสถานอย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัดและศาสนสถานมักตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน ทำให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน หรือบรรพชิตกับคฤหัสถ์ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านที่เกื้อกูลกันหรือขัดแย้ง
กันโดยใช้หลักการของ พละ ๔ คือ ๑. ปัญญาพละ คือ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆทั้งทางโลก
และทางธรรม ๒. วิริยพละ คือ ความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในหน้าที่การงาน ๓. อนวัชชพละ 
คือ การกระทำที่ไม่มีโทษ ๔. สังคหพละ คือ การเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่นและหลักทฤษฏีการบริหารของ
เดมม่ิงคือ การวางแผนงานและกำหนดวิธีการ, การลงมือปฏิบัติ, การตรวจสอบ, การปรับปรุง  

เจ้าอาวาส ผู้รักษาการหรือผู้มีอำนาจต้องแสดงบทบาทในการดูแลจัดการผลประโยชน์
ทรัพย์สินของวัดด้วยการเจรจาต่อรองประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้องนั้น ถือเป็นสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการด้วยตัวเองดังนั้นเจ้าอาวาสควรมีคฤหัสถ์เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ หรือ
ดำเนินการแทนในบางเรื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัดและศาสนสถานโดยเฉพาะ
ด้านภาระงาน บุคลากร และการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเหมาะสมตามหลักธรรมของศาสนา และ
เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 

ผลที่คาดว่าจะได้นั้นคือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในวัดและศาสนวัตถุ ศาสนสถานที่มีอยู่ ซึ่งมี
ทั้งที่จัดตั้งโดยวัดเอง วัดจัดร่วมกับชุมชน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นต้น ซึ่ งแต่ละวัดจะมี
องค์ความรู้ การนำเสนอความรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป สำหรับองค์ความรู้นั้น
จะอยู่ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ศาสนสถานและศิลปวัตถุ เช่น โบสถ์ พระปรางค์ วิหารหอไตร ศาลา
การเปรียญ จิตรกรรมฝาผนัง ตู้พระธรรม ธรรมาสน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงต้นไม้และพรรณไม้
ต่างๆ ภายในพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายนอกวัดอีกด้วย ส่วนรูปแบบการนำเสนอองค์ความรู้และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 

 



๕ 

 

๑.๒ คำถามการวิจัย 

๑.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับไหน 

 ๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดใน อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  แตกต่างกันหรือไม ่อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัดใน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบ การบริการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การว ิจ ัยเร ื ่อง การบร ิหารจ ัดการศาสนสมบัต ิของว ัด ในอำเภอท่าเร ือ จ ังหวัง

พระนครศรีอยุธยาศึกษา มุ่งศึกษาแนวคิด เนื้อหาโดยสังเคราะห์แนวคิดจาก คู่มือพระสังฆาธิการ จาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๘  มี ๒ ด้าน  ๑ ด้านศาสนสถาน ๒ ด้านศาสนวัตถุ๘ และ 

สังเคราะห์จากแนวคิดกระบวนการบริหารของ เดมมิ่ง (Deming)  : PDCA ของ walter Shewhart๙ 
ดังนี้ ๑. ด้านวางแผน (Plan) ๒. ด้านการปฏิบัติ (Do) ๓. ด้านการควบคุม (Check) และ ๔. ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน (Act)  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
๑) ตัวแปรต้น  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ ประกอบด้วย อายุ  พรรษา ตำแหน่ง 

วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม สังเคราะห์จาก

 
๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “คู่มือพระสังฆาธิการ” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐-๑๑. 
๙  Shewhart,  Walter Andrew. Statistical Method from the Viewpoint of Quality 

Control, (New York: Dover, 1939), p. 6.  



๖ 

 

แนวคิดของเดมมิ่ง(Deming) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านวางแผน (plan) ๒. ด้านการ
ปฏิบัติ (do) ๓. ด้านการควบคุม (check) และ ๔. ด้านผลการปฏิบัติงาน (act-) 

๒) ตัวแปรตาม ได้แก่  การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในเขตอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยสังเคราะห์จากจำนวน ๒ ด้าน คือ  ศาสนวัตถุ และ ศาสนสถาน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

จำนวน ๒๗๙ รปู  
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม

ระยะเวลาทำการวิจัย ๗ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวังพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวังพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศาสนสมบตัิของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวังพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศาสนสมบตัิของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวังพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ทีม่ีวุฒิการศึกษาทางเปรียญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการศาสนสมบตัิของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวังพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

๑.๖.๑ การบริหาร หมายถึง การทำงานของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุ 
เป้าหมายร่วมกัน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์มาเป็นกระบวนการทำงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ วิธีการปฏิบัติงาน 
เข้า มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการนั้น ๆ ด้วย  

 ๑.๖.๒ การบริหารงานคุณภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือการทำงานขององค์กร
เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ์ หรือพฤติการณ์ทุกอย่างของการบริการที่สามารถ
สนองความต้องการ ความพึงพอใจ และความปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๗ 

 

การวางแผน หมายถึง การวางแผนสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมของศาสน
สถานมี โบส,วิหาร การสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาศึกษามีการ
กำหนดงานโดยคำนึงถึงความจำเป็นในส่วนที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมมีการประชุมชี้แจงกับ
ชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการดูแลรักษาศาสนสถาน
ภายในวัดต้องมีการประชุมปรึกษาบุคลากรภายในวัดและนอกวัด  เช่น พระภิกษุสามเณร และหน่วย
องค์กรภายในชุมชนกำหนดวางตัวบุคคล/กรรมการในการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานมีการวางแผนระหว่างเจ้าอาวาสพระและคณะกรรมการวัด มีการนำเสนอต่อที่ประชุมให้
กรรมการองค์การบริหารส่วนวังแดงมีการวางแผนในการบริหารด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมี
การประชุมชี้แจงกับชุมชนวัดร่วมกันพิจารณางบประมาณเพื่อพัฒนาศาสนสถานมีการนำเสนอต่อที่
ประชุมให้กรรมการและประชาชนให้รับททราบฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
ประโยชน์จัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด  

การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การดำเนินการตามแผน มีคณะกรรมการ ติดตามการ
ดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนสถาน,ศาสนวัถุ มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหารการติดต่อ
ประสานงานกับช่าง หาเจ้าภาพหลักๆ และกรรมการอื่นๆจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศวงจรปิดมีการทำนุบำรุง โบสถ์ วิหารในแต่ละปี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
เป็นอย่างน้อยนำเทคในโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้ในงานจัดประโยชน์ติดต่อประสานงานกับ
ช่าง หาเจ้าภาพหลักๆในการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจดี
ที่สุดร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องละยั่งยืนติดต่อประสานงานกับช่าง หาเจ้าภาพหลักๆนำ
เทคในโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้มีการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมตัดสินใจดีที่สุดร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องละยั่งยืน  

การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานที่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือ
ทำ เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่อันดับแรกจะต้องแต่งตั้ง
บุคคลากรที่มีความชำนาญคอยตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานว่ามีความละเอียดมากน้อย
เพียงใดและวัสดุที่นำมาใช้นั้นได้คุณภาพมากน้อยเพียงใดการตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะประเมินผลโดยดู
จากงานที่ลงมือทำ เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่อันดับแรก
จะต้องแต่งตั้งบุคคลากรที่มีความชำนาญคอยตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานว่ามีความละเอียด
มากน้อยเพียงใดและวัสดุที่นำมาใช้นั้นได้คุณภาพมากน้อยเพียงใดประเมินผลครอบคลุมการพัฒนาศา
สนสถาน/ศาสนวัตถุของวัดมีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาของวัดอย่างต่อเนื่องการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในขณะดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู้ทำกรรมการจากชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของช่างคณะกรรมการการดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ของวัดเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดยเฉพาะดำเนินการโดยการเปิดเผยข้อมูลให้กับ
ประชาชนทราบ  

 การปรับปรุงแก้ไข หมายถึง ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่วนใหญ่มักจะเป็นการดำเนินโดยคณะกรรมการวัดโดย มี



๘ 

 

อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงดำเนินงานแล้วพบปัญหา อุปสรรค มีการประชุมวิเคราะห์
หาเหตุของปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะส่วนที่มีปัญหาการเลือกบุคลากร
เข้าร่วมทำงานแต่ละฝ่าย ควรเลือกให้เหมาะสมโดยดูความถนัด ประสบการณ์ ความสามมารถและความ
ซื่อสัตย์เป็นสำคัญส่วนใหญ่มักจะเป็นการดำเนินโดยคณะกรรมการวัดโดย มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งที่
ได้รับแต่งตั้งโดยตรง จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ คำปรึกษาและหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ให้กับวัด ควรเลือกให้เหมาะสมโดยดูความถนัด ประสบการณ์ ความสามมารถและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ 
และที่สำคัญยิ่งคือต้องได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธาจากชุมชนเพ่ือความโปร่งใส 

๑.๖.๓ ศาสนสมบัติชองวัด หมายถึง ทรัพย์สินของวัดทั ้งที ่เป็นสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 

 - ศาสนสถาน  หมายถึง ทรัพย์สินของวัดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร
ศาลา   ฯลฯ 

   - ศาสนวัตถุ   หมายถึง ทรัพย์สินของวัดที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่พระพุทธรูป คำภีร์
โบราณ พระไตรปิฎก วัตถุมงคลต่าง ๆ ฯลฯ  

๑.๖.๔ วัด หมายถึง วัดในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีการบริหารศาสนสมบัติ

ของวัด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๗.๒ ทำให้ททราบผลการเปรียบเทียบ การบริหารศาสนสถานกับศาสนวัตถุ ของวัด ใน

เขตอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๗.๓ ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติ

ของวัด ในเขตอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๗.๔ องค์ความรู้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการบริหารศาสน

สมบัติของวัด ในเขตอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 บทท่ี ๒  

 
แนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา “ นี้ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมแนวคิดต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การวิจัย  เพ่ือนำมาใช้ในการกำหนดกรอบ และแนวคิด ทิศทางการศึกษาโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิด เกี่ยวกับวัด 
๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับศาสนสมบัติวัด 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิด  ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศมีมากมายหลายแนวคิด  แต่
แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารในยุคปัจจุบัน สามารถจำแนกตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลาย 
ดังต่อไปนี้ 

 การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขา
หนึ ่ง ทั ้งเป็นที ่ยอมรับกันทั ่วไปเพราะมี องค์ประกอบของความรู ้ (Knowledge) มีหลักเกณฑ์ 
(Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคม
ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถ ประสบการณ์ และ ทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะนาความรู้ หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นักบริหาร
ที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๑  

 ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารการจัดการ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการที่ 
หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
๑ เด่น ซะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๔๓. 



๑๐ 

 

 คำว่า บริหาร แปลว่า ดำเนินการ จัดการ๒ โดยศัพท์ว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า 
ปริหาร มาจาก ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความนำไป ดังนั้น คำว่า บริหาร จึงแปลว่า นำไป 
โดยรอบ หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และนำปัญหาไปโดยรอบ หรือกำจัดปัญหาให้หมดสิ้น 
ไป อีกสำนวนหนึ่ง คำว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี หลีกหนี หลบหนี หลบซึ่งปัญหา ดังในประโยค 
ภาษาบาลีว่า ปญห์ ปริหริต สมตุโถ แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการส่งเสริม และบำรุง๓ 

ภาษาอังกฤษใช้กันอยู่ ๒ คำ คือ คำว่า Administration และ คำว่า Management โดย 
แยกใช้ตามความนิยม คือ Administration ใช ้ก ับการบริหารงานในองค์กรภาครัฐบาล ส่วน 
Management ใช้กับการบริหารงานในองค์กรภาคธุรกิจ 

การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื ่น (Getting Things done 
through other People)๔ การบริหารเป็นการดำเนินงานหรือจัดการงาน (Management) กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ หมู ่คณะหรือองค์การต่าง ๆ ให้บรรลุ ผลสำเร็จลุล ่วงตามนโยบาย (Policy) และ
วัตถุประสงค์ (Purpose/ Objective) ขององค์การนั้น ๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency)๕ 

การบริหารเป็นการทำงานของคณะบุคคลตั ้งแต่สองคนขึ ้นไปที ่ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย เดียวกัน ความหมายเชิงพฤติกรรมคือ ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น๖ 
เป็นการ ดำเนินงานตามลำดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ และ
การ ควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น๗ เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์
นำเอา ทรัพยากรทางการบริหาร (Administration Resource) มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๘ 

การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง ดังนี้ 
๑. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับ 

ขั้นตอนของสายบังคับบัญชา 
๒. ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและเครื่อง 

อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

 

 ๒ราชบัณฑิตยสถาน พจนาน ุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๕๔ , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๖๕๕. 

๓ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๔ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรมุมจิตโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๔. 
๕ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๖. 
๖ พระมหาไพทูรย์ ปุตนนุโท, การบริหารคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

๒๕๕๐), หน้า ๓๓. 
๗ ธนจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า 

๒๐. 
๘ ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารคำสอนวิชาการบริหารการศึกษา , (เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑ 



๑๑ 

 

๓. ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารดำเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคล 
กำลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือร่วมทำปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน๙ 

การบริหารจึงเป็นกระบวนการของการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นและใช้บุคคลอื่นเพ่ือ 
ความสำเร็จของเป้าหมายขององค์การ ทั้งองค์การที่แสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร ขนาดเล็กและ 
ขนาดใหญ่ องค์การทุกประเภทต้องมีผู้บริหาร และผู้บริหาร ทุกคน ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ดังนี้ 
การวางแผนควบคุม การจัดองค์การ การจัดหาบุคคล และการฝึกอบรม การเป็นผู้นำ การจัดการ 
ความขัดแย้ง๑๐ 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการ เพ่ือให้กิจกรรม 
ดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวังจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความ 
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน๑๑ เป็นศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น๑๒ โดย 
กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลภายใต้การดำเนินงานของคนอ่ืน๑๓ 

 
ตรารางท่ี ๒.๑  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกบัการบริหาร 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
 เด่น ซะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, 
(๒๕๓๓, หน้า ๕๒) 

(Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่ม
เดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ 

 ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 
 (๒๕๕๔) 

คำว่า บริหาร แปลว่า ดำเนินการ จัดการ 

 

 

 

 

 
๙ วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

๒๕๔๓), หน้า ๙. 
๑๐ สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑. 
๑๑ สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๑๒ Campbell F. Roald, Introduction to Educational Administration, (Boston: Allyn and 

Bacon, 1997), P. 6. 
๑๓ Robbins, Stephen P. and Coulter M., Management, 7th ed., (New Jersey: Prentice 

Hall International Inc., 2002), p.6. 



๑๒ 

 

ตรารางท่ี ๒.๑  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สิรภพ เหล่าลาภะ, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๑๔๐) 

บริหาร แปลว่า อ้อมหนี หลีกหนี หลบหนี หลบซึ่ง
ปัญหา ดังในประโยค ภาษาบาลีว่า ปญห์ ปริหริต สม
ตุโถ แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการส่งเสริม 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรมุมจิตโต),  
(๒๕๔๔, หน้า ๔) 

การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัย
ค น อ ื ่ น  ( Getting Things done through other 
People) 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคโล) 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๖) 

การบร ิหารเป ็นการดำเน ินงานหร ือจ ัดการงาน 
(Management) 

พระมหาไพทูรย์ ปุตนนุโท 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

การบริหารเป็นการทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่สอง
คนข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เดียวกัน 

ธนจรส พูนสิทธิ์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๐) 

การ ดำเนินงานตามลำดับขั ้นอันประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ และการ 
ควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและ
ทรัพยากรอ่ืน 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์,   
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

ทางการบร ิหาร (Administration Resource) มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of 
Administration) ให ้บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

วัชรี บูรณสิงห์,   
(๒๕๔๓, หน้า ๙) 

การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้
เป็น ๓ ทาง ดังนี้ ๑ ทางโครงสร้าง ๒ ทางหน้าที่ ๓ 
ทางการปฏิบัติ 

สมยศ นาวีการ, 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๑) 

การบริหารเป็นกระบวนการของการทำงานร่วมกันกับ
บุคคลอื ่นและใช้บ ุคคลอื ่นเพื ่อ ความสำเร ็จของ
เป้าหมายขององค์การ 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๖) 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับ
ปัจจัยในการจัดการ เพื่อให้กิจกรรม ดำเนินไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

Campbell F. Roald,  
(1997, p. 6.) 

เป็นศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
บุคคลอื่น 

Robbins, Stephen P.  
(2002, p. 6) 

กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลภายใต้การดำเนินงานของคนอ่ืน 
 
 



๑๓ 

 

สรุปได้ว่า การบริหารเป็นการทำงานของคณะบุคคลตั ้งแต่ ๒ คนขึ ้นไป ที ่ร่วมกัน 
ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์มาเป็นกระบวนการทำงานเพื่อให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เงิน บุคคล วัสดุ
สิ ่งของ วิธีการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความเจริญมั่นคงกับองค์กรในทุก ๆ ด้าน และการบริหารเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้ ทราบถึงความเจริญ ก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
ในองค์การ ชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ 
ดังนั้น การ บริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ และจำเป็นต่อการที่จะดำรงชีวิตของบุคคลในสังคม 

๒.๑.๒ ระดับของผู้บริหาร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ระดับของผู้บริหาร จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลากหลาย 

จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
ผู้จัดการ หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ๑๔ โดยทั่วไปในองค์การ 

ได้มีการแบ่งระดับของการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารในองค์การแต่ละระดับโดยตรง 
ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารระดับสูง (Strategic Managers) คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีความ 
รับผิดชอบต่อการจัดการในองค์การทั้งหมด โดยมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบโดยทั่วไปจะเป็น 
เรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญๆ ในองค์การ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ 
ระดับบริษัทที ่มุ ่งเน้นการกำหนดแผนดำเนินงานระยะยาว การวางแนวทางการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพ ขององค์การโดยรวม ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คือ ประธาน และรองประธานฝ่ายต่าง 
ๆ สำหรับ องค์การขนาดเล็กเจ้าขององค์การอาจเป็นผู้บริหารสูงสุด มักจะมีหน้าที่ในการกำหนด
วิสัยทัศน์กล ยุทธ์และประสานการสั่งการทั้งหมดขององค์การ และประสาน กิจกรรมที่สำคัญ ๆ และ
กำหนด ขั้นตอนของกิจกรรม นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงก็ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไป
อย่าง กว้างขวาง ตั้งแต่การเป็นประธานในที่ประชุมเป็นตัวแทน หรือสัญลักษณ์ ขององค์การต่อสังคม 
ภายนอก เช่น ต้อนรับลูกค้าสำคัญ ๆ เป็นประธานในพิธีต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. ผู ้บริหารระดับกลาง (Tactical Managers) เป็นผู ้บริหารขององค์การที ่ม ีความ
รับผิดชอบ ต่อการจัดการด้านการปรับปรุง ประยุกต์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่ การ
กำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง การกำหนดกิจกรรมและกลวิธีการดำเนินงาน 
การตัดสินใจใช้ ทรัพยากรในระยะสั้นเป็นต้น นอกจากนี้จะมีหน้าที่ในการประสานงานกับผู้บริ หาร
ระดับอื่นๆ ทั้งใน ระดับรองลงไป และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางกค็ือ 
ประธานฝ่ายรอง ประธาน หรือรองประธานฝ่าย สำหรับองค์การขนาดเล็กผู้บริหารระดับนี ้อาจ
รายงานต่อเจ้าของ กิจการ ก็ได้ อย่างไรก็ตามการแบ่งผู้บริหารระดับกลางไม่อาจอธิบายให้เห็นชัดได้
ง่าย ๆ วิธีง่ายที่สุด คือ การอธิบายถึงขอบเขตของของความรับผิดชอบและ ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
คนอ่ืน ๆ เมื่อเทียบ กับผู้บริหารระดับปฏิบัติ 

 
๑๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๗๘๔. 



๑๔ 

 

๓. ผู้บริหารระดับปฏิบัติ (Operational Managers) เป็นผู้บริหารขององค์การระดับล่าง 
ที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านการดำเนินงาน เช่น พนักงานขาย เป็นต้น โดยมีบทบาทหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน 

เนื่องจากผู้บริหารระดับปฏิบัติ มีตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง ผู้บริหารระดับกลางและบุคลากร 
ดังนั้นในการจัดหา การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในตำแหน่งต่าง ๆ นี้จะต้องมี
ความ เหมาะสมกันมากที่สุด ในการบริหารระดับปฏิบัติขององค์การ ผู ้บริหารมีหน้าที ่มีความ
รับผิดชอบต่อ การประสานงานกับผู้ปฏิบัติต่าง ๆ นี้ ปกติจะไม่ทำงานทางด้านปฏิบัติแต่จะต้องเข้าใจ
ถึงงานเหล่านั้น เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรได้ เมื่อมีคว ามจำเป็นเพื่อให้
บุคลากรดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไปตามหน้าที่ โดยทั่วไปผู้บริหารที่อยู่ระหว่างกลางทั้งใน
ระดับกลางและ ระดับปฏิบัติ หมายถึง ผู้บริหารที่ทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอีกช่วงหนึ่ง 
ซึ่งคำสั่งที่ได้รับ จากผู้บริหารที่อยู่เหนือกว่าให้ปฏิบัตินั้น ผู้บริหารที่อยู่ระหว่างกลางอาจรู้สึกว่าการ
ปฏิบัติแนวทางของ ตนสามารถบรรลุผลได้ดีกว่า เนื่องจากทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีปฏิกิริยาต่อต้าน
น้อยกว่าการได้รับ คำสั่งจากผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหารที่อยู่ระหว่างกลางจึง
ตกอยู่ในระหว่าง แรงกดดันจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันองค์การได้มีการให้ความสำคัญกับการมอบ
อำนาจหน้าที่ให้ ผู้บริหารระดับปฏิบัติเข้ามามีส่วนในการวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และทำการ ตัดสินใจปฏิบัติได้เองมากขึ้น ทำให้สามารถลดปฏิกิริยาต่อต้านลงได้เป็นอย่างดี 

หน้าที่ในการจัดการระดับต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป โดยให้ความสำคัญกับ 
ทักษะที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหาร คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ประสานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การ 
ดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที ่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง โดยการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี วัตถุดิบ สิ่งอ ำนวย 
ความสะดวก เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพ่ือผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้เป็นสำคัญ๑๕ ผู้บริหารแต่ละระดับจะ 
มีความรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ 
ในแต่ละระดับจะต้องมีความสอดคล้องกันตามลำดับขั้นของกลยุทธ์เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การ 
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๕ Gomez Mejia & Luis R., Management, (New York: McGraw-Hill, 2002),  p.5-6.  
๑๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล (Strategic 

Management in Hospital Administration), (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), 
หน้า ๔๕. 



๑๕ 

 

 
ตรารางท่ี ๒.๒ ระดับของผู้บริหาร 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๕๔, หน้า ๗๘๔) 

ผู้จัดการ หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและ
ควบคุมดูแลกิจการ 

Gomez Mejia & Luis R., 
Management, (New York: 
McGraw-Hill,  
(2002, p. 5-6.) 

ผู้บริหาร คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ประสานกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้องค์การ ดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และ
เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,           
(๒๕๕๔, หน้า ๔๕) 

ผู้บริหารแต่ละระดับจะ มีความรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน 
 

 
สรุปได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความจำเป็นต้องมีความสามารถที่เหนือกว่าผู้บริหารระดับ 

อื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจที่ดีเพื ่อการวางแผน การควบคุม มี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารอ่ืน ๆ รวมถึงการมีข้อมูลสารสนเทศท่ีดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้สามารถ 
บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศจึงเป็น 
หน้าที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังจำเป็นจะต้องมีความสามารถด้าน 
การเรียนรู้ ที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถ ด้านวาทศิลป์ การฟัง การจดบันทึก และการ 
เป็นนักอ่านที่ดีเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความสามารถทางความคิดที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อไป 

๒.๑.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร 
ผู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับ หน้าที ่ของผู ้บริหาร จากทั ศนะของนักว ิชาการที่

หลากหลาย จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
หน้าที่ของผู้บริหารมีมากมาย ดังนี้ 
๑ การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ซึ่งจะมี 

ความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ได้แก่  บุคลากร เงิน วัตถุดิบ และวิธีการจัดการ 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และใช้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด สำหรับหลักในการวางแผนนั้น 
ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงความต้องการผลสำเร็จในอนาคต ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย 
การดำเนินงาน และงบประมาณ เป็นต้น สำหรับประโยชน์ของการวางแผน ได้แก่ องค์การสามารถ 
ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับ การดำเนินงานที่ไม่มีแผน ผู้ปฏิบัติสามารถ 
เข้าใจเพราะมีแนวทางในการปฏิบัติและมีตัวชี้วัดผลงาน ได้อย่างชัดเจน สามารถลดต้นทุนในการ 
ดำเนินงานได้เนื ่องจากลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สามารถควบคุมการปฏิบัติอย่างมีระบบ 
ตลอดจนสามารถระบุถึงปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริหารสามารถทางแก้ไขได้ทันท่วงที 

๒. การจัดองค์การ (Organization) เป็นการจัดระเบียบของงานโดยการแบ่งงานออกเป็น 
กลุ่ม ๆ พร้อมกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจ หน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานไว้อย่างแน่นอน 
ทั้งทางด้านขนาดของการกระจายอำนาจหน้าที่ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานขึ้นในการ 



๑๖ 

 

จัดกลุ่มงานผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าในแต่ละฝ่ายมีงานอะไรที่ต้องดำเนินการโดยมีหลักการที่สำคัญ 
คือ งานที่มีลักษณะเหมือนกันควรจัดให้อยู่ด้วยกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งงานกันทำ จากนั้น 
จึงจัดทำคำบรรยายลักษณะงานโดยมีการระบุขอบเขตของงาน มีการมอบหมายงาน การกำหนด 
ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ ส่วนการจัดวางรูปแบบองค์การที่ดีนั้นจะสัมพันธ์กับความสำเร็จ 
ขององค์การ เนื่องจากการที่มีการจัดองค์การไว้อย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยให้การบริหารงาน เป็นไปได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดปัญหางานที่คั่งค้าง ไม่สิ้นงบประมาณจากงานที่ซ้ำซ้อน เป็นต้น 

๓. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) เป็นการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ โดยผู้บริหาร 
จะทำการกำหนดตำแหน่งงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสม รวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น สำหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลจะมี 
ขั ้นตอนที่เนื ่องกันตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จากนั้นจึงเริ่มแสวงหาบุคคลที่มีลักษณะที่ 
ต้องการโดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที ่เหมาะสมที่สุดเอาไว้ จากนั้นจึงทำการปฐมนิเทศ 
แนะนำตัวเข้าทำงาน และเม่ือทำงานไประยะเวลาหนึ่งแล้วผู้บริหารควรจะทำการพัฒนาบุคลากรให้มี 
ศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ันเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น 

๔. การสั่งการ (Directing) เป็นการใช้ความสามารถของผู้บริหารในการจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ต้องการจนองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การสั่งการจึงเป็นขั้นตอนของการ
ดำเนินงาน ซึ่งบุคลากรจะต้องทำงานในหน้าที ่ของตนเองให้ดีที ่สุด เช่น การวางแผนจูงใจ การ
มอบหมายงาน เป็นต้น สำหรับลักษณะของการสั่งการที่ดีจะต้องเป็นการสั่งการที่บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติได้ มีความ ครอบคลุมในงานที่ต้องปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของ บุคลากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งการสั่งการสามารถทำได้ทั้งแบบที่เป็นทางการ
หรือแบบไม่เป็น ทางการก็ได้ 

๕. การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการ 
ปฏิบัติกับมาตรฐานที่กำหนดขึ้น ถ้าผลการปฏิบัติแตกต่างไปจากมาตรฐานแล้ว ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการ 
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐาน ในการปรับปรุง 
และแก้ไขการปฏิบัติงานอาจจะอยู่ในรูปของคุณภาพ ปริมาณ เวลา ต้นทุน เป็นต้น โดยกระบวนการ 
ในการควบคุม จะเริ่มจากการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการวัดผลงานขึ้นมาก่อน จากนั้นให้นำผลงาน 
ที่ได้จากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด หลังจากการเปรียบเทียบแล้วอาจจะเท่ากับ 
สูงกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐาน หากเท่ากับมาตรฐานย่อมแสดงว่าการปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมาย แต่หาก 
ผลที่ได้รับต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารจะต้องรีบหาทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิด 
ขึ้นอีก๑๗ 

นอกจากบทบาทและหน้าของผู้บริหารที่ต้องดำเนินการในการวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ระดับปฏิบัติ ระดับกลาง หรือระดับสูงก็ตาม ผู้บริหารจะต้องกำหนดบทบาทและหน้าที่อื่น ๆ ของ 
ตนเองให้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่อีกด้วย 

 
๑๗  Robbins Stephen P., Fundamentals of Management, 3 ed., (New Jersey: 

PrenticeHall, 2001), pp. 6-7. 



๑๗ 

 

ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้สอดคล้องต่อตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งที่อยู่ 
ภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งในปัจจุบันองค์การได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเครือข่าย ความ
ร่วมมือ กับสภาวะแวดล้อมที่อยู่ภายนอก ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกให้
มากขึ้น ด้วย ผู้บริหารที่มีความสามารถมักจะใช้เวลาในการเสริมสร้างและประสานเครือข่ายทั้งภายใน
องค์การ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และเครือข่ายภายนอกองค์การอีกด้วย 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง ผู้สนับสนุน รัฐบาล สื่อมวลชน และประชาชน เป็นต้น 

เครือข่ายของผู้บริหารต้องมีการปฏิบัติและสร้างความ สัมพันธ์ด้วยทั้งที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ 
ภายในองค์การและภายนอกองค์การ ซึ ่งมีความสำคัญต่อองค์การในการบรรลุผลสำเร็จในการ 
ดำเนินงาน ได้แก่ ล ูกค้า คู ่แข่งขัน ผู ้สนับสนุน ร ัฐบาล สื ่อสารมวลชน ประชาชน ผู ้ถ ือหุ้น 
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ ผู้บริหาร 

 
จากภาระหน้าที่ดังกล่าว ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความชำนาญพื้นฐาน สำคัญใน

แต่ ละระดับขององค์การ รวม ๓ ด้าน ดังนี้ 
๑. ทักษะด้านการปฏิบัติ (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการ

ใช้ ความรู้และเทคนิควิธีทางปฏิบัติมาใช้งาน พบว่า ผู้บริหารระดับปฏิบัติมักจะใช้ทักษะด้านนี้มาก
ที่สุด จนเกิดความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญนั้นเอง ส่วน
ผู้บริหาร ระดับสูงจะใช้ทักษะนี้น้อยกว่า 

๒. ทักษะด้านการคิดและการตัดสินใจ (Conceptual and Decision Skin) หมายถึง 
ความ สามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ความเข้าใจในการมององค์การอย่างเป็นระบบทำ๑๗ให้

ผู้บริหาร 

ลูกค้า คู่แข่ง ผู้สนับสนุน 

รัฐบาล สื่อสารมวลชน
และประชาชน 

ผู้ถือหุ้น 

ผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือนร่วมงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 



๑๘ 

 

การ ปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การคิด การตัดสินใจ การ
วางแผน เป็นต้น ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ทักษะนี้สูงกว่าผู้บริหารระดับอื่น ๆ 

๓. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ( Interpersonal and Commนnication 
SkiLL) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ในการทำ๑๘งานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การ
เป็น ผู้นำ๑๘ การจูงใจในการทำ๑๘งาน เป็นต้น พบว่า ผู้บริหารระดับกลาง จะใช้ทักษะด้านนี้สูงกว่า
ผู้บริหารระดับ อื่น ๆ เนื่องจากการที่มีการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับปฏิบัติ
และการวาง แผนการดำ๑๘เนินงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ทำ๑๘ให้มีการใช้ทักษะด้านนี้สูงกว่า
ผู้บริหารระดับอ่ืน ๆ๑๘ 

 

ผู้บริหาร ทักษะที่จำเป็นในการจัดการ 

ระดับสูง ความคิดเห็นและการตัดสินใจ มนุษย์สัมพันธ์
และการสื่อสาร 

 

ปฏิบัติ 

ระดับกลาง ความคิด 

เห็นและกาตัดสินใจ 

มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร ปฏิบัติ 

ระดับล่าง ความคิดเห็น
และการ
ตัดสินใจ 

มนุษย์สัมพันธ์
และการ
สื่อสาร 

 

ปฏิบัติ 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ 

 
ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู ้บริหารระดับต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะด้านการปฏิบัติ เป็นความ 

ชำนาญในงานเฉพาะด้านได้แก่ บัญชี วิศวกรรม การตลาด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้บริหารระดับ 
ปฏิบัติมักจะใช้ทักษะด้านนี้มากที่สุด ส่วนทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารเป็นความชำนาญ 
ในงานเกี ่ยวกับบุคคลเพื ่อการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากร มุ ่งเน้นบทบาทด้าน 
ปฏิสัมพันธ์ ต้องฝึกฝนการเข้าใจด้านมนุษย์เป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้บริหารระดับกลางจะใช้ทักษะด้านนี้สูง 
กว่าผู้บริหารระดับอื่น ๆ และสุดท้ายคือทักษะด้านการคิดและการตัดสินใจ เป็นความชำนาญในการ 
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวางแผน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะใช้ทักษะนี้ มากกว่าผู้บริหาร 
ระดับอื่น ๆ นักบริหารที่ประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับทักษะพื้นฐาน ๓ ประการ ซึ่งอาจฝึกฝน 

 
๑๘ Bateman Thomas S., & Snell Scott A., Management, 6  ed., (New York: McGraw Hill, 

2004), pp. 11-14 
 



๑๙ 

 

ขึ้นมาได้ มิใช้บุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติกำหนด โดยทักษะพื้นฐานทั้ง ๓ ประการนั้น คือ ด้าน 
เทคนิค (Technical Skills) ด้านมนุษย์ (Human Skills) และด้านมโนภาพ (Conceptual Skills)๑๙ 
 
ตรารางท่ี ๒.๓  หน้าที่ของผู้บริหาร 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
Robbins Stephen P., 
Fundamentals of Management, 
3 ed., (New Jersey: PrenticeHall, 
2001, pp. 6-7) 

หน้าที่ของผู้บริหารมี ๑ การวางแผน ๒ การจัดองค์กร ๓ 
การจัดคนเข้าทำงาน ๔ การสั่งการ ๕ การควบคุม 

Bateman Thomas S., & Snell 
Scott A., Management, 6  ed., 
(New York: McGraw Hill,  
2004, pp. 11-14) 

ความชำนาญพื้นฐาน สำคัญในแต่ ละระดับขององค์การ 
รวม ๓ ด้าน ดังนี้ ๑ ทักษะด้านการปฏิบัติ ๒. ทักษะด้าน
การคิดและการตัดสินใจ ๓. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และ
การสื่อสาร 

โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) 
อ้างใน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, 
๒๕๔๒, หน้า ๔) 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะ
ด้านการปฏิบัติ เป็นความ ชำนาญในงานเฉพาะด้านได้แก่ 
บัญชี วิศวกรรม การตลาด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้บริหาร
ระดับ ปฏิบัติมักจะใช้ทักษะด้านนี้มากท่ีสุด 

 

สรุปได้ว่า หน้าที่ของผู้บริหารมีหลายประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัด 
คนเข้าทำ๑๙งาน การสั่งการ และการควบคุมไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ๑๙ตามขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการประกันว่าองค์การจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำ๑๙หนดไว้ได้ โดยมีอุปสรรค
น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามในการบริหารทรัพยากรนั้นผู้บริหารทุกระดับจะต้องคำ๑๙นึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการดำเนินงานเป็นสำ๑๙คัญ นอกจากนี้ผู้บริหารยังจำ๑๙เป็นต้องนำ๑๙องค์
ความรู้หรือทักษะด้านต่าง ๆ มา ประยุกต์ใช้เพื ่อทำ๑๙ให้หน้าที่ในแต่ละขั้นตอนสามารถบรรลุ
เป้าหมายลงได้ เช่น ผู้บริหารระดับระดับสูง มีความจำ๑๙เป็นในการใช้ทักษะด้านความคิดและการ
วางแผนมากกว่าผู้บริหารระดับอ่ืน ๆ แต่โดยทั่วไป ผู้บริหารทั้ง ๓ ระดับจะต้องมีทักษะทั้ง ๓ ประการ 
ได้แก่ ทักษะด้านการปฏิบัติ ทักษะด้านการคิด และการตัดสินใจ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการ
สื่อสาร 

๒.๑.๔ ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ จากทัศนะของนักวิชาการที่ 

หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 ทฤษฎีทางการบริหารนั้นมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Theory) ซึ่งอาจ 

กล่าวได้ว่าทฤษฎีทางการบริหารหรือการจัดการนั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 

๑๙ โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) อ้างใน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, ทักษะการปฏิบัติงานสังคม 
สงเคราะห,์ พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 



๒๐ 

 

นั่นเอง ซึ่งคำว่า ทฤษฎี หมายถึง กลุ่มความคิดหรือแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น๒๐ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีทางการบริหารองค์กรต่าง ๆ จากเอกสารและบทความทาง 
วิชาการ จึงประมวลทฤษฎีการบริหารไว้เป็น ๓ ยุค ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารยุคคลาสสิกหรือสมัยเดิม 
(Classical Perspective) ทฤษฎีการบริหารเช ิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management 
Perspective) และทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ (Contemporary Management Perspective) โดย 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ก. ทฤษฎีการบริหารยุคคลาสสิกหรือสมัยเดิม (Classical Perspective) 
ทฤษฎีองค์การยุคคลาสสิก (Classical Organization Theory) เป็นทฤษฎีในการทำงาน 

ที่จะให้ความสำคัญกับการแบ่งหน้าที่ โดยใช้หลักคุณธรรมในการแบ่งงานเป็นสำคัญที่จะทำให้เกิด 
ประสิทธิภาพในองค์การ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นถึงหลักความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ถ้าผู้ใดได้รับหน้าที่ 
และความรับผิดชอบงานใดแล้ว ก็ให้ไปพัฒนางานนั้นให้จนเกิดความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการวัดความ 
สามารถของคนด้วยการสอบแข่งขัน ซึ่งเป็นการใช้ระบบคุณธรรม เพราะคนต้องใช้ความสามารถจึงจะ 
เข้าสู่ตำแหน่งได้ รวมทั้งมีการวัดความชำนาญและประสบการณ์ของบุคลากรในด้านภารกิจที่ถูก 
กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ทฤษฎีในสมัยเดิมยังได้มุ่งเน้นถึงหลักการควบคุม โดยการออกกฎระเบียบและ 
การควบคุมบุคลากรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ 
เพื่อเป็นหลักประกันให้งานสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความราบรื่น อย่างไรก็ตาม ยังก่อให้เกิดผลกระทบ 
ตามมา เช่น การที่บุคคลจะอิงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทำให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลในองค์การลดลงและมาตรฐานนั้น ถูกนำมาใช้เป็นเป้าหมายแทนที่จะใช้ กลไกช่วยในการบรรลุ 
เป้าหมาย ถ้ากฎระเบียบกำหนดว่าพฤติกรรมลักษณะใดไม่เป็นที่ต้องการ ผู้ปฏิบัติก็จะพยายาม 
หลีกเลี่ยง ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ในทางตรงข้าม ผู้ปฏิบัติควร 
จะต้องพยายามที่จะทำในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากไปกว่าหน้าที่ที่กำหนดไว้ในงานนั้น จึงจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพ ๒.๓  การบริหารยคุคลาสสิกหรือสมัยดั้งเดิม 

 
๒๐ เ สนาะ  ต ิ เ ย าว์ , หล ั กการบร ิ หา ร , พ ิมพ ์ ค ร ั ้ งท ี ่  ๓  (กร ุ ง เทพมหานคร  :  โ ร งพ ิ มพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๕. 

การบริหารเดิมหรือยุคคลาสสิก 

เชิงวิทยาศาสตร์ การจัดองค์กร
ระบบราชการ 

 

เชิงกระบวนการ 



๒๑ 

 

การบริหารยุคคลาสสิกหรือสมัยเดิม ประกอบด้วย การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ การจัด 
องค์กรระบบราชการ และการบริหารเชิงกระบวนการ ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
- เฟรดเดอริค วินสโลว์ เทย์เลอร์ (Frederick Winslow Taylor) เทย์เลอร์ ได้เสนอ 

แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว ่าในการทำงานใดก็ตามจะสามารถใช้หลักทาง 
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานนั้น ๆ ได้เสมอ โดยเฉพาะคนงานใน 
ระดับปฏิบัติ ซึ่งเทย์เลอร์เชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสถานที่ปฏิบัติการจะทำให้สามารถคน้หา 
วิธีการทำงานที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวได้ นอกจากนี้ ยังได้เสนอหลักการสำคัญ ที่จะทำให้การปฏิบัตงิาน 
เกิดประสิทธิภาพ๒๑ 

การหาวิธีที ่ดีที ่สุด ผู้บริหารจะต้องทำการสังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (One Best Way) ของแต่ละงานซึ่ง 
จะต้องรวมถึงกฎของการเคลื่อนไหว การกำหนดมาตรฐานของงานและสภาวะแวดล้อมของงานที่ 
เหมาะสม 

การคัดเลือกคนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือก ซึ่งเป็นการค้นหา 
ขีดความสามารถและข้อจำกัดของคนงานแต่ละคน หลังจากนั้นจึงให้โอกาสคนงานแต่ละคน ได้รับการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไป 

การจัดให้มีการจูงใจด้านการเงิน เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด และทำให้คนงาน ปฏิบัติงาน 
ตามคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทำได้โดยให้คนงานแต่ละคนได้รับค่าตอบแทน เป็นสัดส่วน 
โดยตรงกับผลผลิตแทนการจ่ายค่าแรงตามชั่วโมงท่ีทำงาน 

การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ เป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่าง ฝ่ายจัดการและฝ่าย 
ปฏิบัติออกจากกันโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู ้รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ส่วนฝ่ายปฏิบัติให้ 
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยคนงานจะรับคำสั่งจากหัวหน้าคนงานที่มีความชำนาญ 
เฉพาะด้านของแต่ละคนปฏิบัติเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ 

- ผลงานของพ่ีน้องกิลเบรธ (Gilbreth) 
แฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ ผู้สนับสนุนแนวความคิดของ 

การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาการเคลื่อนไหวและลดความเหนื่อยและให้ความสนใจการ 
ปรับปรุงสวัสดิการของคนงาน โดยพยายามลดกฏข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ 
มาตรฐานของวิธีปฏิบัติให้มากที่สุด๒๒ 

- ผลงานของ เฮนรี แอล แกนท์ (Henri L. Gantt) 
เฮนรี่ แอล แกนท์ (Henri L. Gantt) ผู้เสนอแนวความคิดทางการจัดการที่เน้นการปฏิบัติ 

และได้เสนอหลักการ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติมากท่ีสุด โดยการกระตุ้นและการมอบภาระหน้าที่ที่ 

 

 ๒๑ ibid., p. 155. 
๒๒ นิรมล กิติกลุ, องค์การและการจดัการ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๓๓. 



๒๒ 

 

น่าสนใจและงานมีความท้าทายเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง แต่ต้องมีการคำนึงถึงการ 
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้และความชำนาญที่สูงขึ้นเพื่อมีทัศนคติที่ดีต่องานจนเพิ่มผลผลิตให้ 
สูงขึ้นได้ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต้องชัดเจนเป็นธรรมและมีสัดส่วนที่สมดุลกัน รวมทั้ง 
แผนงานและการควบคุม ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดแบ่งงานให้เกิดความเหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติ 
ด้วย โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมเวลา และปัจจัยด้านการลงทุนโดยจัดทำเป็น Gantt Chart 
เป็นตารางการทำงานซึ่งยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน๒๓ 

๒. การจัดองค์การระบบราชการ 
แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เห็นว่า ระบบราชการมีความสำคัญมากเพราะทำให้ 

องค์การขนาดใหญ่สามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานเป็นประจำต่อเนื่องกันไปโดยไม่ติดขัด 
นอกจากนั้น ยังช่วยให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันทำงานด้วยกันได้ และขจัดการ 
ใช้ดุลพินิจที ่เลื ่อนลอย ไม่ชัดเจนของผู ้บริหารอีกด้วยหากโครงสร้างองค์การระบบราชการและ 
กระบวนการปฏิบัติงานจัดตั้งขึ ้นอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้การปฏิบัติต่อคนในองค์การและลูกค้า 
เป็นไปอย่างไม่มีอคติ สำหรับลักษณะขององค์การ ระบบราชการของเวเบอร์ คือ จะต้องมีการกำหนด 
หน้าที่แยกจากกันตามความชำนาญเฉพาะด้าน จากการกำหนดขอบเขตของงานแต่ละงานอย่าง 
ชัดเจน และกำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นได้ นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดสายการ 
บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ ในสายการบังคับบัญชาที่กำหนดขึ้นในองค์การนี้ จะแสดงการแบ่ง 
ระบบของอำนาจหน้าที่ลดหลั่นจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าจะรับคำสั่งจากผู้ 
ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า๒๔ 

ลักษณะขององค์การระบบราชการในด้านการปฏิบัติงานนั้นจะต้องไม่อิงความ สัมพันธ์ 
ส่วนบุคคล กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการติดต่อ 
ระหว่างเพื่อในหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์การเดียวกัน หรือการติดต่อระหว่างองค์การ กับลูกค้าจะต้อง 
เป็นการติดต่อที่ไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

๓. การบริหารจัดการเชิงกระบวนการ 
เฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากที่สุดใน 

ด้านการจัดการ โดยท่านให้ความสนใจศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทั้งผู้ร่วมงาน และผลจากการปฏิบัติงานอีกด้วย ผลงาน 
ของฟาโยล์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่เข้ามาเสริมแนวความคิดของเทย์เลอร์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

แนวความคิดของเทย์เลอร์จะให้ความสำคัญกับการจัดการในระดับปฏิบัติการ ส่วนฟาโยล์ 
จะเน้นการจัดการในระดับสูง ฟาโยล์ได้ให้แนวคิดในการจัดการที ่เป็นประโยชน์ต่อการน ำไป 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
การผลิตขององค์การจึงต้องมีการวางแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เช่น การกำหนดผลผลิต ปริมาณ 
ต้นทุน เวลา คุณภาพ เป็นต้น 

 
๒๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 
๒๔ เสนาะติเยาว์, หลักการบริหาร, หน้า ๔๘. 



๒๓ 

 

การจัดองค์การเป็นการจัดโครงสร้างของงานและมีการกำหนดอำนาจหน้าที ่ความ
รับผิดชอบ ให้แก่ผู้ปฏิบัติในแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจสอบผลผลิต เป็นต้น การบังคับ
บัญชา เป็น การกำหนดหรือวางหลักเกณฑ์ในการบังคับบัญชา ได้แก่ นโยบาย กฎ ระเบียบ ให้ผู้
ปฏิบัติได้ยึดถือ เพื่อให้การผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่น การประสานงานเป็นการกำหนดภาระหน้าที่
แผนกต่าง ๆ ให้ เชื่อมโยงกับงานของทุกคนให้ประสานและเข้ากันได้ และการควบคุม เป็นกิจกรรมใน
การกำกับ กิจกรรม การผลิตหรือให้บริการที่ทำให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยที่ หลักเกณฑ์
ของการ บริหารงานที่สำคัญตามทัศนะดังกล่าว มี ๑๔ ข้อ คือ 

- อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นั้น 
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนได้ออกคำสั่งไป และผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในงานใด ก็ตาม 
จะต้องมีอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติด้วยเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงลงได้ 

- หลักการที่มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมใด ๆ ควรได้รับ คำสั่งจาก 
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์การ 

- หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันควรจะต้อง 
ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ 

- หลักการธำรงไว้ซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับล่าง ตาม 
หลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 

- หลักการแบ่งงานกันทำ คือ การแบ่งงานกันทำตามความถนัดทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตาม 
หลักของการใช้ประโยชน์จากแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนได้รับผลผลิตเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก การลด 
เวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลงและเพ่ิมทักษะของการทำงานให้สูงขึ้น 

- หลักการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการทำงานนั้นเกิดจากการปฏิบัติ ตาม 
ข้อตกลง ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความเคารพ เชื่อฟัง และทำงานตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 

- หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหลักการนี้ถือว่า ส่วนรวม 
ย่อมสำคัญกว่าส่วนบุคคลเพ่ือที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มนั้น 

- หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความยุติธรรม และ 
ให้เกิดความพึงพอใจแก่ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างหรือบุคลากร 

- หลักการรวมอำนาจไว้ส่วนกลาง ในการบริหารงานควรมีการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง 
และเมื่อความรับผิดชอบได้ถูกมอบหมายให้แก่ผู้บริหารแล้ว อำนาจหน้าที่จะต้องมอบหมายไปด้วย 
เพ่ือให้สามารถควบคุมงานต่าง ๆ ขององค์การไว้ได้อย่างเหมาะสม 

- หลักความมีระเบียบเรียบร้อย โดยถือว่าทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบ และรู้
ตำแหน่ง หน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ รวมทั้งการกำหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจน 

- หลักความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคนทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพ่ืองาน 

- หลักมีความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและคนงานต่างต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ 
งาน เพราะการให้คนงานออกจากงานกลางคันย่อมเป็นการสิ้นเปลือง 



๒๔ 

 

- หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้บังคับบัญชาควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การ จะทำให้ผู้ปฏิบัติ 
รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าขององค์การและรับผิดชอบต่อผลงาน เป็นต้น 

- หลักความสามัคคี ซึ่งเน้นถึงการทำงานที่เป็นกลุ่มและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะ 
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การทำงานเป็นคณะทำงาน และสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย 
ร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๕ 

ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า หลักการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวม 
อำนาจและการแบ่งหน้าที่ตามความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งการปฏิบัติงานโดยใช้ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็น 
หลักการและแนวทางที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ข. ทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management Perspective) 
การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะมีส่วนช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งทำ 

ได้หลายมิติ เช่น ศึกษาในมิติโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ สิ่งแวดล้อม 
องค์การหรือศึกษาในมิติเวลาไล่มาตั้งแต่ยุคคลาสสิกไปจนถึงยุคสมัยใหม่ แต่ในวันนี้จะศึกษาองคก์าร 
ในมิติของพฤติกรรมองค์การเป็นแนวทางการศึกษาที่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่ม 
มนุษย์สัมพันธ์มีสมมติฐานเบื้องต้นเชื่อว่าพฤติกรรมที่เหมือนกันไม่ได้มาจากความต้องการอย่าง 
เดียวกัน บางครั้งพฤติกรรมที่เหมือนกันอาจมาจากความต้องการที่แตกต่างกันก็ได้ พฤติกรรมที่ 
แตกต่างกันบางครั ้งสะท้อนถึงความต้องการอย่างเดียวกัน หมายความว่า การจะพิจารณาถึง
พฤติกรรม มนุษย์ในองค์การโดยดูที่การกระทำเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจสะท้อนถึงความต้องการ 

ในช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๙๒๐ เป็นยุคที่การบริหารจัดการได้มุ่งเน้นถึงการให้ความสำคัญ 
ของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน ซึ่งเป็นการมุ่งถึงแนวความคิดทางการจัดการแนว 
พฤติกรรมศาสตร์ โดยการศึกษาที ่มีช ื ่อเสียงคือการศึกษาของฮอร์ทอน (Hawthorne Study) 
นอกจากนี้ยังมีการเสนอถึงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow's Theory) ทฤษฎี 
ของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) คริส อาร์กีริส (Chris Argyris) เป็นต้น 

แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการมุ ่งถึงการให้ความสนใจ 
เกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการทั้งทางด้านสังคม และตนเองที่มุ ่งที่จะสร้างความพึงพอใจที่ได้มี 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น มีปฏิกิริยาต่อแรงกดดันของผู้ร่วมงาน เป็นต้น๒๖  ทฤษฎีการบริหารเชิง 
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management Perspective) มีแนว ความคิดหลัก ดังนี้ 

๑. แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษย์สัมพันธ์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๒๐-๑๕๓๐ ช่วงเวลาดังกล่าวมีความเปลี่ยนแปลง 

เกิดข้ึนอย่างมาก เช่น การอพยพของคนจำนวนมากจากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง มีการนำเครื่องจักรกล มา

 

 ๒๕  Gatewood Robert D., Taylor Robert & Ferrell O.C., Management: 
Comprehension Analysis and Application, (New Jersey: Richard D. Irwin, 1995), pp. 
40-41.  

๒๖ Schermerhorn John R., Hunt James G. & Osborn, RichardN.(Organizational 
Behavior), p. 97. 



๒๕ 

 

ใช้ในโรงงานแทนแรงงานคนมากขึ้น มีการแบ่งงานกันทำทั้งในระดับคนงานและระดับบริหาร มี การ
กำหนดมาตรฐานของงาน เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมี การ
พึ่งพาอาศัยกันและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทำให้นักทฤษฎีในยุคนี้เกิดความคิดเห็น ขัดแย้ง
กับหลักการของนักทฤษฎีสมัยเดิมที่มุ่งเน้นการทำงานและการแสวงหาผลกำไรสูงสุด เพราะ แนวคิด
ดังกล่าวจะนำไปสู่สภาวะของการแข่งขันกัน อย่างรุนแรงทำให้เกิดความขัดแย้งกัน และ แนวคิด
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 

เอลตัน เมโย (Elton Mayo) เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับนักทฤษฎียุคดั้งเดิม จาก 
ผลการทดลองแห่งเมืองฮอร์ธอร์น (Hawthorne Study) ที ่โรงงานในบริษัท Western Electric 
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๒๗-๑๙๓๒ เป็นผลงานที่นำไปสู่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า การบริหารจัดการเชิงมนุษย์ 
สัมพันธ์ แนวความคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์นั้นแตกต่างไปจากแนวความคิดของแนวเดิม คือ แม้จะมีการ 
เน้นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับตำแหน่งต่างๆ ในองค์การ เหมือนกับยุคดังเดิมก็ 
ตามแต่ได้ให้ความสำคัญ กับคนมากกว่าด้านการจัดระเบียบความสัมพันธ์ตำแหน่ง 

๒. แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์ 
แมรี่ ปาร์คเกอร์ ฟอลเล็ต (Mary P. Follett) ได้นำเสนอแนวความคิดทางการจัดการเชิง 

สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับการประสานงาน ได้แก่ หลักการประสานงานโดยตรงระหว่างผู้ 
ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ หลักการประสานงาน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของงาน หลักการ 
ประสานงานในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน 

๓. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
- อับราฮาม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) ได้เสนอ ทฤษฎีความต้องการของมาส 

โลว์ (Maslow's Theory) หรือทฤษฎีลำดับความต้องการ (The Hierarchy of Needs Theory) เป็น
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เชื่อว่าการตอบสนองความต้องการจะสามารถจูงใจคนให้ตั้งใจทำงาน หรือ
อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการนั้น คือ 
ใช้ความต้องการของบุคลากรเป็นเครื่องแรงจูงใจให้ขยันทำงาน 

ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการด้านพื้นฐาน 
ของมนุษย์ที่มนุษย์มีความต้องการได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอื่นๆ ได้ แก่ อาหาร ที่อยู่ 
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

ความต้องการความมั่นคง (Safety Needs)เป็นความต้องการเกี่ยวกับความมั่นคงและ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความต้องการความรักหรือการติดต่อสัมพันธ์ (Social Needs) เป็นความ ต้องการจะมี 
เพ่ือน ความต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เป็นต้น 

ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการที่เป็น ความรู้สึก 
ภายใน เช่น ความต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งงาน เป็นต้น 
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ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการ บรรลุถึง 
สิ่งที่ตนเองสามารถจะเป็น คือ ความประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์ความต้องการ ในขั้นนี้จะ 
เกิดข้ึนเมื่อความต้องการใน ๔ ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้วเท่านั้น๒๗ 

- ทฤษฎี X และ y ของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) 
แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) นักทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีที่ 

สำคัญ คือ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี » โดยเห็นว่าองค์การในสมัยเดิมที่มุ่งเน้นการแบ่งงานกันทำตาม 
ความชำนาญเฉพาะด้าน มีการรวมอำนาจในการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 
และเน้นกฎระเบียบในการกำกับความประพฤติของคนโดยเคร่งครัด จึงให้ชื่อกำกับของนักทฤษฎเีดิม 
ว่าทฤษฎี X เชื่อว่าคนมีความเกียจคร้าน ไม่ชอบทำงาน ทะเยอทะยานน้อย หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
ขาดความคิดสร้างสรรค์ และมีแรงจูงใจเพียงเพื่อสนองความต้องการของตนทางด้านเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงเท่านั้น ซึ่งแมกเกรเกอร์ ได้เสนอแนะทัศนะที่มีต่อลักษณะแตกต่างออกไป เรียกว่า ทฤษฎี 
๖ โดยมีสมมติฐานว่าคนถูกจูงใจด้วยความต้องการอย่างอื่นนอกจากความอยู่รอดได้ คนสามารถสั่ง 
การและมีความคิดริเริ่มด้วยตัวเขาเองได้ และสามารถสนุกกับงานได้ ตามทฤษฎีนี้องค์การที่มีลักษณะ 
การทำงานแบบทฤษฎี y จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ดั้งนั้น องค์การต่าง ๆ จึงควรเน้นการบริหารแบบมี 
ส่วนรวม 

- ทฤษฎีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ 
คริส อาร์กีริส (Chris Argyris) ได้มีแนวคิดและเผยแพร่ทฤษฎีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ 

โดยมีความเชื่อว่าบุคลิกลักษณะของคนค่อยๆ พัฒนาจากวัยเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้อง 
อาศัยผู้อื่นจนเติบโต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เริ่มมีความคิดและต้องการอิสระในวัยผู้ใหญ่สนใจสิ่ง 
ต่างๆ ในวงกว้าง ชอบที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ชอบจะเป็นผู้นำ มีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ 
เป็นต้น 

อาร์กีริสเห็นว่าการใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือในการบังคับมนุษย์และใช้วิธีการ ควบคุมอย่าง 
ใกล้ชิดนั้น จะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของมนุษย์ที่จะพัฒนาไปเป็นบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ และจะ 
เป็นการสนับสนุนให้พฤติกรรมที ่ไม่สามารถจะทำงานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง ขาดความคิด 
สร้างสรรค์โดยจะต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา และไม่มีโอกาสที่จะท้าทาย๒๘ 

ค. ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ (Contemporary Management Perspective) 
การบริหารสมัยใหม่ (Contemporary Management Perspective) ประกอบด้วย ๓ 

แนวความคิด ได้แก่ แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิง 
สถานการณ์ ดังนี้ 

๑. แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ 
 แนวความคิดของการจัดการเชิงปริมาณมีจุดก่อกำเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ได้

นำ นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียกว่า Operation 
Research Group เพื่อให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการรบ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา 

 

 ๒๗ สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๔๑), หน้า๑๘๖-๑๘๗. 
 ๒๘ นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, หน้า ๔๒.  
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เช่น จะวางปืนใหญ่ตำแหน่งใดที่จะดีที่สุด จึงมีการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้สมการของ 
ปัญหา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตอย่างเป็นระบบของพฤติกรรม ที่ทำการศึกษา 
การสร้างตัวแบบจำลองเพื ่อนำข้อเสนอที่จะได้รับมาสร้างตัวแบบจำลองเพื่อประโยชน์ของการ 
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงทำการอนุมานจากตัวแบบจำลอง ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไป 
อย่างไรและทำการทดสอบตัวแบบจำลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพยากรณ์ใน 
ตัวแบบจำลองหรือไม่ 

หลังจากนั้นแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณมาใช้กันในบริษัทต่าง ๆ จึงได้รับความนิยม ใน 
การนำเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับตารางการปฏิบัติงาน การกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง ตัวแบบ การขนส่งตัวแบบ การควบคุมสินค้า 
คงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน ตัวแบบการจัดลำดับงาน และตัวแบบความน่าจะเป็นในการ 
แก้ปัญหาแลการตัดสินใจต่าง ๆ ขององค์การโดยทั่วไป เป็นต้น 

๒. แนวความคิดเชิงระบบ 
แนวความคิดเชิงระบบเป็นการวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบหรือองค์การ ที่มี 

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวมขององค์การ ผล 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาถึงส่วนประกอบของระบบในลักษณะองค์การรวม จะให้ผลดีมากกว่าการ 
วิเคราะห์ปัญหาในระบบโดยการแยกส่วน 

นอกจากนี้ ยังพบว่าระบบเปิดจะมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม ส่วนองค์การในระบบ 
ปิดนั้นจะไม่เปิดรับสิ่งใด ๆ นำเข้ามาในระบบ เพราะองค์การ คือ ระบบที่ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 
แนวคิดเชิงระบบนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์การ มิใช่จะ 
พิจารณาแต่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือพิจารณาแต่เฉพาะระบบขององค์การโดยไม่พิจารณาสภาวะ 
แวดล้อมภายนอกขององค์การด้วย แนวความคิดเชิงระบบที่สำคัญ มีดังนี ้

- ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบย่อย ในทุกระบบจะมีระบบย่อยหรือส่วนประกอบ 
อย่างน้อยสองส่วนขึ้นไปและส่วนต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

- การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบ การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบจะให้ผลรวมที่มากกว่า 
การเน้นที่แต่ละส่วนประกอบของระบบแล้วนำมารวมกัน 

- การเป็นทั้งระบบปิดและระบบเปิด การมององค์การว่าเป็นระบบเปิดเป็นสิ่งส ำคัญ 
เพราะจะทำให้องค์การสามารถที่จะสนองตอบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ส่วนระบบปิด ซึ่ง 
โดยทั่วไปจะเป็นระบบท่ีทำหน้าที่ใดด้านหนึ่งและไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง 

- ขอบเขตสิ้นสุดของระบบ ระบบทุกระบบจะสามารถแบ่งแยกประเภทของระบบ ว่าเป็น 
ระบบเปิดหรือระบบปิดเส้นกั้นแบ่งขอบเขตของระบบนี้ถ้าเป็นของระบบเปิดจะเปิดรับปัจจัยจาก 
สภาวะแวดล้อมภายนอกเข้ามาและนำปัจจัยภายในออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกได้ 

- ความล้มเหลวของระบบปิด การเป็นระบบปิดนั้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวได้ง่ายกว่า 
ระบบเปิดเนื่องจากปิดตัวเองจากสภาวะแวดล้อมภายนอก สำหรับระบบเปิดนั้นมีแนวโน้มที่จะอยู่รอด 
ได้ดีกว่า เนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 
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- การใช้ข้อมูลป้อนกลับ ระบบเปิดนั้นต้องการข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบเพ่ือนำข้อมูลนั้น 
มาใช้เพื ่อปรับตัวให้ดำเนินอยู ่ต่อไปได้ การส่งข้อมูลป้อนกลับเข้าสู ่ระบบ เช่น ข้อมูลเกี ่ยวกับ
กระบวนการ ต่าง ๆ ของระบบหรือข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยที่นำออกจากระบบ เป็นต้น 

- มีการจัดลำดับขั้นของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะมีลำดับขั้นที่ประกอบไปด้วย 
ระบบย่อยซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในขณะที่องค์การจะประกอบไปด้วยระบบย่อยนั้นก็เป็นระบบย่อย 
ของระบบที่ใหญ่กว่าด้วย เช่น หน่วยงานต่าง ๆ เป็นระบบย่อยขององค์การ นั่นเอง 

๓. แนวความคิดเชิงสถานการณ์ 
แนวความคิดเชิงสถานการณ์เน้นการสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่ 

องค์การเผชิญอยู่กับการออกแบบโครงสร้างภายในองค์การ โดยแบ่งแยกงาน (Differentiation) หรือ 
การรวมงาน (Integration) ในองค์การนั้นเพ่ือให้การประสานงานดีขึ้น๒๙ 

สภาวะแวดล้อมเป็นปัจจัยนำเข้าที่ผู ้บริหารจะต้องพิจารณาในการแก้ปัญหาของความ
ซับซ้อน ซึ่งตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยของสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อองค์การ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิด
แนวคิดเชิง สถานการณ์ขึ้นมา แนวความคิดเชิงสถานการณ์นั้นจะยึดปรัชญาของแนวความคิดเชิง
ระบบเป็นพื้นฐาน แต่มีความก้าวหน้ากว่าแนวความคิดเชิงระบบอีกขั้นหนึ่ง คือ แนวความคิดเชิง
สถานการณ์พยายามที่ จะทำให้เกิดความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่างสภาวะแวดล้อมกับโครงสร้าง
ขององค์การ 

- โครงสร้างขององค์การที่ดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การ กล่าวคือ จะ 
ไม่มีโครงสร้างองค์การใดจะสามารถนำมาใช้ได้กับองค์การในทุกสถานการณ์ ตามแนวความคิดนี้เห็น 
ว่า ในบางกรณีโครงสร้างองค์การในลักษณะที่เป็นระบบเปิด หรือโครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นพิธีการ 
ซึ่งโครงสร้างลักษณะนี้จะมีความยืดหยุ่นก็อาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ในบางกรณีโครงสร้างองค์การที่เป็นระบบปิดหรือโครงสร้างองค์การที่เป็นพิธีการ และไม่ 
ยืดหยุ่นก็สามารถก็นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน นอกจากนี้ในองค์การหนึ่ง องค์การใด 
อาจจะกำหนดโครงการสร้างองค์การแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด และกำหนด 
โครงสร้างอีกแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์การเดียวกันนั้นก็ได้ เช่น อาจกำหนดโครงสร้าง 
องค์การแบบเป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยการผลิต และองค์การโครงสร้างแบบไม่เป็นพิธีการมาใช้กับ 
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิผลของ 
องค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณ์นั้น จะข้ึนอยู่กับความสอดคล้องและเข้ากันได้ 
ระหว่างโครงสร้างองค์การกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การนั้นเอง 

   
 
 
 
 

 

 ๒๙ สุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต, ๒๕๔๔), หน้า ๔๒. 



๒๙ 

 

                                       สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
   

แผนภาพ ๒.๔ การบริหารเชงิระบบ๓๐ 
 

แนวความคิดทางการบริหารที่เน้นความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ซึ่งเป็นแนวคิด 
ทางการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นแนวความคิดทางการบริหารจัดการยุคโลกาภิวัตน์จะให้ 
มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจาก 
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ใน 
ขณะที ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาลงได ้อย่างต่อเนื ่อง และที ่ส ำคัญคือการพัฒนา
ความสามารถ ในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง จึงเป็นเป้าหมาย ที่สำคัญของแนวความคิดทางการ
จัดการยุคนี้ แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
แนวทาง สำหรับแนวคิดทางการบริหารจัดการยุคโลกาภิวัตน์ มีดังนี้ 

๑. การควบคุมคุณภาพ เป็นองค์ประกอบของความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน โดยเฉพาะ 
การได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO จากองค์กร 
กำหนดมาตรฐานโลก (International Organization for Standardization) มาตรฐาน ISO นี้จะถือ 
เป็นการรับประกันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององค์การ 

๒. การควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เป็นการดำเนินการที่ 
เน้นการควบคุมคุณภาพทั ่วทั ้งองค์การ เพื ่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนา 
กระบวนการทำงานทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีกระบวนการที่ขนานกันไว้จะ 
ทำให้สามารถทราบปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข 

๓. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป็นความพยายามของ
องค์การที่จะได้รักษาความได้เปรียบในเชิงคุณภาพไว้ โดยการหาวีการใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาใช้เพ่ือ 
ปรับปรุงผลการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพยายามดังกล่าวมี ความ 
จำเป็นต้องทำควบคู่กับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบนี้ องค์การจะ 
เปรียบตัวเองในด้านต่าง ๆ กับองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเอง นอกจากนี้การปรับปรุงอย่ างต่อเนื่อง จะเกิด 
ผลได้ยังมีความจำเป็นต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรควบคู่ไปด้วย 

 

 ๓๐ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร (แก้ไขปรับปรุงใหม่), พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๗.  

กระบวนการ ส่ิงน าเขา้ ส่ิงน าออก 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ล 



๓๐ 

 

๔. การรื้อปรับระบบ เป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม 
แนวความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-Engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพวิธี
ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เก่าแก่และล้าสมัย รวมทั้งทำการกำหนดคิดใหม่ทุก 
กระบวนการและท้ังระบบ ตั้งแต่การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม การ
ประเมินผลงาน เป็นต้น๓๑ 

สรุปได้ว่า สมัยดั้งเดิมเชื่อว่าการปฏิบัติงานใดให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องให้ 
ความสำคัญกับเรื่องของการประสานงานและการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญ จึงให้ความสำคัญ 
กับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอยู่เป็น 
สำคัญ ส่วนทฤษฎีการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์มุ่งการจูงใจทำให้คนงานยินยอมปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมายให้สำเร็จ ส่วนทฤษฎีสมัยใหม่วิจารณ์ว่าแนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ 
ที่เสนอสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง เนื่องจากโครงสร้างองค์การที่เป็นทางการ และการใช้สิ่งจูงใจทาง 
เศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็น จากหลักการของนักทฤษฎีแนวเดิมเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทำตามความ 
ชำนาญเฉพาะด้านและการเน้นการมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถทำ 
ให้สังคมก้าวหน้าและมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

 
ตรารางท่ี ๒.๔  ทฤษฏีการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
เสนาะ ติเยาว์,  
(๒๕๔๖, หน้า ๔๕) 

ทฤษฎี หมายถึง กลุ ่มความคิดหรือแนวคิดที ่อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

นิรมล กิติกุล, 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๓) 

เฮนรี่ แอล แกนท์ (Henri L. Gantt) ผู้เสนอแนวความคิด
ทางการจัดการที่เน้นการปฏิบัติ และได้เสนอหลักการ ที่
ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติมากที่สุด 

Gatewood Robert D.  
(1995, pp. 40-41.) 

หลักความสามัคคี ซึ ่งเน้นถึงการทำงานที่เป็นกลุ่มและ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้
การทำงานเป็นคณะทำงาน และสมาชิกทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย ร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Schermerhorn John R., 
 (1995, p. 97.) 

ทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการมุ่งถึงการ
ให้ความสนใจ เกี ่ยวกับบุคคลที ่ม ีความต้องการทั้ง
ทางด้านสังคม  

สมคิด บางโม,  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๘๖-๑๘๗) 

ความต ้องการสมหว ัง ในช ีว ิต  (Self-Actualization 
Needs) เป็นความต้องการ บรรลุถึง สิ่งที่ตนเองสามารถ
จะเป็น คือ ความประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์
ความต้องการ 

 

 
๓๑ คณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, หน้า ๘๐-๔๓. 



๓๑ 

 

ตรารางท่ี ๒.๔  ทฤษฏีการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

สุภาพร พิศาลบุตร,  
 (๒๕๔๔, หน้า ๔๒) 

การออกแบบโครงสร้างภายในองค์การ โดยแบ่งแยกงาน 
(Differentiation) หรือ การรวมงาน ( Integration) ใน
องค์การนั้นเพ่ือให้การประสานงานดีขึ้น 

คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, องค์การและการจัดการ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๘๐-๔๓) 

แนวความคิดทางการบริหารที่เน้นความสามารถในการ
แข่งขันเหนือคู่แข่ง ซึ่งเป็นแนวคิด ทางการบริหารจัดการ
ในยุคโลกาภิวัตน์ 

 
๒.๑.๖ หลักธรรมสำหรับการบริหาร 
การบริหารจะมีประสิทธิภพมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งนั ้นก็ขึ ้นอยู ่กับคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารองค์การ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุดดังนั้น 
นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยควรยึดหลักธรรมในการบริหารที่เรียกว่า พละ ๔ ประการ๓๒ คือ 

๑) ปัญญาพละ        กำลังความรู้หรือความฉลาด 
๒) วิริยพละ            กำลังแห่งความเพียร 
๓) อนวัชชพละ        กำลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต 
๔) สังคหพละ          กำลังการสงเคราะห์หรือมนุษย์สัมพันธ์ 
 พละหรือกำลังแห่งคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ช่วยทำให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งตั้งบุคลากร อำนวยการ และ
ควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษย์สัมพันธ์ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้เพ่ิมมากขึ้น
เท่าใด ก็ยิ่งทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่นั้น ตรงกันข้ามถ้าใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง ๔ประการ 
แม้เพียงบางข้อเขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้๓๓ ส่วนคุณธรรมที่นักบริหารพึงมี คือ อปริหานิยธรรม ๗ 
ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความ
เจริญฝ่ายเดียว สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง๓๔ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำข้อนี้

แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันทำกิจทั้งหลาย 
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตาม

หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 
๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของ 
ท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 

 
๓๒ อง.นวก. (ไทย) ๒๗/๕/๗๙๒. 
๓๓ พระรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต), ศ. ดร, พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๔๔-๔๕. 
๓๔ พระพรหมค ุณาภรณ ์  (ป.อ. ปย ุตโต) , พจนาน ุกรมพ ุทธศสตร ์  ฉบ ับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๑๑-๒o๒. 



๓๒ 

 

๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์) ของวัชซี 

(ประงำชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทำแก่เจดีย์ เหล่านั้น
เสื่อมทรามไป 

 ๗ จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่าขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก อปริหานิยธรรม๗ 
ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริ
ยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตาม หลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบไม่ไต้ นอกจากจะใช้การเกลี้ย
กล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี 

 นักบริหารทุกประเภทตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับองค์การ
หน่วยงาน ครอบครัว ตลอดจนถึงตนเอง ควรมีวินัยและควรก่อให้เกิดวินัยในหมู่คณะที่ตนรับผิดชอบ
ในฐานะผู้นำด้วย ในทางพระพุทธศาสนาวินัยสำหรับฆราวาสก็คือ ศีล ๕ ซึ่งการที่จะรักษาศีลให้
ได้ผลดี ควรจะต้องมีเบญจธรรมประกอบด้วย ผู้บริหารที่ดีควรจะต้องมีวินัยดังกล่ าว เพื่อที่จะนำหมู่
คณะไปสู่การพัฒนาในระยะยาว ในการปฏิบัตินักบริหารนอกจาจะต้องรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์แล้ว
จะต้องมีธรรมอ่ืน ๆ ประกอบอีก เช่น ความยุติธรรม ซึ่งหมายถึงความเที่ยงตรง ไม่ผิดหรือบิดเบือนไป
จากความจริง นักบริหารจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามนิยมของสังคมอยู่เสมอ โดยไม่มือคติเข้ามา
ประกอบการตัดสินเป็นอันขาด ซึ่งอคตินั้นได้แก่ความลำเอียงมี ๔ ประการ๓๕ คือ 

๑) ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะรัก 
๒) โมหาคติ ลำเอียงเพราะชัง 
๓) โทสาคติ  ลำเอียงเพราะเขลา  
๔) ภยาคติ   ลำเอียงเพราะกลัว 
และนอกจากนี้ นักบริหารจะต้องมีธรรมประจำใจอีกประการหนึ่ง คือ ขันติ ความอดทุน

นักบริหารจะต้องมีความอดทนต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ ๓ ประการ คือ 
 ๑) อดทนต่อความลำบาก 
 ๒) อดทนต่อความตรากตรำ 
 ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ 
 ธรรมข้อนี้ทำให้เกิดความงามทางจรรยา ทำให้ไม่มีพฤติกรรมอันทุจริตทั้งหลาย ทั้งทาง 

กาย ทางวาจา และทางใจ เพราะสามารถอดทนต่อ โลภะ โทสะ โมหะ ได ้เป ็นอย ่างดี๓๖ 
พระพุทธศาสนาได้กำหนดหลักคุณธรรมของการบริหารไว้ในปรานสูตร เรียกว่า "สัมมัปปธาน"๓๗ คือ
ความเพียรที่ถูกต้องที่ควรตั้งไว้ในเบื้องหน้าในกิจการทั้งปวง ๔ หลักใหญ่ คือ 

 
๓๕ นิตย์ สัมมาพันธ์, การบริหารเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๔๔-๕๓. 
๓๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗อ/๑๖๙. 
๓๗ อง.จตุกก. (ไทย) ๒ด/๖๗/๙๖. 



๓๓ 

 

๑) สังวรปธาน : หลักการป้องกัน คือ การสำรวม ระมัดระวัง ปิดกั้น ขวางกั้น กีดกันบิด
ป้อง ห้ามไม่ให้ความชั่ว ความเสื่อมท่ียังไม่เกิดให้เกิดข้ึน 

๒) ปหานปราน : หลักการปราบปราม คือ การลด ละ เลิก กำจัด ฆ่าให้ตายประหาร ทำ
ให้หมดไป หลีกไปให้พ้นซึ่งปัญหา ความชั่ว ความเสื่อมที่ล่วงละเมิดเกิดขึ้นแล้ว 

๓) ภาวนาปธาน : หลักการพัฒนา คือ การทำให้มี ทำให้เกิด ความดีใดที่ยังไม่มี ทำให้มี 
ความดีใดท่ียังไม่เป็น ทำให้เป็น ความดีใดท่ียังไม่เกิด ทำให้เกิด 

๔) อนุรักขนาปธาน : หลักการอนุรักษ์ คือ การตามดูแลรักษา การทำนุบำรุง การส่งเสริม
และสนับสนุน ซึ่งความดีสิ่งที่ดี ที่เกิด ที่มี ที่เป็นแล้ว ให้เจริญรุ่งเรื่อง เติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

คุณธรรมการบริหารนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต้องสมดุลกัน จะยิ่งหรือหย่อนกว่า
กันไม่ได้ เพราะหากการบริหารเชิงรับมากประเทศชาติย่อมไม่เจริญรุ่งเรื่อง ไม่ก้าวหน้า ล้าหลัง และ
หากเชิงรุกมาก ประเทศชาติย่อมวุ่นวายเดือดร้อน สิ้นเปลืองไปกับการผลิตและการบริโภคที่ไร้
ขอบเขตและประมาทมัวเมา เปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คือ ประเทศพม่ากับประเทศไทยนั่นเอง๓๘ 
    สรุปได้ว่า หลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่ดี ควรมีอยู่ด้วยกันให้ครบทั้ง ๓ ด้าน คือ หลักธรรมในการดำรงตน เป็นคุณธรรมที่มี
ความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหาร เช่น สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ สัปปุริสสรรม ๗ นาถกรณธรรม
๑๐ เป็นตัน หลักธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน เป็นคุณธรรมเพ่ือความตีงามแห่งสังคม และช่วยส่งเสริมชีวิต
ที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับเพื่อนร่วมงาน เช่น ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ฆราวาส
ธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ มิตรแท้ ๔ ทิศ ๖ เป็นตัน และหลักธรรมในการปฏิบัติงาน  
 
ตารางท่ี ๒.๕  แนวคิดหลักธรรมสำหรับการบริหาร 

 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิต
โต), ศ.ดร  
หน้า ๔๔ ๔๕. 

พละหรือกำลังแห่งคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ช่วยทำให้
น ักบร ิหารจะสามารถวางแผน จ ัดองค์การ แต่งตั้ง
บุคลากร อำนวยการ และควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด 
ขยัน สุจริต  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต),  
(๒๕๕๖, หน้า ๒๑๑-๒o๒) 

คุณธรรมที่นักบริหารพึงมี คือ อปริหานิยธรรม ๗ ของ
กษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็น
ที ่ตั ้งแห่งความเสื ่อมเป็นไปเพื ่อความเจริญฝ่ายเดียว 
สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 

นิตย์ สัมมาพันธ์,  
(๒๕๕๖, หน้า ๔๔-๕๓) 

นักบริหารทุกประเภท ในทางพระพุทธศาสนาว ินัย
สำหรับฆราวาสก็คือ ศีล ๕ ซึ่งการที่จะรักษาศีลให้ได้ผลดี 
ควรจะต้องมีเบญจธรรมประกอบด้วย 

 
 

๓๘ พระพรหมคุณาภรณ(์ปอ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรร. ๒๕๕๖,หน้า ๑๔๘-
๑๕๕. 



๓๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๕  แนวคิดหลักธรรมสำหรับการบริหาร (ต่อ) 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ ปยุตโต) 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๔๘-๑๕๕) 

คุณธรรมการบริหารนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต้อง
สมดุลกัน จะยิ่งหรือหย่อนกว่ากันไม่ได้ เพราะหากการ
บริหารเชิงรับมากย่อมไม่เจริญรุ่งเรื ่อง ไม่ก้าวหน้า ล้า
หลัง และหากเชิงรุกมาก ประเทศชาติย่อมวุ่นวาย 
 

 

 

    ๒.๑.๗ แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA  

ซึ่งถูกคิดดันโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการ
วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOT 
ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการPDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ 
และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ 
PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่ง
องค์กรนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 

     แนวคิดทฤษฎีของ PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การวางแผนแต่
แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บกเบิกการใช้สถิติ
สำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากข้ึนเมื่อปรมาจารย์
ด้านการบริหารคุณภาพอย่าง W.Edwards Deming ได้นำมาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการ วงจรจึงมีอีกชื ่อหนึ่งว่า "Deming Cycle" รู้จักวงจร PDCA หรือ Deming 
Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการทำงาน มักจะมีการนำ POCA เข้ามาประยุกต์ใช้ทั ้งการทำงาน
ประจำ และการปรับปรุงงานโครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 

๑) Plan คือ การวางแผน 

๒) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 

๓) Check คือ การตรวจสอบ 

๔) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

PDCA มีหลากหลายหลักการที่ทำให้เราไปถึงความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ ซึ่งถ้าลองวิเคราะห์โดย
ใช้หลักการ Plan - Do -- Check - Act เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อาจแบ่งแยกได้เป็นตังนี้ การ
ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ถือเป็นจุดเริ่มตันสำคัญของการลงมือทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะการมี
เป้าหมาย หมายถึงการที่เรารู้ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ยิ่งถ้ารู้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องไปและยิ่งมองเห็น
ภาพของตัวเราเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่งเกิดแรงกระตุ้นให้เราอยากออกเดินทางไปสู่
เป้าหมายนั้นโดยเร็ว 



๓๕ 

 

๑) การวางแผนงาน (Planning / Action ) 

หลังจากเรามีเป้าหมายแล้ว เราต้องนำเป้หมายนั้นมากำหนดรายละเอียด สิ่งที่ต้องทำโดย
เรียงตามลำดับความสำคัญรายละเอียดขั้นตอนปัจจัยต่างๆ ที่ต้องใช้ ระยะเวลาเริ่ม -สิ้นสุดบุคคลหรือ
ทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละชั้นตอน และพี่สำคัญที่สุดคือ ตัวชี้วัดผล (Rอ) เนื่องจากแผนงานหมายถึง 
เราจะเดินทางไปสถานที่นั้นด้วยวิธีหน ไปถึงเม่ือไหร่ ดังนั้น ตัวชี้วัดจึงเป็นตัวที่จะคอยบอกว่าวิธีการที่
เราเลือกใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ เร็วซ้อย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ 
เพ่ือที่จะได้ปรับแผนหรือวิธีได้อย่างทันท่วงที 

๒) การลงมือปฏิบัติ (Do / Action ) 

 ขั้นตอนนี้คือการลงมือปฏิบัติตามผลงานและวิธีการที่เรากำหดไว้อย่างมีวินัย ทักษะการ
บริหารต่างๆ จะถูกหยิบมาใช้ในระยะการลงมือปฏิบัตินี ้ เช่น การบริหารเวลาให้ได้ตามแผน การ
ประชุมเพื ่อตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงานเพื ่อแบ่งเบาภาระ เป็นต้น ในเรื ่องที่
นอกเหนือจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง การออกกำลังกาย หรือการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล ย่อมต้องใช้วินัยและการบริหารค้นต่างๆ ด้วยเช่นกันการตรวจสอบ (Check)หลังจากเรา
เริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มทำการตรวจสอบความคืบหนของสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั้น
ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ ่งสิ ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้นั่นเอง ถ้ำจุดที่เรา
ตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้หรือดีกว่าแสตงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้า
ตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี ้ว ัดที ่ตั ้ง ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติ
บางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก 

๓) การตรวจสอบ (Check / Action ) 

 คือขั้นตอนการตรวจสอบว่าหลังจากนำแผนที่วางไว้ไปปฎิบัติจริง แล้วเราสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ เราต้องรู้ว่าจะต้อง
ตรวจสอบอะไรบ้างและจำนวนบ่อยครั้งแค่ไหน การตรวจสอบการทำงานควรจะมีการจดบันทึกใน
รูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึกการตรวจ เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายใน
การปรับปรุง และแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์
สำหรับขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือการดำเนินการการปรับปรุงแก้ไข  

 ๔) การปรับปรุง (Act / Action) 

 ขั้นตอนนี้คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่างเพื่อทำให้ผลลัพธ์
กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการ
ปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือกำหนดไว้  ว่า
เกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุง
ต่อไป 

 



๓๖ 

 

 ๕) P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง 

 หลังจากเรากำหนดมาตรการแก้ไขแล้วจึงนำมาปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับวิธีการ
และทรัพยากรที่กำหนดขึ้นมาให้โดยยังคงคำนึงถึงการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม แล้วจึงเริ่มลงมือ
ปฏิบัติ ตรวจอบ ปรับปรุงแข ตมวงจร PDCA อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓๙กระบวนการ
บริหารงานทั้ง ๔ ขั้นตอนจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดซึ่งเขียนได้ว่า (plan-do-check-act) 
PDCA ซึ่งเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (the deming cycle) วงจรหรือวงล้อ 
(PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายโดยวงจรเดมมิ่ง 
หรือ PDCA เป็นการบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ ได้เป็นอย่างดีในการควบคุมคุณภาพหรือ
การบริหารคุณภาพ 

 ๒.๑.๘ ประโยชน์ของ PDCA 

 ๑) ด้านการวางแผน งานก่อนการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงาน
จริงการวางแผนงานควรวางให้ครบ ๔ ขั้นดังนี้ 

 ๑ ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด ข้อมูลด้าน
วัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน 

 ๒ ชั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้นสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ความ
พร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ 

 ๓. ขั้นดำเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายขาย 

 ๔ ชั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบเช่น 
ประเมินจากยอดการจำหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพ่ือให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิดการ
เที่ยงตรงด้านการปฏิบัติตามแผน ทำให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถตรียมงานล่วงหน้าหรือ
ทราบอุปสรรคล่วงหนด้วย ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียนร้อย นำไปสู่เป้าหมาย
ที่ได้กำหนดไว้ 

๒) ด้านการปฏิบัติตามแผนเป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในตาราง การ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี ้  สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนนั้นๆ 
ความสำเร็จของการนำแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการทำงานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากสมาชิก 
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ ขณะที่ลง
มือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย  หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการ ปรับแผนใหม่และเม่ือ
แผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป 

 

 
๓๙ PDCA-คืออะไร-และช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพให้ต ัวเราได ้อย่างไร. [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

https//ww.entraining net/artide/ [๒๗  พฤษฎาคม ๒๕๖๓], 



๓๗ 

 

๓) ด้านการตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 

 ๑. ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

 ๒. มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 

 ๓. มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 

 ๔. มีกำหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 

 ๕. บุคลากรที่ทำการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
การตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ดำเนินงานต่อไปได ้

 ๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้นดังนั้น วงจร PDAC จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ๔๐ 

 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ผลงานต่างๆที่องค์การได้ดำเนินกิจการลงมือทำ 
จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการดังเช่นว่า การแก้ไขบัญหาต่างๆ เป็นตัน กล่าวอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ ผลงานขององค์การต่างๆ การบริหารงานต่างๆจะทำให้ได้ผลซัดเจน จำเป็นที่จะต้องมี
แนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อที่กระทำแล้วสามารถตอบโจทย์หรือสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริง โดยผลของการแกไขปัญหาก็คือความสามารถของคณะบุคคลในองค์การนั้นๆ ที
สามารถทำงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งเป้าหมายกันตั้งแต่ตน 

 
ตารางท่ี ๒.๖  แนวคิดหลักธรรมสำหรับการบริหาร 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สมเดช สีแสง 
(๒๕๔๔ หน้า ๑๙๘ –๑๙๙) 

ผลงานต่างๆที ่องค์การได้ดำเนินกิจการลงมือทำ จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการดังเช่นว่า การ
แก้ไขบัญหาต่างๆ เป็นตัน กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผลงาน
ขององค์การต่างๆ การบริหารงานต่างๆจะทำให้ได้ผลซัด
เจน จำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน 
 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับวัด 
 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับวัด จากเอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย จึงได้ 
ประมวลเนื้อหาสาระสำคัญไว้ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของวัด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมายของวัด จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก 

จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

 ๔๐ สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ,
(ชัยนาท : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๘ -๑๙๙. 



๓๘ 

 

สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมไทย แต่โดยทั่วไปคนเราจะมองศาสนาไปใน 
๒ ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ ๑ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ตัวหลักธรรมคำสอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ 
มนุษย์เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติสามารถขจัดความทุกข์ได้ และยังเป็นหลักปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข 
ของหมู่ชน เพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของศาสนาจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของศาสนา 

ลักษณะที่ ๒ ในแง่ที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น พระสงฆ์ วัดวาอาราม เป็นต้น ตามปกติถือว่า 
เป็นตัวแทนในการสืบทอดศาสนาให้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางศาสนา 
ที่นำเอนทั้งหลักคำสอนมาปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่สังคม และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนั้นออกไปให้ 
กว้างขวาง ดังนั้นสถาบันทางศาสนาในแง่นี้จึงมีส่วนรับผิดชอบต่อความเจริญหรือความเสื่ อมของ 
ศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวกันควบคู่กับศาสนาที่เป็นหลักธรรมคำสอน๔๑ 

๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
๒. สำนักสงฆ์ 
โดยให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีเจ้าอาวาสเป็นผู ้แทนของวัดในกิจการทั ่วไป ๔๒  

ความหมายของวัดตามเจตนาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังกล่าวข้างต้นคือ๔๓ 
๑. วัดเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนา และมีสถานที่พำนักอาศัยของภิกษุสงฆ์ ดังจะเห็น 

ได้จากหลักเกณฑ์การอนุญาตสร้างวัดที่กำหนดว่า “สมควรเป็นที่พำนักอาศัยของภิกษุสงฆ์” และ 
หลักเกณฑ์ในการตั้งวัดในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงฉบับนี้ว่า เมื่อได้สร้างเสนาสนะขึ้นเป็นหลักฐาน 
พร้อมที่จะใช้เป็นที่พำนักของภิกษุสงฆ์ได้แล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตสร้างวัด 

๒. วัดประเภทที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องได้สร้างขึ้น หรือได้บูรณปฏิสังขรณ์
เป็น หลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า ๕ รูป ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่
ระยะเวลาห้า ปีมิได้บังคับแก่วัดที่ได้สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

วัด คือ หน่วยงานของศาสนา ที่เป็นสถาบันหลักของชุมชน ทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอด 
ศีลธรรม จริยธรรม ให้การศึกษาอบรม ให้ความรู้และศิลปกรรมต่าง ๆ ของชุมชน๔๔ เป็นที่อยู่ของ 
พระ (นักบวช) ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นดินแดนแห่งพระรัตนตรัยสำหรับชุมชนมี ๓ เขต คือ 

๑. เขตพุทธาวาส 
๒. เขตธรรมาวาส 

 

 ๔๑ พระมหาบุญมี ปุญญวุฑโฒ, “ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารงานวัดของเจ้าอาวาสในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๕. 

 ๔๒ พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พรหมรัส) , พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๘๓. 

 ๔๓ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่งของคณะ 
สงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 

 ๔๔ ไพบูลย์ เสียงก้อง, คน ต้นไม้ และสายน้ำ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
, ๒๕๔๔), หน้า ๔๖. 



๓๙ 

 

๓. เขตสังฆาวาส๔๕ 
วัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและบำเพ็ญกุศล เป็นสถาบันการศึกษาอบรมของ

พระสงฆ์ และเยาวชนผู ้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการสมาคมพบปะสังสรรค์ 
ปรึกษาหารือและ บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 

สรุปได้ว่า วัดหมายถึงสถานที่ในทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร 
ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ์ เป็นสถานที่สำหรับประกอบ พิธีกรรมและ
บำเพ็ญกุศลของพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นสถานที่ในการให้การศึกษาอบรมขัดเกลา บุคคลให้เป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ดังกล่าวนี้ อาจเป็นเพียงความหมายในด้านรูปธรรมเพื่อสะดวกใน การสื่อสาร 
เท่านั้น แต่ความจริงแล้ววัดในพระพุทธศาสนามีความผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของ คนไทยมา
อย่างยาวนาน เพราะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ประเพณี และศูนย์กลางอื่น ๆ อีกมาก 

 

ตรารางท่ี ๒.๗  แนวคิดเก่ียวกับวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระมหาบุญมี ปุญญวุฑโฒ,  
 (๒๕๕๒, หน้า ๓๕) 

สถาบันศาสนาเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมไทย ใน ๒ 
ลักษณะ คือลักษณะที่ ๑ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา 
ลักษณะที่ ๒ ในแง่ท่ีเป็นสัญลักษณ์  

พระว ิส ุทธ ิภ ัทรธาดา (ประส ิทธิ์  
พรหมรัส)  
(๒๕๔๗, หน้า ๘๓) 

เจ้าอาวาสเป็นผู ้แทนของวัดในกิจการทั ่วไป  ๑. วัดที่
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   ๒. สำนักสงฆ์  

กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ
(๒๕๔๒, หน้า ๑๖) 

วัดตามเจตนาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
คือ ๑. วัดเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนา ๒. วัดประเภท
ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ไพบูลย์ เสียงก้อง  
(๒๕๔๔, หน้า ๔๖) 

วัด คือ หน่วยงานของศาสนา ที ่เป็นสถาบันหลักของ
ชุมชน ทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอด ศีลธรรม จริยธรรม 
ให้การศึกษาอบรม ให้ความรู้และศิลปกรรมต่าง ๆ  

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตติเมธี),
(๒๕๔๖ : ๑๖๔) 
 

ผู ้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นดินแดนแห่งพระรัตนตรัย
สำหรับชุมชนมี ๓ เขต คือ๑. เขตพุทธาวาส๒. เขตธรรมา
วาส ๓. เขตสังฆาวาส 

สุนทร สุภูตะโยธิน 
(๒๕๔๐) 

วัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและบำเพ็ญกุศล เป็น
สถาบันการศึกษาอบรมของพระสงฆ์ และเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

 
 

 ๔๕ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตติเมธี) , การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน , ในธรรม 
ปริทัศน์ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๑๖๔. 



๔๐ 

 

๒.๒.๒ บทบาทของวัดต่อสังคมไทย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบทบาทของวัดต่อสังคมไทย จากทัศนะของนักวิชาการที่ 
หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

นับตั ้งแต่สมัยโบราณวัดมีความสำคัญยิ่งต่อสังคมไทย ทุกหมู ่บ้านมีวัดเป็นศูนย์กลางมี 
พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจและสติปัญญา เป็นศูนย์กลางของความเชื่อถือและความสามัคคี ดังกล่าวนี้ 
อ้างอิงเหตุผลจากคำกลอน ความว่า วัดเป็นที่สงบรื่นรมย์ เป็นที่บ่มศิลงาม เป็นแหล่งความรู้ เป็น 
แหล่งชูธรรมะ เป็นแหล่งละอบายมุข เป็นแหล่งปลุกปลอบใจ เป็นแหล่งให้บริการ๔๖ 

หากกล่าวถึงอดีตที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า บทบาทของวัดในสังคมไทยตั้งแต่ครั้งอดีตและอาจ ตก
ทอดมาถึงปัจจุบัน มีดังนี้ 

๑. เป็นสถานที่ประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ใคร่ธรรม 
    ๒. เป็นสถานที่สำหรับประชาชนไปบำเพ็ญกุศล  

๓. เป็นดินแดนแห่งความสงบ คือเป็นที่อยู่ของผู้สงบเป็นดินแดนไปมาหาสู่ของผู้รักสงบ 
๔. เป็นสาธารณูปการที่ชาวบ้านได้อาศัยใช้สาธารณูปโภค เช่น ตักน้ำกินน้ำใช้ที่สระวัด 
๕. เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้แทบทุกสาขาวิชาตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูง 
๖. เป็นสโมสรสถานหรือสมาคมที่ชุมนุมพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของประชาชนทั่วไปในบาง 

โอกาส 
 ๗. เป็นสุขศาลา โรงพยาบาลหรือแพทย์สถานที่พระบริการชาวบ้าน ผู้ป่วยไข้  
 ๘. เป็นสถานที่พ่ึงพำนักของคนไร้ที่พ่ึง เช่น กำพร้า อนาถาหรือประสบไฟไหม้ น้ำท่วม  
 ๙. เป็นที่พึ่งหลบลี้หนีภัยของคนที่ถูกภัยคุกคาม เช่น ภัยสงคราม หรือโรคภัยร้ายแรง

คุกคาม    
     ๑๐. เป็นสถานที่พ่ึงของผู้ตายและญาติของผู้ตาย  

 ๑๑. เป็นสนามเด็กเล่นหรือเล่นกีฬาของประชาชน 
 ๑๒. เป็นสถานที่พักของผู้เดินทาง เสมือนเป็นโรงแรมของประชาชนคนเดินทาง  
 ๑๓. เป็นสถานที่เปรียบเทียบคดีความเสมือนหนึ่งเป็นโรงศาลวินิจฉัยเรื่ องราวแก่

ประชาชน   ๑๔. เป็นสถานที่พบปะกันแห่งชายหนุ่มหญิงสาวตามประเพณีไทยแท้แต่โบราณ  

 ๑๕. เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย๔๗ 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทยเกิดจากความสำคัญอันเป็นภารกิจ 

ทั่วไปของวัด มีดังนี้ 
 ๑. เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมารับใช้พระรับการอบรมทางศีลธรรม

และ เล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของเยาวชน 

 

 ๔๖พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พระสงฆ์กับการศึกษาไทยในบทบาทของสถาบันพระพุทธ 
ศาสนากับการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑.  

 ๔๗ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตติเมธี), การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน , ในธรรม 
ปริทัศน์ ๔๖, หน้า ๑๖๕-๑๖๖. 



๔๑ 

 

 ๒. เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และ 
ศึกษาเล่าเรียนด้วย ตลอดถึงผู้ใหญ่ที่ขัดสนมาอาศัยวัด 

 ๓. เป็นสถานพยาบาลที่แจกจ่ายพวกยารักษาผู้เจ็บป่วย  
 ๔. เป็นที่พักคนเดินทาง  
 ๕. เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ หย่อนใจ หาความรู้เพิ่มเติม  
 ๖. เป็นสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ สำหรับชาวบ้าน  
 ๗. เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตและครอบครัวและความทุกข์

ต่าง ๆ ๘. เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติ เสมือน พิพิธภัณฑ์  
 ๙. เป็นคลังวัสดุสำหรับเก็บของไว้ ซึ่งชาวบ้าน จะได้ขอยืมไปใช้เมื่อคนมีงานต่าง ๆ  

    ๑๐. เป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่เรียกลูกบ้านมาประชุมกันบอกแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ  
    ๑๑. เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม๔๘ 

บทบาทและความสำคัญของวัด ได้แก่ เป็นสถานที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรม เป็นสถานที่ 
บำเพ็ญกุศล เป็นสถานที่ศึกษาวิชาต่าง ๆ เป็นสถานสังคมสงเคราะห์ เป็นรมณียสถานที่พักผ่อนหย่อน 
ใจ เป็นสถานที่พักแรมของคนเดินทาง เป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรม เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ เป็น 
สถานที่บันเทิงของชาวบ้าน เป็นสถานที่เลือกคู่ เป็นสโมสรของชาวบ้าน เป็นศาลของชาวบ้าน และ 
เป็นคลังพสัดุของชาวบ้าน๔๙ 

สรุปได้ว่า ปัจจุบันวัดมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
นอกจากนี้วัดยังมีบทบาทในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เช่น เป็นสถานศึกษากลางส ำหรับ 
ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความรู้เพ่ือการดำรงรักษาสังคม ซึ่ง
ได้แก่ ว ิชาก่อสร้างช่างฝีมือ จิตรกรรม ประติมากรรมสถาปัตยกรรม เภสัชกรรม นิติศาสตร์ 
พงศาวดาร ตำนานเมืองและท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม 
โดยจากการที่วัดกลายเป็นศูนย์กลางของสังคมจึงทำให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้นำทางจิตใจของคนใน 
ชุมชนด้วย นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) , การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที ่ยังต้องพัฒนา , พิมพ์ครั ้งที ่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕-๑๙. 

 ๔๙ ฟื้น ดอกบัว, วัดและพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
บูรพา สาส์น, ๒๕๕๐), หน้า ๓-๔. 



๔๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๘  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) , 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๑) 

วัดมีความสำคัญยิ ่งต่อสังคมไทย ทุกหมู ่บ้านมีวัดเป็น
ศูนย์กลางมี พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจและสติปัญญา 
เป็นศูนย์กลางของความเชื่อถือและความสามัคคี ดังกล่าว
นี ้ อ้างอิงเหตุผลจากคำกลอน ความว่า วัดเป็นที ่สงบ
รื่นรมย์ เป็นที่บ่มศิลงาม เป็นแหล่งความรู้ เป็น แหล่งชู
ธรรมะ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๕-๑๙) 

สมัยโบราณวัดมีความสำคัญยิ่งต่อสังคมไทย ทุกหมู่บ้านมี
ว ัดเป็นศูนย์กลางมี พระสงฆ์เป็นผู ้นำทางจิตใจและ
สติปัญญา เป็นศูนย์กลางของความเชื ่อถือและความ
สามัคคี 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตติเมธี), 
๔๖, หน้า ๑๖๕-๑๖๖. 

อดีตที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า บทบาทของวัดในสังคมไทย
ตั้งแต่ครั้งอดีตและอาจ ตกทอดมาถึงปัจจุบัน 

ฟ้ืน ดอกบัว,  
(๒๕๕๐, หน้า ๓-๔) 

ตาม ปัจจุบันบทบาทของวัดที ่มีต่อสังคมไทยเกิดจาก
ความสำคัญอันเป็นภารกิจ ทั่วไปของวัด 

พระราชวิสุทธิเวที (เที่ยง อคคธมฺโม)
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๐) 

บทบาทและความสำคัญของวัด ได้แก่ เป็นสถานที่อยู่ของ
ผู้ทรงศีลทรงธรรม เป็นสถานที่ บำเพ็ญกุศล เป็นสถานที่
ศึกษาวิชาต่าง ๆ เป็นสถานสังคมสงเคราะห์ เป็นรมณีย
สถานที่พักผ่อนหย่อน ใจ เป็นสถานที่พักแรมของคน
เดินทาง  

 
๒.๒.๓ สถานภาพและข้ันตอนการสร้างวัด 
วัดซึ่งเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาและมีสถานที่พำนักอาศัยของภิกษุสงฆ์นั้น หาก 

พิจารณาตามสภาพฐานะ มี ๓ ประเภท คือ๕๐ 
๑. พระอารามหลวง ได้แก่ วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช 

ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา หรือ 
แก่วัดเองก็ดี หรือวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร ทรงสร้างหรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์ แล้ว 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ และ 
ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย 

๒. วัดราษฎร์ ได้แก่ วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้าง 
วัดและประกาศตั้งวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันทะนุบำรุงสืบต่อมา 

 

 ๕๐ พระราชวิส ุทธ ิเวที (เท ี ่ยง อคคธมฺโม) , พระสงฆ์ก ับงานพัฒนาพระศาสนาและสังคม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๐. 



๔๓ 

 

ตามลำพัง วัดราษฎร์ หมายถึง วัดทั้งชนิดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสำนักสงฆ์ซึ่งมิได้นับ 
เข้าเป็นพระอารามหลวง 

๓. วัดร้าง ได้แก่ วัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พำนักอาศัยอยู่ประจำ ซึ่งทางราชการจะขึ้น 
ทะเบียนเป็นวัดร้างไว้ 

ส่วนขั้นตอนการตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ๑. ขั้นตอนการ
สร้างวัด มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

ให้ผู ้ขออนุญาตติดต่อทางราชการอำเภอท้องที่ เพื่อยื่นคำขออนุญาตสร้างวัด โดยมี 
รายการและเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะยกให้เป็นที่สร้างวัด 
- หนังสือสัญญายกที่ดินให้สร้างวัดหรือหนังสือของส่วนราชการระดับกรมอนุญาตให้ใช้ 

ที่ดินเป็นที่สร้างวัด 
- จำนวนและสัมภาระต้องมีท้ังสองรายการ ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐  
- แผนที่จุดที่จะสร้างวัด ให้ระบุชื่อบ้านและวัดข้างเคียง พร้อมด้วยระยะ ทางคมนาคม 

ติดต่อกับสถานที่สร้างวัดไว้ด้วย 
- แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะ สิ่งปลูกสร้างของวัดที่จะสร้างขึ้น ให้แสดงขนาดและ ตำ

แหน่องอาคารโดยใช้มาตรฐานส่วนประกอบเขตของที่ดินในแผนผังต้องมีรูปร่างลักษณะตรงตาม 
อาณาเขตที่ดินที่ขออนุญาต 

- จำนวนประชาชนบำรุงวัดจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน - สถานที่ขออนุญาตสร้างวัด
ต้องห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร ๒. ขั้นตอนการตั้งวัด มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

ผู้ขออนุญาตติดต่อทางราชการอำเภอท้องที่ เพ่ือเสนอรายงานขอตั้งวัด โดยมีรายการและ 
เอกสารดังต่อไปนี้ 

- การตั้งวัดให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย สมควรตั้งตามชื่อหมู่บ้านหรือสถานที่ตั้งวัด หาก มี
วัดที่มีชื่อตรงตามชื่อบ้านอยู่ก่อนแล้วให้ชี้แจงไว้ด้วย 

- จำนวนพระภิกษุประจำไม่น้อยกว่า ๔ รูป โดยให้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสไว้ด้วย - 
ภาพถ่ายเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างทุกรายการ 

- แผนที่แสดงจุดที่ตั้งวัดให้ระบุชื่อบ้านและวัดข้างเคียง พร้อมระยะทางคมนาคมติดต่อกับ 
วัดที่ขออนุญาต 

- แผนผังแสดงอาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างของวัดที่ได้สร้างขึ้นแล้ว ให้แสดงขนาดและ 
ตำแหน่งอาคารโดยใช้มาตราส่วนประกอบ ขอบเขตของที่ดินในแผนผังต้องมีรูปร่างลักษณะตรงตาม 
อาณาเขตที่ตั้งวัด เมื่ออำเภอท้องที่ได้รับรายงานขอตั้งวัดแล้วจะเสนอเรื่องไปยังจังหวัด กรมการ 
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคม ตามลำดับ 



๔๔ 

 

เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ และให้ตั ้งชื ่อวัดอย่างใดแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะออก 
ประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทางราชการจะขึ้นทะเบียนวัดไว้ ทางคณะสงฆ์จะ 
ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสจะดำเนินการรับโอนที่ดินเป็นของวัด๕๑ 

สรุปได้ว่า สถานภาพขอวัดแบ่งได้ ๓ ประเภท คือ วัดพระอารามหลวง วัดราษฎร์ และวัด 
ร้าง ซึ่งในประเทศไทยเรานี้ มีวัดราษฎร์เป็นจำนวนมากกว่าประเภทอ่ืน เนื่องจากพุทธศาสนิกชนมีจิต 
ศรัทธาและดำเนินการสร้างวัดกันมาก แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ทางราชการได้ 
กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเมื่อสามารถตั้งวัดอย่างถูกต้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะสงฆ์จึงจะได้ 
แต่งตั้งเจ้าอาวาสเข้าไปเป็นผู้ปกครองดูแล และเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของวัดนั้น ๆ ต่อไป 
 

ตรารางท่ี ๒.๙  แนวคิดเก่ียวกับสถานภาพและข้ันตอนการสร้างวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระราชวิสุทธิเวที (เที่ยง อคคธมฺโม), 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๐) 

วัดซึ่งเป็นองค์กรมีสถานที่พำนักอาศัยของภิกษุสงฆ์นั้น
หากพิจารณาตามสภาพฐานะ มี ๓ ประเภท   
๑.พระอารามหลวง 
 ๒.วัดราษฎร ์
๓.วัดร้าง 

พระราชพุทธิญาณวงศ์(สุชาติ ธมมรโน),  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๒๕) 

เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบ และให้ตั้งชื่อวัดอย่างใดแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการจะออก ประกาศตั้งวัดโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายต่อไป ทางราชการจะขึ้นทะเบียนวัดไว้ ทาง
คณะสงฆ์จะ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาส
จะดำเนินการรับโอนที่ดินเป็นของวัด 
 

 
๒.๒.๔ บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด จาก 

ทัศนะของนักวิชาการที่หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิด 
การวิจัย ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด มีระบุไว้ใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ดังนี้ 

มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้  
(๑) บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
(๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้น 

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม 
 

 ๕๑ พระราชพุทธิญาณวงศ์ (สุชาติ ธมมรตโน), คู่มือวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส, 
(กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒๕.  



๔๕ 

 

(๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
(๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอำนาจดังนี้  
(๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด  
(๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
(๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำ๔๕นักอาศัยในวัด ทำ๔๕งานภายในวัดหรือ

ให้ทำ๔๕ ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิด คำสั่งเจ้า
อาวาสซึ่งได้สั่ง โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือคำ๔๕สั่งของ
มหาเถรสมาคม๕๒ 

เพ่ือให้การบริหารงานวัดได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency) คือให้ได้ประสิทธิผล 
สูง (High Effectiveness) ต้องมีการแบ่งงาน และการมอบหมายอำนาจหน้าที่การงานแก่บุคคล หรือ 
คณะบุคคลหน่วยรองลงไป ให้ปฏิบัติกิจกรรมหรือดำเนินโครงงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมแก่สติ 
ปัญญา ความสามารถ ความถนัด และตามอัธยาศัยใจคอของแต่ละท่าน หรือแต่ละกลุ่มบุคคล (Put 
the Right Man on the Right Job) เพื่อให้เกิดการประสานความสามัคคี และประสานประโยชน์ 
ร่วมกันของหมู่คณะให้เกิดความสามัคคีปรองดองให้เห็นแก่ประโยชน์โดยส่วนรวม คือ ให้สำนึกใน 
หน ้ าท ี ่ ร ั บผ ิดชอบต ่ อตนเอง  ( Self-responsibilities) และความร ับผ ิ ดชอบต ่ อส ่ วนรวม 
(MutualResponsibilities) และให้มีความร่วมมือ (Cooperation) ประสานงาน (Coordination) 
และ ช่วยเหลือ (Assistances) ซึ่งกันและกัน๕๓ ดังนี้ 

๑. การบริหารตน 
โดยนับตั้งแต่การดูแล รักษากายของตน ชื่อว่า กายบริหาร ถึงการรักษาความประพฤติ 

ปฏิบัติของตนทางไตรทวาร คอ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตามพระธรรมพระวินัย เพื่อให้งดงาม 
พร้อมด้วยสีลาจารวัตร ให้สงบ เรียบร้อย ไม่มีโทษ และให้บริสุทธิ์ จากอำนาจของกิเลส อวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน เหตุแห่งทุกข์ และเพ่ือทำพระนิพพานให้แจ้ง๕๔  ประกอบด้วย 

กายบริหาร คือ การดูแลรักษากายตน มีการทำความสะอาดร่างกาย เป็นต้น พระภิกษุ 
พึ ่งต้องปฏิบัติตามพระวินัยพุทธบัญญัติที ่มีมาแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี ้ เพื ่อความสะอาด 
เรียบร้อย และเพื่อความสงบกาย สงบวาจา และสงบใจ จึงเป็นไปเพื่อระงับกามฉันทะ คือ ความ 
กำหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสทางกาย (โผฏฐพพะ) เช่น ไม่ทิ้งไว้ผมยาว ไม่พึงนุ่งห่ม 
อย่างคฤหัสถ์ ถ่ายอุจจาระแล้วเมื่อน้ำมีอยู่จึงชำระด้วยน้ำ และภิกษุต้องชำระฟัน (สมัยก่อนต้องใช้ไม้ 
ชำระฟัน-สมัยนี้ต้องแปรงฟัน) เป็นต้น 

 

 ๕๒ สถาบ ันพระส ังฆาธ ิการ สำน ักงานพระพ ุทธศาสนาแห่งชาติ , ค ู ่ม ือพระส ังฆาธ ิการ , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๘๔. 

 ๕๓ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ 
พิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๘๑. 

 ๕๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗. 



๔๖ 

 

การบริหารกาย วาจา และจิต คือ การดูแลรักษากิริยามารยาททางกาย และทางวาจา 
และการอบรมรักษาจิตใจของพระภิกษุ ซึ่งเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร จึงต้องปฏิบัติตามพระธรรมพระ 
วินัยพุทธบัญญัติ (ทั้งที่มาในพระปาฎิโมกข์ และนอกพระปาฎิโมกข์) รวมทั้งจึงต้องปฏิบัติตามขนบ คือ 
แบบอย่างอันภิกษุควรประพฤติปฏิบัติในกาลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ในกิจนั้น ๆ แก่บุคคลนั้น ๆ เรียกว่า 
วัตร ให้มีความสังวรระวังในศีล อินทรีย์ และสติสัมปชัญญะ ด้วยปัญญาอันเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) และ 
ความดำริชอบ (สัมมาสังกัปโป) ให้เป็นผู้มีวาจาชอบ (สัมมาวาจา) มีการงานชอบ (สัมมา กัมมนโต) 
และให้เป็นผู้มีอาชีพชอบ (สัมมาอาชีโว) อันเป็นไปเพื่อความเพียรชอบ (สัมมาวายาโม) สติระลึกชอบ 
(สัมมาสติ) และเพื่อความตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองค์ ๘ โดยมี 
วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ เพื่อกำจัดกิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ เพื่อสลัดตน 
ออกจากทุกข์ทั้งปวง และเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง อันเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนา และ 
ทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง ตามกฎและระเบียบข้อบังคับของมหาเถรสมาคมอีกโสด 
หนึ่ง 

๒. การบริหารคน 
การบริหารคนหรือการบริหารหมู่คณะที่มีอยู่หรือพำนักอยู่ในวัด ได้แก่ การปกครองดูแล 

หมู่คณะ ทั้งบรรพชิดและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพำนักอยู่ในวัด ให้ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัย ที่ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว และตามกฎหมายของบ้านเมือง ตลอดทั้งกฎข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม การบริหารหมู่คณะนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการปกครองบังคับ
บัญชา (Supervision and Control) ตามลำดับขั้นในสายการบังคับบัญชา ให้สงบเรียบร้อย อยู่ ใน
ระเบียบ วินัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การพิจารณาวินิจฉัย และทำการตัดสินใจ (Consideration and 
Decision 

Making) การสั ่งงาน (Command) และการจัดการทางด้านบุคคลากร (Personnel 
Management) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อความเป็นอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและ
สันติสุข 

๓. การบริหารงาน 

    การบริหารงานวัด ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การวางนโยบาย 
(Policy) การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน (Priority) การวางแผนและการบริหารโครงงาน (Project 
Planning and Administration) การแบ่งงาน (Division of Works) และการมอบหมายหน้าที่การ 
งาน (Delegation of Authority) การจัดการ (Management) ตามแผนงาน รามทั้งการตรวจงาน 
(Inspection) การติดตามผลงาน (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Work Evaluation) การ 
ติดต่อสื ่อสาร (Commนnication) และการประชาสัมพันธ์ (Pubic Relation) เพื ่อให้สำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์และนโยบายที่ได้มีหรือที่กำหนดไว้ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency) สูง คือให้ได้ 
ประสิทธิผล (Efectiveness) มาก ในค่าลงทุนลงแรง (Investment) ที่ต่ำ กล่าวคือ ให้ได้ผลมากโดย 
ประหยัด ในทำนองเดียวกันกับการบริหารกิจกรรมองค์กรสาธารณะหรือเอกชนทั้งหลาย (Public/ 
Private Organizations) นั่นเอง แต่มีความแตกต่างกันกับการบริหารกิจกรรมขององค์กรสาธารณะ 
หรือเอกชน อย่างชัดเจนในข้อประสิทธิผล (Effectiveness) ตามวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่มีหรือ 



๔๗ 

 

ที่กำหนดไว้ กล่าวคือ การบริหารงานวัดมุ่งดำเนินกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของบรรพชิต คือการปฏิบัติ 
ไตรสิกขา เพื่ออบรมกาย วาจา และใจ ของตนเอง และของหมู่คณะ คือ พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
ให้บริสุทธิ์ ให้ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ให้ถึงความสันติสุข คือ มรรค ผล นิพพาน อันเป็น 
เป้าหมายสูงที่สุดของพระพุทธศาสนา ตามระดับภูมิธรรมของแต่ละท่าน จะปฏิบัติได้ และดำเนิน 
กิจกรรมรองลงมาคือคอยแนะนำอบรมสั่งสอนสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ดำเนินไปใน 
แนวทางแห่งความเจริญและสันติสุข ไม่ไปในแนวทางแห่งความเสื่อมที่จะเป็นโทษหรือความทุกข์ 
เดือดร้อน โดยมิไดมุ่งผลประโยชน์หรือลาภสักการะอมไม่เป็นธรรม โดยมีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญ 
การปกครอง เพ่ิมพิเศษจากกฎหมายของบ้านเมืองและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาเถรสมาคม๕๕ 

สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด พึงยึดหลักพระธรรมวินัยเป็น 
ธรรมนูญการปกครอง และถือปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองและกฎระเบียบข้อบังคับของมหาเถร 
สมาคม โดยมีแนวทางในการบริหารการปกครอง ๓ แนวทาง คือ การบริหารตน ได้แก่ กายบริหาร 
ของภิกษุ (การดูแลรักษากายตน) และการบริหารกาย วาจา จิต (การดูแลรักษากิริยามารยาททางกาย 
และทางวาจา และการอบรมรักษาจิตใจของพระภิกษุ) การบริหารคนหรือการบริหารหมู่คณะที่มีอยู่ 
หรือพำนักอยู่ในวัด 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระ
สังฆาธิการ, 
(๒๕๕๘, หน้า ๘๔) 

บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่มีต่อการบริหารวัด มีระบุ
ไว้ใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคโล),  
(๒๕๔๔, หน้า ๒๘๑) 

การบริหารงานวัดได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูง คือให้ได้
ประสิทธิผล สูงต้องมีการแบ่งงาน คณะบุคคลหน่วยรอง
ลงไป  
 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับศาสนสมบัติ 
 

จากการที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้ศึกษา แนวคิดเกี ่ยวกับศาสนสมบัติ จากเอกสารทางวิชาการที่ 
หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระสำคัญไว้ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของศาสนสมบัติ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ความหมายของศาสนสมบัติ จากทัศนะของนักวิชาการที่ 

หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ 

คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ศาสนสมบัติ 

 

 ๕๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘-๑๒. 



๔๘ 

 

กลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง และศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สิน 
ของวัดใดวัดหนึ่ง ๕๖ 

มาตรา ๔๑ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำงบประมาณประจำปีของศาสน 
สมบัติกลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใช้ 
งบประมาณนั้นได ้

 ดังกล่าวนี้ เป็นการให้คำจำกัดความของศาสนสมบัติกลางว่า ได้แก่ ทรัพย์สินของพระ 
ศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง คือ เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัย 
ทรัพย์สินที่จัดเป็นศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ 

๑. วัดร้างที่ได้ประกาศยุบเลิกวัดตามกฎหมายแล้ว 
๒. ทรัพย์สินที่มีผู้ถวายให้แก่พระพุทธศาสนา  
๓. ทรัพย์สินที่คณะสงฆ์จัดซื้อด้วยทุนศาสนสมบัติกลาง  
๔. ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินเหล่านี้ (ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓)  
๕. ผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันสำคัญของประเทศไทย ในสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ แต่ศาสนาหรือพุทธศาสนาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเหมือนวัดมีพระสงฆ์ ดังนั้น 
ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติกลางไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้มารตรา ๔๐ วรรค 
สอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงบัญญัติไว้ว่า การดูแลรักษาและจัดการศาสน 
สมบัติกลางให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อการนี้ (ซึ่งหมายถึงการ 
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง) ให้ถือว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการร่างกฎหมาย กอง ๕) ได้พิจารณาถึง ปัญหาการ
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ตามบันทึกเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ ตรวจสอบบัญชี
โรงพิมพ์การศาสนาในขณะนั้น ปัจจุบัน คือโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ ตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า การนี้ให้ถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติเป็นเจ้าของศาสน
สมบัติกลางนั้นด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการร่างกฎหมาย กอง ๕) ได้พิจารณาถึง 
ปัญหาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง แต่เนื่องจาก ศาสนสมบัติกลาง ไม่เป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสอง ดังกล่าว จึงให้ถือว่า สำนักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางเสียด้วย ในฐานะที่เป็นผู้จัดการดูแลรักษาและ จัดการศาสน
สมบัติกลาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตัดปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการทำนิติกรรม และการ ดำเนินคดีทางศาล
เกี ่ยวกับศาสนสมบัติกลาง แต่ก็หาได้มุ ่งหมายที่จะให้สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติเป็น
เจ้าของศาสนสมบัติกลางอย่างแท้จริงไม่ ดังเห็นได้จากการที่กฎหมายใช้ถ้อยคำว่า เพื่อการ นี้ ให้ถือ
ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย ฉะนั้น จึงเห็นว่า ศาสน

 

 ๕๖ กรมการศาสนา, พระราชบัญญัติกฎระเบียบ และคำสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๔-๔๐. 



๔๙ 

 

สมบัติกลางไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือของกรมการศาสนา 
ในขณะนั้น 

มาตรา ๔๑ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำงบประมาณประจำปีของศาสน 
สมบัติกลางไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างเดียว แต่เป็นทั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายและ 
งบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ซึ่งหมายถึงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการดูแล 
รักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางประจำปีนั้น ๆ 

เนื่องจากตามมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ได ้กำหนดให ้สำน ักงานพระพุทธศาสนาแห ่งชาต ิม ีอำนาจหน้าท ี ่ เก ี ่ยวก ับก ิจการ
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนา และดูแลรักษา ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย
คณะสงฆ์ และอำนาจ หน้าที ่ตามที ่กำหนดไว้ในกฎหมาย ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการ โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๒ กำหนดว่าในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้แก้ไขคำว่า กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมการศาสนา เป็น สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเป็นผู้จัดทํา งบประมาณประจํา ปีของศาสนสมบัติกลางในนามของ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าของ ที่แท้จริงของศาสนสมบัติกลาง คือพระพุทธศาสนาอัน
ได้แก่สถาบันคณะสงฆ์ซึ่งมีมหาเถรสมาคมเป็น ผู้ปกครองและดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ตามมาตรา 
๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งบัญญัติว่า มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ให้ 
เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ให้มีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกบังคับ วางระเบียบหรือออก 
คำสั่งโดย ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ การดูแลรักษาและจัดการศาสน 
สมบัติอันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามกฎหมาย จึงควรปรึกษาหารือ 
และรับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมด้วยอง ศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย 

 การที่กฎหมายกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำงบประมาณประจำปี 
ของศาสนสมบัติกลางด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ก็เป็นการให้เจ้าของศาสนสมบัติกลางที่ 
แท้จริง ท่านได้ให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการดูแลรักษา บริการศาสนสมบัติ ควบคุมศา 
สนสมบัติวัด ทำบัญชีรักษาศาสนสมบัติวัดและเงินผลประโยชน์ของวัดแต่งตั้งบุคลากรที่ดูแลรักษา 
และดำเนินการ จัดทำบัญชีให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม และจัดการ ศาสนสมบัติกลางประจำปีนั้นเอง 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวัดไว้เป็น 
หลักฐานและเมื่อต้องจำหน่ายทรัพย์สิน นั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จำหน่ายออกจากทะเบียนนั้น โดยระบุ 
เหตุแห่งการจำหน่ายไว้ด้วยการได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มา 
ตามกฎหมายแล้ว สำหรับวัดในเขตจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ให้ส่งหลักฐานการได้ไปเก็บ 
รักษาไว้ที่กรมการศาสนา สำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการศึกษาธิการ 
จังหวัดนั้น 



๕๐ 

 

ข้อ ๒ การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อกรมการศาสนา 
เห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม 

ข้อ ๓ การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด 
ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้องและให้ 
เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือ สัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัดหรือจะฝากกรมการศาสนาให้เก็บรักษา 
ไว้ก็ได้ 

ข้อ ๔ การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ ที่มีกำหนดระยะ 
เวลากาเช่าเกินสามปี จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา 

ข้อ ๕ การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากการ 
การศาสนา จังหวัด อำเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบทั้งนี้ให้ฝาก 
ในนามของวัดการดูแล รักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ 
บริจาค 

ข้อ ๖ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ท ำ
บัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเม่ือสิ้นปีปฏิทินให้ทำบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือทั้งนี้ให้เจ้าอาวาส ตรวจ 
ตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 

ข้อ ๗ ในกรณีที่วัด เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกฟ้องหรือถูก 
หมายเรียกเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือ จำเลยร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติ 
ของวัด ให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อกรมการศาสนาหรือศึกษาธิการจังหวัด ที่วัดตั้งอยู่ทราบไม่ช้ากว่า ๕ วัน 
นับแต่วันรับหมาย 

ข้อ ๘ ให้กรมการศาสนากำหนดแบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อื ่น ๆ 
และ ให้คำแนะนำการปฏิบัติแก่วัดเกี่ยวกับ การดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด๕๗ 

สรุปได้ว่า นิยามตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ และศา 
สนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของตัวแทนนิติบุคคลของวัด 
นั้น ๆ เป็นผู้ดำเนินการ อีกประเภทหนึ่ง คือ ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ 
ของวัดใดวัดหนึ่ง ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดทำงบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติ 
กลาง ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื ่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใช้ 
งบประมาณนั้นได ้

 

 

 

 

 

 ๕๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔. 



๕๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แนวคิดเก่ียวกับศาสนสมบัติวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๔-๔๐) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บัญญัติให้ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
ศาสนสมบัติ กลาง และศาสนสมบัติของวัด  

 
๒.๓.๒ แนวทางการจัดการทรัพย์สินในทางพระพุทธศาสนา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการทรัพย์สินในทางพระพุทธศาสนา จาก 

ทัศนะของนักวิชาการที่หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิด 
การวิจัย ดังนี้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น  
๑. เสนาสนคาหาปกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดภิกษุให้จับจองที่พักอาศัย)  
๒. ภัตตุทเทสกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดภิกษุไปกิจนิมนต์)  
๓. เสนาสนปัญญาปกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดที่พักอาศัย)  
๔. ภัณฑาคาริกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาเรือนคลัง)  
๕. จีวรปฏิคคาหกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่รับจีวรที่ทายกถวายแล้วเก็บรักษา)  
๖. จีวรภาชกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าแจกจีวรแก่สงฆ์)  
๗. ยาคุภาชกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกข้าวต้ม)  
๘. ผลภาชกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกผลไม้)  
๙. ขัชชกภาชกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกของขบเค้ียว)๕๘ 
เนื่องด้วย เมื่อมีพระสาวกมากขึ้นมีผู้ศรัทธาถวายสิ่งของต่าง ๆ มากขึ้น แต่พระสงฆ์มิได้มี 

การสะสมปัจจัย ๔ ไว้เป็นของตนเอง ดังนั้นจึงต้องมีสถานที่กลางเพ่ือเป็นที่สำหรับเก็บรักษาดูแล และ 
จัดวางโครงสร้างด้านบุคคลที่จะทำหน้าที่ดูแลจัดการ แต่เป็นที่สังเกตได้ว่าในคัมภีร์ไม่มีกล่าวถึง 
เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องที่ดิน และการจัดทำบัญชี เพราะที่ดินของวัดไม่มีการนำไปหาผลประโยชน์ใด ๆ 
ทั้งสิ้น และไม่มีภิกษุเจ้าที่บริหารจัดการเรื่องเงิน การบริหารจัดการจึงเป็นหน้าที่ของกัปปิยการก 

เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินของสงฆ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการทรัพย์ที่จัด 
อยู่ในปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช ซึ่งทายกถวายแก่สงฆ์ โดยภิกษุผู้รับหน้าที่บริหาร 
จัดการทรัพย์สินของสงฆ์ ต้องได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์ โดยต้องคัดเลือกภิกษุที่มีความรู้ความสามารถใน 
หน้าที่นั้นๆ ตำแหน่งหน้าที่บริหารจัดการทุกหน้าที่ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้ง ต้องเป็นภิกษุที่มีคุณสมบัติ ๕ 
ประการ คือ ไม่ลำเอียงเพราะความชอบพอ ไม่ลำเอียงเพราะความเกลียดชัง ไม่ลำเอียงเพราะความ 
เขลา ไม่ลำเอียงเพราะความกลัว และต้องรู้วิธีบริหารจัดการในเรื่องนั้น ๆ 

คุณสมบัติ ๔ ข้อแรกเป็นคุณภาพ หรือคุณธรรมภายในตัวของผู้บริหาร ส่วนความสามารถ 
และเข้าใจถึงการจัดการ เป็นคุณภาพภายนอก เช่น ทรัพย์สินส่วนเสนาสนะก็ต้องรู้ว่าเสนาสนะใหจ้ับ 

 

 ๕๘ วิ.จ. (ไทย) ๗/๓๒๗/๑๕๖. 



๕๒ 

 

จองแล้วและยังไม่ให้จับจอง ภิกษุสงฆ์กับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องไปประชุมกันในเขตสีมาภิก ษุผู้ 
ฉลาดในวิธีการแต่งตั้งสวดประกาศแต่งตั้งด้วยกรรมวาจา 

ในการบริหารจัดการที่พักอาศัย ภิกษุผู้มีหน้าที่ให้ภิกษุทั้งหลายจับจองเสนาสนะเป็นที่พัก 
อาศัย ให้จับจองตามจำนวนที่นอน เมือที่นอนเหลือมาก ให้จับจองตามจำนวนวิหาร เมื่อวิหารเหลือ 
มาก ก็ให้จับจองตามจำนวนบริเวณ เมื่อบริเวณเหลือมาก ก็ให้จับจองซ้ำ มีภิกษุรูปอ่ืนมา ไม่ปรารถนา 
จะให้ก็ไม่ต้องให้ ไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาจับจองเสนาสนะ ภิกษุจับจองอยู่ในเสนาสนะ ไม่พึงหวง 
กันไว้ตลอดทุกเวลา ไม่พึงหวงกันไว้ได้ตลอดพรรษา ๓ เดือน ไม่พึงหวงกันไว้ตลอดฤดูกาล๕๙ 

กรณีหนึ่ง มีทั้งที่ดินพื้นที่สวนพื้นที่นาของชาวบ้านและที่ดินวัดของสงฆ์ คือ ภิกษุกล่าวคำ 
เท็จตู่เอาพื้นที่สวนหรือที่นาของผู้อื ่นว่า สวนหรือนานี้เป็นของเรา เป็นการพยายามจะเอาของที่
เจ้าของ ไม่ได้ให้ ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุฉลาดในการดำเนินคดีและมีพรรคพวกทำให้เจ้าของสวน
หรือ เจ้าของที่นา ซึ่งเห็นภิกษุดำเนินการฟ้องร้องแล้วคิดว่า ตนสามารถท่ีจะต่อสู้เอาสวนหรือที่นาคืน
ได้ หรือไม่ ต้องอาบัติถุลลัจจัย หากเจ้าของทอดธุระคิดว่าตนหมดกรรมสิทธิ์ในที่สวนหรือที่นา ภิกษุ
ต้อง อาบัติปาราชิก เมื่อมีการโจทฟ้อง ดำเนินการตัดสินคดีความในท่ามกลางสงฆ์หรือในราชตระกูล 
ภิกษุ ให้สินบนผู้ตัดสินอ้างพยานโกงชนะความเจ้าของที่สวนหรือเจ้าของที่นา ต้องอาบัติปาราชิก แพ้
ความ เจ้าของที่สวนหรือเจ้าของที่นา เหตุที่ภิกษุเบียดเบียนเจ้าของที่สวนหรือเจ้าของที่นาด้วยเรื่อง
เท็จ ต้อง อาบัติถุลลัจจัย ในกรณีท่ีตัดสินในท่ามกลางสงฆ์ มิใช่แต่ภิกษุที่ตู้เอาที่สวนหรือที่นาเท่านั้นที่
ต้องอาบัติ ปาราชิก ภิกษุทั้งหลายที่ตัดสินโกงและภิกษุทั้งหลายที่เป็นพยานโกง ซึ่งร่วมดำเนินคดีทุก
รูป ต้อง อาบัติปาราชิก ภิกษุปักหลัก จึงเชือก ล้อมรั้ว หรือถมคันนาให้รุกล้ำที่นา ต้องอาบัติทุกกฏ 
เมื่อความ พยายามรุกล้าอีกครั้งเดียวจะสำเร็จต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จ 
ภิกษุต้อง อาบัติปาราชิก ภิกษุกล่าวคู่เอาพื้นที่ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เจ้าของเกิดความสงสัย ต้อง
อาบัติถุลลัจจัย หากเจ้าของทอดธุระคิดว่าเราหมดกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก เมื่อมี
การดำเนินคดี ภิกษุชนะความเจ้าของพื้นที่ ต้องอาบัติปาราชิก แพ้ความเจ้าของพื้นที่ ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย ภิกษุ ปักหลัก จึงเชือก ล้อมรั้ว หรือถมคันดินให้รุกล้ำพื้นที่สวน ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อ
พยายามรุกล้ำอีกครั้ง เดียวจะสำเร็จ ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จ ภิกษุ
ต้องอาบัติปาราชิกา๖๐ 

มีเรื่องที่ภิกษุต่อเอาที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย ความว่า ภิกษุกล่าวต่อเอาวิหารต้อง
อาบัติ ทุกกฎ ทำให้เจ้าของ(ภิกษุสงฆ์)เกิดความสงสัย ต้องอาบัติถุลลัจจัย หากเจ้าของ (ภิกษุสงฆ์) 
ทอดธุระ คิดว่าเราหมดกรรมสิทธิ์ในวิหาร ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก เมื่อมีการดำเนินคดี ภิกษุชนะ
ความเจ้าของ วิหาร ต้องอาบัติปาราชิก แพ้ความเจ้าของวิหาร ต้องอาบัติถุลลัจจัย การตูเอาวิหารอัน
เป็นที่พักอาศัย ในที่นี้ รวมเอาที่ดินด้วย เพราะวิหารตั้งอยู่บนพื้นดิน กรณีตัวอย่างนี้ เป็นถ้อยค ำที่
เป็นไปตามถ้อยคำที่ ใช้ในกรณีภิกษุเอาที่สวนที่นาของชาวบ้าน พระอรรถกถากถาจารย์และพระฎีกา
จารย์ได้อธิบายไว้ว่า ภิกษุต่อเอาวัด หมายถึงภิกษุต่อเอาวิหาร บริเวณ อาวาส ทั้งใหญ่ (กว้าง) และ

 

 ๕๙ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๑๘/๑๓๕-๑๓๖. 
 ๖๐ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๐๓-๑๐๕/๘๖-๘๘. 



๕๓ 

 

เล็ก (แคบ) ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทายกถวายภิกษุท้ังหลายเจาะจงสงฆ์ในทิศท้ัง ๔ การขู่เอาไม่ขึ้น ภิกษุไม่
สามารถแยก(แบ่ง)ถือ กรรมสิทธิ์ เพราะภิกษุทั้งปวงที่อยู่ในทิศท้ัง ๔ ยังไม่ทอดกรรมสิทธิ์๖๑ 

มีเรื่องที่ภิกษุไปถือเอาทรัพย์สินที่มีเจ้าของ เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท 
กำหนดโทษเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น เวลาเกิดมีพระภิกษุกระทำความผิดก่อเรื่อง 
เสียหายขึ้นมา ประชาชนที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็จะพากันโจษขาน จนเรื่องทราบไปถึงพุทธส ำนัก เช่น 
เรื่องของท่านพระธนิยะใช่เล่ห์ลวงลักไม้ที่แปรรูปแล้วซึ่งเก็บไว้ซ่อมแซมเมืองในมคธรัฐ 

ท่านพระธนิยะได้อ้างว่า เมื่อคราวที่พระเจ้าพิมพิสาร ขึ้นครองราชย์พระองค์ได้ประกาศ 
ว่า หญ้าไม้และน้ำ ข้าพเจ้าขอถวายแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ขอให้ใช้สอยตามสบายเถิด พระเจ้าพิม 
พิสารตรัสว่า โยมจำได้ แต่ที่โยมประกาศไปนั้นหมายถึงสมณพราหมณ์ที่มียางอายมีความยำเกรงความ 
เสียหาย และโยมหมายถึงหญ้าไม้ที่ไม่มีเจ้าของในป่า ไม่ใช่ไม้ที่ตัดเก็บไว้ซ่อมแซมพระนคร ความผิด
ครั้ง นี้ มีโทษถึงถูกจับประหารหรือถูกจับขังคุก แต่พระเจ้าพิมพิสารมิได้ทรงเอาผิด รับสั่งว่า พระองค์
จะสั่ง ประหารสั่งจองจำหรือสั่งขับไล่บรรพชิตได้อย่างไร ท่านรอดตัวเพราะขนของท่าน แต่ท่านอย่า
กระทำ อย่างนี้อีกเด็ดขาด๖๒  

พระพุทธเจ้าทรงตั้งมาติกา คือ หัวข้อแห่งทรัพย์ ซึ่งกำหนดแบ่งเป็น ๓๐ ประเภท ได้แก่   
๑. ภุมมฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดิน  ๒. ถลฎฐ์ ทรัพย์ที่อยู่บนบก ๓. อากาสฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ ๔. 
เวหาสฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง  ๕. อุทกฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในน้ำ  ๖. นาวฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ   ๗. 
ยานฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในยาน  ๘. ภารฏฐ์ ทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้   ๙. อารามฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในสวน   ๑๐. 
วิหารฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในวัด (หมายถึงสมบัติของวัด)  ๑๑. เขตตฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในนา   ๑๒. วัตถุฏฐ์ 
ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่  ๑๓. คามฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน   ๑๔ อรฏฐ์ ทรัพย์ที่อยู่ในป่า  ๑๕. อุทก์ น้ำ  
๑๖. ทนุตโปณ์ ไม้ชำระฟัน  ๑๗. วนปูปติ ต้นไม้เจ้าป่า ๑๘. หรณก์ ทรัพย์ที่มีผู้นำไป  ๑๙. อุปนิธิ 
ทรัพย์ที่เขาฝากไว้  ๒๐. สุงกฆาต ด่านภาษี  ๒๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต  ๒๒. อปท์ สัตว์ไม่มีเท้า  ๒๓. 
ทวิปท์ สัตว์ ๒ เท้า  ๒๔. จตุปปท์ สัตว์ ๔ เท้า ๒๕. พหุปปท์ สัตว์มีเท้ามาก ๒๖. โอจรโก ภิกษุผู้สั่ง 
๒๗. โอณิรกโข ภิกษุผู้รับของฝาก ๒๘. สวิธาวหาโร การชักชวนกันไปลัก ๒๔. สงเกตกมุม การนัด
หมาย ๓๐. นิมิตตกมุม การทำนิมิต๖๓ 

บรรดาทรัพย์สินทั้งหมดนั้น ทรัพย์สินที่อยู่ในที่แจ้ง พอใช้เป็นเกณฑ์กำหนดปรับโทษภิกษุ 
ถือเอาทรัพย์ของสงฆ์ คือ ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่คล้องไว้บนเตียงหรือตั้ง ห้ อยไว้บนราวจีวร 
สายระเดียง ที่เดือยฝา ที่เครื่องแขวนรูปงาช้างหรือที่ต้นไม้ โดยที่สุดแม้บนเชิงรองบาตร ต้องอาบัติทุก 
กฏ จับต้องต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหวต้องอาบัติถุลลัจจัย ทําให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติปาราชิก มี
ประเด็นที่ ใช้เป็นเกณฑ์กําหนดปรับโทษภิกษุที่ถือเอาทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในวัดโดยฐานะ ๔ คือ ฝังอยู่ใน
แผ่นดิน ตั้งอยู่บนพื้นดิน ลอยอยู่ในอากาศ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ดังกล่าว 
ต้องอาบัติ ทุกกฏ จับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ทําให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติ
ปาราชิก ภิกษุกล่าวต่อเอาที่วัด ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ (สงฆ์ผู้เป็น)เจ้าของเกิดความสงสัย ต้องอาบัติ

 

 ๖๑ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๓๖๘. ๑๔๕ 
 ๖๒ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๘๔-๘๔/๗๔ -๗๘. 
 ๖๓ วิมหา. (ไทย) ๑/๙๓/๘๒. 



๕๔ 

 

ถุลลัจจัย หาก (สงฆ์ผู ้เป็น) เจ้าของทอดธุระว่า จะไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุเมื่อ
ดำเนินคดี ชนะ ความเจ้าของ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อดำเนินคดีแพ้ความ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

มีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินของสงฆ์ คือพ้ืนที่วัดที่มีทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ โดยฐานะ ๔ คือ ฝัง 
อยู่ในแผ่นดิน ตั้งอยู่บนพื้นดิน ลอยอยู่ในอากาศ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์นั้น 
หาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียว ต้องอาบัติทุกกฏ จับต้องต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย ทำให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติปาราชิก มีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์ที่ภิกษุรับฝากของ เป็นสิ่งของที่ 
ผู ้อื ่นให้เก็บภิกษุไว้ ภิกษุรับฝากของ เมื่อเจ้าของทวงว่า “จงคืนทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้า” ปฏิเสธว่า 
“ข้าพเจ้าไม่ได้รับไว้” ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้เจ้าของเกิดความสงสัย ต้องอาบัติ ถุลลัจจัย หากเจ้าของ 
ทอดธุระว่า จะไม่คืนให้เรา ต้องอาบัติปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดี ชนะความเจ้าของ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อดำเนินคดี แพ้ความ ต้องอาบัติถุลลัจจัย๖๔ 

สรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงตั้งมาติกา หัวข้อแห่งทรัพย์ ซึ่งกำหนดแบ่งเป็น ๓๐ ประเภท 
ได้แก่ ทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดิน ทรัพย์ที่อยู่บนบก ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ ทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง ทรัพย์ที่อยู่ใน
น้ำ ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ ทรัพย์ที่อยู่ในยาน ทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้ ทรัพย์ที่อยู่ในสวน ทรัพย์ที่อยู่ในวัด 
ทรัพย์ที่อยู่ในนา ทรัพย์ที่อยู่ในพ้ืนที่ ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน ทรัพย์ที่อยู่ในป่า น้ำ ไม้ชำระฟัน ต้นไม้เจ้า
ป่า ทรัพย์ที่มีผู้นำไป ทรัพย์ที่เขาฝากไว้ ด่านภาษี สัตว์มีชีวิต สัตว์ไม่มีเท้า สัตว์ ๒ เท้า สัตว์ ๔ เท้า 
สัตว์มีเท้ามาก ภิกษุผู้สั่ง ภิกษุผู้รับของฝาก การชักชวนกันไปลัก การนัดหมาย และการทำนิมิต แล้ว 
ทรงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที ่จะได้รับแต่งตั้งให้ดูแลรักษาและแจกภัต ๕ ประการ คือ ไม่ล ำเอียง 
เพราะความชอบพอ ไม่ลำเอียงเพราะความเกลียดชัง ไม่ลำเอียงเพราะความเขลา ไม่ลำเอียงเพราะ 
ความกลัว และต้องรู้วิธีบริหารจัดการในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้ามิได้ทรงแต่งตั้งภิกษุ 
เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องการเงิน มีแต่ทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม เรื่องเงินนั้นพิจารณาตามสิกขาบทที่ 
ทรงบัญญัติ เป็นหน้าที่ของอารามิกชน คือ คนวัด ในปัจจุบันเรียกว่า ไวยาวัจกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๖๔ วิมหา. (ไทย) ๑/๑๐/๘๖-๘๗. 



๕๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒  แนวทางการจัดการทรัพย์สินในทางพระพุทธศาสนา 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

วิ.จ. (ไทย) ๗/๓๒๗/๑๕๖. พระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เช่น 
เสนาสนคาหาปกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดภิกษุให้จับจองที่
พักอาศัย), ภัตตุทเทสกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดภิกษุไปกิจ
นิมนต์), เสนาสนปัญญาปกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดที่พัก
อาศัย), ภัณฑาคาริกภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาเรอืน
คลัง), จีวรปฏิคคาหกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่รับจีวรที่ทายก
ถวายแล้วเก็บรักษา), จีวรภาชกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าแจก
จีวรแก่สงฆ์), ยาคุภาชกภิกษุ ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกข้าวต้ม), 
ผลภาชกภิกษุ ภิกษุผู ้มีหน้าที่แจกผลไม้) , ขัชชกภาชก
ภิกษุ (ภิกษุผู้มีหน้าที่แจกของขบเค้ียว) 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๑๘/๑๓๕-๑๓๖. ในการบริหารจัดการที่พักอาศัย ภิกษุผู้มีหน้าที่ให้ภิกษุ
ทั้งหลายจับจองเสนาสนะเป็นที่พัก อาศัย ให้จับจองตาม
จำนวนที่นอน เมือที่นอนเหลือมาก ให้จับจองตามจำนวน
วิหาร เมื่อวิหารเหลือ มาก ก็ให้จับจองตามจำนวนบริเวณ 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๐๓-๑๐๕/๘๖-๘๘. กรณีหนึ่ง มีทั้งที่ดินพื้นที่สวนพื้นที่นาของชาวบ้านและ
ที่ดินวัดของสงฆ์ คือ ภิกษุกล่าวคำ เท็จตู่เอาพื้นที่สวน
หรือที่นาของผู้อื่นว่า สวนหรือนานี้เป็นของเรา เป็นการ
พยายามจะเอาของที่เจ้าของ ไม่ได้ให้ ภิกษุต้องอาบัติทุก
กฏ 

วิ.มหา.อ. (ไทย) ๑/๓๖๘. ๑๔๕ พระอรรถกถากถาจารย์และพระฎีกาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า 
ภิกษุต่อเอาวัด หมายถึงภิกษุต่อเอาวิหาร บริเวณ อาวาส 
ทั้งใหญ่ (กว้าง) และเล็ก (แคบ) ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทายก
ถวายภิกษุทั้งหลายเจาะจงสงฆ์ในทิศทั้ง ๔ การขู่เอาไม่
ขึ้น ภิกษุไม่สามารถแยก(แบ่ง)ถือ กรรมสิทธิ์ เพราะภิกษุ
ทั้งปวงที่อยู่ในทิศท้ัง ๔ ยังไม่ทอดกรรมสิทธิ์ 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๘๔-๘๔/๗๔ -๗๘. มีเรื่องที่ภิกษุไปถือเอาทรัพย์สินที่มีเจ้าของ เป็นเหตุให้
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท กำหนดโทษเกี่ยวกับ
ทร ัพย ์ส ินที ่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั ้น เวลาเก ิดมี
พระภ ิกษ ุกระทำความผ ิดก ่อเร ื ่อง เส ียหายข ึ ้นมา 
ประชาชนที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็จะพากันโจษขาน  

 

 

 



๕๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒  แนวทางการจัดการทรัพย์สินในทางพระพุทธศาสนา (ต่อ) 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

วิมหา. (ไทย) ๑/๙๓/๘๒. พระพุทธเจ้าทรงตั ้งมาติกา คือ หัวข้อแห่งทรัพย์ ซึ่ง
กำหนดแบ่งเป็น ๓๐ ประเภท ได้แก่ ทรัพย์ที ่อยู ่ใน
แผ่นดิน, ทรัพย์ที่อยู่บนบก, ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ, ทรัพย์
ที่อยู่ในที่แจ้ง, ทรัพย์ที่อยู่ในน้ำ,ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ, ทรัพย์
ที่อยู่ในยาน, ทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้, ทรัพย์ที่อยู่ในสวน,   
ทรัพย์ที่อยู่ในวัด (หมายถึงสมบัติของวัด) ,ทรัพย์ที่อยู่ใน
นา, ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่, ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน, ทรัพย์ที่
อยู่ในป่า, น้ำ ,ไม้ชำระฟัน,ต้นไม้เจ้าป่า,ทรัพย์ที่มีผู้นำไป
,ทรัพย์ที่เขาฝากไว้, ด่านภาษี,สัตว์มีชีวิต,สัตว์ไม่มีเท้า  ,
สัตว์ ๒ เท้า ,สัตว์ ๔ เท้า ,สัตว์มีเท้ามาก ,ภิกษุผู้สั่ง, ภิกษุ
ผู้รับของฝาก ,การชักชวนกันไปลัก,การนัดหมาย, การทำ
นิมิต 

วิมหา. (ไทย) ๑/๙๓/๘๒. มีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินของสงฆ์ คือพ้ืนที่วัดที่มีทรัพย์
ที่เขาเก็บไว้ โดยฐานะ ๔ คือ ฝัง อยู่ในแผ่นดิน ตั้งอยู่บน
พ้ืนดิน ลอยอยู่ในอากาศ แขวนอยู่ในท่ีแจ้ง ภิกษุมีไถยจิต
คิดจะลักทรัพย์นั้น หาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียว ต้อง
อาบัติทุกกฏ จับต้องต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้อง
อาบัติ ถุลลัจจัย ทำให้เคลื่อนที่ ต้องอาบัติปาราชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 

พื้นที ่ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีพระครูปริยัตยาธิคุณ ( เหมือน ป.ธ. ๔ ) วัดสะตือ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ
ท่าเรือ พื้นที่เขตปกครองระดับตำบลแบ่งออกเป็น ๖ ตำบล๖๕ ดังนี้ปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๖๓ ) เขต
ปกครองคณะสงฆ์อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนคศรีอยุธยา  มีพระครูปริยัตยาธิคุณ ( เหมือน ป.ธ. ๔ ) 
วัดสะตือ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ โดยจำแนกพื้นที่เขตปกครองระดับตำบลออกเป็น ๖ 
ตำบล และมีพระภิกษุในสังกัด จำนวน ๒๗๙ รูป  

 

 ๒.๔.๑  จำนวนวัดและภิกษุในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี ๒.๑๓  จำนวนวัดและภิกษุในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตำบล จำนวน/วัด จำนวนภิกษุในอำเภอ/รูป 

๑.ตำบลท่าเรือ ๔ ๗๔ 
๒.ตำบลวังแดง ๔ ๕๘ 
๓.ตำบลปากท่า ๗ ๓๗ 
๔.ตำบลจำปา ๙ ๒๐ 
๕.ตำบลท่าหลวง ๗ ๓๑ 
๖.ตำบลศาลาลอย ๗ ๕๙ 
รวม ๓๘ ๒๗๙ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๖๕ วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี, เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, [ออนไลน], แหล่งที่มา 
: https://th.wikipedia.org/wiki/เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, [๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓], 



๕๘ 

 

 
๒.๔.๒ โครงสร้างตรารางการบริหารวัดในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างตรารางการบริหารวัดในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ ำเภอ

ต าบลทา่เรือ

วดักลาง วดัแค

วดัไมร้วก วดัหนองแหว้

ต าบลวงัแดง

วดับงึ วดัวงัแดงเหนือ

วดัวงัแดงใต้ วดัโพเอน

ต าบลปากทา่

วดับา้นรอ่ม วดัแค

วดัแดง วดัสว่างอารมณ์

วดัสามเรือน วดัเทพคนัธาราม

วดับางม่วง

ต าบลจ าปา

วดัจ าปา วดัชมุแสง

วดับวังาม วดัโบสถพ์ทัธสีมา

วดัจงกลณี วดัต าหนกั

วดัมะขามโพรง วดัสฏางค์

วดัโพธ์ิไทร

ต าบลทา่หลวง

วดัไก่จน้ วดัถลงุเหลก็

วดับงึลฏัฐิวนั วดัยางนม

วดัสะตือ วดัหวัหนิ

วดัเวียง

ต าบลศาลาลอย

วดัชา้ง วดันางคุม่

วดัศาลาลอย วดัทุง่มล

วดับา้นแถว วดัพฒุาวาส

วดัศกัดิ์



๕๙ 

 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารทางวิชาการที่หลากหลาย จึงได้ 
ประมวลเนื้อหาสาระไว้ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ จากงานวิจัยของ 

นักวิจัยที่หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร), ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความ 
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอจอมบึง จังหวัด 
ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ต.๔๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากสองด้านคือ ด้านการปกครองและด้านการศาสนศึกษา ส่วนด้านอื่น ๆ ที่เหลือ 
อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำแนกตาม 
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรมและ 
ตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
การวิจัย๖๖ 

 พระภพ สุนทรธมโม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิ
การในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๗ (๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 
พระสงฆ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา 
นักธรรมและตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และ (๓) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
พระสังฆาธิการในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คือ ควรเพิ่มมาตรการ กวดขัน ในการดูแล 
เพื่อให้พระภิกษุสาเณรในสังกัดอยู่ในระเบียบดีงามและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทั้งนี้ภายใต้พระ 
วินัยบัญญัติกฎมหาเถรสมาคม และระเบียบแบบแผนอันดีของพระสังฆาธิการผู้ปกครอง ควรมีการ 
อบรมในทุกอาทิตย์เพ่ือบอกประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัด และ 

 

 ๖๖ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร) , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระ 
สังฆาธิการ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  



๖๐ 

 

ควรมีมาตรการในการดูแล ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรจัดหาทุนในการช่วยเหลือให้เป็นระบบและ 
มีผู้ดูแลอย่างชัดเจนและเข้มแข็ง เพ่ือการประสานงานที่ดี ควรมีเอกสารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อย่างเพียงพอและทั่วถึงต่อพุทธศาสนิกชนที่มีความต้องการ ควรมีการเพ่ิมที่พักอาศัยให้เพียงพอ และ 
ควรให้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ๖๗ 

 พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัย 
พบว่า (๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด 
สมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๔ ส่วนด้านอื่นๆ ที่เหลืออยู่ใน 
ระดับมากทุกด้าน และ (๒) ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ 
สังฆาธิการในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ จำแนก 
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุของพระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม มีผล 
ทำให้ความคิดเห็นที ่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง 
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่ง 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนสถานภาพส่วนบุคคลด้านพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา 
นักธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ไม่มีผลทำให้เกิดความคิดเห็นที่ต่างกัน๖๘ 

    พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะ สงฆ์ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะ สงฆ์ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก
ทุก ด้าน และ (๒) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะ สงฆ์ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างตัว แปร ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านพรรษา และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีผลทำให้ความ
คิดเห็นของ พระสงฆ์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 

 ๖๗ พระภพ สุนทรธมโม, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในอำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี” วิทลยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  

 ๖๘ พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมโม), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การ ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  



๖๑ 

 

แตกต่าง กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ส่วน
สถานภาพส่วน บุคคลด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๖๙ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการของแต่และองค์การหรือหน่วยงานมีความแตกต่างกันไปตาม 
บริบทนั้น ๆ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ฯลฯ แต่ในการบริหาร 
จัดการของทุก ๆ องค์กรหรือหน่วยงาน ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งดำเนินงานให้บรรลุ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่นเอง 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูวิบูลกิจสุนทร  
(เมธี สุนทโร),   
(๒๕๕๔) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มี
ความ คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

พระภพ สุนทรธมโม 
(๒๕๕๔) 

ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัย พบว่า 
(๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการใน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 

พระครูเกษมสมุทรคุณ  
(ทองหล่อ เขมธมโม),  
(๒๕๕๔) 

ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัย พบว่า 
(๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการใน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 

พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน, 
(๒๕๕๔) 

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ สงฆ์ในอำเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะ สงฆ์ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 
 
 

 
 

 

 ๖๙ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน , “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  



๖๒ 

 

๒.๕.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัด 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัด พบว่า มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้เป็นจำนวนมาก

ซึ่งผู้วิจัยนำมาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 
พระปลัดมนต์ดก สวใจ ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการวัดของพระสงฆ์ในอำเภอดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี" จากผลการวิจัยพบว่า ๑) พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่
๕๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๐ มีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา จำนวน ๑๐๑ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ มีวุฒิการศึกษาทางโลก ระดับประถมศึกษา จำนวน ๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ
๔๙.๐๐ มีวุฒิการศึกษาทางธรรม ระดับนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ และไม่
มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จำนวน ๒๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ และ ๒) พระสงฆ์มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการวัดในอำเภอดำเนินสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X-๓.๔๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายค้นแล้ว พบว่า ด้นการปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= ๓.๗๗)ส่วนในด้านที่
เหลือคือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง และ ๓) เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัด จำแนกตามสถานภาพ อายุ พรรษา
วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิทางการศึกษาแผนกธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่
มีอายุ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา และ
วุฒิการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด ไม่แตกต่างกัน๗๐ 

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดทำบัญชีของพระ อารามหลวง
ในเขตพื้นที่ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน หลักเกณฑ์การจัดทำ บัญชีของพระอารามหลวง
ส่วนใหญ่ทำตามกฎระเบียบของพระอารามหลวงเอง ส่วนผู้ที่จัดทำบัญชี และออกรายงานของพระ
อารามหลวง คือ ไวยาวัจกร ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภายในพระ อารามหลวงส่วนใหญ่ คือ 
เจ้าอาวาส มีการจัดเก็บเอกสารการรับเงินอย่างเป็นระเบียบ มีการแยก ประเภททรัพย์สินออกเป็นหมู่ 
การจัดสรรที่ดินจะให้การเช่าที่ดินเพื่อจัดงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างที่อยู่ อาศัยของชาวบ้าน การเก็บ
รักษาหนังสือสำคัญของที่ดิน๗๑ 

 พล อาริยะชาติกุล  ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่วัดเพื่อปล่อยเช่า” ผลการวิจัย
พบว่าพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
กิจกรรมการปล่อยเช่าขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วัดรวมไปถึงกิจกรรม การปล่อยเช่าใน
เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการปล่อยเช่า เพื่อสร้าง

 

 ๗๐ พระปลัดมนต์ดก สวใจ, "การบริหารจัดการวัตของพระสงฆ์ในอำเภอตำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี", 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 

๗๑ พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ , “การจัดทำบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื ้นที่ 
ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔),  



๖๓ 

 

โรงเรียนหรือวิทยาลัยการปล่อยเช่าให้กับหน่วยราชการเพ่ือเป็นประโยชน์กับชุมชนหรือการ ปล่อยเช่า
เพื่อให้บริเวณวัดประกอบอาชีพเช่าเพ่ือทำการตลาดประกอบการค้าการทำหน้าการทำสวน กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของวัด๗๒ 

 เพิ ่มศักดิ ์ โคตรชมพู  ได้ศึกษาเรื ่อง “บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัด” 
หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 
จำแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบมหาเถรสมาคม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ 
มากกว่า ด้านการวางแผนการทำงาน การสนับสนุนทางสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน 
กลาง เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการสนับสนุนจากชุมชน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติมาก 
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านความร่วมมือกับชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
ตามลำดับ บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 
จำแนกบทบาทในการปฏิบัติการพัฒนาสังคมของวัด เป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการส่งเสริมและ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
และด้านการศึกษา ทุกด้านมีบทบาทในการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง๗๓ 

สรุปได้ว่า กรณีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัด เป็นการศึกษาบทบาทของวัดในฐานะเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนในต้านต่างๆ เช่น การทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และยังมีบทบาทอื่น ๆ ด้วย เป็นแหล่ง
รวมศิลปะวิทยาการในด้านต่างๆ ที่เป็นความรู้เพื่อการดำรงรักษาสังคม เป็นตัน โดยจากการที่วัด
กลายเป็นศูนย์กลางของสังคมจึงทำให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้นำทางจิตใจของคนในชุมชนด้วย นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการวัดในปัจจุบัน แม้จะมีการบูรณาการให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม แต่ก็ยังคงต้องให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย อิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งนอกจากต้ อง
อาศัยทักษะความสามารถของผู้บริหารซึ่งได้แก่เจ้าอาวาสแล้วยังต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนในพ้ืนที่ที่ตั้งวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๒ พล อาริยะชาติกุล, “การบริหารจัดการพื้นที่วัดเพื่อปล่อยเช่า , รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔),  
๗๓ เพิ่มศักดิ์ โคตรชมพู, “บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัดหนองคาย ” รายงานการวิจัย, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๔๔),  



๖๔ 

 

ตางท่ี ๒.๑๕ ทฤษฏีงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย                                     แนวคิดหลัก 

พระปลัดมนต์ดก สวใจ,  
(๒๕๕๔). 

การบริหารจัดการวัดของพระสงฆ์ในอำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี" จากผลการวิจัยพบว่า ๑) พระสงฆ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดในอำเภอดำเนินสะดวก โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 

พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ 
(๒๕๕๔)  

การจ ัดทำบ ัญช ีของพระ อารามหลวงในเขตพื ้นที่
ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

พล อาริยะชาติกุล 
(๒๕๕๔) 

การบริหารจัดการพื ้นที ่ว ัดเพื ่อปล่อยเช่า ผลการวิจัย
พบว่าพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เพ่ิมศักดิ์ โคตรชมพู 
(๒๕๕๔) 

บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัด หนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการวัด โดยภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง 

 
๒.๕.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัด จากงานวิจัย 

ของนักวิจัยที่หลายหลาก จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้ 

พระอกนิษฐ์ สิริปญโญ, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของ
พระ สังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปการ ของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อ
การบริหาร จัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓.๔๓) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า พระภิกษุมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มากทุกข้อ (๒) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการในอำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร 
พบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาบาลีที่
แตกต่างกัน มีความ คิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ไม่ แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ (๓) ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางในการ แก้ปัญหาการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณก่อสร้างไม่เพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับการขาดการ



๖๕ 

 

ดูแลเอาใจใส่ ปัญหา เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี ่ยวกับการจัดศาสนสมบัติของวัดยังไม่เป็นระบบแก่
พระภิกษุสามเณร๗๔ 

พระสมุห์เอก ชินวโส, ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง 
สาธารณูปการ: กรณีศึกษาวัดในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสาธารณูปการวัด 
ในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ต.๖๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ในด้านรูปแบบพิธีการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านความเชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก ในด้านความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ (๒) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนรว่ม 
ของประชาชนในการสร้างสาธารณูปการ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนมีความคิดเห็น 
แตกต่างกันตาม สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเพศของประชาชนต่างกัน การมีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณูปการไม่แตกต่าง 
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๗๕ 

พระมหาวิรัช มหาวีโร ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การศึกษางานนวกรรมและการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาด้วยงานสาธารณูปการของพระครูโสภณบุญเขต (โสม โสภโณ)” ผลการวิจัยพบว่า 
งาน นวกรรมในทางพุทธศาสนา เป็นงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เสนาสนะ ซึ่งมีทั้งทรงอนุญาต เช่น 
วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น และถ้ำ เป็นต้นและไม่ทรงอนุญาต เช่น การสร้าง 
เสนาสนะ มีพื ้นที ่อ ันสงฆ์มิได ้แสดงที ่ให ้ก ่อน เป็นต้น การเผยแผ่พร ะพุทธศาสนาด้วยงาน 
สาธารณูปการของพระครูโสภณบุญเขต (โสม โสภโณ) เป็นผู้ชำนาญในด้านการก่อสร้างศาสนวัตถุ
และศาสนสถาน ด้านสาธารณประโยชน์ ด้านศิลปหัตถกรรม เช่น ความชำนาญในงานจักสานสำหรับ
ใช้ใน ครัวเรือน เช่น กระติ ๊บข้าว ไซ ตระกร้า กระบุง เป็นผู ้น ำจิตวิญญาณ ผู ้ถ่ายทอดความรู้
ศิลปหัตถกรรม ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมด้านศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ 
ท่านเป็นครู สอนพระภิกษุสามเณร ชาวบ้านทั่วไป เยาวชน และผู้สูงอายุ เสมอกัน ที่ท ำมากกว่า
บทบาทที่กล่าวคือ ท่านให้โอกาสศึกษาวิชาชีพแก่ทุก ๆ คนในชุมชนตามที่แต่ละคนต้องการเรียนรู้ 
ส่วนผลของการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาด้วยงานสาธารณูปการของพระครูโสภณบุญเขต (โสม โสภโณ) 
ด้วยการสร้างศาสน วัตถุ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร ก่อประโยชน์แก่ชาวพุทธในตำบลป่า
สังข์ ๗๖ 

 

 ๗๔ พระอกนิษฐ์ สิริปญโญ, “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง 
จังหวัด ปทุมธานี” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),  

 ๗๕ พระสมุห์เอก ชินวโส, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสาธารณูปการ : กรณีศึกษาวัดใน 
เขตเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), 

 ๗๖ พระมหาวิรัช มหาวีโร, “การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสงคราม , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 



๖๖ 

 

พระมหาถวิล ปิยธมโม, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิ
การ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิการใน 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ เมื่อพิจารณาเป็นราย 
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ และด้าน 
การบริหารจัดการ (๒) ผลการเปรียบเทียบระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับการจัดการศาสนสมบัติวัด 
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พรรษา วุฒิ 
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมและตำแหน่งพระสังฆาธิการ ต่อการจัดการศาสนสมบัติวัด 
ของพระสังฆาธิการตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกด้าน และ (๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ไว้รองรับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้งาน 
ดำเนินไปอย่างราบรื่น ควรพัฒนาความรู้ด้านการทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับเป็นราย และควรมีการ 
อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการกำหนดนโยบาย และการ 
ดำเนินงานตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพ๗๗ 

พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินธโร), ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการ 
บร ิหารจ ัดการงานสาธารณูปการ ของพระสังฆาธ ิการ อ ำเภอพระนครศร ีอย ุธยา จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ พบว่าด้านการก่อสร้าง
และบูรณปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ พระสังฆาธิการและพระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ และผลจาการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการพบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลพระ
สังฆาธิการที่มี อายุ พรรษา การศึกษาที ่มากกว่าหรือสูงกว่า ย่อมสามารถบริหารจัดการ งาน
สาธารณูปการได้ มีประสิทธิภาพ มากกว่า และผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่โดยตรงก็สามารถบริหารจัดการ
งานสาธารณูปการได้มีประสิทธิภาพ มากกว่าผู้ที ่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ ในด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานสาธารณูปการนั ้น พระสังฆาธิการควรมีความรู ้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ด้วย
การศึกษาดูงาน สอบถามจากท่านผู้รู้เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่งานของตน ในด้านปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ อันได้แก่ภาวะผู้นำ นั้น พระสังฆาธิการควรมีความรู้ความสามารถ
วิสัยทัศน์และความยุติธรรมพร้อม จึงจะทำให้งานเกิด ประสิทธิภาพได้ ในด้านปัญหาอุปสรรค์และ
แนวทางการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ ให้มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสังคมไทยใน
ปัจจุบันนั้น ควรหาที่ปรึกษาที่มีความชำนาญและช่างที่มี คุณภาพ ผู้บริหารควรสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในหมู่คณะก่อน ผู้นำควรเป็นผู้ฝึกตนให้มีสมาธิจิต มั่นคง มีศรัทธาในการทำงาน งานจึงสำเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๔) ข้อเสนอแนะในการบริหาร จัดการงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิ

 

  
 ๗๗ พระมหาถวิล ปิยธมโม , “การศึกษางานนวกรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยงาน 

สาธารณูปการของพระครูโสภณบุญเขต (โสม โสภโณ)”วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),  



๖๗ 

 

การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงา สาธารณูปการ คือ ด้านประสิทธิภาพ ควร
กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการ ควบคุมดูแลติดตามประเมินผลงานอย่าง
สม่ำเสมอ และมีการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม และในด้าน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ ควรมีการดำเนินงาน ด้วยความเสมอภาคไม่เห็นแก่พวกพ้อง 
ทำงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์แกวัดและพระศาสนา ให้มีการสอบสวนด้วยดีเมื่อมีความ
ผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้นเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ควรพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา
ก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหา 

พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี)  ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า   การจัดการด้านศาสน
สมบัติของวัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน  สรุปได้เป็น ๓ ประเด็น คือ (๑) บทบาทด้าน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการการจัดการด้านศาสนสมบัติของ วัดแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน 
เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่มีพรรษายุกาลมาก หลายๆรูปมีประสบการณ์ในการการจัดการด้านศาสน
สมบัติของวัดมาอย่างยาวนาน จึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่พระภิกษุสามเณร
และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัด (๒) 
บทบาทด้านวิธีการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัด ภายในวัดผู้บริหารโดยเฉพาะเจ้าอาวาสนับว่ามี
บทบาทสำคัญในการการจัดการด้านศาสนสมบัติของ วัดเพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและอยู่ใกล้ชิดกับ
โบราณสถาน จึงมีขั้นตอนและวิธีการในการการจัดการ ด้านศาสนสมบัติของวัดอย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรมมากที่สุด (๓) บทบาทด้านการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถานภายในวัดเนื ่องจาก
โบราณสถานของอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาภัยธรรมชาติอยู่ทุกปี ผู้บริหารจึงรับบทหนักในการดูแลรักษาและป้องกันโบราณสถาน แต่ด้วย
ความร่วมมือจากพระภิกษุสามเณร ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการอย่างจริงจัง จึงช่วยกันดูแลรักษา
และป้องกันโบราณสถานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น การสร้างเขื่อนป้องกันน้า
ท่วม จึงทาให้รอดพ้นจากภัยน้าท่วมซ้ำซากทุกปีบทบาทด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งลาพังอาศัยผู้บริหารเพียงรูปเดียวไม่สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจการการจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการช่วยกัน
ติดตามและดูแล๗๘ 

พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธิว โส) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์
โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  ๑. หลักการ
และวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานของวัดในจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์โบราณสถาน มีบรรทัดฐานใน

 
๗๘ พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) , “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘),  



๖๘ 

 

การดาเนินการของทุกฝ่ายซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์
โบราณสถานของวัดได้มีการสำรวจโบราณสถาน เป็นขั้นตอน มีการค้นหาโบราณสถานเพื่อกำหนด
รายละเอียดเป็นอย่างไร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน  ๒. บทบาทของวัดในการ
อนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรีพบว่าในแต่ละด้านได้ผลดังนี้  ๑. ด้านการดูแลรักษา มีการดา
เนินการตรวจสอบความเสียหายและความเสื่อมโทรมของโบราณสถานในวัดอย่างต่อเนื่อง ๒.ด้านการ
ปกป้องคุ้มครอง มีการป้องกันและหมั่นสำรวจไม่ให้มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของโบราณสถานและมีการ
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกทาลายหรือขุดหาโบราณวัตถุและในเขตโบราณสถานรวมถึงการจัดบริเวณ
โดยรอบควบคุมดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเส้นทางการสัญจรที่อาจจะนามาซึ่งความไม่สะดวกปลอดภัย ๓.
ด้านการเสริมความมั่นคง พิจารณาถึงคุณค่าโบราณสถานไม่ให้เสื่อมลงรักษาตามแบบดั้งเดิม และ
ปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะดาเนินการ ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ มีการเปิดเป็นสถานที่เพื่อบริการค้นคว้าวิจัย
วัดที่มีโบราณสถาน สนับสนุนในเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์เบื้องต้น
ของโบราณสถานนั้นรวมถึงมีการจัดการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนและการใช้ประโยชน์โบราณสถานต้องคำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะมีต่อโบราณสถาน มีการกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
โบราณสถาน๗๙   
 กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการ พัฒนาวัดสู่ความ
เป็นมาตรฐาน โดยกล่าวว่า การบริหารจัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัด ดำเนินการให้มี
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ๑) การจัดทำบัญชีการเงินของวัด ๒) การจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สินของวัด ๓) การแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัด และ ๔) การแต่งตั้ง คณะกรรมการวัด๘๐ 

 พระอำนวย หมอกเมฆ", ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนา สำหรับเจ้า
อาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยเจ้าอาวาสมีการ ปฏิบัติหน้าที่ดี
มาก ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส แต่ยังให้ความสำคัญกับหลักความประหยัด ความ คุ้มค่า และ
การทางานเป็นทีมน้อย จึงนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์สาหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ เรียกว่า “ปัญจบริ
หาร” ประกอบด้วย (๑) กลยุทธ์การถือธรรมเป็นใหญ่ (๒) กลยุทธ์การป้องกันความเสื่อม นำไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง (๓) กลยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรม (๔) กลยุทธ์การทำงานที่ดีให้สำเร็จความ ประสงค์ 
และ (๕) กลยุทธ์การสงเคราะห์สิ่งอันเป็นความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล๘๑ 

 

    ๗๙ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 

๘๐ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการพัฒนาวัดสู่ความเป็น มาตรฐาน, 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔),  

 ๘๑ พระอำนวย หมอกเมฆ, “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสำหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในเขต
หนเหนือ ภาค ๔”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง, ๒๕๕๓),  



๖๙ 

 

 พระธรรมวรนายก (โอกาส นิรุตติเมธี) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารวัดและการบริหาร คณะ
สงฆ์ คือ กระบวนการจัดการ และดำเนินการทุกด้าน เพ่ือให้การบริหารคณะสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่บน พ้ืนฐาน
ของการบริหารวัด และเป็นฐานรองรับกิจการงานของพระศาสนาให้มีความก้าวหน้าสามารถ อำนวย
ประโยชน์เสริมสร้างความผาสุก ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดง ความ
เมตตานุเคราะห์ต่อปวงชนให้ปรากฏชัดทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม การบริหารวัดและการ 
บริหารคณะสงฆ์จะต้องมีแผนนโยบาย เป้าหมายเพื่อจัดทำโครงการให้มีหลัก มีวิธีการและระเบียบ 
งานที่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงานตามภารกิจของวัดด้านการปกครอง๘๒ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการศาสนสมบัติเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสังฆาธิการระดับวัด ซึ่งได้แก่ เจ้าอาวาส ซึ่งสาธารณูปการของวัดนี้ หมายรวม 
ภารกิจ ๓ ประการ คือ การบูรณะและพัฒนาวัด การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และการ 
ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด โดยนัยนี้ การบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง (วัด 
ในพระพุทธศาสนา) ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปด้วยดี จำเป็นต้องอาศัย 
ปัจจัยนำเข้าในกระบวนการบริหารจัดการอย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่  บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ และการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘๒ พระธรรมวรนายก (โอภาส น ิร ุตต ิ เมธ ี ) , การบร ิหารคณะสงฆ์  ในธรรมปร ิท ัศน์  ๔๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),  
 



๗๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัด 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระอกนิษฐ์ สิริปญโญ, 
(๒๕๕๖) 

การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระ สังฆาธิการ
ในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) 
การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ ของพระสังฆาธิการ
ในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า พระภิกษุมีความ
คิดเห็นต่อการบริหาร จัดการด้านสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก 

พระสมุห์เอก ชินวโส,  
(๒๕๕๖) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง สาธารณูปการ: 
กรณีศึกษาวัดในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอ
บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสาธารณูปการ
วัด ในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก 

พระมหาวิรัช มหาวีโร,  
(๒๕๕๔) 

การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การจัดการศาสน
สมบัติวัดของพระสังฆาธิการใน จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

พระมหาถวิล ปิยธมโม 
(๒๕๕๖) 

การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การจัดการศาสน
สมบัติวัดของพระสังฆาธิการใน จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

พระครูเวฬุวันพัฒนาทร  
(ชัยวัฒน์ ชุตินธโร) 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ อำเภอ
พระนครศร ีอย ุธยา จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา ” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก 

พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล  
(แก้วแจ่มศรี) 
(๒๕๕๘ ) 

การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

พระครูวิสุทธินนทคุณ  
(ทวี สุทฺธิว โส) 
(๒๕๕๗) 

บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัด
นนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี ๒.๑๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัด (ต่อ) 
นักวิชาการ/ นักวิจัย แนวคิดหลัก 

กองพุทธศาสนสถาน 
(๒๕๕๔) 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำคู ่มือการ 
พัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยกล่าวว่า การบริหาร
จัดการและดูแลศาสนสมบัติของวัด โดยวัด ดำเนินการให้
มีเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการวัดอย่างเป็นระบบ 

พระอำนวย หมอกเมฆ 
(๒๕๕๓) 

กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนา สำหรับเจ้า
อาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔ ผลการวิจัย
พบว่า โดยเฉลี ่ยเจ้าอาวาสมีการ ปฏิบัติหน้าที ่ด ีมาก 
ซื่อสัตย์สุจริต บริหารวัดโปร่งใส 

พระธรรมวรนายก  
(โอกาส นิรุตติเมธี) 
(๒๕๔๖) 

การบริหารวัดและการบริหาร คณะสงฆ์ คือ กระบวนการ
จัดการ และดำเนินการทุกด้าน เพื่อให้การบริหารคณะ
สงฆ์ซึ ่งตั ้งอยู ่บน พื ้นฐานของการบริหารวัด และเป็น
ฐานรองรับกิจการงานของพระศาสนาให้มีความก้าวหน้า
สามารถ อำนวยประโยชน์เสริมสร้างความผาสุก ความ
ถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม 
 

 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง”การบร ิหาร ศาสนสมบัต ิของว ัดใน อำเภอท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

การศึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง”การบร ิหาร ศาสนสมบัต ิของว ัด  ในอำเภอท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังนี้ 
 ๑) ตัวแปรต้น  (Independent  Variables) คือ  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ได้แก่ (๑) อายุ  (๒) จำนวนพรรษา  (๓) วุฒิการศึกษาสามัญ  (๔) วุฒิการศึกษาทาง
ธรรม (๕) วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และการบริหารศาสนสมบัติของวัดในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มี ๔  ด้าน ประกอบด้วย  ๑. ด้านการวางแผน ( Plan)  ๒. ด้านการปฏิบัติ ( Do)
๓. ด้านการควบคุม ( Check )  ๔. ด้านผลการปฏิบัติงาน ( Act-)๘๓ 

๒)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ๒ ด้าน คือ  ๑) ด้านศาสนวัตถุ  ๒) ด้านศาสนสถาน๘๔ 

 
๘๓ PDCA-คืออะไร-และช่วยเพิ ่มประสิทธ ิภาพให้ต ัวเราได ้อย ่างไร. [ออนไลน์] แหล่งที ่มา : 

https//ww.entraining net/artide/ [๒๗  พฤษฎาคม ๒๕๖๓] 
๘๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,“คู่มือพระสังฆาธิการ” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐-๑๑. 
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ตัวแปรต้น 

(Independent  Variables) 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑. อาย ุ
๒. พรรษา 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 
๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
๕. วุฒิการศึกษาทางเปรียญ 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด 
ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มี ๒ด้าน
ประกอบไปด้วย 
๑. ด้านศาสนวัตถุ  
๒. ด้านศาสนสถาน 

 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด 
 มี ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. ด้านการวางแผน (Plan) 
๒. ด้านการปฏิบัติ (Do) 
๓. ด้านการควบคุม (Check ) 
๔. ด้านผลการปฏิบัติงาน (Act-) 



 
 

 
  บทท่ี ๓ 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การบริหาร ศาสนสมบัติของว ัด ในอำเภอท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้ใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัยแบบประสาน
วิธี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ สำรวจโดยการแจกแบบสอบถาม และ งานวิจัยคุณภาพ สำรวจโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 
     ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ  
(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัย
ได้กำหนดขัน้ตอนการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 

    ๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  กำหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  กำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  นำเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ดำเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย
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๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

๓.๒.๑ ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่พระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๗๙ รูป๑   

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยได้ทำการสุ่มจากพระสงฆ์ใน อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จำนวน ๒๗๙ รูป โดยคำนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

  

 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N =  จำนวนประชากรทั้งหมด 

e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

ประชากรทั้งหมด ๒๗๙ รูป เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ดังนี้ 

 

แทนค่าในสูตร n = 
 ๒๗๙  

๑ + ๒๗๙ (๐.๐๕)๒ 

  =  ๑๖๔.๕  

 

ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๓๙ รูป 

จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงนำมาคำนวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  
𝑛𝑁

𝑁๑  

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

   N  =  จำนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
 

๑ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ ,บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด, อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ประจำปี ๒๕๖๒, 

๒ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๔๖),  
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   N๑ =  จำนวนประชากรทั้งหมด 

ตัวอย่างเช่น ตำบลท่าเรือ            =      ๗๔ x ๑๖๕ 

               ๒๗๙ 

                =    ๔๔  รูป 

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ในพื้นที่เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วผู้ศึกษาจึงนำมา
ตรวจสอบความเรียบร้อย เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ต่อไปแสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหาร ศาสนสมบัติของวัด อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ก. การสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลใน

การบริหาร ศาสนสมบัติของวัด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเอกสารและผลงานการ
วิจัยที่เคยมีผู้ดำเนินการวิจัยเอาไว้  

๒. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ตำบลท่าเรือ ๗๔ ๔๔ 

ตำบลวังแดง ๕๘ ๓๔ 

ตำบลปากท่า ๓๗ ๒๒ 

ตำบลจำปา ๒๐ ๑๒ 

ตำบลบ้านร่อม ๓๑ ๑๘ 

ตำบลศาลาลอย ๕๙ ๓๕ 

รวม ๒๗๙ ๑๖๕ 
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๓. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่จะดำเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  
๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ข. ลักษณะการสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยในครั ้งนี ้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหาร ศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  ๓  ตอน คือ  

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเก่ียวกับ อายุ  จำนวนพรรษา ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ของ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวม  ๔  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑.  ด้านแผนงาน       มีคำถามทั้งหมด  ๖  ข้อ 
๒.  ด้านบุคลากร       มีคำถามทั้งหมด  ๖ ข้อ 
๓.  ด้านงบประมาณ   มีคำถามทั้งหมด  ๖  ข้อ 
๔.  ด้านวัตถุ            มีคำถามจำนวย   ๕  ข้อ 
ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scale) ของเรนสิส 

ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likerttype)  แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



๗๗ 
 

การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนที่คำนวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามซึ่งเป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)

เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนวทางเพ่ิมเติมในด้าน”ประสิทธิผลในการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”รวม  ๔  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑.  ด้านแผนงาน      มีคำถามทั้งหมด  ๖  ข้อ 
๒.  ด้านบุคลากร      มีคำถามทั้งหมด  ๖ ข้อ 
๓.  ด้านงบประมาณ   มีคำถามทั้งหมด  ๖  ข้อ 
๔.  ด้านวัตถุ           มีคำถามจำนวย   ๕  ข้อ ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ตามหลักพระพุทธศาสนา 

ได้แก่  กาย  สังคม จิตและปัญญา  มีคำถามท้ังหมด  ๕  ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๔  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ

 
๓ ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒),  
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เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสำคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence) ๕ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จำนวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร   ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายใน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

๒) ดร.กาญจนา ดำจุติ          ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายใน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

๓) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว      ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายใน    ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฏี 

๔) รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ       ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจักการ
เชิงพุทธ 

๕) พระเมธาวินัยรถ,รศ.ดร.    ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจักการ
เชิงพุทธ 

๓) การหาค่าความเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที ่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จำนวน ๓๐ ชุด ได้แก่ พระสงฆ์  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ๖ 
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ทั้ง
ฉบับเท่ากับ  ๐.๘๘๖  

๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

 

 

 

 

 
๕พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา 

: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 
๖Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., ( New York : Harper & 

Row,  1971), p. 67. 
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๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงพระ
ครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire)  

๓) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ  พระสงฆ์  ๒๗๙ รูป และกลุ่มตัวอย่างคือ พระสงฆ์ จำนวน  ๘ รูป 
โดยในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อม
ผู้ช่วยผู้วิจัย  ระหว่างวันที่ ๑ – ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมใช้ระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ ซึ่งจำนวน
แบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มีจำนวน ๒๗๙  ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๕.๑  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขออง

พระสงฆ์ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

๓) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตาม อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ วิเคราะห์โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวน ( one-way analysis of 
varance: ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีหาค่าผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Signfierrnce: LSD) 

๔) ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic)  

 
      



๘๐ 
 

     ๓.๕.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารศาสนสมบัติขอองวัด ในอำเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ รูป คือ 
๑) พระครูปริยัติยาธิคุณ ตำแหน่ง  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ 
๒) พระครูอุดมภาวนาธิมุต      ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ 
๓) พระครูโกศลบุญญาภิวัฒน์   ตำแหน่ง  เจ้าคณะตำบลวังแดง 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มข้าราชการที่เก่ียวข้องกับ   จำนวน ๓ คน คือ 
๔) นายสายยัณห์        พันธ์ไม้            ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึง 
๕) นายประเสริฐ        กรีถาวร            ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึง 
๖) นางอุไร               จันทรทราวุฒิ     ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึง 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้นำท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ จำนวน ๓ คน คือ 
๗) นายกเชาลิตร   แสงไพโรจน์    ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 
๘) นายอรุณ         สมเสียง      ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 
๙) นางทวีป         เดชพจน์         ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ ตำบลวังแดง 
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๓ รูป คือ 
๑๐) พระครูอุดมธรรมจารี      ตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง 
๑๑) พระครุสุนทรเจติยาภิวัฒน์      ตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม 
๑๒) พระสมุห์สมชาย         ตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ 
  
๓.๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 

Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ
คำถามจำนวน ๒๔ ข้อ คือ.... ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยการหาค่า IOC ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จำนวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาทฤษฎี  ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 

๑) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร   ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายใน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
๒) ดร.กาญจนา ดำจุติ          ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายใน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
๓) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว      ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายใน    ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฏี 
๔) รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ       ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจักการ

เชิงพุทธ 
๕) พระเมธาวินัยรถ,รศ.ดร.    ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชายภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจักการ

เชิงพุทธ 
 



๘๑ 
 

เพื ่อพิจารณาทั ้งในด้านเนื ้อหาสาระ  และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบ
สัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
 

   ๓.๕.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ทำการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
๒) ขอหนังสือนำจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือนำและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 

    ๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ
อุปกรณต์่างๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 

ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) แนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายลำดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะทำ

การสัมภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
 

๓.๕.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 



 

 

 
บทท่ี ๔   

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

                                                                       
 การว ิ จ ั ย เร ื ่ อง “การบร ิหารศาสนสมบ ัติ ของว ัด  ในอำเภอท ่ า เร ื อ  จ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผู้วิจัยได้นำ
แบบสอบถามที่รวบรวมได้จากพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๖๕ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๒ รูปหรือคนผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
              ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 

 

สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n แทน  จำนวนพนักงานตรวจสอบภายในที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน  ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม 
F  แทน  ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

มากกว่า ๒ กลุ่ม 
df  แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
SS  แทน  ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนกำลังสอง 
MS  แทน  ค่าความแปรปรวน 
*  แทน  ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
** แทน  ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
Sig  แทน  ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 
 

 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ   
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ ๔.๑ 
ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n= ๑๖๕) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
อายุ   
             ๒๑ –๓๐ ปี ๒๓ ๑๓.๙ 
             ๓๑ – ๔๐ ป ี ๒๑ ๑๒.๗ 
             ๔๑ – ๕๐ ป ี ๒๙ ๑๗.๖ 
             ๕๑ ปีขึ้นไป ๙๒ ๕๕.๘ 
             รวม ๑๖๕ ๑๐๐.๐ 
พรรษา   

๑ – ๕      พรรษา ๖๖ ๔๐.๐ 
๖ – ๑๐    พรรษา ๒๘ ๑๗.๐ 
๑๑ – ๑๕  พรรษา ๒๐ ๑๒.๑ 
๑๖ พรรษาขึ้นไป ๕๑ ๓๐.๙ 
รวม ๑๖๕ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาสามัญ   
ประถมศึกษา ๖๐ ๓๖.๔ 
มัธยมศึกษา ๖๕ ๓๙.๔ 
ปวช / ปวส ๒๖ ๑๕.๘ 
ปริญญาตรีขึ้นไป ๑๔ ๘.๕ 
รวม ๑๖๕ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม   
นักธรรมตรี ๘๐ ๔๘.๕ 
นักธรรมโท ๓๑ ๑๘.๘ 
นักธรรมเอก ๔๓ ๒๖.๑ 
ไม่มีวุฒทางธรรม ๑๑ ๖.๗ 
รวม ๑๖๕ ๑๐๐.๐ 

 



๘๕ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม   

ประโยค ( ป.ธ. ๑-๒ – ป.ธ.๓ ) ๑๐ ๖.๑ 
ประโยค  ( ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ ) ๒ ๑.๒ 
ประโยค ( ป.ธ.๗ – ป.ธ ๙ ) ๒ ๑.๒ 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๕๑ ๙๑.๕ 
รวม ๑๖๕ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที ่  ๔.๑  พบว ่า ผลการว ิเคราะห์ข ้อม ูลปัจจ ัยส ่วนบุคคลของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๙๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕.๘ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ ถัดลงมามี
อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี มีจำนวน ๒๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ และท้ายสุดมีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ 
มีจำนวน ๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ ตามลำดับ 
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีจำนวน 
๖๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมามีพรรษา ๕๑ พรรษาขึ้นไป จำนวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๙ ถัดลงมามีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ จำนวน ๒๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ และสุดท้ายมีพรรษา
ระหว่าง ๑๑-๑๕ พรรษา จำนวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ ตามลำดับ  
 วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิมัธยมศึกษา จำนวน ๖๕ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔ รองลงมามีวุฒิประถมศึกษา จำนวน ๖๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ ถัดลง
มามีวุฒิ ปวช/ปวส จำนวน ๒๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ และสุดท้ายมีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 
๑๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ตามลำดับ 
 วุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒินักธรรมตรี จำนวน 
๘๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ รองลงมามีวุฒินักธรรมเอก จำนวน ๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ ถัด
ลงมามีวุฒินักธรรมโท จำนวน ๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘ และสุดท้ายไม่มีวุฒิทางธรรม จำนวน 
๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๗ ตามลำดับ 
 วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญ
ธรรม จำนวน ๑๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕ รองลงมามีวุฒิเปรียญธรรม ( ป.ธ . ๑-๒ – ป.ธ.๓ ) 
จำนวน ๑๐ รูป และท้ายสุดมีวุฒิเปรียญธรรม ( ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ ) จำนวน ๒ รูป กับ ( ป.ธ.๗ – ป.ธ ๙ 
) คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ ตามลำดับ 
 
 
 



๘๖ 
 

 

๔.๒ ระดับความคิดของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาเทคนิคการสอน ของ
พระ สอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ด้านการวางแผน  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน ๓) ด้านการตรวจสอบ ๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข ๕) 
ด้านศษสนสถาน ๖) ด้านศษสนวัตถุ  ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (MeaN = X  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StarNdard DeviatioN = S.D)  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ - 
๔.๙ ดังนี้ 
  
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน

การ  บริหารจัดการ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม    
(n=๑๖๕)  

 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑.ด้านการวางแผน (Plan-P ) ๓.๕๒ ๐.๘๐ มาก 
๒.ด้านการปฏิบัติตามแผน (do-D )  ๓.๔๗ ๐.๘๓ ปานกลาง 
๓.ด้านการตรวจสอบ ( Check –C ) ๓.๔๙ ๐.๙๔ ปานกลาง 
๔.ด้านการปรับปรุงแก้ไข ( Action-A ) ๓.๖๘ ๑.๖๔ มาก 
ภาพรวม ๓.๕๔ ๐.๘๔ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๔ ) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการปรับปรุงแก้ไข      (X =๓.๖๘, S.D.= ๐.๖๔ ) 
 ๒) ด้านการวางแผน            (X =๓.๕๒, S.D.= ๐.๘๐ ) 
 ๓) ด้านการตรวจสอบ          (X =๓.๔๙, S.D.= ๐.๙๔ ) 
 ๔) ด้านการปฏิบัติตามแผน   (X =๓.๔๗, S.D.= ๐.๘๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
การ บริหารจัดการ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน  

                  ( Plan-P ) 
                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ( ด้านการวางแผน ) 
ระดับความคิดเห็น  

X  S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการวางแผนการทำบัญชีรายละเอียดศาสนสถาน
และศาสวัตถ ุ

๓.๕๕ ๐.๘๙ มาก 

๒. มีการวางแผนพัฒนาศาสนสมบัติด้านสาสนสถานและศาสน
วัตถุให้มีความมั่นคงถาวรเป็นหมวดหมู่ 

๓.๕๖ ๐.๘๙ มาก 

๓. ม ีการวางแผนจัดบุคคลากรเข ้าไปบร ิหารจ ัดการให้
เหมาะสมกับงานศาสนสมบัติด้านต่างๆ 

๓.๔๕ ๐.๘๗ ปานกลาง 

๔. วัดมีการวางแผนกับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารศา
สนสมบัติ 

๓.๕๒ ๐.๙๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๘๐ มาก 
 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการการวางแผน อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๒, S.D.=
๐.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ มีดังนี ้ 
 ๑. มีการวางแผนพัฒนาศาสนสมบัติด้านสาสนสถานและศาสนวัตถุให้มีความม่ันคงถาวร
เป็นหมวดหมู่ (X = ๓.๕๕ ,S.D.= ๐.๘๙ ) 
 ๒. วัดมีการวางแผนการทำบัญชีรายละเอียดศาสนสถานและศาสวัตถุ (X = ๓.๕๕ ,S.D 
=๐.๘๙ ) 
 ๓. วัดมีการวางแผนกับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารศาสนสมบัติ  ( X = ๓.๕๒ 
S.D.= ๐.๙๕ )  
 ๔. มีการวางแผนจัดบุคคลากรเข้าไปบริหารจัดการให้เหมาะสมกับงานศาสนสมบัติดา้น
ต่างๆ (X = ๓.๔๕, S.D.= ๐.๘๗) 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ( Do-D )  

                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด (ด้านการปฏิบัติตามแผน ) ระดับความคิดเห็น 
X  S.D.  แปลผล 

๑. วัดจัดการสำรวจว่าศาสนสถานและศาสนวัตถุชิ ้นไหน
จะต้องบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นมาใหม่ 

๓.๔๙ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๒. วัดมีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบศาสนสถานและ 

ศาสนวัตถุที ่มีความเข้าใจ ความรู ้เกี ่ยวกับดูแลรักษาและ
ก่อสร้างข้ึนมาใหม่ เพ่ีอให้ถูกต้องมั่นคง ปลอดภัย 

๓.๕๑ ๐.๙๒ มาก 

๓. วัดจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่จะเป็นผู้ดำเนินการบริหาร 

ศาสนสถานและศาสนวัตถุให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ
จัดหา,ซ่อมแซมและสร้างสรรค์ 

๓.๓๙ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๔. วัดจัดประชุมโดยให้ประชาชน, ผู้นำท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับรู้ในการตัดสินในการบริหารศาสนสถานและศา
สนวัตถ ุ

๓.๔๙ ๐.๙๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๘๓ ปานกลาง 
 
 

 
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับ ปานกลาง (X = ๓.๔๗, 
S.D.= ๐.๘๓ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เกือบทุกข้อ ดังนี้  
 ๑. วัดมีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบศาสนสถานและศาสนวัตถุที่มีความเข้าใจ 
ความรู้เกี่ยวกับดูแลรักษาและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เพ่ีอให้ถูกต้องมั่นคง ปลอดภัย (X = ๓.๕๑ , S.D.= 
๐.๙๒ ) 
 ๒. วัดจัดการสำรวจว่าศาสนสถานและศาสนวัตถุชิ ้นไหนจะต้องบูรณะซ่อมแซมหรือ
สร้างข้ึนมาใหม่ (X = ๓.๔๙, S.D.=๐.๙๒ )  
 ๓. วัดจัดประชุมโดยให้ประชาชน, ผู้นำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ในการตัดสิน
ในการบริหารศาสนสถานและศาสนวัตถุ (X = ๓.๔๙, S.D.= ๐.๙๙ ) 
 ๔. วัดจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารศาสนสถานและศาสนวัตถุ
ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดหา,ซ่อมแซมและสร้างสรรค์ (X = ๓.๓๙, S.D.= ๐.๙๗)  
   
   
  



๘๙ 
 

 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ  

 ( Check-C ) 
                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด (ด้านการตรวจสอบ ) 
ระดับความคิดเห็น  

X  S.D. แปลผล 
๑. วัดมีการตรวจสอบการดำเนินงานในศาสนสถานและ 

ศาสนวัตถุเพ่ือบูรณะ,ซ่อมแซม,สร้างใหม่,จัดหา, จัดจ้าง, 
๓.๖๘ ๑.๗๗ มาก 

๒. วัดมีการตรวจสอบงบประมาณว่าพอเพียงหรือขาด เพื่อที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

๓.๔๔ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๓. วัดมีการตรวจสอบบุคลากรว่ามีความเหมาะสมและสามารถ
ที่จะดำเนินการงานศาสนสมบัติของวัด 

๓.๔๔ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๔. วัดมีการตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วม กัน
ระหว่างวัดกับประชาชนว่ามีการติดขัดด้าน เวลา, หน้าที่การ
ทำงาน 

๓.๓๙ ๑.๐๐ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๙๔ ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๙, 
S.D.= ๐.๙๔ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เกือบทุกข้อ ดังนี้  
 ๑. วัดมีการตรวจสอบการดำเนินงานในศาสนสถานและศาสนวัตถุเพื่อบูรณะ,ซ่อมแซม,
สร้างใหม่,จัดหา, จัดจ้าง, (X = ๓.๖๘, S.D.= ๑.๗๗ ) 
 ๒. วัดมีการตรวจสอบงบประมาณว่าพอเพียงหรือขาด เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป มี
ค่าเฉลี่ย (X = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๙๖ ) 
 ๓. วัดมีการตรวจสอบบุคลากรว่ามีความเหมาะสมและสามารถที่จะดำเนินการงานศาสน
สมบัติของวัด (X = ๓.๔๔, S.D. = ๐.๙๗ ) 
 ๔. วัดมีการตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วม กันระหว่างวัดกับประชาชนว่า
มีการติดขัดด้าน เวลา, หน้าที่การทำงาน (X = ๓.๓๙, S.D. = ๑.๖๔ )  
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
การ บริหารจัดการ ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข  
( Action-A ) 

                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ( ด้านการปรับปรุงแก้ไข ) 
ระดับความคิดเห็น  

X  S.D. แปลผล 
๑. วัดมีการพิจารณาเรื่องแผนและการดำเนินงานที่ติดขัดใน
เรื่อง อุปกรณ์ บุคคล การเงิน ใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้วงจรการ
บริหารศาสนสถานและศาสนวัตถุดำเนินไปได้ด้วยดี 

๓.๔๖ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๒. วัดมีแก้ไขปัญหาโดยการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงาน,
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับศาสนสถานและศาสนวัตถุเพ่ือระบบจะ
ได้ไม่ติดขัดและเดินหน้าต่อไปได ้

๓.๙๓ ๓.๖๙ มาก 

๓. ว ัดจ ัดการปัญหาศาสนสถานและศาสนว ัตถ ุโดยการ
พิจารณาทั้งสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ การเงิน บุคลากร   

๓.๖๙ ๒.๔๘ มาก 

๔. ม ีการจ ัดการประช ุมประชาชน, ผ ู ้นำท ้องถ ิ ่นและ
ผู ้ร ับผิดชอบการบริหาร ศาสนสถานและศาสนวัตถุอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๖๓ ๒.๕๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๘ ๑.๖๔     มาก 
 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก (X = ๓.๖๗ , S.D.= 
๑.๖๓ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับมาก เกือบทุก ดังนี้   
 ๑. วัดมีแก้ไขปัญหาโดยการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงาน,บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศา
สนสถานและศาสนวัตถุเพ่ือระบบจะได้ไม่ติดขัดและเดินหน้าต่อไปได้ (X = ๓.๙๓, S.D. = ๓.๖๙ ) 
 ๒. วัดจัดการปัญหาศาสนสถานและศาสนวัตถุโดยการพิจารณาทั้งสภาพภูมิอากาศ 
เศรษฐกิจ การเงิน บุคลากร (X = ๓.๖๙, S.D. = ๒.๔๘ ) 
 ๓. มีการจัดการประชุมประชาชน, ผู้นำท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบการบริหาร ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุอย่างต่อเนื่อง ( X = ๓.๖๓, S.D. = ๒.๕๐ )  
 ๔. วัดมีการพิจารณาเรื ่องแผนและการดำเนินงานที่ติดขัดในเรื ่อง อุปกรณ์  บุคคล 
การเงิน ใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้วงจรการบริหารศาสนสถานและศาสนวัตถุดำเนินไปได้ด้วยดี  ( X = 
๓.๔๖, S.D. = ๐.๙๗ ) 
 
 
 
 

  



๙๑ 
 

 

ตารางที ่ ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต่อการ
บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม    

(n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัดในอำเภอท่าเรือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านศาสนสถาน ๓.๖๕ ๐.๙๘ มาก 
๒. ด้านศาสนวัตถุ ๓.๕๐ ๐.๙๑ มาก 
ภาพรวม ๓.๕๘ ๐.๘๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X =๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๔ ) 
เมื่อพิจารณาเป็นราบด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านศาสนสถาน (X =๓.๖๕, S.D.= ๐.๙๘ ) 
 ๒) ด้านศาสนวัตถ ุ(X =๓.๕๐, S.D.= ๐.๘๗ ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น  
X  S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการวางแผนบริหารทำบัญชีศาสนสถาน ๓.๗๙ ๒.๔๖ มาก 
๒. วัดมีการร่วมมือสำรวจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกับวัดและ
ประชาชนในการตัดสินใจ ดูแล,รักษา,ก่อสร้าง ศาสนสถาน 

๓.๕๗ ๑.๐๐ มาก 

๓. วัดมีการดำเนินการตรวจสอบงบประมาณในการบูรณะ, 
ซ่อมแซม,สร้างใหม่ ศาสนสถาน 

๓.๖๓ ๐.๙๓ มาก 

๔.วัดมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบูรณะ
ซ่อมแซมและสร้างใหม่ของศาสสถาน 

๓.๖๒ ๐.๘๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๙๘ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านศาสนสถาน อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๕, S.D.=๐.๙๘ ) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. วัดมีการวางแผนบริหารทำบัญชีศาสนสถาน (X  = ๓.๗๘ S.D. = ๒.๔๖ )  
 ๒. วัดมีการดำเนินการตรวจสอบงบประมาณในการบูรณะ, ซ่อมแซม,สร้างใหม่ ศาสน
สถาน (X = ๓.๖๓ ,SD = ๐.๙๗ ) 
 ๓. วัดมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการบูรณะซ่อมแซมและสร้างใหม่ของ 
ศาสสถาน (X = ๓.๖๒ ,SD. = ๐.๘๘ )  
 ๔. วัดมีการร่วมมือสำรวจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกับวัดและประชาชนในการตัดสินใจ  
ดูแล,รักษา,ก่อสร้าง ศาสนสถาน ( X = ๓.๕๗, S.D = ๑.๐๐ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด  
ระดับความคิดเห็น  

X  S.D. แปลผล 

๑. วัดมีข้อมูลรายละเอียดศาสนวัตถุ ๓.๕๒ ๐.๙๕ มาก 
๒. หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการดูแล รักษาศาสนวัตถุ อย่าง
ต่อเนื่อง  

๓.๔๕ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๓. วัดมีการดำเนินการตรวจสอบ ศาสนวัตถุอย่างต่อเนื่อง  ๓.๕๐ ๐.๙๗ มาก 
๔. ศาสนวัตถุได้รับการการบูรณะ,ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ๓.๕๓ ๐.๙๗ มาก 
ภาพรวม ๓.๕๐ ๐.๙๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด
ด้านศาสนวัตถุ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๐, S.D.๐.๙๑ ) เมื่อพิจารณาเป็นราบข้อ
แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากเกือบ ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. ศาสนวัตถุได้รับการการบูรณะ,ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง (X = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๙๗ ) 
 ๒. วัดมีข้อมูลรายละเอียดศาสนวัตถุ (X = ๓.๕๒, S.D.= ๐.๙๕ ) 
 ๓. วัดมีการดำเนินการตรวจสอบ ศาสนวัตถุอย่างต่อเนื่อง (X = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๙0 ) 
 ๔. หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาศาสนวัตถุ อย่างต่อเนื่อง (X = ๓.๔๕, S.D. 
= ๐.๙๘ ) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
               ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ  วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาย ุ   

       

                                                                                                          (n=๑๖๕) 

การบริหารศาสน
สมบัติของวัด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

๑ .  ด ้ า น ศ า ส น
สถาน 

ระหวางกลุ่ม ๘.๗๙ ๓.๐๐ ๒.๙๓ ๓.๑๔* ๐.๐๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๐.๒๙ ๑๖๑.๐๐ ๐.๙๓   
รวม ๑๕๙.๐๗ ๑๖๔.๐๐    

๒. ด้านศาสนวัตถุ ระหวางกลุ่ม ๑๓.๗๖ ๓.๐๐ ๔.๕๙ ๖.๑๑** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๐.๘๐ ๑๖๑.๐๐ .๗๕   
รวม ๑๓๔.๕๖ ๑๖๔.๐๐    

ภาพรวม ระหวางกลุ่ม ๑๑.๑๓ ๓.๐๐ ๓.๗๑ ๕.๓๔** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๑.๘๙ ๑๖๑.๐๐ ๐.๖๙   
รวม ๑๒๓.๐๑ ๑๖๔.๐๐    

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
 

          จากตารางที่ ๔.๙ พบว่าผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การบริหารศา
สนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แตกต่างกัน ๒ ด้าน คือ ด้านศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 
โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั ้งไว้จึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ดัง
รายละเอียดตารางที่  ๔.๑๐ - ๔.๑๒ ดังนี้ 
 



๙๕ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least  
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

(n=๑๖๕) 
 
อาย ุ

 
 

X  

   ภาพรวม 

๒๑ – ๓๐ 
   ๒๓ รูป 

๓๑ – ๔๐ 
  ๒๑ รูป 

๔๑ – ๕๐ 
  ๒๙ รูป 

๕๑ ปีข้ึนไป 
  ๙๒ รูป 

๔.๑๑ ๓.๗๑ ๓.๓๙ ๓.๔๕ 
๒๑ - ๓๐ ๔.๑๑ - ๐.๔๒ ๐.๗๘* ๐.๗๒* 
๓๑ – ๔๐ ๓.๗๑ - - ๐.๓๖ ๐.๒๙ 
๔๑ – ๕๐ ๓.๓๙ - - - -๐.๐๖ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๔๕ - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม พบว่า มี
ความแตกต่างกัน ๒ คู่  
 คู่ที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี(
X = ๐.๗๘ ) 
 คู่ที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีอายุ ๕๑ ปี (X = ๐.๗๒ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๒  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

(n=๑๖๕) 
 
อาย ุ

 
 

X  

   ศาสนสถาน 

๒๑ – ๓๐ 
   ๒๓ รูป 

๓๑ – ๔๐ 
  ๒๑ รูป 

๔๑ – ๕๐ 
  ๒๙ รูป 

๕๑ ปีข้ึนไป 
  ๙๒ รูป 

๔.๑๗ ๓.๘๑ ๓.๔๗ ๓.๕๔ 
๒๑ - ๓๐ ๔.๑๗ - ๐.๓๖ ๐.๗๐* ๐.๖๓* 
๓๑ – ๔๐ ๓.๘๑ - - ๐.๓๔ ๐.๒๗ 
๔๑ – ๕๐ ๓.๔๗ - - - -๐.๐๗ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๕๔ - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม พบว่า มี
ความแตกต่างกัน ๒ คู่  
 คู่ที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี  
(X = ๐.๗๐ ) 
 คู่ที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีอายุ ๕๑ ปี (X = ๐.๖๓ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

(n=๑๖๕) 
 
อาย ุ

 
 

X  

   ศาสนวัตถุ 

๒๑ – ๓๐ 
   ๒๓ รูป 

๓๑ – ๔๐ 
  ๒๑ รูป 

๔๑ – ๕๐ 
  ๒๙ รูป 

๕๑ ปีข้ึนไป 
  ๙๒ รูป 

๔.๑๖ ๓.๘๑ ๓.๔๗ ๓.๕๔ 
๒๑ - ๓๐ ๔.๑๖ - ๐.๔๘ ๐.๘๖* ๐.๘๐* 
๓๑ – ๔๐ ๓.๘๑ - - ๐.๓๘ ๐.๓๒ 
๔๑ – ๕๐ ๓.๔๗ - - - -๐.๐๖ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๓.๕๔ - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม พบว่า มี
ความแตกต่างกัน ๒ คู่  
 คู่ที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อ การบริหารศาสนสมบตัิ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ปี (
X = ๐.๘๖ ) 
 คู่ที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีอายุ ๕๑ ปี (X = ๐.๘๐ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศานสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่าง กัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๔  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศานสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพรรษา     

                

                                                                                                          (n=๑๖๕) 
การบริหารศาสน
สมบัติของวัด  

แหล ่งความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

 
๑. ด้านศาสนสถาน 

ระหวางกลุ่ม ๗.๓๖ ๓.๐๐ ๒.๔๕ ๒.๖๑* ๐.๐๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๑.๗๑ ๑๖๑.๐๐ ๐.๙๔   
รวม ๑๕๙.๐๗ ๑๖๔.๐๐    

๒. ด้านศาสนวัตถุ ระหวางกลุ่ม ๔.๖๒ ๓.๐๐ ๑.๕๔ ๑.๙๑ ๐.๑๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๙.๙๔ ๑๖๑.๐๐ ๐.๘๑   
รวม ๑๓๔.๕๖ ๑๖๔.๐๐    

 
ภาพรวม 

ระหวางกลุ่ม ๕.๓๕ ๓.๐๐ ๑.๗๘ ๒.๔๔ ๐.๐๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๗.๖๗ ๑๖๑.๐๐ ๐.๗๓   
รวม ๑๒๓.๐๑ ๑๖๔.๐๐    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่าผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารศา
สนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม 
ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แตกต่างกัน ๑ ด้าน คือ ด้านศาสนสถาน โดยมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี
ผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ดังรายละเอียดตารางที่  
๔.๑๔ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาสนสถาน 

 

(n=๑๖๕) 
 
    พรรษา 

 
 

X  

   ศาสนสถาน 

๑ – ๕ 
๖๖ รูป 

๖ –๑๐ 
๒๘ รูป 

๑๑ – ๑๕ 
๒๐ รูป 

๑๖พรรษา 
ขึ้นไป 
๕๑ รูป 

๓.๗๖ ๓.๖๔ ๔.๐๓ ๓.๓๘ 
๑ – ๕ ๓.๗๖ - ๐.๑๑ -๐.๒๗ ๐.๓๘* 

๖ – ๑๐ ๓.๖๔ - - -๐.๓๘ ๐.๒๗ 
๑๑ – ๑๕ ๔.๐๓ - - - ๐.๖๕* 

๑๖ พรรษาขึ้นไป ๓.๓๘ - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน พบว่า 
มีความแตกต่างกัน ๒ คู่  
 คู่ที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง ๑ – ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา ๕๑ ปีพรรษา
ขึ้นไป (X = ๐.๖๕ ) 
 คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมพีรรษาระหว่าง ๑๑ – ๑๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา ๕๑ พรรษา
ขึ้นไป (X = ๐.๓๘ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ท่ีมวีุฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศานสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่าง กัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๖  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล วุฒกิารศึกษาสามัญ  

 

                                                                                                           (n๑๖๕) 
การบริหารศาสน

สมบัติวัด 
แหล่งความ
แปรปรวน ss df MS F Sig 

 
๑. ด้านศาสนสถาน 

ระหวางกลุ่ม ๔.๕๗ ๓.๐๐ ๑.๕๒ ๑.๕๙ ๐.๑๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๔.๕๐ ๑๖๑.๐๐ ๐.๙๖   
รวม ๑๕๙.๐๗ ๑๖๔.๐๐    

๒. ด้านศษสนวัตถุ ระหวางกลุ่ม ๑.๑๒ ๓.๐๐ ๐.๓๗ ๐.๔๕ ๐.๗๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๓.๔๔ ๑๖๑.๐๐ ๐.๘๓   
รวม ๑๓๔.๕๖ ๑๖๔.๐๐    

 
ภาพรวม 

ระหวางกลุ่ม ๒.๔๐ ๓.๐๐ ๐.๘๐ ๑.๐๗ ๐.๓๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๐.๖๑ ๑๖๑.๐๐ ๐.๗๕   
รวม ๑๒๓.๐๑ ๑๖๔.๐๐    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   
                                                      
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่าผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารศา
สนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาทางธรรม 

 

                                                                                                          (n=๑๖๕) 
ก า ร บ ร ิ ห า ร ศ า ส น
สมบัติของวัด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านศาสนสถาน ระหวางกลุ่ม ๑.๔๘ ๓.๐๐ ๐.๔๙ ๐.๕๐ ๐.๖๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๕๗.๕๙ ๑๖๑.๐๐ ๐.๙๘   
รวม ๑๕๙.๐๗ ๑๖๔.๐๐    

๒. ด้านศาสนวัตถุ ระหวางกลุ่ม ๐.๔๗ ๓.๐๐ ๐.๑๖ ๐.๑๙ ๐.๙๐ 
ระหว่างกลุ่ม ๑๓๔.๐๙ ๑๖๑.๐๐ ๐.๘๓   
รวม ๑๓๔.๕๖ ๑๖๔.๐๐    

ภาพรวม 
 

ระหวางกลุ่ม ๐.๖๕ ๓.๐๐ ๐.๒๒ ๐.๒๘ ๐.๘๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๒.๓๗ ๑๖๑.๐๐ ๐.๗๖   
รวม ๑๒๓.๐๑ ๑๖๔.๐๐    

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่าผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารศา
สนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมต่างกันมีความค ิดเห ็นต ่อการบร ิหารศาสนสมบัต ิของว ัด ในอำเภอ ท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม 

                                                                                                          (n=๑๖๕) 
วุฒิการศึกษาทาง
ธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑. ด้านศาสนสถาน ระหวางกลุ่ม ๐.๙๐ ๓.๐๐ ๐.๓๐ ๐.๔๗ ๐.๗๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๓.๑๕ ๑๖๑.๐๐ ๐.๖๔   

รวม ๑๐๔.๐๕ ๑๖๔.๐๐    
๒. ด้านศาสนวัตถุ ระหวางกลุ่ม ๑.๑๘ ๓.๐๐ ๐.๓๙ ๐.๕๖ ๐.๖๔ 

ภายในกลุ่ม ๑๑๒.๘๗ ๑๖๑.๐๐ ๐.๗๐   
รวม ๑๑๔.๐๕ ๑๖๔.๐๐    

ภาพรวม ระหวางกลุ่ม ๑.๒๕ ๓.๐๐ ๐.๔๒ ๐.๕๙ ๐.๖๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๓.๖๘ ๑๖๑.๐๐ ๐.๗๑   

 รวม ๑๑๔.๙๓ ๑๖๔.๐๐    
 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่าผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารศา
สนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด  ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

ตารางที่ ๔.๑๙ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 

สมมติฐานที่ ยอมรับ ปฏิเสธ t F Sig. 

สมมติฐานที ่ ๑ พระสงฆ์ที ่ม ี อายุ 
แตกต ่างก ันม ีความค ิด เห ็น  การ
บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเร ือ จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

  

 
 
 

 
 
๕.๓๔ 

 
 
๐.๐๐ 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มี พรรษา 
แตกต่างกันมีความคิดเห ็นต่อการ
บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเร ือ จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 

  

 
 
   ๒.๔๔ ๐.๐๗ 

สมมติฐานที ่  ๓  พระสงฆ์ท ี ่ม ี  ว ุฒิ
การศึกษาสามัญ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
ว ั ด  ใ น อ ำ เ ภ อท ่ า เ ร ื อ  จ ั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

   ๑.๐๗ ๐.๓๖ 

สมมต ิฐานท ี ่๔  พระสงฆ ์ท ี ่ม ี ว ุฒิ
การศึกษานักธรรม แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
ว ั ด  ใ น อ ำ เ ภ อท ่ า เ ร ื อ  จ ั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

  

 
 
 ๐.๒๘ ๐.๘๔ 

สมมติฐานที ่  ๕  พระสงฆ์ท ี ่ม ี  ว ุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อ การบริหารศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

  

 
 
 ๐.๕๙ ๐.๖๒ 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๑๐๔ 
 

 

 จากตารางที่ ๔.๑๙  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรื อ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ 
 

๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒๗ – ๔.๓๕ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 
 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่/รูป 
๑.ควรให้มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การสนับสนุน
จากภาครัฐไม่เพียงพอ และองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา 

 
๘ 

๒. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลบูรณะซ่อมแซม ๕ 
๓.ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุน ๓ 

 
  จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน ดังนี้ 

  ๑) ควรให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่เพียงพอ และองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา จำนวน ๘ รูป 
 ๒) บุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลบูรณะซอมแซม จำนวน ๕ รูป 
 ๓) ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุน จำนวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

๑. ควรให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีบทบาท ๘ 
๒. ควรมีการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาและการจัดการฟ้ืนฟู เพ่ือ
เป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

 
 

๕  
๓. เวลาประชุมกันควรให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพื่อจะได้ข้อสรุป
ร่วมกัน 

 
๓  

 
  จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน ดังนี้ 
 ๑) ควรให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีบทบาท จำนวน ๘ 
รปู 
 ๒) ควรให้มีการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาและการจัดการฟื้นฟู เพ่ือ
เป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 
๕ รูป 
 ๓) เวลาประชุมกันควรให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพื่อจะได้ข้อสรุปร่วมกัน 
จำนวน ๓ รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๒  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

 
ปัญหา อุปสรรค ความถี่/รูป 

๑.ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุนวัดควรมีแผนพัฒนา
วัด ที่ชัดเจน ต้องมีคณะกรรมการที่โปร่งใส ตรวจ สอบได้ และต้องมี
แนวคิดในการพัฒนาวัด ให้เจริญรุ่งเรือง 

 
 

๙ 
๒.ควรให้การพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาศาสนวัตถุและ
การจัดการฟื้นฟูศาสนวัตถุ เพื่อเป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ 
ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  
 

๕ 
๓. ควรให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓ 

 
  จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถ ุดังนี้ 
     ๑. ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุนวัดควรมีแผนพัฒนาวัด ที่ชัดเจน 
ต้องมีคณะกรรมการที่โปร่งใส ตรวจ สอบได้ และต้องมีแนวคิดในการพัฒนาวัด ให้เจริญรุ่งเรือง
จำนวน ๙ รูป 
 ๒. ควรให้การพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาศาสนวัตถุและการจัดการ
ฟื้นฟูศาสนวัตถุ เพ่ือเป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต จำนวน ๕ รูป 
 ๓. ควรให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๓  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

๑. ควรนำเรื ่องการอนุรักษ์ศาสนวัตถุเข้าในที ่ประชุมของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือที่จะได้มีบทบาทในการเข้าร่วมฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง 

 
๙  

๒. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริมการพัฒนาตัดสินใจ การร่วม
ปฏิบัติแก้ปัญหา การร่วมรับ ผิดชอบ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่มี 
ผลกระทบมาถึงตัวชุมชนเอง 

 
 

๕  

๓. เวลาประชุมกันควรให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะได้
ข้อสรุปร่วมกัน  

 
๘  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ ดังนี้ 
 ๑. ควรนำเรื่องการอนุรักษ์ศาสนวัตถุเข้าในที่ประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อที่จะได้มี
บทบาทในการเข้าร่วมฟื้นฟูอย่างแท้จริง จำนวน ๙ รูป 
 ๒. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริมการพัฒนาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติแก้ปัญหา การ
ร่วมรับ ผิดชอบ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆทีมี่ ผลกระทบมาถึงตัวชุมชนเอง จำนวน ๕ รูป 
 ๓. เวลาประชุมกันควรให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพื่อจะได้ข้อสรุปร่วมกัน 
จำนวน ๘ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๔  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 
ปัญหา อุปสรรค ความถี่/รูป 

๑. พระภิกษุมีจำนวนน้อยไม่สามารถบริหารจัดการได้ทั่วถึง             ๗ 
๒. ปัญหาการบูรณปฏิสังขรณ์ล่าช้าเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ๖  
๓. ไม่ค่อยมีประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร  ๔ 

 

 
  จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน ดังนี้ 
 ๑) พระภิกษุมีจำนวนน้อยไม่สามารถบริหารจัดการได้ทั่วถึง จำนวน ๗ รูป 
 ๒) ปัญหาการบูรณปฏิสังขรณ์ล่าช้าเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ จำนวน ๖ รูป 
 ๓) ไม่ค่อยมีประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร จำนวน ๔ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๕  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

๑. บริหารจัดการไปตามความจำเป็น ๕  
๒. สมควรมีงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ตกลงมาและให้มีความไว
กว่าเดิม 

 
๓  

๓. สมควรที่ประชาชนให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจและจัดการประชุม
ร่วมกันให้มากขึ้น 

 
๗  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน ดังนี้ 
 ๑) บริหารจัดการไปตามความจำเป็น จำนวน ๕ รูป 

  ๒) สมควรมีงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ตกลงมาและให้มีความไวกว่าเดิม จำนวน  
๓ รูป 

  ๓) สมควรที่ประชาชนให้ความร่วมมือทำความเข้าใจและจัดการประชุมร่วมกันให้มาก
ขึ้น จำนวน ๗ รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๖  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
ปัญหา อุปสรรค ความถี่/รูป 

๑. วัดมีรายได้ไม่แน่นอน จึงไม่อาจกำหนดในการทำโครงการใหญ่ได้ ๗ 
๒. บางอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อาจช้าสมควนไว้วางใจของขั้นตอน ใน
การบูรณะและความไว้วางใจของงบประมาณ 

 
 ๔  

๓. มีการวางแผนน้อยมากเพราะขาดผู้ประสารงานและขากความร่วมมือ ๒ 
 

  จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน ดังนี้ 
 ๑) วัดมีรายได้ไม่แน่นอน จึงไม่อาจกำหนดในการทำโครงการใหญ่ได้ จำนวน ๗ รูป 
 ๒) บางอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อาจช้าสมควนไว้วางใจของขั้นตอน ในการบูรณะและ
ความไว้วางใจของงบประมาณ จำนวน ๗ รูป 
 ๓) มีการวางแผนน้อยมากเพราะขาดผู้ประสารงานและขากความร่วมมือ จำนวน ๒ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๗  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปฏิบัติตามแผน 

 

ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
๑ การดำเนินการต่างๆต้องกำหนดเวลาไว้พอสมควร ๓  
๒ สมควรให้เจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องแล้วและควรลงมาดูตรวจสอบให้เร็ว
ขึ้น 

 
๕  

๓ ควรมีประชาชนและหน่วยงานภาคร ัฐเข ้ามาด ูแล และควรมี
งบประมาณลงมาด้วย 

 
๗  

 

 จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปฏิบัติตามแผน ดังนี้ 
 ๑) การดำเนินการต่างๆต้องกำหนดเวลาไว้พอสมควร จำนวน ๓ รูป 
 ๒) สมควรให้เจ้าหน้าที่เมื่อรับเรื่องแล้วและควรลงมาดูตรวจสอบให้เร็วขึ้น จำนวน ๕ รูป 
 ๓) ควรมีประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล และควรมีงบประมาณลงมาด้วย 
จำนวน ๗ รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๘  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
ปัญหา อุปสรรค ความถี่/รูป 

๑ การตรวจสอบ เพื่อบุรณะ ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เพราะชำรุด ทรุด
โทรมหลายแห่ง ไม่ต่อเนื่อง 

 
๔ 

๒. มีการลงมือตรวจสอบน้อยมากเพราะขาดผู ้ประสารงานและขาด
ความร่วมมือที่ดี 

  
๗  

๓. ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิกชอบให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจ
และจัดการประชุมร่วมกันมีน้อย 

 
๓ 

 
  จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๑) การตรวจสอบ เพื่อบุรณะ ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เพราะชำรุด ทรุดโทรมหลายแห่ง 
ไม่ต่อเนื่อง จำนวน ๔ รูป 
 ๒) มีการลงมือตรวจสอบน้อยมากเพราะขาดผู้ประสารงานและขาดความร่วมมือที่ดี 
จำนวน ๗ รูป 
 ๓) ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิกชอบให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจและจัดการ
ประชุมร่วมกันมีน้อย จำนวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๙  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

๑ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัด
จ้าง เพื่อบูรณะซ่อมแซม 

 
๓  

๒. ควรให้มีความร่วมมือกัน ในการตรวจสอบให้มากและเป็นประจำ ๗ 
๓. ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ ๕  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๑) ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อบูรณะ
ซ่อมแซม จำนวน ๓ รูป 
 ๒) ควรให้มีความร่วมมือกัน ในการตรวจสอบให้มากและเป็นประจำ จำนวน ๗ รูป 
 ๓) ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ จำนวน ๕ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓๐  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
ปัญหา อุปสรรค ความถี่/รูป 

๑. ควรให้มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น ประชาชน อ.บ.ต. และ
ภาครัฐ 

 
๒ 

๒. ควรให้มีการเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุงให้ต่อเนื่อง  ๕  
๓. ปัจจัยในการบูรณะมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓ 

 
  จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ

คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๑) ควรให้มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น ประชาชน อ.บ.ต. และภาครัฐ  จำนวน ๒ 
รูป 
 ๒) ควรให้มีการเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุงให้ต่อเนื่อง จำนวน ๕ รูป  
 ๓) ปัจจัยในการบูรณะมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓๑  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

๑ ต้องมีความร่วมมือกันแก้ไขตรวจสอบให้ตรงปัญหา ๔ 
๒ ควรให้หน่วยงานรัฐ เช่น อ.บ.ต. หรือผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือ ๔  
๓. ควรให้ภาครัฐมีทุนในการบูรณะในแต่ละวัดทุกๆปี ๕  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๑) ต้องมีความร่วมมือกันแก้ไขตรวจสอบให้ตรงปัญหา จำนวน ๔ รูป 
 ๒) ควรให้หน่วยงานรัฐ เช่น อ.บ.ต. หรือผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือ จำนวน ๔ รูป 
 ๓) ควรให้ภาครัฐมีทุนในการบูรณะในแต่ละวัดทุกๆปี จำนวน ๕ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวการบริหารศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๕.๑ แนวทางการบร ิหารศาสนสมบัต ิของว ัด ในอำเภอท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน 
 ๑) ด้านการวางแผน 

 ๑.๑ ด้านการวางแผนมีการสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมของศาสนสถานมี 
โบส,วิหาร การสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาศึกษา โบส วิหารมีการ
ประชุมวางแผน กำหนดวางตัวบุคคล/กรรมการในการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานมีคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมบริหารศาสนสถานมีการสำรวจ และจัดทำข้อมูล
เกี่ยวกับศาสนสถานของวัด เช่น โบสถ์  วิหาร  ศาลา  มณฑป  สถูปเจดีย์ ฯลฯมีการสำรวจความ
ต้องการด้านงบประมาณในการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการวิเคราะห์ และนำข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ เพ่ือการพัฒนาศาสนถานมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดหา/จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศาสนสถานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวัดร่วมกันพิจารณา
งบประมาณเพื่อพัฒนาศาสนสถานมีการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนาศาสนสถานมีการประชุมวางแผนกำหนดสถานที่ และจัดหาสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาศาสนสถานมีการประชุมวางแผน กำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม 
ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาศาสนสถาน๑ 
 ๑.๒ มีการกำหนดงานโดยคำนึงถึงความจำเป็นในส่วนที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติม 
ได้มีการวางแผนระหว่างเจ้าอาวาสพระและคณะกรรมการวัด มีการนำเสนอต่อที่ประชุมให้กรรมการ
และประชาชนให้รับทราบถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยก็กำหนดวันจัดงานหาปัจจัยใช่ในการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์จนกว่าจะสำเร็จ๒ 
 ๑.๓ องค์การบริหารส่วนวังแดงมีการวางแผนในการบริหารศาสนสมบัติของวัดในตำบล
วังแดง โดยบรรจุโครงการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) 
ตำบลวังแดงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความสงบเรียบร้อยเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม๓  
 

 
 ๑สัมภาษณ์ นายสายัณห์ พันธ์ไม้ ,ผ ู ้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
 ๒สัมภาษณ์ นางอุไร จันทราวุฒิ,ครูชำนานการโรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓สัมภาษณ์ นายกเชาลิตร แสงไพโรจน์,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 
 

 

 ๑.๔ ในพื้นที่ชุมชน  มีการวางแผนบำรุงรักษาทำความสะอาด ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินมีการประสานงานสถานีตำรวจที่ดุแลพ้ืนที่สอดส่องความเรียบร้อย ในพ้ืนที่ชุมชน
ได้มีการติดจั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญๆเช่นทางเข้าออกในพ้ืนที่๔ 
 ๑.๕ มีการประชุมชี้แจงกับชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการกำหนดการ
ปฏิบัติงาน ทำอะไร อย่างไร ติดตามการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน๕  
 ๑.๖ มีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีการแบ่งงานกำหนดหน้าที่ในการทำงานอย่าง
ชัดเจนและการมีส่วนร่วมในการทำงานตามหลักธรรมมาภิบาล๖ 
 ๑.๗ การดูแลรักษาศาสนสถานภายในวัด เมื ่อมีสภาพทรุดโทรมลงจะต้องทำการ
บูรณปฏิสังขรณ์ จะต้องปรึกษาคณะกรรมวัดหรือหน่วยงานที่มีความรอบรู้ในเรื่องของศาสนสถาน
ของวัด เช่น จะต้องหาช่างที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง และต้องคงสภาพให้เหมือนเดิมมากที่สุด๗   
 ๑.๘ ส่วนงานบริการ ต้องมีการประชุมปรึกษาบุคลากรภายในวัดและนอกวัด  เช่น 
พระภิกษุสามเณร และหน่วยองค์กรภายในชุมชน เช่น อบต.หรือผู ้นำชุมชน มาร่วมกันระดม
ความคิด ในการจัดการภายในวัดที่เกี่ยวกับศาสนสถาน เช่น โบสถ์  วิหาร และศาลา ว่าจะมีการ
ขั้นตอนในการดำการอย่างไรบ้าง เช่น โบสถ์ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของทำความสะอาด  เจ้า
หน้าคอยต้อนรับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่เปิดปิด โบสถ์  วิหาร และศาลา และจะต้อง
มีการทำป้ายบอกชี้ทางไปยังศาสนสถาน จะได้สะดวกในการเดินทาง  และจะต้องทำป้ายประวัติ
ของศาสนสถานแต่ละอย่างให้ชัดเจน เช่น ประวัติของการก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อไร เป็นต้น๘  
 ๑.๙ ปรับปรุงองค์กรการจัดประโยชน์ให้เป็นองค์กรอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การจัดประโยชน์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อ
การจัดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันไม่ยืดเยื้อ แต่ยืดหยุ่นทันต่อเหตุการณ์ และควรเพ่ิม
มาตรการทางกฎหมาย และลงโทษอย่างจริงจังต่อผู ้เช่าที ่ผิดกฎระเบียบสัญญาต่างๆ รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ต่อผู้เช่า  เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและจัด ฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์๙ 
 ๑.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
และทัศนคติที่ดีต่อการจัดประโยชน์สร้างจิตสำนึกแก่ราชการ เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่

 
 ๔สัมภาษณ์ นายอรุณ สมเสียง,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๕ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ  กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเร ียนวัดบึง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖  สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันญายน ๒๕๖๓. 
 ๗ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ ( เหมือน), เจ้าอาวาสวัดสะตือ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  เจ้าอาวาสวัดบึง ที ่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 
 

 

สำคัญที่จะสร้างความมั ่นคงแก่สถาบันพระพุทธศาสนา  ส่วนกลางควรมอบอำนาจหน้าที่บาง
ประการให้ส่วนภูมิภคมีทบหมกขึ้นเพื่อเอื้อต่อการจัดประโยชน์ได้ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นตั้งคณะกรรมการหรืคณะทำงานเฉพาะกิจ พิจารณาแก้ปัญหาในเรื่องตง ๆ อย่างรวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะเร่งรัดหนี้ด้านชำระและอื่น ๆ รวมทั้งตรวจสอบการรังวัดและปักหลักเขต
แสดงแผนผังการเช่าให้ชัดเจ เพ่ือประโชนในการทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องและเป็นธรรม๑๐ 

๑๑. ผู้บริหารวัดควรมีการแต่งตั้งทนายประจำวัดเพ่ือเป็นธุระในการจัดทำนิติกรรม
สัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดหากแม้นไม่มีทนายประจาก็ควรมีการทาสัญญา
ว่าจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือทำหน้าที่ด้านนี้๑๑ 
 ๒) ด้านการปฏิบัตติามแผน 
 ๒.๑ มีคณะกรรมการ ต ิดตามการดำเน ินงานบริหาร และพัฒนาศาสนสถานมีการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนสถานมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน
พัฒนาศาสนสถานที่ชัดเจนบุคลากร/คณะกรรมการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/เจ้า
อาวาสมีการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงาน องค์การภายในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมดำเนินงานมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทราบมี
การดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของวัดหรือหน่วยงานที่กำหนดมีการประสาน และสร้าง
เครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการ
ดำเนินงานในการจัดการดูแล บำรุง รักษา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์มีการดำเนินงานบริหาร/พัฒนาศาสน
สถานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด๑๒  
 ๒.๒ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือการติดต่อประสานงานกับช่าง หาเจ้าภาพหลักๆ และ
กรรมการอ่ืนๆจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมดุแลการทะนุบำรุงหรือก่อสร้าง ผู้ทำบัญชี จนกว่า
จะแล้วเสร็จ ๑๓ 
  ๒.๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศวงจรปิด (cctv Sgstem) ภายในวัด
และชุมชน๑๔  
 ๒.๔ เจ้าหน้าที่มี อบต เป็นต้น ออกทำความสะอาดโบสถ์ วิหาร ศาลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ออกสำรวจสอดส่องดูความเรียบร้อย บริเวณวัด มีการติดตั ้งกล้องวงจรปิด คอบคุมในพื ้นที่
ทางเข้าออกบริเวณวัดและในชุมชน๑๕  

 
 ๑๐ สัมภาษณ์ พระครูสุทรเจติยาภิวัฒน์,  เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน,  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ,  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๔ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๕ สัมภาษณ์ นายอรุณ สมเสียง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๙ 
 

 

 ๒.๕ มีการทำนุบำรุง โบสถ์ วิหารในแต่ละปี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย๑๖  
 ๒.๖ มีการปฏิบัติระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบประกอบกิจ
ทางศาสนามีการทำความสะอาดศานสถานก่อนวันพระทุกครั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจตามที่
คณะกรรมการได้ตกลงกันไว้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าพร้อมใช้งานตลอดเวลาและดุตราราง
การเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑๗  
 ๒.๗ มีไวยาวัจกรคณะกรรมการวัดและหน่วยงานของภาครัฐตลอดจนถึงพระภิกษุ
สามเณร ให้มีหน้าที่ประจำคอยดูแลรักษาศาสนสถาน อย่างน้อยมีจำนวน พระภิกษุ ๑ รูปและ
กรรมการวัด ๒ คน ให้ทำตามหน้าที่ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร๑๘   
 ๒.๘ นำเทคในโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้ในงานจัดประโยชน์ เพื่อสามารถ
แก้ปัญหาได้รวดเร็วและตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัด เก็บข้อมูล วาง
ระบบจัดเก็บข้อมูล มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ที่สามารถเรียกตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาติดตามเร่งรัด
ค่าเช่าตลอดจน สัญญาต่าง ๆ ว่าสิ้นสุดสัญญาเวลาใดให้ได้ทันเหตุการณ์  จัดให้มีการศึกษาวิจัย 
วิเคราะห์กรจัดประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้เช่าหรืออื่น ๆเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดประโยชน์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ให้โบบัส คำตอบแทนร้อยละ จากรายได้หรือสวัสดิการอื่นๆ เช่น ที่พักจ้า
หน้าที่๑๙  
  ๒.๙ มีการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ เช ่าในเร ื ่อง
กฎระเบียบการ เช่นที่ดิน การปฏิบัติตน เช่น ทำเอกสารแจก หรือจัดโครงการเก็บค่าเช่าแบบสัญจร 
ติดตมเร่งรัดสัญญาเช่นต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การให้เช่าช่วง การต่อเติมอาคารสถานที่ผู้เช่นไม่
ทำตมระเบียบการเช่า บริการชำระค่าเช่าของผู้เช่า ให้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมในหลายช่องทาง 
เช่น ผ่านธนาคาร ร้านสะดวกซ้ือ หรือบริการนอกสถานที่๒๐   
 ๒.๑๐ ดำเนินงานตามปฏิทิน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการของ
ชุมชนร่วมดำเนินงานคณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน ร่วมดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่
กำหนดพัฒนาศาสนสถานตามแผนงานที่กำหนด โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ หรือผู้แทน
ชุมชนมีการประสานเครือข่าย ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมดำเนินงานมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินงานให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทราบจัดให้

 
๑๖ สัมภาษณ์  นายประเสริฐ   กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒  กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์, ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเร ือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ,  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 

๒๕๖๓. 
 ๒๐ ส ัมภาษณ์  พระคร ูโกศลปุญญาว ิว ัฒน ์,  เจ ้าคณะตำบลว ังแดง อำเภอท่าเร ือ จ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 
 

 

มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด๒๑  
 ๒.๑๑ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจดีที่สุด เพราะจะเห็นคุณค่า เหมือนการ
ให้เกียรติร ่วมปรึกษาหารือ จัดทำแผน ให้มีส่วนร่วมกำกับติดตาม ประเมินผลในการพัฒนา 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้๒๒  
 ๒.๑๒ ควรให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันทุกฝ่ายและมีการทำรายงาน
ค่าใช้จ่ายให้โปร่งใส ตรวจสอบได้๒๓  
     ๒.๑๓ ควรให้ประชาชน มีส่วนร่วมกับวัดในด้านการสนับสนุนกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่
วัดจัดขึ้นโดยการเข้าร่วมกิจกรรม และบริจาคเงินให้กับวัดเป็นอย่างดีเสมอมา ส่วนการปฏิบัติหนา้ที่
ในด้านการบริหารจัดการ ศาสนสมบัติไปเป็นตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการวัดที่
ได้รับการแต่งตั้งจาก ตัวแทนภาคเอกชนและคณะกรรมการวัดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการคัดเลือก
จากตัวแทนภาครัฐ เอกชนและประชาชน๒๔  
 ๒.๑๔ ลงมือทำตามแผนและให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลดีเพ่ือ

แรกเปลี่ยนความคิด ร่วมพัฒนา ร่วมกันตัดสินใจจะทำให้การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุไปได้
ด้วยดี๒๕  

  ๒.๑๕ การดำเนินการโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจต่อการบริหารจัดการเป็น

การร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องละยั่งยืน๒๖  
 ๒.๑๖ ดำเนินงานตามปฏิทิน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการของ
ชุมชนร่วมดำเนินงานคณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน ร่วมดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่
กำหนดพัฒนาศาสนสถานตามแผนงานที่กำหนด โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ หรือผู้แทน
ชุมชนมีการประสานเครือข่าย ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมดำเนินงานมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินงานให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทราบจัดให้
มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด๒๗  

 
 ๒๑ สัมภาษณ์ พระครูสุทรเจติยาภิวัฒน์,  เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี,  เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๓ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๔ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๖ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์,  ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๒๗ สัมภาษณ์ พระครูสุทรเจติยาภิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 
 

 

 ๒.๑๗ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจดีที่สุด เพราะจะเห็นคุณค่า เหมือนการ
ให้เกียรติร ่วมปรึกษาหารือ จัดทำแผน ให้มีส่วนร่วมกำกับติดตาม ประเมินผลในการพัฒนา 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้๒๘  
 ๒.๑๘ ควรให้ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันทุกฝ่ายและมีการทำรายงาน
ค่าใช้จ่ายให้โปร่งใส ตรวจสอบได้๒๙  
    ๒.๑๙ ควรให้ประชาชน มีส่วนร่วมกับวัดในด้านการสนับสนุนกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่วัด
จัดขึ้นโดยการเข้าร่วมกิจกรรม และบริจาคเงินให้กับวัดเป็นอย่างดีเสมอมา ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการบริหารจัดการ ศาสนสมบัติไปเป็นตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการวัดที่ได้รับ
การแต่งตั้งจาก ตัวแทนภาคเอกชนและคณะกรรมการวัดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการคัดเลือกจาก
ตัวแทนภาครัฐ เอกชนและประชาชน๓๐  
 ๒.๒๐ ลงมือทำตามแผนและให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลดีเพ่ือ
แรกเปลี่ยนความคิด ร่วมพัฒนา ร่วมกันตัดสินใจจะทำให้การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุไปได้
ด้วยดี๓๑  

  ๒.๒๑ การดำเนินการโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจต่อการบริหารจัดการเป็น

การร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องละยั่งยืน๓๒  
 

 ๓) ด้านการตรวจสอบ 
 ๓.๑ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศา
สนสถานของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องมีการตรวจสอบ และประเมินผลการใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการใช้สถานที่วัสดุ อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีการวัด และ
ประเมินผลครอบคลุมการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศาสนสถานของวัดอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ๓๓  

 
 ๒๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๙ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน,  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๐ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๑ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์, ผ ู ้ ใหญ่บ้านหมู ่ท ี ่๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่ าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๓ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๒ 
 

 

 ๓.๒ ประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือทำ เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้แก่รูปแบบความเรียบร้อย มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในขณะ
ดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู้ทำ มีการตรวจสอบบัญชี งบประมาณว่าเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ ราย
งายผลให้กับคณะกรรมการและประชาชนรับทราบและติดตามผลในการทำงาน๓๔  
 ๓.๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) ภายในวัด
ทางเข้าวัดและชุมชน๓๕  
 ๓.๔ ว ัดได ้ม ีการเป ิดเผยข ้อม ูลทางการเง ิน  โดยการรายงานให ้ก ับสำนักงาน
พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบในวันพระ
หรือวันสำคัญทางศาสนา โดยการประกาศผ่าน เครื่องขยายเสียง ผ่านเสียงตามสาย ป้ายประกาศ
ของวัด และ Facebook๓๖  
 ๓.๕ วัดมีการสรุปงานชี้ แจงรายรับรายจ่ายหลังสิ้นสุดงานแล้วจึง ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้รับรู้ มีการชี้แจงรายรับรายจ่ายของวัด “จะทำโดยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้
และประกาศข้อมูล ให้ทราบทาง Facebook และสรุปเป็นรายงานประจำปี๓๗  
 ๓.๖ มีกรตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างว่ามีสิ ่งใดชำรุดเสียหายก็จะได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการวัดและประชาชนเพื่อปรับปรุงซอมแซมให้คงสภาพเดิม๓๘  
 ๓.๗ เมื่อมีการบูรณซ่อมขึ้นมา อันดับแรกจะต้องแต่งตั้งบุคคลากรที่มีความชำนาญคอย
ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใดและวัสดุที่ นำมาใช้นั ้นได้
คุณภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อความคงทนสวยงามของศาสนสถาน ถ้าช่างที่หามาทำการบูรณะซ่อม
แซ่มนั้นไม่มีความชำนาญในบูรณะศาสนสถาน จะต้องเปลี่ยนช่างใหม่ เพราะถ้าเอาช่างที่ไม่ฝีมือมา
ทำศาสนสถาน๓๙  
 ๓.๘ อาจจะทำให้ศาสนสถานมีอายุไม่นาน ก็อาจจะต้องบูรณะใหม่ขึ้นมาอีก ส่วนงาน
บริการ จะต้องทำตารางเวลาเข้า- ออก การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่
ประจำแต่ละศาสนสถาน มีการอบรมเจ้าหน้าเกี่ยวกับในด้านการรักษาความสะอาด ด้านการ

 
 ๓๔ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ,  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖. 
 ๓๖ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ,  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 
๒๕๖๓. 
 ๓๗ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๘ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์, ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖. 
 ๓๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง,  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 
 

 

ปฏิสันถาร ส่วนด้านการดูแลรักษาศาสนสถาน เมื่อมีความทรุดโทรม จะต้องเร่งในการปฏิสังขรณ์
ขึ้นมาทันที่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไป๔๐ 
 

 ๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๑ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศา
สนสถานของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องมีการตรวจสอบ และประเมินผลการใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการใช้สถานที่วัสดุ อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีการวัด และ
ประเมินผลครอบคลุมการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศาสนสถานของวัดอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ๔๑  
 ๔.๒ ประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือทำ เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้แก่รูปแบบความเรียบร้อย มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในขณะ
ดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู้ทำ มีการตรวจสอบบัญชี งบประมาณว่าเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ ราย
งายผลให้กับคณะกรรมการและประชาชนรับทราบและติดตามผลในการทำงาน๔๒  
 ๔.๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) ภายในวัด
ทางเข้าวัดและชุมชน๔๓  
 ๔.๔ ว ัดได ้ม ีการเป ิดเผยข ้อม ูลทางการเง ิน  โดยการรายงานให ้ก ับสำนักงาน
พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบในวันพระ
หรือวันสำคัญทางศาสนา โดยการประกาศผ่าน เครื่องขยายเสียง ผ่านเสียงตามสาย ป้ายประกาศ
ของวัด และ Facebook๔๔  

 
 ๔๐ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓’ 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ,  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๔๓ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖’ 
 ๔๔ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ,  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 
๒๕๖๓. 



๑๒๔ 
 

 

 ๔.๕ วัดมีการสรุปงานชี้ แจงรายรับรายจ่ายหลังสิ้นสุดงานแล้วจึง ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้รับรู้ มีการชี้แจงรายรับรายจ่ายของวัด “จะทำโดยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้
และประกาศข้อมูล ให้ทราบทาง Facebook และสรุปเป็นรายงานประจำปี๔๕  
 ๔.๖ มีกรตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างว่ามีสิ ่งใดชำรุดเสียหายก็จะได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการวัดและประชาชนเพื่อปรับปรุงซอมแซมให้คงสภาพเดิม๔๖  
 ๔.๗ เมื่อมีการบูรณซ่อมขึ้นมา อันดับแรกจะต้องแต่งตั้งบุคคลากรที่มีความชำนาญคอย
ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใดและวัสดุที่นำมาใช้นั ้นได้
คุณภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อความคงทนสวยงามของศาสนสถาน ถ้าช่างที่หามาทำการบูรณะซ่อม
แซ่มนั้นไม่มีความชำนาญในบูรณะศาสนสถาน จะต้องเปลี่ยนช่างใหม่ เพราะถ้าเอาช่างที่ไม่ฝีมือมา
ทำศาสนสถาน๔๗  
 ๔.๘ อาจจะทำให้ศาสนสถานมีอายุไม่นาน ก็อาจจะต้องบูรณะใหม่ขึ้นมาอีก ส่วนงาน
บริการ จะต้องทำตารางเวลาเข้า- ออก การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่
ประจำแต่ละศาสนสถาน มีการอบรมเจ้าหน้าเกี ่ยวกับในด้านการรักษาความสะอาด ด้านการ
ปฏิสันถาร ส่วนด้านการดูแลรักษาศาสนสถาน เมื่อมีความทรุดโทรม จะต้องเร่งในการปฏิสังขรณ์
ขึ้นมาทันที่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไป๔๘ 
 ๔.๙ การวางแผนให้วัดกับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านพัฒนาบุคลากร
ในการทำบัญชีศาสนสถาน จัดจ้าง บูรณะ  ซ่อมแซม  จ้างช่าง  และก่อสร้างมีการสำรวจ วิเคราะห์
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาบุคลากรในการทำบัญชีศาสนสถาน จัดจ้าง บูรณะ  ซ่อมแซม  
จ้างช่าง  และก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินบริหารและพัฒนาศาสนสถานของวัด ร่วมกับผู้แทนของ
ชุมชนเชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมวางแผน เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรในการทำบัญชีศาสนสถาน จัดจ้าง 
บูรณะ  ซ่อมแซม  จ้างช่าง  และก่อสร้างศาสนสนถานของวัดกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการ
ดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน๔๙  
 ๔.๑๐ ในการดำเนินงานของวัด ควรตั้งกรรมการ ได้แก่ผู้นำชุมชนผู้ที่ชุมชนศรัทธา ผู้ที่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ผู้ที่ตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างศรัทธา
จริงๆ และซื่อสัตย์ ให้บุคลากรเหล่านั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการ และมองหาปัญหา สิ่งที่ควรปรับปรุงสิ่ง

 
 ๔๕ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๖ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์,  ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖. 
 ๔๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๙ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๕ 
 

 

ที่ควรพัฒนา ร่วมวางแผนในการดำเนินงาน สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายได้แก่ คณะสงฆ์ ชุมชน
หน่วยงานในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียน อบต. เป็นต้น เห็นความสำคัญของชุมชนของเราให้เจริญทั้ง
ด้านวัตถุและจิตใจ ควบคู่กันไปกับ บ้าน วัด โรงเรียน สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน จัดให้ทางวัด 
กรรมการไปศึกษาดุงานการพัฒนาวัดที่พัฒนาแล้ว เพื่อเป็นแนวทางมาพัฒนาวัด บ้าน โรงเรียนใน
ชุมชน๕๐ 
 ๔.๑๑ มีการตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ๕๑  
 ๔.๑๒ ประชาชน และกรรมการวัด มีส่วนร่วมในการทำบัญชีในแต่ละด้านๆ อย่างน้อย ๒ 
ท่านต่อด้านนั้นๆและให้รายงายผลในที่ประชุม๕๒  
 ๔.๑๓ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพ่ือร่วมกันแก้ไข๕๓ 
 ๔.๑๔ ให้มีการเข้าประชุมวางแผน ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวัด ส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและ หัวหน้าส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการวัดเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกำหนดคุณสมบัติของ
บุคคลที่ จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการวัด อย่างเหมาะสมหน่วยงานต่างๆ จะทำให้การ บริหาร
จัดการศาสนสมบัติของวัดเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้๕๔  
 ๔.๑๔ ดำเน ินการจ ัดการด ้านการพัฒนาบ ุคลากรในการบร ิหารจ ัดการ โดย
คณะกรรมการทางวัดร่วมกับประชาชนในการประชุมร่วมกันวางแผนปรับปรุงแก้ไข๕๕  
   
 
 
 
 
 

 
 ๕๐ สัมภาษณ์ นางอุไร จันทรทราวุฒิ, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๑ สัมภาษณ์ นายกเชาลิตร  แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ นายอรุณ   สมเสียง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๓ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒  กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๔ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๕ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์, ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา,  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 
 

 

 
 
 
 ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศาสน
สถาน ในการบริหาร ๔ ขั้นตอน 
       
ตารางที่ ๔.๓๒  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 
 

สาระสำคัญ ความถี่
รูป/คน 

คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑.มีการวางแผนสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความ
พร้อมของศาสนสถานมี โบส,วิหาร การสำรวจ 
และวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่จะ
พัฒนาศึกษามีการกำหนดงานโดยคำนึงถึงความ
จำเป็นในส่วนที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมมี
การประชุมชี้แจงกับชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการ
ดูแลรักษาศาสนสถานภายในวัดต้องมีการประชุม
ปรึกษาบุคลากรภายในวัดและนอกวัด  เช่น 
พระภิกษุสามเณร และหน่วยองค์กรภายในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๒,๓.๔,๕,๖, 

๒ .มีการประช ุมวางแผน กำหนดวางตัวบ ุคคล/
กรรมการในการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานมีคำสั่ง
แต่งตั ้งคณะทำงานมีการวางแผนระหว่างเจ้า
อาวาสพระและคณะกรรมการวัด มีการนำเสนอ
ต่อที่ประชุมให้กรรมการองค์การบริหารส่วนวัง
แดงม ีการวางแผนในการบร ิหารด ้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีการประชุมชี ้แจงกับ
ชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 

๗ 

 
 
 
 

            
            
 

๒,๓,๔,๕,๖,๗,๑๐ 
๓.วัดร่วมกันพิจารณางบประมาณเพื่อพัฒนาศา
สนสถานมีการนำเสนอต่อที่ประชุมให้กรรมการ
และประชาชนให้รับททราบฝึกอบรมและสัมมนา
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์จัดทำ

 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 

นิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด 

 
๕ 

 
๑,๔,๗,๑๐,๑๒ 

 

ตารางที่ ๔.๓๓  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน 

 
เนื้อหา ความถี่

รูป/คน 
คนที่ให้สัมภาษณ์ 

 
 

๑.มีคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงานบริหาร และ
พัฒนาศาสนสถานมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
บริหารการติดต่อประสานงานกับช่าง หาเจ้าภาพหลักๆ และ
กรรมการอื่นๆจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศวงจรปิดมีการทำนุ
บำรุง โบสถ์ วิหารในแต่ละปี อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งเป็น
อย่างน้อยนำเทคในโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคใหม่มาใช้
ในงานจัดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๔,๕,๖,๗, 
 

๒.ดำเนินการตามแผนที่วางไว ้คือการติดต่อประสานงานกับ
ช่าง หาเจ้าภาพหลักๆนำเทคในโลยีสมัยใหม่ และเทคนิค
ใหม่มาใช้มีการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจดีที่สุดร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องละยั่งยืน 

 
 
 
 

๗ 

 
 
 
 

๑,๒,๓,๕,๙,๑๐,๑๑  

๓.การดำเนินงานในการจัดการดูแล บำรุง รักษา สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์มีการดำเนินงานบริหาร/พัฒนาศาสนสถาน
ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดร่วมดำเนินการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนงานที ่กำหนดพัฒนาศาสน
สถานตามแผนงานที่กำหนดร่วมกันตัดสินใจจะทำให้
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 
 

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 
 

 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 

 
 
 
ตารางที่ ๔.๓๔  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 
 

เนื้อหา ความถี่
รูป/คน 

คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑.ม ีการตรวจสอบ และประเม ินผลการใช ้ จ ่ าย
งบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูล
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะประเมินผลโดยดูจากงานที่
ลงมือทำ เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไป
ตามแผนที ่วางไว ้หร ือไม่อ ันด ับแรกจะต ้องแต ่ งตั้ ง
บุคคลากรที่มีความชำนาญคอยตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับ
การดำเนินงานว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใดและ
วัสดุที่นำมาใช้นั้นได้คุณภาพมากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 

๘ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๒,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๒ 

๒.การตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงานที ่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูลปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือทำ 
เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้หรือไม่อันดับแรกจะต้องแต่งตั้งบุคคลากรที ่มี
ความชำนาญคอยตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใดและวัสดุที่นำมาใช้นั้น
ได้คุณภาพมากน้อยเพียงใด 

     
 
    
 
 
 

 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๓,๔,๕,๖,๙, 
๓.ประเมินผลครอบคลุมการพัฒนาศาสนสถานของวัดมี
การกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศาสน
สถานของวัดอย่างต่อเนื่องการรวบรวมข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคในขณะดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู ้ทำ
กรรมการจากชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของช่างคณะกรรมการการดำเนินการจัดทำ
บัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตโดยเฉพาะดำเนินการโดยการเปิดเผย
ข้อมูลให้กับประชาชนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙, 
 

 

 



๑๒๙ 
 

 

 

 

ตารางที่ ๔.๓๕  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
เนื้อหา ความถี่

รูป/คน 
คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑.ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ส่วนใหญ่มักจะเป็นการดำเนินโดยคณะกรรมการวัด
โดย มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งทีไ่ด้รับแต่งตัง้โดยตรง 

 
 
 

๕ 

 
 
 

๔,๖,๗,๙,๑๒ 

๒.ดำเนินงานแล้วพบปัญหา อุปสรรค มีการประชุม
วิเคราะห์หาเหตุของปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือ
นำมาแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะส่วนที ่มีปัญหาการ
เลือกบุคลากรเข้าร่วมทำงานแต่ละฝ่าย ควรเลือกให้
เหมาะสมโดยดูความถนัด ประสบการณ์ ความสามมา
รถและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 

๔,๖,๗,๙,๑๐, 

๓.ส่วนใหญ่มักจะเป็นการดำเนินโดยคณะกรรมการ
วัดโดย มีอำนาจหน้าที ่ตามคำสั ่งที ่ได้รับแต่งตั้ง
โดยตรง จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ คำปรึกษาและหาทาง
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับวัด ควร
เลือกให้เหมาะสมโดยดูความถนัด ประสบการณ์ 
ความสามมารถและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ และท่ี
สำคัญยิ่งคือต้องได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธาจาก
ชุมชนเพ่ือความโปร่งใส 
 

 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๔,๖,๗,๙,๑๑,๑๒, 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 

 
 
 ๔.๕.๑ แนวทางการบร ิหารศาสนสมบ ัต ิของว ัด  ในอำเภอท ่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ 
 ๑. ด้านการวางแผน 
 ๑.๑. ด้านการวางแผนมีการสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมของศาสนวัตถุมีการ
สำรวจ และวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาศาสนวัตถุมีการประชุมวางแผน กำหนด
วางตัวบุคคล/กรรมการในการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพ่ือ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมบริหารศาสนวัตถุมีการสำรวจ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศาสนวัตถุของวัด เช่น 
พระพุทธรูป พระไตรปิฎก คัมภีร์โบรารณ ฯลฯมีการสำรวจความต้องการด้านงบประมาณในการ
พัฒนาศาสนวัตถุของวัดมีการวิเคราะห์ และนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ 
เพ่ือการพัฒนาศาสนวัตถุมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดหา/จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศาสนวัตถุมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวัดร่วมกันพิจารณางบประมาณเพื่อพัฒนาศาสนวัตถุมีการ
สำรวจความต้องการเกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดวาง จัดเก็บศาสนวัตถุให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความเหมาะสมมีการประชุมวางแผนกำหนดสถานที่ และจัดหา
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดวาง จัดเก็บศาสนวัตถุให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมี
ความเหมาะสมมีการประชุมวางแผน กำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม ขั้นตอน และแนวทางการ
ดำเนินงานในการพัฒนาศาสนวัตถุของวัด๕๖ 
  ๑.๒. มีการปรึกษาระหว่างคณะสงฆ์คณะกรรมการและประชาชนว่าศาสนวัตถุชิ้นใดต้อง
มีไว้ เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ หรือมีการชำรุด ควนปรับปรุงบุรณะซ่อมแซมให้คงอยู่  เมื ่อมีกรปรึกษา 
วางแผนกำหนดการหาทรัพย์หรือเจ้าภาพบริจาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่การจัดทอดผ้าป่า
สามัคคี งานประจำปี กฐิน ซึ่งจะทำให้ได้ทุนทรัพย์มาดำเนินการ๕๗ 
 ๑.๓. องค์การบริหารส่วนวังแดงมีการวางแผนในการบริหารศาสนสมบัติของวัดในตำบล
วังแดง โดยบรรจุโครงการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) 
ตำบลวังแดงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อเป็นการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความสงบเรียบร้อยเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม๕๘  

 
๕๖ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์   พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๗ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ,  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๕๘ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 
 

 

 ๑.๔. มีการบำรุงรักษา ทำความสะอาด ให้สภาพศาสนวัตถุไม่ชำรุด สะอาด ด้านการ
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินมีการประสานงานสถานีตำรวจที่ดุแลพ้ืนที่สอดส่องความเรียบร้อย ใน
พ้ืนที่ชุมชนได้มีการติดจั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญๆเช่นทางเข้าออกในพื้นที่๕๙  
 ๑.๕. มีการประชุมชี้แจงกับชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีการกำหนดการ
ปฏิบัติงาน ทำอะไร อย่างไร ติดตามการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน๖๐  
 ๑.๖. ด้านการประชุมวางแผน นอกจากเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร  จะมี
ส่วนร่วมกับวัดด้านการประชุมวางแผนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดแล้ว ทุกครั้ง ที่มีการ
จัดกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมประเพณี เจ้าอาวาสจะทำการแต่งตั้ งคณะกรรมการวัด
เพ่ีอเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการทุกครัง้เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จของงาน๖๑   
 ๑.๗. ควรมีการส่งบุคลากรของวัดไปศึกษาต่อด้านกฎหมายหรือการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศาสนสมบัติ๖๒  
 ๑.๘. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมี
การวางแผนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุที่ชัดเจนบุคลากร/คณะกรรมการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน/เจ้าอาวาสมีการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงาน องค์การภายในชุมชน ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมดำเนินงานมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบมีการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของวัดหรือหน่วยงานที่กำหนดมีการประสาน และ
สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการ
ดำเนินงานในการจัดการดูแล บำรุง รักษา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์มีการดำเนินงานบริหาร/พัฒนาศาสนวัตถุ
ตามข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนด๖๓  
 ๑.๙. แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมแซม ทะนุบำรุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด
ได้แก่การจัดหาผ้าป่า ติดต่อช่างกำหนดระยะเวลาทำ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ควบคุมการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม หรือจัดซื้อ การทำบัญชีตรวจสอบ เมื่อมีคณะกรรมการทุกฝ่าย 
ทุกฝ่ายก็ต้องรีบดำเนินการให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน๖๔  

 
 ๕๙ สัมภาษณ์ นายอรุณ  สมเสียง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๐ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ  กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึง ๒  กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๑ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ (เหมือน),  เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๒ สัมภาษณ์ นายอรุณ   สมเสียง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๓ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๔ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ,  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 
 

 

 ๑.๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) ภายใน
วัดละชุมขน๖๕  
  ๑.๑๑. มีการทำความสะอาดเช่นพระพุทธรูปในพื้นที่เป็นประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจออก
สำรวจสอดส่องดูความเรียบร้อย บริเวณวัด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด คอบคุมในพื้นที่ทางเข้าออก
บริเวณวัดและในชุมชน๖๖ 
 ๑.๑๒. มีการทำบัญชี ควบคุมศาสนวัตถุ ในวัดตรวจสอบอย่างน้อยปีลิ ๑ ครั้ง๖๗  
 ๑.๑๓.มีการกำหนดการบริหารให้ครอบคุมกำหนดให้มีการทำความสะอาดตามแนวที่ตก
ลงกันไว้ดูการทำบัญชีศาสนวัตถุให้เป็นปัจจุบันช่วยกันบำรุงรักษาให้คงเดิมเสมอและช่วยกันปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้เพ่ือสืบทอดให้รุ่นลูกหลานต่อไป๖๘  
 ๑.๑๔. เมื่อมีการทำประวัติหรือขึ้นทะเบียนแล้วและจะต้องมีการสร้างที่เก็บพระพุทธรูป
และคัมภีร์ให้เหมาะ เช่น เรื่องพระพุทธรูป จะต้องสร้างที่เก็บแบบที่สามารถป้องกันการโจรกรรม 
เช่น มีการติดเหล็กตามหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น ส่วนคัมภีร์โบราณ เน้นการสร้างที่เก็บเพ่ือป้องกัน
การทำลายคัมภีร์และการจัดแยกให้เป็นหมวดหมู่จะต้องมีการบันทึกไว้ที่เป็นแบบมาตรฐาน เช่น ลง
คอมพิวเตอร์ หรือลงแผ่นซีดี เป็นต้น๖๙  
  ๑.๑๕. ควรมีการสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุของวัด โดยมีคณะกรรมการของชุมชนร่วม
ดำเนินงานคณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน ร่วมกันพิจารณางบประมาณ หรือการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากร/คณะกรรการ/ผู้แทนชุมชน ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุของวัดประสานเครือข่าย ชุมชน ผู้ที่
เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุของวัจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ชุมชนเกี่ยวกับความรู้ที่บุคลากร/คณะกรรการ/ผู้แทนชุมชน ได้รับการพัฒนา เพื่อการขยายผลและ
พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง๗๐  

 
 ๖๕ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๖ สัมภาษณ์ นายอรุณ   สมเสียง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๗ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒  กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๘ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์ , ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๓๓ 
 

 

   ๑.๑๖. การดำเนินการอบรมบุคคลากรร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความ
สามรถในการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้ามีความรู้ การตัดสินใจทำอะไรก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น และ
ทำให้ผลที่รับจะดีตามด้วย ความผิดพลาดจะน้อยลงเป็นประโยชน์ต่อศาสนา รวมไปถึงการใช้
งบประมาณจะตรงตามสภาพที่วิเคราะห์ออกมาว่าส่วนไหนควรปรับปรุงซ่อมแซม หรือส่วนไหนควร
สร้างหรือซื้อใหม๗่๑  
  ๑.๑๗. การดำเนินการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ มีผลดีต่อการบริหาร
จัดการ เป็นการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน๗๒  
  ๑.๑๘. การอบลมบุคลากรร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกัน 
และแลกเปลี่ยนความคิดในการทำงานซึ่งกันและกัน๗๓  
 
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน 
 ๒.๑. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการ
วางแผนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุที่ชัดเจนบุคลากร/คณะกรรมการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน/เจ้าอาวาสมีการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงาน องค์การภายในชุมชน ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมดำเนินงานมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบมีการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของวัดหรือหน่วยงานที่กำหนดมีการประสาน และ
สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการ
ดำเนินงานในการจัดการดูแล บำรุง รักษา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์มีการดำเนินงานบริหาร/พัฒนาศาสนวัตถุ
ตามข้ันตอน และระยะเวลาที่กำหนด๗๔  
 ๒.๒ .แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมแซม ทะนุบำรุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด
ได้แก่การจัดหาผ้าป่า ติดต่อช่างกำหนดระยะเวลาทำ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
ควบคุมการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม หรือจัดซื้อ การทำบัญชีตรวจสอบ เมื่อมีคณะกรรมการทุกฝ่าย 
ทุกฝ่ายก็ต้องรีบดำเนินการให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน๗๕  

 
 ๗๑ สัมภาษณ์ นางอุไร จันทรทราวุฒิ, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๗๒ สัมภาษณ์ นายกเชาลิตร  แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๗๓ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ,  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 
๒๕๖๓. 
 ๗๔ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๗๕ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 
 

 

 ๒.๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) ภายในวัด
ละชุมขน๗๖  
  ๒.๔. มีการทำความสะอาดเช่นพระพุทธรูปในพื้นที่เป็นประจำ เจ้าหน้าที่ตำรวจออก
สำรวจสอดส่องดูความเรียบร้อย บริเวณวัด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด คอบคุมในพื้นที่ทางเข้ าออก
บริเวณวัดและในชุมชน๗๗ 
 ๒.๕. มีการทำบัญชี ควบคุมศาสนวัตถุ ในวัดตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง๗๘  
 ๒.๖. มีการกำหนดการบริหารให้ครอบคุมกำหนดให้มีการทำความสะอาดตามแนวที่ตก
ลงกันไว้ดูการทำบัญชีศาสนวัตถุให้เป็นปัจจุบันช่วยกันบำรุงรักษาให้คงเดิมเสมอและช่วยกันปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้เพ่ือสืบทอดให้รุ่นลูกหลานต่อไป๗๙  
 ๒.๗. เมื่อมีการทำประวัติหรือขึ้นทะเบียนแล้วและจะต้องมีการสร้างที่เก็บพระพุทธรูป
และคัมภีร์ให้เหมาะ เช่น เรื่องพระพุทธรูป จะต้องสร้างที่เก็บแบบที่สามารถป้องกันการโจรกรรม 
เช่น มีการติดเหล็กตามหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น ส่วนคัมภีร์โบราณ เน้นการสร้างที่เก็บเพ่ือป้องกัน
การทำลายคัมภีร์และการจัดแยกให้เป็นหมวดหมู่จะต้องมีการบันทึกไว้ที่เป็นแบบมาตรฐาน เช่น ลง
คอมพิวเตอร์ หรือลงแผ่นซีดี เป็นต้น๘๐  
 
 ๓. ด้านการตรวจสอบ 
 ๓.๑. มี การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศา
สนสถานของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดมีการรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องมีการตรวจสอบ และประเมินผลการใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการใช้สถานที่วัสดุ อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีการวัด และ
ประเมินผลครอบคลุมการพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศาสนสถานของวัดอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ๘๑  

 
 ๗๖ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๗๗ สัมภาษณ์ นายอรุณ   สมเสียง, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๗๘ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒  กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๙ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์ , ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๘๐ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต, เจ้าอาวาสวัดบึง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๑ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๕ 
 

 

 ๓.๒. ประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือทำ เช่นปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้แก่รูปแบบความเรียบร้อย มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในขณะ
ดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากผู้ทำ มีการตรวจสอบบัญชี งบประมาณว่าเป็นไปตามที่ตกลงหรือไม่ ราย
งายผลให้กับคณะกรรมการและประชาชนรับทราบและติดตามผลในการทำงาน๘๒  
 ๓.๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) ภายในวัด
ทางเข้าวัดและชุมชน๘๓  
 ๓.๔. ว ัดได ้ม ีการเป ิดเผยข้อม ูลทางการเง ิน  โดยการรายงานให้ก ับสำน ักงาน
พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบในวันพระ
หรือวันสำคัญทางศาสนา โดยการประกาศผ่าน เครื่องขยายเสียง ผ่านเสียงตามสาย ป้ายประกาศ
ของวัด และ Facebook๘๔  
 ๓.๕. วัดมีการสรุปงานชี้ แจงรายรับรายจ่ายหลังสิ้นสุดงานแล้วจึง ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้รับรู้ มีการชี้แจงรายรับรายจ่ายของวัด “จะทำโดยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้
และประกาศข้อมูล ให้ทราบทาง Facebook และสรุปเป็นรายงานประจำปี๘๕  
 ๓.๖. มีกรตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างว่ามีสิ ่งใดชำรุดเสียหายก็จะได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการวัดและประชาชนเพื่อปรับปรุงซอมแซมให้คงสภาพเดิม๘๖  
 ๓.๗. เมื่อมีการบูรณซ่อมขึ้นมา อันดับแรกจะต้องแต่งตั้งบุคคลากรที่มีความชำนาญคอย
ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใดและวัสดุที่นำมาใช้นั ้นได้
คุณภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อความคงทนสวยงามของศาสนสถาน ถ้าช่างที่หามาทำการบูรณะซ่อม
แซ่มนั้นไม่มีความชำนาญในบูรณะศาสนสถาน จะต้องเปลี่ยนช่างใหม่ เพราะถ้าเอาช่างที่ไม่ฝีมือมา
ทำศาสนสถาน๘๗  
 ๓.๘. อาจจะทำให้ศาสนสถานมีอายุไม่นาน ก็อาจจะต้องบูรณะใหม่ขึ้นมาอีก ส่วนงาน
บริการ จะต้องทำตารางเวลาเข้า- ออก การทำงาน ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่
ประจำแต่ละศาสนสถาน มีการอบรมเจ้าหน้าเกี่ยวกับในด้านการรักษาความสะอาด ด้านการ

 
 ๘๒ สัมภาษณ์ นางอุไร  จันทรทราวุฒิ,  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๘๓ สัมภาษณ์ นายกเชาลิตร  แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖. 
 ๘๔ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ,  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 
๒๕๖๓. 
 ๘๕ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๖ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์ , ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖. 
 ๘๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 
 

 

ปฏิสันถาร ส่วนด้านการดูแลรักษาศาสนสถาน เมื่อมีความทรุดโทรม จะต้องเร่งในการปฏิสังขรณ์
ขึ้นมาทันที่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไป๘๘ 
  ๓.๙. ให้คณะกรรมการ และผู ้แทนชุมชนกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในการ
พัฒนาศาสนสถานให้คณะกรรมการ และผู้แทนชุมชน ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้แทนชุมชนประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงานให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ๘๙  
 ๓.๑๐. ให้กรรมการจากชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของช่าง 
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ในการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้าง ให้คณะกรรมการร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ และร่วมแก้ปัญหาแล้วรายงานผลให้ชุมชนรับทราบ๙๐ 
 ๓.๑๑. การตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษา มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ๙๑  
 ๓.๑๒. ให้คณะกรรมการการดำเนินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเป็นหน้าที่ ของ
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดยเฉพาะ ขั้นตอนหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ วัดจึงนำ รายละเอียด
ทางการเงินมาแจ้งให้คณะกรรมการวัดได้ทราบอีกชั้ นหนึ ่ง โดยวิธ ีการดังกล่าว เจ้า อาวาส 
คณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้การตรวจสอบเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตโดยเฉพาะ เพ่ือความถูกต้องโปร่งใส๙๒  
 ๓.๑๓. คณะกรรมการวัดจะทำการแจ้งให้ประชาชนทราบทั่วกันในวันพระหรือวันสำคัญ
ทางศาสนา โดยวัดจะทำการแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดให้ประชาชน/ผู้มาทำบุญได้ทราบจำนวน 
ยอดเงินรายรับรายจ่ายของวัดโดยการประกาศทางเครื่องขยายเสียงและจัดทำเป็นเอกสาร  เผยแพร่ 
เพ่ือความโปร่งใส วัดควรชี้แจงรายรับรายจ่ายทางการเงินให้ทราบทุกครั้งหลังกิจกรรมที่จัดขึ้นสิ้นสุด
ลง๙๓  

 
 ๘๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๙ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๐ สัมภาษณ์ นางอุไร จันทรทราวุฒิ, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๑ สัมภาษณ์ นายกเชาลิตร แสงไพโรจน์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต, เจ้าอาวาสวัดบึง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๙๓ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ, เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 
๒๕๖๓. 



๑๓๗ 
 

 

 ๓.๑๔. เปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบและมีการทำรายงานการประชุมทุกครั้ง
เมื่อมีการเรียกคณะกรรมการและประชาชนมาชี้แจงทุกครั้ง๙๔  
 ๓.๑๕. มีการดำเนินการโดยการเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนทราบสำหรับแผนของการ
ดำเนินการในทุกกิจกรรม๙๕  
 ๓.๑๖. ผู้บริหารวัดควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทางานเพื่อบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด เช่น ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ ์เงินบริจาคผู้บริหารวัดควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินของวัด ผู้บริหารวัดควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการการเงินของ
วัดกับธนาคารหรือหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารวัดควรมีการจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อการบริการ
จัดการบัญชีเงินของวัด ผู้บริหารวัดควรมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดสรร
ผลประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของวัด๙๖  
 
 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๑. ด้านการปรับปรุงแก้ไขมีการนำผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของบุคคล/คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนสถานของวัดมีการประชุมคณะทำงาน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านบุคคล/คณะกรรมการ และหาแนวทางแก้ไขหลังจาก
ดำเนินงานมีการนำผลการศึกษาด้านบุคคล/คณะกรรการเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาศาสนสถานมา
เป็นข้อมูลพื ้นฐานประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนามีการนำผลการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการดำเนินงานของงบประมาณมาใช้พัฒนาพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการประชุม
คณะทำงาน/คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ๙๗  
 ๔.๒. ทางแก้ไขหลังจากดำเนินงานมีการนำผลการศึกษาด้านงบประมาณมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนามีการนำผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์มาใช้พัฒนาและบริหารศาสวัตถุของวัดมีการประชุมคณะทำงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และแนวทางแก้ไขหลังจาก
ดำเนินงานมีการนำผลการศึกษาด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาศาสนสถานมา
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนา๙๘  

 
 ๙๔ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๕ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์, ผ ู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเร ือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๖ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน,  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๗ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติยาธิคุณ,  เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน 
๒๕๖๓. 
 ๙๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี,  เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 
 

 

 ๔.๓. นำผลจากการดำเนินงานมาประเมินผลถ้ามีปัญหาจะได้ร่วมกันแก้ไขนำผลเสนอใน
ที่ประชุม ทั้งด้านปัญหา งบประมาณ ค่าแรง ถ้ามีปัญหาส่วนไหน ให้แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แบบที่วางไว้ละติดตามผลอย่างต่อเนื่อง๙๙  
 ๔.๔. มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ หากมีการขอดูภาพจากกล้อง (cctv 
sgstem) ในการป้องกันดุแล ศาสนสถาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน๑๐๐  
 ๔.๕. มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการรายงานการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส๑๐๑  
 ๔.๖. ควรมีบุคลากร ที่มีวัยวุฒิมาช่วยงาน ดังนั้น จึงพยายามปลูกฝังจิตอาสาให้เกิดแก่
เด็กและเยาวชนที่จะมา ช่วยเหลืองานวัดในอนาคต กระบวนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่แต่การวาง
แผนการทำงาน หลังจาก ดำเนินการเสร็จจะทำการสรุปผลการดำเนินการ หากตรวจพบปัญหาจะ
เปิดโอกาสให้ทุกคน ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันเสนอแนะทางแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ๑๐๒  
  ๔.๗. เจ้าอาวาสใช้หลักอปริหานิยธรรม (ธรรมอันเป็นที่ตั้ง แห่งความไม่เสื่อม) ในการ
ทำงานร่วมกันทำให้คณะกรรมการวัดกับเจ้าอาวาสซึ่ งเป็นประธาน ในการดำเนินงานได้มีโอกาส
พูดคุยและวางแผนปรึกษาหารือกันก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง เมือ่พบว่ามีข้อขัดข้องหรือปัญหาใดๆ 
เกิดข้ึน จึงทำให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่าง ทันท่วงทียอมรับว่าเป็นหลักการทำงานที่ดี๑๐๓  
 ๔.๘. ด้านกฎหมาย ควรปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน๑๐๔  
 ๔.๙. มีการทำความสะอาดรอบๆบริเวณศาสนสถาน ซอมแซมสิ่งมี่ชำรุดเสียหาย ให้ทาง
วัดมีการจัดการประชุมในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ชำรุดให้กับมาเหมือนเดิม๑๐๕   
 ๔.๑๐. เมื่อมีความผิดพลาดเรื่องของการดูศาสนวัตถุ อาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้ง
คอยดูแลการบูรณะซ่อมแซ่มอาจจะไม่มีความรู ้เรื ่องมากนัก ก็จะต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือหา
บุคลากรที่มีความสามารถมาดูแลศาสนสถานเพื่อให้งานที่ทำนั้นเดินหน้าต่อไป แต่งถ้าเป็นฝ่ายช่าง
จะต้องมีการหาช่างมาท่ีมีความชำนาญมาทำแทน๑๐๖  

 
 ๙๙ สัมภาษณ์ นางอุไร จันทรทราวุฒิ, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ นายก เชาลิตร   แสงไพโรจน์,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๑ สัมภาษณ์ นายประเสริฐ กรีถาวร, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 

๑๐๒ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน,  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๓ สัมภาษณ์ พระครูสุทรเจติยาภิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๔ สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาวิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เจ้าคณะตำบลวังแดง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์, ผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูอุดมภาวนาธิมุต,  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
๒ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๓๙ 
 

 

 ๔.๑๑ ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
สรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขหลังจากดำเนินงานร่วมกันประชุมคณะทำงาน/
คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน 
ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำผลการวิเคราะห์มาใช้ใน
การปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง๑๐๗  
 ๔.๑๒. ถ้าดำเนินงานแล้วพบปัญหา อุปสรรค ควนร่วมประชุมวิเคราะห์หาเหตุของปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือนำมาแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะส่วนที่มีปัญหา การเลือกบุคลากรเข้าร่วมทำงานแต่
ละฝ่าย ควรเลือกให้เหมาะสมโดยดูความถนัด ประสบการณ์ ความสามมารถและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ 
และที่สำคัญยิ่งคือต้องได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธาจากชุมชนเพื่อความโปร่งใส และไม่มีข้อตำหนิ 
ทุกครั้งที่ทำงานควนรวบรวมปัญหาจากทุกฝ่าย แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป๑๐๘  
 ๔.๑๓. การดำเนินการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการ โดย
คณะกรรมการวัดและได้รับความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมวางแผน๑๐๙  
 ๔.๑๔. ส่วนใหญ่มักจะเป็นการดำเนินโดยคณะกรรมการวัดโดย มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรง จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ คำปรึกษาและหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นให้กับวัด วิธีการแก้ไขปัญหาของวัด จะเริ่มต้นจากการประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน จนได้
ข้อสรุปที่ต้องการและลงมือแก้ไขร่วมกัน ตามแนวทางที่ถูกต้อง๑๑๐  
 ๔.๑๕. การดำเนินการหากพบปัญหาอุปสรรค จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดชอง
ประชาชร หน่วยงานและทางวัดที่รับผิดชอบและแรกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาทางแก่ไขในปัญหา
ละอุปสรรคที่ได้เจอ๑๑๑  

๔.๑๖. คณะกรรมการวัดและไวยาวัจกรมีการแต่งตั ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ควรมีการแต่ตั้งฆราวาสผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเฉพาะด้าน
มาบริหารจัดการการเงินของวัดควรมีการแต่งตั้งนักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นเข้ามาเป็น
กรรมการของวัดควรมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการวัดหรือไวยาวัจกรเข้ามา
บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดเป็นการเฉพาะ๑๑๒  

 
 ๑๐๗ สัมภาษณ์ นายสายยัณห์  พันธ์ไม้, ผู้อำนวยการ  โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๘ สัมภาษณ์ นางอุไร จันทรทราวุฒิ, ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึงเขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๐๙ สัมภาษณ์ นายกเชาลิตร  แสงไพโรจน์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๑๐ สัมภาษณ์ พระครูสุทรเจติยาภิวัฒน์,  เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๑๑ สัมภาษณ์ นางทวีป  เดชพจน์,  ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๑๑๒ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน,  เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๔๐ 
 

 

  สร ุป แนวทาง การบร ิหารศาสนสมบัต ิของว ัด ในอำเภอท่าเร ือ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน ศาสนวัตถุ  มีการสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความพร้อม
ของศาสนวัตถุมีการสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาศาสนวัตถุมีการ
ประชุมวางแผน กำหนดวางตัวบุคคล/กรรมการในการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุมีคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมบริหารศาสนวัตถุมีการสำรวจ และจัดทำข้อมูล
เกี่ยวกับศาสนวัตถุของวัด มีการปรึกษาระหว่างคณะสงฆ์คณะกรรมการและประชาชนว่าศาสนวัตถุ
ชิ้นใดต้องมีไว้ เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ หรือมีการชำรุด ควนปรับปรุงบุรณะซ่อมแซมให้คงอยู่ พระพุทธรูป
และคัมภีร์โบราณ ถือได้ว่าเป็นสิ ่งที ่มีค่าอย่างมาก จะต้องดูและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เช่น 
พระพุทธรูป จะต้องจัดทำทะเบียนบัญชีประวัติของพระพุทธรูปให้ชัดเจน หมายถึง การจัดระดับการ
ได้มาของพระพุทธรูปและการจัดการทำบาร์โค๊ต เพ่ือเวลามีเหตุเรื่องการโจรกรรมพระพุทธรูป จะได้
มีการติดตามมาได้ง่าย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสน
วัตถุมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุที่ชัดเจนบุคลากร/คณะกรรมการ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน/เจ้าอาวาสมีการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคล หรือหน่วยงาน องค์การภายในชุมชน แต่งตั้ง
คณะกรรมการซ่อมแซม ทะนุบำรุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้แก่การจัดหาผ้าป่า ติดต่อ
ช่างกำหนดระยะเวลาทำ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรรมการควบคุมการปรับปรุงแก้ไข
ซ่อมแซม หรือจัดซื้อ การทำบัญชีตรวจสอบ เมื่อมีคณะกรรมการทุกฝ่าย ทุกฝ่ายก็ต้องรีบดำเนินการ
ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน การอบรมบุคลากรร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุควรมีการสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุของวัด โดยมี
คณะกรรมการของชุมชนร่วมดำเนินงานคณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชนการดำเนินการโดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ มีผลดีต่อการบริหารจัดการ เป็นการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วม
รับผิดชอบให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการลงมือประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของ
บุคคล/คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศาสนวัตถุของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการ
พัฒนาศาสนวัตถุของวัดมีการตรวจสอบ และประเมินผลงานว่าถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น 
รูปแบบที่วางไว้และอื่นๆ รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในการทำงานซ่อมแซมบุรณะ ตรวจสอบการ
จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย งบประมาณ ติดตามการใช้ให้เกิดประโยชน์จริงมีการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงินและการจัดการ ดูแลศาสนสมบัติโดยจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐานในการ
ประชุมทุกครั้งการดำเนินการตรวจสอบงบประมาณ  บุคลากร  ปัญหา อุปสรรคในการบูรณะ 
ซ่อมแซม และสร้างใหม่ ให้คณะกรรมการ และผู้แทนชุมชนกำกับเพ่ือคอยควบคุมกำกับดูแล ในการ
ดำเนินงานตรวจสอบในด้านต่างๆนั้นทำให้เรารู้เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ตรงจุดการ
ดำเนินการเป็นสิ่งที่ดีเพื่อง่ายต่อการดำเนินการในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น
งบประมาณต้องมีบัญชีควบคุมมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้และนำผลการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการดำเนินงานของบุคคล/คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนวัตถุของวัดมีการ
ประชุมคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านบุคคล/คณะกรรมการ และหา



๑๔๑ 
 

 

แนวทางแก้ไขหลังจากดำเนินงานมีการนำผลการศึกษาด้านบุคคล/คณะกรรการเกี่ยวกับการบริหาร 
และพัฒนาศาสนวัตถุมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนามีการนำผลการ
วิเคราะห์ควรมีการจัดตั้งศูนย์ความรู้หรือฐานข้อมูลของศาสนสมบัติของวัดควรมีการจัดทาบัญชี
รายรับรายจ่ายของวัดที ่เป็นระบบ และโปร่งใสควรมีคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรสามารถ
ตัดสินใจแทนเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดได้ในบางกรณี  การปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ในการบูรณะ ซ่อมแซม และสร้างใหม่ของศาสนสถานวัตถุควรตั้งคณะกรรมการร่วม
วางแผนในการแก้ไข รวมปัญหา อุปสรรคต่างๆ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน แก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขหลังจากดำเนินงานร่วมกันประชุมคณะทำงาน
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 

 ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกี่ยวกับ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านศาสน
วัตถุ ในการบริหาร ๔ ขั้นตอน 
   
ตารางที่ ๔.๓๖  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์ศาสนวัตถุการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผน 
 

เนื้อหา ความถี่
รูป/คน 

คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑.กำหนดวางตัวบุคคล/กรรมการในการดำเนินงาน
พัฒนาศาสนว ัตถุ มีคำส ั ่งแต ่งต ั ้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการเพ่ือร่วมปฏิบัติกิจกรรมบริหารศาสน
วัตถุมีการสำรวจ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศาสน
วัตถุของวัด เช ่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก 
คัมภีร์โบรารณ ฯลฯมีการปรึกษาระหว่างคณะ
สงฆ์คณะกรรมการและประชาชนว่าศาสนวัตถุ
ชิ้นใดต้องมีไว้ เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๔,๖,๗,๘, 
๒. มีการวางแผนพัฒนาศาสนสมบัติด้านสาสน
สถานและศาสนวัตถุให้มีความมั ่นคงถาวรเป็น
หมวดหมู่ ก า รปร ึ กษ า ร ะหว ่ า งคณะสงฆ์
คณะกรรมการและประชาชนว่าศาสนวัตถุชิ้นใด
ต้องมีไว้ เพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ หรือมีการชำรุด ควน
ปรับปรุงบุรณะซ่อมแซมให้คงอยู่ เมื่อมีกรปรึกษา 
วางแผนกำหนดการหาทรัพย์หรือเจ้าภาพบริจาค
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 

๗ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๒,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒ 
๓.มีการสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถใน
การตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุของวัด โดย
ม ีคณะกรรมการของช ุมชนร ่วมดำเน ินงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร / ผ ู ้ แ ท น ช ุ ม ช น แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซ่อมแซมทะนุบำรุงเพ่ือดำเนินการ
ตามขั ้นตอนที ่กำหนดได้แก่การจัดหาผ ้าป่า 
ติดต่อช่างกำหนดระยะเวลาทำ ประสานงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง กรรมการควบคุมการปรับปรุง
แก้ไขซ่อมแซม หรือจัดซื้อมี การทำความสะอาด
เช่นพระพุทธรูปในพ้ืนที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๓,๖,๗,๘,๙, 



๑๔๓ 
 

 

 
ตารางที่ ๔.๓๗  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน 
 
เนื้อหา ค ว า ม ถี่

รูป/คน 
คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑.คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานบริหาร 
และพัฒนาศาสนวัตถุมีการวางแผนประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการทำประวัติ
หรือขึ ้นทะเบียนแล้วและจะต้องมีการสร้างที ่เก็บ
พระพ ุทธร ูปและค ัมภ ีร ์ ให ้ เหมาะ เช ่น เร ื ่ อง
พระพุทธรูป จะต้องสร้างที่เก็บแบบที่สามารถป้องกัน
การโจรกรรม 

 
 
    
 
 
 

๔ 

 
 
 
 
 
 

๑,๒,๔,๙, 
๒.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุ
ที่ชัดเจนบุคลากร/คณะกรรมการ ดำเนินงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายจากหน่วยงาน/เจ้าอาวาสมีการประสานผู้ที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ งต ิ ดต ่ อช ่ า ง ก ำหนดระยะ เ ว ล าท ำ 
ประสานงานกับบุคคลการทำบัญชี ควบคุมศาสนวัตถุ 
ในวัดตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งทำประวัติหรือ
ข ึ ้นทะเบ ียนแล ้วและจะต ้องม ีการสร ้างท ี ่ เก็บ
พระพุทธรูปและคัมภีร์ให้เหมาะ 

 
    
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒ 

๓.ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/เจ้า
อาวาสมีการประสานผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง บ ุคคล หรือ
หน่วยงาน องค์การภายในชุมชนองค์การบริหารส่วน
ตำบล ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv Sgstem) 
ภายในวัดละชุมขนกำหนดการบริหารให้ครอบคุม
กำหนดให้มีการทำความสะอาดตามแนวที่ตกลงกันไว้
ด ูการทำบัญชีศาสนวัตถ ุให้เป็นปัจจุบ ันช่วยกัน
บำรุงรักษาให้คงเดิมเสมอ  

 
 
      
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 

๒,๔,๖,๘,๙,๑๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓๕  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ 

 
เนื้อหา ความถี่

รูป/คน 
คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑.การประเมินผลการปฏิบ ัต ิก ิจกรรมของบุคคล/
คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศาสนสถานของวัด
ประเมินผลโดยดูจากงานที ่ลงมือทำ เช ่นปรับปรุง
ซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ม ีกรตรวจสอบสิ ่งปลูกสร้างว่ามีสิ ่งใดชำรุด
เสียหายก็จะได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวัดและ
ประชาชนเพื ่อปรับปรุงซอมแซมคณะกรรมการ และ
ผู้แทนชุมชนกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๒,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๒ 
๒.ให้กรรมการจากชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของช่าง งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ใน
การบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างดำเนินการ
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดเป็นหน้าที่ ของผู้ตรวจ
สอบบัญชีรับอนุญาตโดยเฉพาะ 

 
 
 

 
๔ 

 
 
 
 

๒,๖,๙,๑๒ 

๓.วัดได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยการรายงาน
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับทราบในวันพระหรือวัน
สำคัญทางศาสนามีการดำเนินการโดยการเปิดเผยข้อมูล
ให้กับประชาชนทราบสำหรับแผนของการดำเนินการใน
ทุกกิจกรรมตรวจสอบสิ ่งปลูกสร้างว่ามีสิ ่งใดชำรุด
เสียหายก็จะได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวัดและ
ประชาชนเพื่อปรับปรุงซอมแซมให้คงสภาพเดิม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๗ 

 
 
 
 
 
 

๑,๒,๓,๖,๗,๙,๑๐, 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓๙  ผลสรุปจากบทสัมภาษณ์การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 
เนื้อหา ความถี่

รูป/คน 
คนที่ให้สัมภาษณ์ 

๑. ด้านการปรับปรุงแก้ไขมีการนำผลการวิเคราะห์ 
และประเม ินผลการดำเน ินงานของบ ุคคล/
คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนสถานของ
วัดมีการประชุมคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
สรุปผลการดำเนินงานด้านบุคคล/คณะกรรมการมี
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการรายงาน
การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายและมีการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 

 

 

 

 

๗ 

 

 

 

 

๑,๒,๖,๕,๙,๑๐,๑๑ 

๒. การนำผลการศึกษาด้านงบประมาณมาเป็นข้อมูล
พื ้นฐานประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาและ
พัฒนามีการนำผลการวิเคราะห์การดำเนินงานมา
ประเมินผลถ้ามีปัญหาจะได้ร่วมกันแก้ไขนำผล
เ ส น อ ใ น ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ท ำ ง า น /
คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื ่อสรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข
หลังจากดำเนินงานร่วมกันประชุมคณะทำงาน/
คณะกรรมการ/ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑,๔,๖,๗,๑๐,๑๑ 
๓. เจ้าอาวาสใช้หลักอปริหานิยธรรม (ธรรมอันเป็น
ที่ตั้ง แห่งความไม่เสื่อม) ในการทำงานร่วมกันทำให้
คณะกรรมการวัดกับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นประธาน ใน
การดำเนินงานได้มีโอกาสพูดคุยและวางแผน
ปรึกษาหารือกันก่อนการดำเนินงานทุกครั้งประชุม
วิเคราะห์หาเหตุของปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือ
นำมาแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะส่วนที่มีปัญหา การ
เลือกบุคลากรเข้าร่วมทำงานแต่ละฝ่าย ควรเลือกให้
เหมาะสมโดยดูความถนัด ประสบการณ์ ความสามมา
รถและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๒,๓,๔,๖,๑๐,๑๑,๑๒ 
 

 



๑๔๖ 
 

 

๔.๖ องค์ความรู้ 

 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการวิจยั 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัดในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยด้านการบริหารศาสนสมบัติ 
ของวัด 

การบริหารศาสนสมบัติของวัดใน 

ด้านการวางแผน 
      มีการวางแผนพัฒนาด้านศา
สนสถานและศาสนวัตถุให้มีความ
มั่นคงให้เป็นหมวดหมู่ 

ด้านการปฏิบัติตามแผน 
     ว ั ดม ี การประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบศาสนสถาน
และศาสนว ัตถ ุท ี ่ม ีความเข ้าใจ 
ความรู้เกี่ยวกับการดุแลรักษา 

ด้านการตรวจสอบ 
     ว ั ด ม ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ดำเนินงานในศาสนสถานและศา
สนวัตถุเพื่อบูรณะซ่อมแซม,จัดหา,
จัดจ้าง 

ด้านการปรับปรุงแก้ไข 
     วัดมีการแก้ไขปัญหาโดยกหาร
ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงาน,
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องเพื่อระบบจะ
ได้ไม่ติดขัดและดำเนินหน้าต่อไป 

ด้านศาสนสถาน 
ว ัดม ีการวางแผนบร ิหารทำ
บัญชีศาสนสถาน เช ่น โบสถ์,
วิหาร,ศาลา เป็นต้น 

 
ด้านศาสนวัตถุ 

วัดมีข ้อมูลรายละเอียดศาสน
วัตถุ เช่น พระพุทธรูป,คัมภีร์
โบราณ,พระไตรปิฏก เป็นต้น                      

 



๑๔๗ 
 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑  สรุปไดว้่า “การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีลักษณะที่สำคัญในแต่ละด้านคือ 
 
 ๑) การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านศาสนสถาน 
 ๑.๑. ด้านการวางแผน ศาสนสถาน เป็นการบริหารให้ตรงกับการวางแผนด้านศาสน
สถาน เช่น การสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความพร้อมของศาสนสถานมีการสำรวจ และวิเคราะห์
สภาพความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาศาสนสถานมีการประชุมวางแผน กำหนดวางตัวบุคคล 
 ๑.๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ศาสนสถาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนสถานมีการวางแผนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และ
พัฒนาศาสนสถานมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานที่ชัดเจน 
 ๑.๓. ด้านการตรวจสอบ ศาสนสถาน มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/
คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศา
สนสถานของวัด ประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือทำ 
 ๑.๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ศาสนสถาน มีการนำผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของบุคคล/คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนสถานของวัดมีการประชุมคณะทำงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 ๒) การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านศาสนวัตถุ 
 ๒.๑. การวางแผนทำบัญชีรายละเอียดเพื่อพัฒนาด้านศาสนวัตถุของวัดกับประชาชน
ควรทำบัญชีสำรวจศาสนวัตถุทุกชิ้น เช่นพระพุทธรูป คำภีร์ อันไหนควรปรับปรุง อันไหนชำรุดมากก็
อนุรักษ์ตามสภาพ 
 ๒.๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ศาสนวัตถุ  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมี
การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุท่ีชัดเจน 
 ๒.๓. ด้านการตรวจสอบ ศาสนวัตถุ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/
คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศาสนวัตถุของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศาสน
วัตถุของวัดมีการตรวจสอบ และประเมินผลงานว่าถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 ๒.๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ศาสนสวัตถุ มีการนำผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของบุคคล/คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนวัตถุของวัดมีการประชุมคณะทำงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 

มีการสำรวจให้ตรงกับที่
จะบริหารศาสนสถานให้มี
ระยะเวลาที ่ชัดเจน เป็น
การบริหารให้ตรงกับการ
วางแผนด้านศาสนสถาน 
และวิเคราะห์สภาพความ
พร้อมของศาสนสถานมี
การสำรวจ  

มีการนำผลการวิเคราะห์ 
แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานของบ ุคคล/
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ม า ใ ช้
พ ัฒนา/บร ิ ห ารศาสน
สถานของวัด 
 

การ
วางแผน 

การปฏิบัติ
ตามแผน 

การ
ปรับปรุง
แก้ไข 

การ
ตรวจสอบ 

ม ีการประเม ินผลการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ก ิ จ ก ร รมของ
บ ุคคล/คณะกรรมการ
ตามแผนงานพัฒนาศา
สนสถานของว ัดม ีการ
ติดตามผลการดำเนินงาน
ในการ 

 

ม ี ค ำ ส ั ่ ง แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกำกับ 
ติดตามการดำเนินงาน
บริหาร และพัฒนาศา
สนสถานมีการวางแผน
ประชาส ั มพ ันธ ์ ก า ร
ดำเนินงานบริหาร  

ด้านศาสนวัตถุว ัดมีข ้อมูลรายละเอียดศาสนวัตถุ เช่น
พระพุทธรูป,คัมภีร์โบราณ,พระไตรปิฏก เป็นต้น                      

ด้านศาสนสถาน เช่น โบสถ์,วิหาร,ศาลา เป็นต้น 



๑๔๙ 
 

 

จากภาพ ๔.๒  “การบร ิหารสาสนสมบ ัต ิของว ัด  ในอำเภอท ่า เร ือ จ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ทำให้ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๒ 
 ด้านศาสนสถาน 
 ๑. ด้านการวางแผน สำรวจให้ตรงกับที่จะบริหารศาสนสถานให้มีระยะเวลาที่ชัดเจน 
เป็นการบริหารให้ตรงกับการวางแผนด้านศาสนสถาน และวิเคราะห์สภาพความพร้อมของศาสน
สถานมีการสำรวจ และวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่จะพัฒนาศาสนสถานมีการประชุม
วางแผน กำหนดวางตัวบุคคล 
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ศาสนสถาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนสถานมีการวางแผนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และ
พัฒนาศาสนสถานมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานพัฒนาศาสนสถานที่ชัดเจน 
 ๓. ด้านการตรวจสอบ ศาสนสถาน มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/
คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศาสนสถานของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศา
สนสถานของวัด ประเมินผลโดยดูจากงานที่ลงมือทำ 
 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ศาสนสถาน มีการนำผลการวิเคราะห์ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของบุคคล/คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนสถานของวัดมีการประชุมคณะทำงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 ด้านศาสนวัตถุ 
 ๑. การวางแผนทำบัญชีรายละเอียดเพื่อพัฒนาด้านศาสนวัตถุของวัดกับประชาชนควร
ทำบัญชีสำรวจศาสนวัตถุทุกชิ้น เช่นพระพุทธรูป คำภีร์ อันไหนควรปรับปรุง อันไหนชำรุดมากก็
อนุรักษ์ตามสภาพ 
 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ศาสนวัตถุ  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร และพัฒนาศาสนวัตถุมี
การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานพัฒนาศาสนวัตถุท่ีชัดเจน 
 ๓. ด้านการตรวจสอบ ศาสนวัตถุ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล/
คณะกรรมการตามแผนงานพัฒนาศาสนวัตถุของวัดมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาศาสน
วัตถุของวัดมีการตรวจสอบ และประเมินผลงานว่าถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ศาสนสวัตถุ มีการนำผลการวิเคราะห์  และประเมินผลการ
ดำเนินงานของบุคคล/คณะกรรมการมาใช้พัฒนา/บริหารศาสนวัตถุของวัดมีการประชุมคณะทำงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

                                                                                                                                                 
 

 การวิจัยเรื่อง“การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
มีวัตถุประสงค ์๓ ประการคือ  
 ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ๒)เพ่ือวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๓)เพ่ือเสนอะแนะ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ใน
เขตอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
เพ่ือสนับสนุน แนวคิดที่ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด  ในอำเภอ ท่าเรือ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
              ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เก่ียวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด 
ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 

                       ๕.๑.๑ ระดับความคิดเห็นการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
                 ๑)ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป มีจำนวน ๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๐ มีพรรษา ๑๖ พรรษาขึ้นไป มีจำนวน ๕๑ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐ มีวุฒิมัธยมศึกษา มีจำนวน ๖๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ มีวุฒินักธรรม
เอก มีจำนวน ๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มีจำนวน ๑๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๕๐  

  ๒. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๕๐ 
 

                   ๒.๑ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X =๓๕๕, S.D. = ๐.๘๑๓)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน                

             ๒.๒ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านศาสนสถาน อยู่ในระดับมาก (X = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๙๘๔) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
                            ๒.๓ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านศาสนวัตถุ อยู่ในระดับมาก (X = ๓.๕๐,S.D. = ๐.๙๐๕) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ มีระดับปานกลาง                 

               ๒.๔ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก (X =๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๙๖) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อท่ี ๓ มีค่าระดับปานกลาง 
                           ๒.๕ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับปานกลาง  (X =๓.๔๗, S.D. = 
๐.๘๓๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อท่ี ๒ มีค่าระดับมาก 
              ๒.๕ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับปานกลาง (X =๓.๔๙, S.D. = ๐.๙๔) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อท่ี ๑ มีค่าระดับมาก 
            ๒.๕ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก (X =๓.๖๗, S.D. = ๑.๖๓) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อท่ี ๒ มีค่าระดับปานกลาง 
 
 ๕.๑.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑) ด้านการวางแผนศาสนสถาน 
 ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน พบว่า 
   ๑. พระภิกษุมีจำนวนน้อยไม่สามารถบริหารจัดการได้ทั่วถึง   
   ๒. ปัญหาการบูรณปฏิสังขรณ์ล่าช้าเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ  
   ๓. ไม่ค่อยมีประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร   
 ๔. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา 
 ๕. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลบูรณะซ่อมแซม 
 ๖. ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุน 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนสถาน พบว่า 



๑๕๑ 
 

๑. บริหารจัดการไปตามความจำเป็น   
    ๒. สมควรมีงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ตกลงมาและให้มีความไวกว่าเดิม  

  ๓. สมควรที่ประชาชนให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจและจัดการประชุมร่วมกันให้มากข้ึน  
 ๔. อยากให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีบทบาท 
 ๕. อยากมีการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาและการจัดการฟ้ืนฟู เพ่ือเป็น
การป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๖. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน  
 

  ๒) ด้านการปฏิบัติตมแผนศาสนวัตถุ 
  ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ พบว่า 
 ๑. วัดขาดแผนพัฒนาวัด ที่ชัดเจน ต้องมีคณะกรรมการที่โปร่งใส ตรวจ สอบได้ และต้อง
มีแนวคิดในการพัฒนาวัด ให้เจริญรุ่งเรือง  
 ๒. ขาดการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาศาสนวัตถุและการจัดการฟ้ืนฟูศา
สนวัตถ ุเพ่ือเป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

 ๓. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
               ๔. วัดขาดแผนพัฒนาวัด ที่ชัดเจน ต้องมีคณะกรรมการที่โปร่งใส ตรวจ สอบได้ และต้อง
มีแนวคิดในการพัฒนาวัด ให้เจริญรุ่งเรือง  
 ๕. ขาดการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาศาสนวัตถุและการจัดการฟ้ืนฟูศา
สนวัตถ ุเพ่ือเป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  
 ๖. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
               ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ พบว่า  
 ๑. อยากนำเรื่องการอนุรักษ์ศาสนวัตถุเข้าในที่ประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือที่จะได้มี
บทบาทในการเข้าร่วมฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง  
 ๒. อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริมการพัฒนาตัดสินใจ การรว่มปฏิบัติแก้ปัญหา การ
ร่วมรับ ผิดชอบ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่มี ผลกระทบมาถึงตัวชุมชนเอง  
 ๓. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน  
 ๔. อยากนำเรื่องการอนุรักษ์ศาสนวัตถุเข้าในที่ประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือที่จะได้มี
บทบาทในการเข้าร่วมฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง  
 ๕. อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริมการพัฒนาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติแก้ปัญหา การ
ร่วมรับ ผิดชอบ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่มี ผลกระทบมาถึงตัวชุมชนเอง  
 ๖. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะไดข้้อสรุปร่วมกัน  
 



๑๕๒ 
 

 ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน 
             ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า 
              ๑. วัดมีรายได้ไม่แน่นอน จึงไม่อาจกำหนดในการทำโครงการใหญ่ได้   
   ๒. บางอย่างเป็นไปตามข้ันตอน อาจช้าสมควนไว้วางใจของขั้นตอน ในการบูรณะและ
ความไว้วางใจของงบประมาณ  
   ๓. มีการวางแผนน้อยมากเพราะขาดผู้ประสารงานและขากความร่วมมือ 
  ๔. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา 
 ๕. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลบูรณะซ่อมแซม 
 ๖. ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุน 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า 

   ๑. การดำเนินการต่างๆต้องกำหนดเวลาไว้พอสมควร  
   ๒. สมควรให้เจ้าหน้าที่เม่ือรับเรื่องแล้วและควรลงมาดูตรวจสอบให้เร็วขึ้น  
   ๓. ควรมีประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล และควรมีงบประมาณลงมาด้วย  

 ๔. อยากให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีบทบาท 
 ๕. อยากมีการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาและการจัดการฟ้ืนฟู เพ่ือเป็น
การป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๖. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน  
 

  ๓) ด้านการตรวจสอบศาสนสถาน 
              ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ พบว่า 
  ๑. การตรวจสอบ เพ่ือบูรณะ ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง เพราะชำรุด ทรุดโทรมหลายแห่ง 
ไม่ต่อเนื่อง   
  ๒. มีการลงมือตรวจสอบน้อยมากเพราะขาดผู้ประสารงานและขาดความรว่มมือที่ดี  
    ๓. ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิกชอบให้ความร่วมมือ ทำความเข้าใจและจัดการ
ประชุมร่วมกันมีน้อย  
   ๔. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา 
 ๕. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลบูรณะซ่อมแซม 
 ๖. ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุน 

  ข้อเสนอแนะ ที่ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบ พบว่า 



๑๕๓ 
 

   ๑. อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือบูรณะ
ซ่อมแซม  

   ๒. อยากให้มีความร่วมมือกัน ในการตรวจสอบให้มากและเป็นประจำ  
   ๓. อยากให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้  

 ๔. อยากให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีบทบาท 
 ๕. อยากมีการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาและการจัดการฟ้ืนฟู เพ่ือเป็น
การป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๖. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน  

 
 ๔)ด้านการปรับปรุงแก้ไขศาสนสถาน 

             ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า 
   ๑. ขาดความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น ประชาชน อ.บ.ต. และภาครัฐ  
   ๒. ขาดการเร่งด่วนในการแก้ไขปรับปรุงให้ต่อเนื่อง  
   ๓. ปัจจัยในการบูรณะมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๔. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
และองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา 
 ๕. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลบูรณะซ่อมแซม 
     ๖. ไม่ค่อยมีประชาชนและหน่วยงานให้การสนับสนุน 
  ข้อเสนอแนะ ที่ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบั ติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า 
  ๑. ต้องมีความร่วมมือกันแก้ไขตรวจสอบให้ตรงปัญหา  
  ๒. อยากให้หน่วยงานรัฐ เช่น อ.บ.ต. หรือผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือ  
  ๓. อยากให้ภาครัฐมีทุนในการบูรณะในแต่ละวัดทุกๆปี  
 ๔. อยากให้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามามีบทบาท 
 ๕. อยากมีการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาและการจัดการฟ้ืนฟู เพ่ือเป็น
การป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๖. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแตล่ะครั้งเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน  
  
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 ด้านการปรับปรุงแก้ไขศาสนวัตถุ 
 ๑. วัดขาดแผนพัฒนาวัด ที่ชัดเจน ต้องมีคณะกรรมการที่โปร่งใส ตรวจ สอบได้ และต้อง
มีแนวคิดในการพัฒนาวัด ให้เจริญรุ่งเรือง  
 ๒. ขาดการพัฒนา บุคลากรอาสามาพัฒนาในการรักษาศาสนวัตถุและการจัดการฟ้ืนฟูศา
สนวัตถ ุเพ่ือเป็นการป้องกันกันการเสื่อมสภาพของ ศาสนสถานในปัจจุบัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  
 ๓. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
               ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านศาสนวัตถุ พบว่า  
 ๑. อยากนำเรื่องการอนุรักษ์ศาสนวัตถุเข้าในที่ประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือที่จะได้มี
บทบาทในการเข้าร่วมฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง  
 ๒. อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริมการพัฒนาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติแก้ปัญหา การ
ร่วมรับ ผิดชอบ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่มี ผลกระทบมาถึงตัวชุมชนเอง  
 ๓. เวลาประชุมกันอยากให้ชุมชนเข้าร่วมประชุมกันในแต่ละครั้งเพ่ือจะได้ข้อสรุปร่วมกัน  
  

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยผู้วิจยัจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและน่าสนใจและนำมาอภิปรายดังนี้  

๕.๒.๑. ผลการเปรียบเทียบการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน  

ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๔ ) แสดงให้เห็นว่า
พระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ มีการบริหารศาสนสมบัติของวัด ด้านการการวางแผน ด้านการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการตรวจสอบและด้านการปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาถวิล ปิยธมโม, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระ
สังฆาธิการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การจัดการศาสนสมบัติวัดของพระสังฆาธิ
การใน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ เมื่อพิจารณา
เป็นราย ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน๑  
 ด้านการวางแผน พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๒, S.D.=๐.๘๐) แสดงให้เห็นว่า 

 
๑ พระมหาถวิล ปิยธมโม , “การศึกษางานนวกรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยงาน 

สาธารณูปการของพระครูโสภณบุญเขต (โสม โสภโณ)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),  



๑๕๕ 
 

วัดมีการวางแผนการทำบัญชีรายละเอียดศาสนสถานและศาสวัตถุ  มีการวางแผนพัฒนาศาสนสมบัติ
ด้านสาสนสถานและศาสนวัตถุให้มีความมั่นคงถาวรเป็นหมวดหมู่  มีการวางแผนจัดบุคคลากรเข้าไป
บริหารจัดการให้เหมาะสมกับงานศาสนสมบัติด้านต่างๆ วัดมีการวางแผนกับประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารศาสนสมบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระหัสนัย ปริปุณฺโณ (สุวรรณจินดา) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง“บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา (การจัดการเชิง
พุทธ)” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน๒ 

ด้านการปฏิบัติตามแผน พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = ๓.๔๗, S.D.= ๐.๘๓ )  
แสดงให้เห็นว่า วัดจัดการสำรวจว่าศาสนสถานและศาสนวัตถุชิ้นไหนจะต้องบูรณะซ่อมแซมหรือสร้าง
ขึ้นมาใหม่ วัดมีการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบศาสนสถานและ ศาสนวัตถุที่มีความเข้าใจ 
ความรู้เกี่ยวกับดูแลรักษาและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เพ่ีอให้ถูกต้องมั่นคง ปลอดภัย ดจัดให้มีการอบรม
บุคลากรที่จะเป็นผู้ดำเนินการบริหาร  ศาสนสถานและศาสนวัตถุให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ
จัดหา,ซ่อมแซมและสร้างสรรค์  วัดจัดประชุมโดยให้ประชาชน, ผู้นำท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับรู้ในการตัดสินในการบริหารศาสนสถานและศาสนวัตถุ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  เพิ่มศักดิ์ โคตร
ชมพู * ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัด หนองคาย ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารจัดการวัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา จำแนกเป็นรายด้าน๓ 

ด้านการตรวจสอบ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๙, S.D.= ๐.๙๔ ) แสดง
ให้เห็นว่า วัดมีการตรวจสอบการดำเนินงานในศาสนสถานและ ศาสนวัตถุเพ่ือบูรณะ,ซ่อมแซม,
สร้างใหม่,จัดหา, จัดจ้าง,วัดมีการตรวจสอบงบประมาณว่าพอเพียงหรือขาด เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป
วัดมีการตรวจสอบบุคลากรว่ามีความเหมาะสมและสามารถท่ีจะดำเนินการงานศาสนสมบัติของวัดวัด
มีการตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วม กันระหว่างวัดกับประชาชนว่ามีการติดขัดด้าน 
เวลา, หน้าที่การทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธิว โส), “บทบาท
ของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี”โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน๔ 

 
๒พระหัสนัย ปริปุณฺโณ (สุวรรณจินดา), “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัด

สงขลา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕),  

๓  เพิ่มศักดิ์ โคตรชมพู, “บทบาทในการพัฒนาสังคมของวัดในจังหวัดหนองคาย ” รายงานการวิจัย, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๔๔),  

 ๔ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 
 



๑๕๖ 
 

ด้านการปรับปรุงแก้ไข พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ใน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = ๓.๖๗ , S.D.= ๑.๖๓ ) แสดง
ให้เห็นว่า  วัดมีการพิจารณาเรื่องแผนและการดำเนินงานที่ติดขัดในเรื่อง อุปกรณ์  บุคคล การเงิน 
ใหม่ตลอดเวลาเพ่ือให้วงจรการบริหารศาสนสถานและศาสนวัตถุดำเนินไปได้ด้วยดี  วัดมีแก้ไขปัญหา
โดยการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงาน,บุคลากรที่เก่ียวข้องกับศาสนสถานและศาสนวัตถุเพ่ือระบบ
จะได้ไม่ติดขัดและเดินหน้าต่อไปได้ วัดจัดการปัญหาศาสนสถานและศาสนวัตถุโดยการพิจารณาทั้ง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ การเงิน บุคลากร   มีการจัดการประชุมประชาชน, ผู้ นำท้องถิ่นและ
ผู้รับผิดชอบการบริหาร ศาสนสถานและศาสนวัตถุอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   พระ
ครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการด้านศาสนสมบัติของวัดอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน๕   

ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X =๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๔ ) แสดงให้เห็นว่ 
พระสงฆ์ในอำเภอท่าเรือ มีการบริหารศาสนสมบัติของวัด ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนวัตถุ จึงทำให้
พระสงฆ์มีความคิดเห็น เกี่ ยวกับ การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่ าเรือ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ 
เขมธมโม)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
พระสังฆาธิการในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน๖   

ด้านศาสนสถาน พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๕, S.D.=๐.๙๘ ) แสดงให้เห็น
ว่า  วัดมีการวางแผนบริหารทำบัญชีศาสนสถาน  วัดมีการร่วมมือสำรวจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกับ
วัดและประชาชนในการตัดสินใจ ดูแล,รักษา,ก่อสร้าง ศาสนสถาน วัดมีการดำเนินการตรวจสอบ
งบประมาณในการบูรณะ, ซ่อมแซม,สร้างใหม่ ศาสนสถาน วัดมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการบูรณะซ่อมแซมและสร้างใหม่ของศาสสถาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูวิสุทธินนท

 

 ๕ พระครูวินัยธรธรรมภณ ธมฺมพโล (แก้วแจ่มศรี), “การพัฒนาการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘),  

๖  พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมโม), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การ ในอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิง พุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  



๑๕๗ 
 

คุณ (ทวี สุทฺธิว โส) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๗ 

ด้านศาสนวัตถุ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๐, S.D.๐.๙๑ ) แสดงให้เห็นว่า วัดมี
ข้อมูลรายละเอียดศาสนวัตถุ  หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการดูแล รักษาศาสนวัตถุ อย่างต่อเนื่อง  
วัดมีการดำเนินการตรวจสอบ ศาสนวัตถุอย่างต่อเนื่อง  ศาสนวัตถุได้รับการการบูรณะ,ซ่อมแซมอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ ได้ศึกษาเรื่อง การ
จัดทำบัญชีของพระ อารามหลวงในเขตพ้ืนที่ปริมณฑณของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน๘ 

  ๕.๒.๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกโดยตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑. พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันไม่มี
ผลที่แตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ สงฆ์ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อายุ
ที่ต่างกัน มีผลให้เกิดความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน๙  
 ๒. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า พรรษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่างกัน ย่อมไม่มีผลที่
แตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดมนต์ดก สวใจ ได้วิจัยเรื่อง "การบริหาร
จัดการวัดของพระสงฆ์ในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี" จากผลการวิจัยพบว่า พรรษา ที่ต่างกัน 
มีผลให้เกิดความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน๑๐ 

 
๗ พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทว ีสุทฺธิว โส), “บทบาทของวัดในการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวัดนนทบุรี”

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 

๘ พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ และกรรณิการ์ จะกอ, “การจัดทําบัญชีของพระอารามหลวงในเขตพื้นที่ ปริมณฑณ
ของกรุงเทพมหานคร, รายงานวิจัย, วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔),  

๙ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน, “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอําเภอเขาย้อย จังหวัด
เพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  

๑๐ พระปลัดมนต์ดก สวใจ, "การบริหารจัดการวัตของพระสงฆ์ในอำเภอตำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔), 



๑๕๘ 
 

 ๓. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของวัด 
ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษาสามัญต่างกันของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแตกต่างกัน แต่มีผลที่แตกต่างกัน ในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเวฬุวัน
พัฒนาทร (ชัยวัฒน์ ชุตินธโร), ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานสาธารณู ปการของพระสังฆาธิการ อ ำเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็น 
ไมแ่ตกต่างกัน๑๑  
 ๔. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติของ
วัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐ .๐๕   ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษา
นักธรรม ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมีหลายระดับก็จริง แต่มีผลที่แตกต่างกันในการแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระอกนิษฐ์ สิริปญโญ, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของ
พระ สังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษนักธรรม ต่างกัน มี
ความคิดเห็น ไมแ่ตกต่างกัน๑๒ 
 ๕. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน แต่ในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์เอก 
ชินวโส ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 2 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสาธารณูปการวัด ในเขต
เทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” จากผลการวิจัยพบว่า 
พระสงฆท์ี่มวีุฒิการศึกษาปริยัติธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน ๑๓ 
  

 
๑๑ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชาโน , “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอําเภอเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),  

๑๒ พระอกนิษฐ์ สิริปญโญ, “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง 
จังหวัด ปทุมธานี” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), 

๑๓ พระณัฐพล ฐิติธมฺโม (ปราบพินาศ), “การบริหารวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), 



๑๕๙ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง“การบริห ารศาสนสมบั ติ ขอ งวั ด  ในอำเภ อท่ า เรื อ  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 
๑. คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้เจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรวัด และ คณะกรรมการวัด แต่ละวัด

ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนสถานและศาสนวัตถุ ให้ถูกต้องมากข้ึน 
๒. คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้แต่ละวัดให้มีการวางแผนผังของแต่ละวัดให้เป็นสัดส่วนมมาก

ขึ้น 
 ๓. คณะสงฆ์ควรกำหนดให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐได้มีส่วนในการตรวจสอบการปลูกสร้างศาสน

สถานและศาสนวัตถุทุกครั้งภายในวัด  
๔. ควรมีเตรียมการเพ่ือเสียภาษีเงินได้ของวัดในอนาคตเนื่องจากหลายพ้ืนที่ในจังหวัด

สระบุรีวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในแต่ละวันมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจานวนมากและมี
การทาบุญบริจาคปัจจัยที่รวบรวมแล้วเป็นจานวนพอสมควร ดังนั้นหาก 
ในอนาคตภาครัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวัด ทางวัดในอาเภอแก่งคอยก็ควรมีการเตรียม
ความพร้อม 

๕. ผู้บริหารวัดควรมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดสรรผลประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของวัด 

๖. ผู้บริหารผู้ปกครอง ต้องแนะนาให้ผู้บริหารวัดเห็นความสาคัญของการจัดโครงสร้าง
การบริหารงานของวัด ให้เป็นลักษณะการทางานเป็นทีม มิใช้วัดเป็น 
ของผู้บริหารวัดแต่เพียงผู้เดียวเช่นในอดีต 

๗. มีการตรวจสอบ/ประเมินผล/อำ นาจสั่งการในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด 
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สรุปเป็นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้ 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง“การบริห ารศาสนสมบั ติ ขอ งวั ด  ในอำเภ อท่ า เรื อ  จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
๑.ในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรนำงานวิจัยเรื่อง การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไปศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่นจังหวัดสระบุรี,จังหวัดประทุมธานี และ
ในจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือหาข้อมูลเปรียบเทียบนำไปพัฒนา การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒. ในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรนำงานวิจัยเรื่อง การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดจังหวัดพระ
นครสรีอยุธยาและทั่วไป ด้านศาสนสถาน และศาสนวัตถุภายในวัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

๓. ในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรดำเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ( Participatory Action Research ) ซึ่งใช้เป็นวิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง 



๑๖๐ 
 

เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการทำงานของการบริหารศาสน
สมบัติของวัดทั่วไป เป็นการเฉพาะ 

๔. ในการวิจัยในครั้งต่อไป  ควรเพ่ิมกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
เขตอำเภออ่ืนๆ หรือจังหวัดอ่ืนเพ่ือเพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานของการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดที่หลากหลาย 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 
 

 



๑๗๗ 
 

 
 

 

 



๑๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (Try-out) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Alpha)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สมัภาษณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
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๑๘๘ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 

 

 

 



๑๙๕ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

 

 

 

                                                  

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คำชี้แจง 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การบริหาร ศาสนสมบัติของวัด 
อำเภอท่าเรือ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารศาสนสมบัติของวัด ทั้ง
ยังเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการบริหารศาสนสมบัติของวัดต่อไป 

 ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๔ ตอน คือ  
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถาน ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ ๔  เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับการ
บริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๐๐ 
 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ ๑  ปัจจัยส่วนตัวของผู้ตอบ 

คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ ตามความ
เป็นจริง 

 ๑. อายุ 

[  ] ๒๑-๓๐ ป ี

[  ] ๓๑-๔๐ ป ี

[  ] ๔๑-๕๐ ป ี

[  ] ๕๑-๖๐ ป ี

[  ] ๖๑ ปีขึ้นไป 

 ๒. จำนวนพรรษา 

[  ] ๑-๕ พรรษา 

[  ] ๖-๑๐ พรรษา 

[  ] ๑๑ พรรษาขึ้นไป 

 ๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 

[  ] ต่ำกว่าปริญญาตรี 

[  ] ปริญญาตรี 

[  ] สูงกว่าปริญญาตรี 

 ๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม 

[  ] นักธรรมชั้นตรี 

[  ] นักธรรมชั้นโท 

[  ] นักธรรมชั้นเอก 



๒๐๑ 
 

[  ] ไม่มีวุฒิทางธรรม 

 ๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

[  ] เปรียญตรี (ประโยค ๑- ป.ธ.๓) 

[  ] เปรียญโท (ป.ธ.๔-ป.ธ.๖) 

[  ] เปรียญเอก (ป.ธ.๗-ป.ธ.๙) 

[  ] ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒   แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด      
พระนครศรีอยุธยา           

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย   ในช่อง   ระดับความคิดเห็นว่าท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ใน
ระดับในที ่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 

 ๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมาก 

     ๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง 

     ๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 

     ๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 

 

 

 
 

ข้อที่ 

 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านการวางแผน (plan - P)      

๑ คณะสงฆ์มีแผนในการบริหารจัดการศาสนสมบัติวัดใน
พ้ืนที่ 

     

๒ คณะสงฆ์มีการจัดทำแผนในการจัดการศาสนสมบัติวัด
ในพ้ืนที่ให้ครบทุกวัดในอำเภอ 

     

๓ คณะสงฆ์มีการจัดทำแผนในการบริหารศาสนสมบัติวัด
อย่างถูกวิธี 

     



๒๐๒ 
 

๔ คณะสงฆ์กับประชาชนมีส่วนร่วมมือในการวางแผนการ
บริหารศาสนสมบัติวัด 

     

 ๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน (do - D)       

 

ข้อที่ 
 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ คณะสงฆ์ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้      

๒ คณะสงฆ์ได้ดำเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้      

๓ แผนงานที่วางไว้ได้มีการปฏิบัติงานตามสถานการที่
เหมาะสม 

     

๔ คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน      

 ๓. ด้านการตรวจสอบ ( Check – C )      

๑ คณะสงฆ์มีการตรวจสอบวิธีการดำเนินการเป็นระยะๆ      

๒ คณะสงฆ์มีการตรวจสอบศาสนสมบัติของวัด เป็น
ประจำ 

     

๓ สามมารถตรวจสอบวิธีดำเนินงาน และงบประมาณ 

ของคณะสงฆ์ ในอำเภอ 
     

๔ คณะสงฆ์ร่วมกับประชาขนในการดูแลรักษาศาสน
สมบัติของวัดในพื้นที่ 

     

 ๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ( action – A )      

๑ คระสงฆ์มีการประเมินผลต่างๆแล้ว ได้ผลนั้นกับมา
ปรับปรุงแก้ไข 

     

๒ คณะสงฆ์นำผลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข      

๓ คณะสงฆ์นำผลที่ได้มาดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

     

๔ ผลของการปรับปรุงแก้ไข สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

     

 
 

 

 



๒๐๓ 
 

 

ตอนที่ ๓   แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัด      
พระนครศรีอยุธยา  

             คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย   ในช่อง   ระดับความคิดเห็นว่าท่านมีความคิดเห็น
ต่อเรื่องนี้ในระดับในที่ ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

 ๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 

 ๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมาก 

     ๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง 

     ๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 

     ๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 

 
 

ข้อที่ 

 

การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑. ด้านศาสนวัตถุ 

     

๑ ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุท่ีชำรุดทรุดโทรมให้
มั่นคงแข็งแรงโดยช่วยกันบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมหรือ
ชักชวนให้ผู้อ่ืนช่วยกันบำรุงรักษา 
 

     

๒ ทำนุบำรุงศาสนวัตถุให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ      

๓ ประชาขนมีการแสดงความเคารพตอ่ศาสนวัตถุ      

๔ ป้องกันมิให้ผู้อื่นทำลายหรือลักขโมยทรัพย์สมบัติของ
วัด  

     

 ๒. ด้านศาสนสถาน       

๑ ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้ามของศาสนสถาน 
เช่น ถอดรองเท้าก่อนเข้าศาสนสถาน หรือสวมผ้าคลุม
ผมก่อนเข้าศาสนสถาน 

     

๒ ไม่ส่งเสียงดังเมื่อเข้าไปในเขตศาสนสถาน      

๓ แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเมื่อไปศาสนสถาน      



๒๐๔ 
 

๔ ดูแลรักษาศาสนสถานโดยการช่วยกันรักษาความ
สะอาดบริเวณศาสนสถาน และไม่ทำสกปรก 

     

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสนสมบัติ
ของวัด ในในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑) ด้านการวางแผน (plan – P) 
    ปัญหา  อุปสรรค์

........................................................ ........................................................................................................

........................................................................................................................................... .....................

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

............................................................................................ ....................................................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน (do – D) 

ปัญหา  อุปสรรค์
...................................................................................................................... ..........................................
................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
      ๓) ด้านการตรวจสอบ (check – C) 
          ปัญหา  อุปสรรค์
............................................................................................................................................ ....................
....................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................ ....................................
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 

๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (action - A) 
           ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. .................................. 
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................ ....................... 
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 



๒๐๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

รูปภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง” การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

คำแนะนำ : การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์     ฉายา/นามสกุล    
  
ตำแหน่ง     วัน/เดือน/ปี ให้สัมภาษณ์    
  
ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหา อุปศักดิ์ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารศาสน
สมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ๔ ด้าน คือ 

 - ศาสนสถาน หมายถึง  โบสถ์ วิหาร ศาลา ฯลฯ 
           - ศาสนวัตถุ    หมายถึง  พระพุทธรูป คัมภีร์โบราณ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

๑. การบริหารศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านศา
สนสถาน มีการวางแผนอย่างไร 

๑.๑) มีการวางแผนอย่างไร อย่างไร 

๑) ด้านการวางแผน 
๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน 
๓) ด้านการตรวจสอบ 
๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

๑) ด้านศาสนสถาน 
๒) ด้านศาสนวัตถุ 



๒๐๘ 
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................................................................................

.. 
๑.๒) ด้านศาสนวัตถุ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................................................................................ 
 

๒ท่านมีการปฏิบัติตามแผนการบริหารศาสนสมบัติ ในด้าน 
 ๒.๑) ด้านศาสนสถาน อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................  
  

๒.๒) ด้านศาสนวัตถุ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................. 
๓.ท่านมีการตรวจสอบ การบริหารศานสมบัติ ในด้าน 

๓.๑) ด้านศาสนสถาน อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................... ....................................... 
๓.๒) ด้านศาสนวัตถุ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... ..................................... 
๔.ท่านมีการปรับปรุงแก้ไข การบริหารศาสนสมบัติ ในด้าน 

๔.๑) ด้านศาสนสถาน อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 



๒๐๙ 
 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................. 
 
 
 

๔.๒) ด้านศาสนวัตถุ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
  

 ๕. ด้านศาสนสถาน 
   
  ๕.๑  ท่านคิดว่าจะวางแผนให้วัดกับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน
พัฒนาบุคคลากรในการทำบัญชีศาสนสถาน,จัดจ้าง,บูรณะ, ซ่อมแซม จ้างช่าง, ก่อสร้าง, อย่างไร 

 
 ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................. ............................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 ๕.๒ ท่านคิดว่าการลงมือทำตามแผนที่วางไว้ไว้โดยให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ 
อย่างไร 

 
ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................. ............................. 

......................................................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................... ................................. 
 

๕.๓ ท่านคิดว่าการดำเนินการตรวจสอบในการลงมือทำตามแผนที่วางไว้นั้น เป็นลักษณะ
แบบ 
ไหนและดำเนินการอย่างไร 

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



๒๑๐ 
 

 ๕.๔ ท่านคิดว่าการปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการศาสนสมบัติตามแผนที่ได้วางไว้พร้อม 
ทั้งลงมือทำแล้วนั้นและเมื่อตรวจสอบแล้วเจอปัญหาอุปสรรค ท่านจะมีวิธีการนำไปพัฒนาแก้ไขและ 
นำมาบริหารต่ออย่างไร  

 
ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................. .............................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
๖. ด้านศาสนวัตถุ 

 
 ๖.๑ ท่านคิดว่าการวางแผนทำบัญชีลายละเอียดเพ่ือพัฒนาด้านศาสนวัตถุ วัดกับประชาชน 

เป็นอย่างไร 
ข้อเสนอแนะ

...................................................................... ....................................................................... .................. 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... ................................. 
 

๖.๒ ท่านคิดว่าการอบรมบุคลากรร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการตัดสินใจในการบริหารศาสนวัตถุ เป็นอย่างไร 
 

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

 ๖.๓ ท่านคิดว่าการดำเนินการตรวจสอบ งบประมาณ, บุคลากร, ปัญหา อุปศักดิ์ในการ
บูรณะซ่อมแซมและสร้างใหม่ เป็นอย่าไร 

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

 
 



๒๑๑ 
 

๖.๔ ท่านคิดว่าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปศักดิ์ในการบูรณะซ่อมแซมและสร้างใหม่
ของศาสนวัตถุ เป็นอย่างไร 

 
ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................. ............................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินผล 

 
พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล (คงศิริ) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

รูปภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓ 
 

 

สัมภาษณ์  

พระครูปริยัติยาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดสะตือ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
๒๕๖๓ 

 

 

สัมภาษณ์  

พระครูอุดมภาวณาธิมุต เจ้าอาวาสวัดบึง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ๒๕๖๓ 



๒๑๔ 
 

 

 
สัมภาษณ์ พระครูโกศลปุญญาภิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือเจ้าคณะตำบลวังแดง อำเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ๒๕๖๓ 
 

 

 

สัมภาษณ์ 
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์,ดร (ชัยวัฒน์ ลิ่มทองน้อย ). เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม 

อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .  ๒๕๖๓. 



๒๑๕ 
 

 

สัมภาษณ์ 
พระครูอุดมธรรมจารี,ดร (สมจิตร ยินดีมาก ). เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง 

อำเภอ  จังหวัด .  ๒๕๖๓. 
 

 

สัมภาษณ์ 
พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน,ดร . เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ 

อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี .  ๒๕๖๓. 
 



๒๑๖ 
 

 

สัมภาษณ์ 
 นายสายยัณห์  พันธ์ไม้  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึง เขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๕๖๓ 
 

 

สัมภาษณ์ 

 นายประเสริฐ  กรีถาวร  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบึง เขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา . ๒๕๖๓ 

 



๒๑๗ 
 

 
สัมภาษณ์  

นางอุไร  จันทรทราวุฒิ  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบึง เขต ๒ อำเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.๒๕๖๓ 

 

 

สัมภาษณ์ 
 นายชวลิต  แสงไพโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. ๒๕๖๓ 



๒๑๘ 
 

 

สัมภาษณ์ 
 นายอรุณ  สมเสียง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

 

สัมภาษณ์ 

 นางทวีป  เดชพจน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 



๒๑๙ 
 

                                                                                       

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล : พระศิริวัฒน์  ปิยสีโล (คงศิริ) 
วัน เดือน ปีเกิด : ๓ เมษายน ๒๕๑๘ 
ภูมิลำเนาที่เกิด : ๗/๘ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี 
การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก 

ประกาศนียบัติการสอนศิลธรรมในโรงเรียน ( ป.สศ. ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ) 
มหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน :  
ผลงานทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) :  
อุปสมบท : ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒ 
สังกัด : วัดบึง 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ปีที่เข้าศึกษา : ๒๕๖๒ 
ปีที่สำเร็จการศึกษา :  
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดบึง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 


