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บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  และ ๓) น าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   
 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒๗ รูป เพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ และขยายผลวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย จ านวน ๓๔๘ รูป เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. สภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม พระสังฆาธิการเป็นตัวอย่างที่ดี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีการก าหนดพระผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลพระภายในปกครองให้ท าหน้าที่ของ
ตน ส่วนปัญหาในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมานั้นพบว่ามีการดูแลไม่ทั่วถึงเพราะพระ
สังฆาธิการมีภาระหน้าที่มากจนเกินไป จึงมีปัญหาด้านการปกครอง การบริหารไม่อยู่ในระบบ ถึงแม้
จะเริ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการสื่อสารภายในวัดแต่บุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยียังมีจ านวนน้อย การเดินทางไม่สะดวก การประสานงานค่อนข้างล่าช้า ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ต้องการพัฒนาต่อไป 
 ๒. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ ๑) การวางแผน ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหาร เพ่ือวางแผนเป้าหมายให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ก าหนด และติดตามผลได้ การวางแผนเชิงรุก ๒)  การจัดองค์การ พระสังฆาธิการจะมีการ
ด าเนินการตามล าดับการปกครองคณะสงฆ์ คือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะ
อ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด เป็นต้น ท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยในวัดในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ๓) การ
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บริหารงานบุคคล  พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีวิธีการสั่งการตามล าดับชั้นปกครองตามโครงสร้างองค์กรคณะสงฆ ์
เป็นต้น ๔)  การอ านวยการ พระสังฆาธิการ จะมีการประสานงานติดต่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส   
เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด เป็นต้น ท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยในวัด   
ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ๕) การควบคุม งานปกครองคณะสงฆ์จะมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นไปตามล าดับชั้น
การปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด ผู้ปกครองจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีแจ้ง
ให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนเป็นทางการถึงคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครองนั้นก็จะ
ด าเนินการตรวจสอบ  
 ๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ ๑) รูปแบบด้านการวางแผน ประกอบด้วย แผนระยะสั้น (๑ ปี) แผนระยะกลาง  
(๒-๔ ปี) แผนระยะยาว (๕ ปี) ๒) รูปแบบด้านการจัดองค์การ ประกอบด้วย ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ๓) รูปแบบด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การสรรหา/คัดเลือก การแต่งตั้ง  
การพิจารณาความดีความชอบ ๔) รูปแบบด้านการอ านวยการ ประกอบด้วย การอบรม การศึกษา  
การพัฒนา ๕) รูปแบบด้านการควบคุม ประกอบด้วย การประเมินผล การปรับปรุง การให้รางวัล  
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study general conditions of Sangha 
administration in Nakhonratchasima Province, 2) to study concepts, theories related to 
potential development of Sangha administrative monks in Nakhonratchasima Province 
and 3) to propose a model for potential development of administrative monks at 
Sangha administration in Nakhonratchasima Province. 

The methodology was the mixed methods. The qualitative research 
collected data from 27 keys informants with in-depth-interview, by face-to-face 
interviewing analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research 
collected data from 348 samples with questionnaires and analyzed data with 
descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. General condition of Sangka administration of Nakhonratchasima 

Province was that there was promotion of administrative monks’ potential 
development in both secular and Dhamma areas. Administrative monks were good 
example for subordinates. Senior monks were assigned to look after monks in one 
own constituency. The problems were that the administration was not systematic. 
Administrative technology was limited. Communication and transportation were not 
convenient and coordination was slow which were the problems to be solved.    

2. The concepts theories approaches to potential development for 
Nakornrajasima administrative monks were that; 1) planning, each year there should be 
pro-active planning for the set target in the same direction and evaluation, 2) organizing, 
administrative monks should set the administrative hierarchical order; assistant abbot, 
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abbot, sub-district director, District director and provincial governing monk to perform 
administrative duty in their own areas, 3) staffing; administrative monks are state officials 
with duties to administer the Sangha affaires, monks and novices to orderly abide by the 
rules and regulations with chain of command from seniors to juniors. 4) directing; 
administrative monks should have good coordination with assistant abbots, abbots, sub-
district and district directors and provincial governing monks to maintain good order in 
their own constituencies, 5) controlling; there was hierarchical controlling the Sangha 
affaires, financial control by written-reporting to the provincial governing monks. The 
administrative committee would investigate the official complain from public.  

3. A models for Nakornrajasima administrative monks’ potential 
development were that 1) planning model consisting of short term one year plan, 
middle term 2.4 years plan and long term 5 years plan. 2) organizing model 
consisting of sub-district, district and provincial level, 3 staffing model consisting of 
recruitment, selection, appointment, assessment and rewarding, 4) directing model 
consisting of training, education and development, 5) controlling model consisting of 
evaluating, improving and rewarding. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยควำมเมตตำอนุเครำะห์ของคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ อันประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, อ.ดร.บุษกร 
วัฒนบุตร ผู้ชี้แนะแนวทำงกำรวิจัย และ ที่กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องทั้ง
ด้ำนภำษำ เนื้อหำ ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำ เนินกำรวิจัยที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดให้
กระจ่ำงจนสำมำรถท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย  

ขอเจริญพรขอบคุณท่ำนผู้เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย ทั้ง ๕ ท่ำน คือ   
พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร,ดร., อ.ดร.ยุทธนำ ประณีต, อ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อ.ดร.สุริยำ รักษำเมือง,    
อ.ดร.ประเสริฐ ธิลำว พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครรำชสีมำ ที่เปิดโอกำสให้ผู้วิจัยได้ศึกษำวิจัย 
กลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในปกครองของท่ำน  

ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ที่เมตตำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ พร้อมทั้ง
ได้ให้ค ำแนะน ำแก้ไขเนื้อหำในบำงส่วนเพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณพระอำจำรย์ทุกรูป/คน 
และคณำจำรย์คณะสังคมศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
ทุกท่ำน ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ที่ได้ให้ควำมรู้ สหวิทยำกำร และประสบกำรณ์ รวมถึงกำรให้ 
ควำมเมตตำเอ้ือเฟ้ือ ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเป็นก ำลังใจให้แก่ผู้วิจัยมำตลอด  

สุดท้ำยนี้ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ ท่ำนเจ้ำคุณ พระสุขุมธรรมวำที (บุญ อคฺควณฺโณ)      
เจ้ำคณะอ ำเภอครบุรี เจ้ำอำวำสวัดจระเข้หิน ที่ได้อนุเครำะห์ที่พักอำศัย พร้อมให้กำรสนับสนุนจัดสถำนที่
ในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ และขอเจริญพรคุณโยมธงชัย หิรัญถำวร, คุณโยมสุคันธำ, น.ส.ศรินยำ เอกพิชัยโอฬำร,  
คุณสมเกียรติ ฉัตรพิมลกุล และ คุณฐนัตนันท์ เลิศศิริเขต, คุณสุบิน สะอำดแก้ว, คุณอัจฉรำ แสงอุทัย, 
คุณสุรชัย สมบัติเจริญ และญำติโยมที่เป็นโยมอุปถัมภ์ที่ได้ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ พร้อมด้วย 
คุณโยมพ่ียุพำ (จ ำปี) ช้อนกระโทก และคณะศิษย์สำยฮ่องกง-ไทย ที่ช่วยเหลือปัจจัยในกำรจัดพิมพ์หนังสือ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึงท่ำนผู้ประสำนงำนข้อมูลกำรท ำดุษฎีนิพนธ์และผู้ใกล้ชิดที่ให้ก ำลังใจและ
สนับสนุนในทุกๆ เรื่อง  

คุณงำมควำมดีและอำนิสงส์ใดที่จักพึงบังเกิดจำกกำรท ำงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยขอน้อมถวำยบูชำ
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย คุณพ่อวัน, คุณแม่เพียร ช่ำงกระโทก คุณครูพระอุปัชฌำย์อำจำรย์ รวมทั้งพ่ีๆ 
น้องๆ ญำติสนิท มิตรสหำย และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนที่เป็นก ำลังใจสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ทั้งญำติโยมที่ให้
กำรอุปถัมภ์ข้ำวและน้ ำตลอดมำที่ด ำรงเพศสมณะ และที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่
ผู้วิจัยจนประสบผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 
พระครูปลัดส ำรวย สิริสำโร (ช่ำงกระโทก) 

๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 



ฉ 
 

สารบัญ 

 

เร่ือง  หน้า 
 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฏ 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒   วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓   ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔   ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕   นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖   ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย ๖ 
บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์กร ๗ 
 ๒.๒   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ ๓๘ 
 ๒.๓   แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ๙๘ 
 ๒.๔   พ้ืนที่การวิจัย ๑๓๓ 
 ๒.๕   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๓๔ 
 ๒.๖   กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๖๑ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑   รูปแบบการวิจัย ๑๖๒ 
 ๓.๒   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๒ 
 ๓.๓   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๖๗ 
 ๓.๔   การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๗๐ 
 ๓.๕   การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๗๑ 



ช 
 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

เร่ือง  หน้า 
 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑   ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของงพระสังฆาธิการใน

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จากการสัมภาษณ์ 
 

๑๗๔ 
 ๔.๒   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการปกครองคณะสงฆ์จาก

การสัมภาษณ์   
 

๑๘๐ 
 ๔.๓   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์

จังหวัดนครราชสีมา จากการสัมภาษณ์ 
 

๒๐๓ 
 ๔.๔   องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๑๑ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    
 ๕.๑   สรุปผลการวิจัย ๒๑๔ 
 ๕.๒   อภิปรายผลการวิจัย ๒๑๘ 
 ๕.๓   ข้อเสนอแนะ ๒๒๒ 

บรรณานุกรม ๒๒๔ 
ภาคผนวก ๒๓๑ 

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ๒๓๒ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ ๒๓๙ 
 ภาคผนวก ค รูปภาพสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๗๑ 
 ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๘๘ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ ๒๙๙ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๓๐๑ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์การสนทนากลุ่ม ๓๐๗ 
 ภาคผนวก ซ รูปภาพสนทนากลุ่ม ๓๑๙ 
 ภาคผนวก ฌ สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ๓๒๓ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๒๕ 



ฌ 
 

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

 
๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป ๑๐ 
๒.๒ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก ๑๕ 
๒.๓ ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา ๑๘ 
๒.๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการ ๓๐ 
๒.๕ หลักการบริหารจัดการองค์กร ๓๗ 
๒.๖ ความหมายของการพัฒนาศักยภาพ ๔๔ 
๒.๗ ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ ๔๗ 
๒.๘ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ๔๙ 
๒.๙ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ ๗๘ 
๒.๑๐ ความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ ๘๑ 
๒.๑๑ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการ ๘๕ 
๒.๑๒ วัตถุประสงค์รูปแบบการพัฒนาการจัดการ ๘๘ 
๒.๑๓ เป้าหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ ๙๑ 
๒.๑๔ ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ ๙๘ 
๒.๑๕ แนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์ ๑๐๒ 
๒.๑๖ การปกครองคณะสงฆ์ ๑๐๕ 
๒.๑๗ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล ๑๑๓ 
๒.๑๘ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย ๑๓๒ 
๒.๑๙ แสดงพื้นท่ีการดูแลของพระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา ๑๓๓ 
๒.๒๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา ๑๔๓ 
๒.๒๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ ๑๕๒ 
๒.๒๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ ๑๕๙ 
๓.๑ จ านวนกลุ่มประชากร ๑๖๔ 
๓.๒ จ านวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๕ 
๓.๓ รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๖๕ 
๔.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๒๙๖ 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี  หน้า 

 
๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ      

พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

 
 

๑๙๘ 
๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ      

พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน  

 
 

๑๙๙ 
๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ      

พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการจัดการองค์กร   

 
 

๒๐๐ 
๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ      

พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารบุคคล    

 
 

๒๐๑ 
๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ      

พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการอ านวยการ   

 
 

๒๐๒ 
๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ      

พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการควบคุม   

 
 

๒๐๓ 
   
   
   

   
   

   
   
 















 

ฎ 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่  หน้า 
 

๒.๑ โครงสร้างองค์กรสงฆ์สมัยพุทธกาล ๒๐ 
๒.๒ โครงสร้างการปกครององค์กรสมัยพุทธกาล ๒๔ 
๒.๓ โครงสร้างการมอบหน้าที่ในองค์กรในสมัยพุทธกาล ๒๗ 
๒.๔ สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ในองค์กรสมัยพุทธกาล ๒๙ 
๒.๕ การบริหารเชิงระบบของ Norbert Wiener ๓๒ 
๒.๖ การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ ๗๕ 
๒.๗ องค์ประกอบกิจกรรมการจัดการ ๙๒ 
๒.๘ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ ๙๓ 
๒.๙ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ๑๑๖ 
๒.๑๐ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยอยุธยา ๑๑๘ 
๒.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๖๑ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๑๒ 
 



ฏ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
๑. ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
กกกกกกกงานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙”, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซึ่งมีจ านวน 
๔๕ เล่ม ในการวิจัย ได้ใช้ชื่อย่อ ดังต่อไปนี้  
 

พระสุตตันปิฎก 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ฑีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
 
๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
 ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙” เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น    
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๘/๑๒๗. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ ข้อที่ ๑๗๘ หน้าที่ ๑๒๗ เป็นต้น 
 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
              การปกครองคณะสงฆ์ประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีนิกายฝุายเถรวาท ๒ นิกาย คือ
มหานิกายและธรรมยุตินิกาย มหานิกายมีจ านวนมากกว่าและสืบเชื้อสายตรงมาจากการสถาปนา
คณะสงฆ์ลังกาวงศ์ในยุคสุโขทัย ส่วนธรรมยุตินิกายได้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ โดยเจ้าฟูามงกุฎ 
ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นนิกายเล็กกว่า มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งสองนิกายก็อยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม และ
สมเด็จพระสังฆราชคณะสงฆ์ในประเทศไทยได้ปกครองตัวเองอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ล่าสุด ซึ่งตราออกเป็นพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ งานการปกครองคณะสงฆ์ เป็นงานที่ส าคัญที่สามารถพัฒนาคณะสงฆ์ให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง โดยพระสังฆาธิการมีบทบาทส าคัญด้านการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรมั่นคงสืบต่อไป๑ โดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งจะใกล้ชิด
กับพระภิกษุสามเณรในวัดและประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและ
ในวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ 
และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุม และส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามของ
คณะสงฆ์จัดการและพัฒนาการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา      
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปด้วยดี พระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญในการ
ดูแลพระภิกษุและสามเณร ดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ภิกษุและสามเณรมีจริยาวัตรงดงาม 
ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน    
ดูแลการประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุและสามเณรไม่ให้ออกนอกพระธรรมวินัย  และพระสังฆาธิการ
โดยเฉพาะ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบ ารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ส านักอยู่ในวัด
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และเป็นธุระในการอบรมศึกษาสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ

                                                 

            ๑ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๗.  



๒ 
 

คฤหัสถ์ ให้สะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล กรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ระบุถึง
คามส าคัญของพระสังฆาธิการว่าพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติ จะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป                
ก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญ๒ 
ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนพลเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วความเชื่อ 
ค่านิยมต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างต่อเนื่อง บทบาทเด่นๆ หลายอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลง     
จนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อพุทธศาสนา พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ก าลังสับสนลังเลใจกับบทบาทของตนเอง
ว่าจะต้องท าอะไร ไม่มีจุดยืนที่แน่นอนจึงกลายเป็นปัญหาอยู่ในสังคมปัจจุบันประกอบกับมีวัดหลาย
แห่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุมากเกินไป ละเลยการพัฒนาด้านจิตใจของบรรพชิต และคฤหัสถ์     
มีการก่อสร้างที่ใหญ่โตสวยงาม ใช้งบประมาณจ านวนมาก ท าให้เกินความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับ
สภาพชุมชนเศรษฐกิจ และการใช้งาน แทนที่จะพัฒนาในสิ่งที่ขาด และจ าเป็น พระภิกษุสามเณรมี
เวลาน้อยลง ที่จะไปศึกษาพระธรรม หรือปฏิบัติวัตรตามสมควร เกิดการท าลายสภาพแวดล้อมของวัด 
มุ่งหารายได้เข้าวัดมากเกินไป พระสงฆ์ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการปฏิบัติและเผยแผ่แก่
ประชาชน อีกท้ังความเจริญทางด้านเทคโนโลยีหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ และโลก
ของการสื่อสารไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันไหลทะลักเข้าสู่องค์กร
สงฆ์ อันเป็นมูลเหตุน ามาซึ่งสิ่งอันไม่สมควร ยั่วยุกามารมณ์ ก่อให้เกิดกิเลสขึ้นในจิตใจ เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาธรรมของเพศบรรพชิต ท าให้เกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ วัด 
พระสงฆ์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ได้มีการฟ้ืนฟูพัฒนา ก าหนดแนวทางด าเนินกิจการพระศาสนาให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และช่วยชี้แนวทางท่ีถูกต้องโดยเฉพาะพระสังฆาธิการต้องทบทวนบทบาทด้านการปกครอง
เป็นส าคัญ๓ 
             การปกครองพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง  จึงมีความ     
ท้าทายอย่างยิ่งเพราะในเวลานี้โครงสร้างการปกครองและการจัดรูปการปกครองของคณะสงฆ์      
จังหวัดนครราชสีมา มีศูนย์รวมอยู่ที่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ พระสังฆาธิการในแต่ละต าบล      
จึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะปกครองคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ของตนให้สงบ เรียบร้อย ตามพระธรรมวินัย  
พระสังฆาธิการที่มีหน้าที่ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์
ประชาชนตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถร
สมาคม  
 พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้นพระสังฆาธิการ จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง
ในการปกครองคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการเป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับบัญชาควบคุมพระภิกษุที่อยู่ใต้
ค าบังคับบัญชา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าบทบาทของพระสังฆาธิการ เจ้าคณะ
อ าเภอต้องรับผิดชอบในการกิจการคณะสงฆ์ทั้งหลายในพ้ืนที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่การ
                                                 

๒ กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร:    
โรงพมิพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 

๓ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือวิชาการโครงการคนรักษ์วัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๔. 
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ไม่มีคณะท างาน หรือองค์กรมารับรองเพ่ือสนับสนุนงานไม่มีองค์กรมาตรวจสอบการท างานอย่าง
จริงจัง พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสจึงมีอ านาจสูงสุดในการปกครองวัดของตน
แต่เพียงผู้เดียวการรวมศูนย์อ านาจเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕๔ จึงท าให้การบริหารงานตามหน้าที่ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครราชสีมา มีความบกพร่องเพราะขาดเครื่องมือ ทีมงานและกลยุทธ์ที่จะสนองงานอ่ืนให้ได้ผลนั้น
เป็นไปได้ยาก ทั้งในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ยังขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ และขาดเอกภาพ
ในการท างานอยู่ไม่น้อย มีงานล้นมือจึงท าให้การบริหารงานล่าช้า ปกครองไม่ทั่วถึง เนื่องจากไม่มีการ
ปฏิรูปโครงสร้างของคณะสงฆ์ การปกครองมไิด้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะเป็นเรื่องของ
เจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท าให้ไม่มีพลังพอที่จะท างานได้ครอบคลุมทุกด้าน และเกิดความบกพร่อง
ในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทเพ่ือการ
พัฒนาวัดก็ไม่เต็มที ่การปกครองคณะสงฆ์นับเป็นบทบาทส าคัญยิ่ง วัดที่จะมีความเจริญได้นั้นจะต้องมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับการปกครองที่ทั่วถึง เป็นธรรม จึงจะไม่เกิดการประพฤติที่
เสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครองตามมาภายหลังภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ทราบและตระหนักถึงกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการปกครองคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ
เข้าใจปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมางานกิจการคณะสงฆ์มีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พระ
สังฆาธิการจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวในการท างานเชิงรุก เพ่ือกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานคณะสงฆ์มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทในการปกครอง ที่อาจจะ
ดูแลการบริหารได้ไม่ทั่วถึง  กลายเป็นภาระของเจ้าคณะปกครองชั้นสูงขึ้นไปที่จะต้อง เอาใจใส่ดูแล
เป็นพิเศษมาใช้ในการบริหารปกครองย่อมจะท าให้องค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็มีผู้
ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง 
              ดังนั้น ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนา
ระบบการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ปกครองคณะสงฆ์ และเพ่ือต้องการทราบว่าพระสังฆาธิการปกครองให้ภิกษุสามเณรปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าประกาศของมหาเถระสมาคม ถูกต้องหรือมากน้อยอย่างไรและได้ปฏิบัติ
เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และระเบียบ ข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคม มีการ
น าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปกครองที่ครองใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างไร และนโยบายการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร          
ซ่ึงอาจจะเป็นแนวทางที่คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาคอ่ืน ๆ น าไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ และการท า
วิจัยเรื่องนี้อาจเป็นผลดีต่อวงการคณะสงฆ์ไทยที่จะได้แนวคิดหรือวิธีการที่จะปฏิรูปการคณะสงฆ์ที่ดี
ได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรของคณะสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาตลอดไป 

                                                 
๔ ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐.  



๔ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              ๑.๒..๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
  ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๒.๓  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆจ์ังหวัดนครราชสีมา  
                                                                     
๑.๓  ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๓.๑   สภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆจ์ังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒  แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์มี
อะไรบ้าง 
 ๑.๓.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา ควรเป็นอย่างไร 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย     
  การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
 ๑) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ ๕ ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ     
การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
 ๒) หลักการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการ ได้แก่ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัย 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ๑. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเอกสาร พระไตรปิฎก หนังสือ งานวิจัย 
และแผนพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้าง ส าหรับสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย พระภิกษุและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา 



๕ 
 

๒. เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ต าแหน่ง, อายุ, พรรษา, การศึกษาสามัญ, 
การศึกษาธรรม, การศึกษาเปรียญธรรม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์  
๕ ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
การปกครองคณะสงฆจ์ังหวัดนครราชสีมา มี ๒ ข้อ คือ 
  ๑. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   ๑.๑ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย พระภิกษุ  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  ๒๗ รูป 

 ๑.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) พระภิกษุและ
ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือให้ได้การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความสมบูรณ์ 
 ๒. เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามกับพระภิกษุ จ านวน 
๒,๖๗๑ รูป เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพความพร้อม เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการใช้การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ  เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้เพื่อการวิจัย ดังนี้ 
รูปแบบ หมายถึง หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นไว้เป็นหลักส าหรับการพัฒนา

องค์กรอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ   
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 การพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้มีความรู้  
ความเข้าใจด้านการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบของแต่ละวัด โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มี
บทบาทในการปกครองให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ            
การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การควบคุมในการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ใน ๓ ด้านได้แก ่
 ๑.ด้านความรู้ หมายถึง การพัฒนาความรู้ของพระสังฆาธิการ ด้วยการฝึกอบรม ศึกษา
เพ่ิมเติม และการพัฒนาองค์ความรู้ในการปกครองคณะสงฆ์ ๒.ด้านทักษะ หมายถึง ความเชี่ยวชาญ
และช านาญการในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ และ ๓.ด้านพฤตินิสัย หมายถึง ความ
ประพฤติท่ีดีงาม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของพระสังฆาธิการ 
 พระสังฆาธิการ หมายถึง ต าแหน่งของพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสขึ้นไป 
 การปกครองคณะสงฆ์ หมายถึง ภารกิจของผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะปกครอง
ด าเนินการสอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงามภายในวัด เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้การปกครองปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งประกาศของมหาเถรสมาคม ภายใต้
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  ๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๑.๖.๓  ท าให้ทราบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆจ์ังหวัดนครราชสีมา    
 ๑.๖.๔ องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้จะได้น าไปเสนอพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์เพ่ือเป็นองค์รวมน าไปใช้ในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ต่อไป 



 
 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีผู้วิจัยได้ท าการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิด และทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 
 ๒.๒  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
 ๒.๓  แนวคิด การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๒.๔  ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย 
 ๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 
 จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา” ผู้ วิจัยได้ท าการทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้อง จากพระไตรปิฎก  
อรรถกถา ฎีกา ต าราวิชาการ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป 
 ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรท าความเข้าใจแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์
โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่โดด
เดี่ยวตามล าพัง เช่น ฤษี การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน 
เป็นต้นว่า ครอบครัว (family) เผ่าพันธุ์ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ 
(country) เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี  “ผู้น ากลุ่ม” 
รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบ
เรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของ
ภาครัฐ ในป๎จจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้น เรียกว่า       
การบริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public administration) การบริหารเป็น
ศาสตร์ เพราะมีทฤษฎีและหลักการมากมายในการบริหารที่น ามาทดลองได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง    
การน าไปใช้ให้ได้ผลหรือไม่นั้นเป็นศิลป์ คือผู้น าไปใช้ต้องมีศิลปะ การบริหารยังอาจ หมายถึง       
การวางแผน (Planning) การด าเนินงานตามแผน (Execution) ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งงาน 
(Sharing) การร่วมมือ (Participating) การประสานงานกัน (Coordinationg) และการประมวลผล 
(Evaluation)  และต้องอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณ์ต่างๆ (Material) และการ
จัดการ (Management) และควรน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความ



๘ 
  

มั่นคงทางจิตใจ๑  ด้วยเหตุผลเช่นนี้ มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการ
ได้ง่ายและท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ที่ใดมีประเทศที่นั่นย่อมมีการบริหาร” ค าว่า “การบริหาร” 
นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Administration” ยังมีค าอีกค าหนึ่งที่ใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า 
“Management”  ซึ่ ง เป็ นค าที่ มี คว ามหมาย เหมื อนกันแต่ทางวิ ช าการจะ เลื อกใช้ ค า ว่ า 
“Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือเหตุผลประการแรก เมื่อไม่ต้องการใช้ค าว่า 
“ผู้จัดการ” ซึ่งมีความหมายแคบจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่งหรือ
หน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่วๆ ไปหรือการบริหารราชการ 
จึงนิยมใช้ค าว่า “Administration” ซึ่งได้แก่กระบวนการจัดการระบบและการแก้ไขป๎ญหาโดยใช้
แนวทางบวก (Positive Approach) เพ่ือให้สังคมได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม การจัดระบบต้อง
อาศัยโครงสร้างทางการเมืองและทางการศึกษาเข้ามาเป็นตัวแปร  โดยอาศัยองค์ประกอบหรือป๎จจัย
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการบริหารและวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนหมายถึงการท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อาศัย
บุคคลอื่นๆ  ซึ่งต้องมีองค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์
(Objective) อันแน่ชัด 
 ๒. ต้องมีคนท างานร่วมกัน คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน 
 ๓. ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ     
ที่ส าคัญ ได้แก่เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 
 ๔. ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยราบรื่นและ
บรรลุวัตถุประสงค์๒ 
 ๑) บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 
 ๒) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 ๓) ต้องมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
 ๔) วัตถปุระสงค์นั้นๆต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
 ผู้วิจัยเห็นว่า “การบริหาร” คือ การใช้ศาสตร์และศิลปะการน าเอาทรัพยากรการบริหาร 
(Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร (Processof Administration) 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากล
อยู่หลายประการ คือ  
 ๑) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 ๒) การบริหารอาศัยป๎จจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
 ๓) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์กอบพื้นฐาน 
 ๔) การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 ๕) การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
                                                 

 ๑วีระ อ าพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ์, 
๒๕๔๖), หน้า ๑-๑๐. 
 ๒ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๖. 



๙ 
  

 ๖) การบริหารอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมใจ
(Collective Mind) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะน าไปสู่พลัง
รวมกลุ่ม (Group Effort) ในอันที่จะท าให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ์
 ๗) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 ๘) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๙) การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 นอกจากนั้นแล้ว “การบริหาร”  ยังเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและ
สั่งการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จใน
เปูาหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๓ 
 ลักษณะที่ส าคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง    
ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร  
 ๒) การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 ๓) การบริหารเป็นแนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรดังเช่น 
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานด้วย  ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายที่จะ
ท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริ จาคเงินก่อสร้าง
โรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่น าพาต่อ
ความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้น เช่น สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 ๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้ งขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้  เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ทั้งด้าน    
ก าลังกาย ก าลังสมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 
 ๕) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจทั้งนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 
 ๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญ
และการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ  จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็น
วิชาชีพอย่างหนึ่ง ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติ
                                                 

 ๓สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน้า ๗๘. 



๑๐ 
  

โดยตรง  แต่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหารอันอันได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ ฯลฯ 
 ๗) การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า       
การบริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 
 ๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่ วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ 
 จากความหมายดังกล่าวที่นักวิชาการได้ให้ไว้แสดงให้เห็นว่าการบริหารมีลักษณะที่ส าคัญ 
คือ การบริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะร่วมมือการท ากิจการขององค์กรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการที่มีลักษณะการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพในการจัดการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จจากความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป
และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป  
มีความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 
วีระ อ าพันสุข (๒๕๔๖, หน้า ๑ – ๑๐) 
 

๑. ต้องอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน (Money) 
อุปกรณ์ต่างๆ (Material) และการจัดการ 
(Management) 
๒.น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น
เครื่องมือ 
๓.การร่วมมือ (Participating) 

ชุบ กาญจนประกร (๒๕๔๖, หน้า ๑๐ – ๑๒) 

๑.กระบวนการจัดการระบบและการแก้ไขป๎ญหา 
๒.การจัดระบบต้องอาศัยโครงสร้างทางการเมือง
และทางการศึกษา 
๓.การท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อาศัยบุคคลอ่ืนๆ 

 
ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร (๒๕๔๙, หน้า ๑๗๖) 
 

๑.การก าหนดวัตถุประสงค์(Objective) อันแน่ชัด 
๒.มีคนท างานร่วมกัน 
๓.มีทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ได้แก่เงิน (Money) 
วัสดุ (Material) ในการท างาน 
๔.มีการจัดการในการบริหารหรือการท างาน 

 

  



๑๑ 
  

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป (ต่อ) 
นักวิชาการหรอแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 
สมพงษ์ เกษมสิน (๒๕๔๖, หน้า ๔๑) 
 

๑.การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
๒.การบริหารอาศัยป๎จจัยบุคคล 
๓.การด าเนินการเป็นกระบวนการ 
๔.การบริหารอาศัยความร่วมมือ 
๕.การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สมยศ นาวีการ (๒๕๔๔, หน้า ๗๘) 

๑.กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ 
๒.สั่งการควบคุมก ากับ 
๓.ใช้ทรัพยากรเพื่อความส าเร็จในเปูาหมายของ
องค์การ 

 ๒.๑.๒ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
 การบริหารโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร คือ  ในการบริหารจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่า
จะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อๆ ไปจะท าอะไร  ซึ่งจัดไว้ว่าหลักเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific  Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ     
ไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งนักบริหาร  นักวิชาการ  ตลอดจนนักการศึกษา  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารไว้  ดังนี้ 
 การบวนการบริหารของ กูลิค และเออร์วิค (Gulick&Urwick) ได้เสนอกระบวนการ
บริหารไว้  ๗  ประการ  ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า “POSDCoRB” โดยมีกระบวนการบริหาร ดังนี้ 
 (๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การคิดเลือกหาทางที่ดีที่สุดในการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างประหยัดให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด โดยด าเนินการตามข้ันตอนอย่างมีแบบแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 (๒) การจัดหน่วยงาน (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่การแบ่งส่วน
งานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 (๓) การจัดตัวบุคคล (staffing) หมายถึงการบริหารด้านบุคลากรอันได้แก่การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (๔) การอ านวยการ (direction) หมายถึง การด าเนินการในการตัดสินใจและการสั่งการ
ในกิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะทั่วๆ ไปและในลักษณะเฉพาะ
ตลอดจนการให้ค าแนะน า 
 (๕) ควบคุมการปฏิบัติงาน (controlling) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กิจการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและวัตถุประสงค์ 
 (๖) การประสานงาน  (co-ordination) หมายถึง การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานในส่วน
ต่างๆ ให้ประสานงานสอดคล้องและกลมกลืนกัน 



๑๒ 
  

 (๗) การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงาน ได้ทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการใน
หน่วยงาน 
 (๘) การงบประมาณ (budgeting) หมายถึงการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและ
รัดกุม  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการท าบัญชี 
 การบวนการบริหารงานตามแนวของ เดมม่ิง (deming) คือ แบบ PDCA  ดังนี้   
 (๑) การวางแผน  (plan - P) 
 (๒) การปฏิบัติตามแผน (do - D) 
 (๓) การตรวจสอบ  (check - C) 
 (๔) การปฏิบัติ  (action - A) 
 กระบวนการบริหารงานทั้ง ๔ ขั้นตอนจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดซึ่งเขียนได้ว่า
(plan-do-check-act)  PDCA  ซึ่งเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (the  deming  
cycle) วงจรหรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยวงจรเดมมิ่งหรือ PDCA  เป็นการบวนการหนึ่ง  ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ได้เป็นอย่างดี
ในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ๔ 
 การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science) ของ เว เบอร์(Weber)          
ได้อธิบายการบริหารงานองค์การในรูปแบบอุดมคติว่า องค์ประกอบของการบริหารระบบราชการ
จะต้องมีลักษณะส าคัญๆ ดังนี้๕ 
 (๑) องค์การก าหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน (hierarchy) ผู้มีอ านาจสูงสุดมี
อ านาจสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (๒) องค์การก าหนดต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ (authority) แต่ละคนในองค์การจะมี
ต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 (๓) มีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน(rules and regulations)เพ่ือก าหนดวิธีการ
ท างานและแก้ไขป๎ญหาการปฏิบัติงาน 
 (๔) มีการแบ่งงานกันตามความช านาญเฉพาะด้าน (division of work) ท าให้เกิดการ
บรรจุบุคคลากรเฉพาะด้าน และเกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน 
 (๕) มีระบบการจูงใจการท างาน โดยการก าหนดอัตราเงินเดือนตามต าแหน่งและ
ระยะเวลาในการท างาน 
 (๖) มีระบบความสัมพันธ์ภายในองค์การอย่างเป็นทางการ ไม่มีการติดต่อกันเป็นส่วนตัว
หรือข้ามสายงานการบังคับบัญชา 
 (๗) ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานมีเหตุผลในการตัดสินใจแก้ไขป๎ญหาทั้งนี้อาศัย
กรอบ  กฎเกณฑ์ท่ีวางไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

                                                 

 ๔สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,  
(ชัยนาท: อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๘-๑๙๙. 
 ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๐. 



๑๓ 
  

 กระบวนการบริหารของ คิมบรอท และ นันเนอรี่ (Kimbrough & Nunnery) ได้เสนอ
หลักการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตย ๕ ประการ ดังนี้ 
 (๑) สนับสนุนให้แต่ละคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา 
 (๒) ยอมรับว่าภาวะผู้น าเป็นงานของทุกคน และเป็นการกระตุ้นให้คนแสดงภาวะผู้น าที่
สอดคล้องกับผลประโยชน์ความต้องการและความสามารถ 
 (๓) อ านวยการให้บุคคล ได้วางแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและร่วมกัน
ประเมินผลส าเร็จของงาน 
 (๔) ด าเนินการให้การตัดสินใจ มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในองค์การอยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะบุคคลมากกว่าความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 
 (๕) จัดองค์การให้มีความคล่องตัว เพ่ือให้การปรับตัวสนองกับการเปลี่ยนแปลง 
 กระบวนการบริหารของ ฟาโยล (Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศสเป็นต้นก าเนิด
ในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ โดยได้อธิบายกระบวนการ
บริหารงานประกอบด้วยขั้นตอนการบริหารไว้  ๕ ประการคือ๖ 
 (๑) วางแผน  (to  plan) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า 
 (๒) จัดหน่วยงาน (to  organize) หมายถึง การรวบรวมเครื่องมือ วัสดุ และก าลัง 
 (๓) บังคับบัญชา (to  command) หมายถึง การสั่งงาน ควบคุม บังคับบัญชาให้บุคคล
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 (๔) ประสานงาน (to coordinate) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้ด าเนินไปตามเปูาหมาย 
 (๕) ควบคุม  (to  control)  หมายถึง การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎเกณฑ์ 
 กระบวนการบริหารของ ที เกรกก์ (T.Gregg) รายการของกระบวนการตามความเห็นของ
นักบริหารทั้งหลายที่ได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการ แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการบริหาร
ใหม่  โดยแบ่งกระบวนการบริหารได้ ๗ ประการ คือ๗ 
 (๑) การตัดสินใจสั่งการ(decision-making) เป็นหัวใจของกระบวนการบริหารงาน 
 (๒) การวางแผน (planning) มีความส าคัญต่อการบริหารทุกประการ ถ้าขาดการวางแผน
กิจกรรมนั้น  จะไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓) การจัดองค์การ (organizing) คือ การกระท าให้เกิดความมีระเบียบในการปฏิบัติงาน
ก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 
 (๔) การติดต่อสื่อสาร (communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ค าสั่งค าอธิบาย 
ฯลฯ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะต้องชัดเจน
ได้ใจความก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

                                                 

 ๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
 ๗อ้างแล้ว, หน้า ๑๓. 



๑๔ 
  

 (๕) การใช้อิทธิพลกระตุ้นให้บุคลากรท างาน ( influencing) ในหน่วยงานทุกชนิด
จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมบังคับบัญชา เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยการปฏิบัติ
ตามค าสั่งรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้น างานปฏิบัติอย่างเต็มที ่
 (๖) การประสานงาน (coordinating) เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน มีการติดต่อสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันในด้านบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ   
 (๗) การประเมินผล (evaluation) คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 กระบวนการบริหารของ เซียส์ (Sears) ได้รายงานการบริหารตามความเห็นชอบของนัก
บริหารทั้งหลายได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการแล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการบริหารใหม่ 
โดยแบ่งกระบวนการบริหารไว้ ๓ ประการ คือ๘ 
 (๑) การวางแผน หรือการวางโครงการ (planning) 
 (๒) การจัดองค์การ (organizing) โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่าง
แน่นอนและรัดกุม 
 (๓) การวินิจฉัยสั่งการ คือ การมอบหมายงาน (directing) 
 กระบวนการบริหารของ ธงชัย  สันติวงษ์ ได้สรุปหน้าที่ในการบริหาร (management  
Functions) ที่เหมาะสมที่สุดและเป็นที่นิยมกัน คือ การใช้วิธีรวมกิจกรรมหรืองานบริหารต่างๆ      
ไว้ภายใต้หัวข้อดังนี้  คือ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดคนเข้าท างาน  การสั่งการ  และ       
การควบคุม ดังนี้๙ 
 (๑) การวางแผน  (planning) 
 (๒) การจัดองค์การ  (organizing) 
 (๓) การจัดคนเข้าท างาน  (staffing) 
 (๔) การสั่งการ  (direction) 
 (๕) การควบคุม  (controlling) 
 กระบวนการบริหาร ของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (American  
Association of School Administrator) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้              
๕  ประการคือ๑๐ 
 (๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตให้ตรงเปูาหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท า วิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ     
ไว้ล่วงหน้า 
 (๒) การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล  และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน 

                                                 

 ๘อ้างแล้ว, หน้า ๑๔. 
 ๙ธงชัย  สันติวงษ์, องค์กรและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๓), หน้า ๖๗–๗๔. 
 ๑๐อ้างแล้ว, หน้า  ๑๒ -๑๓. 



๑๕ 
  

 (๓) การเสริมก าลังบ ารุง (stimulation) หมายถึง  การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 (๔) การประสานงาน (co- ordination)การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน
พบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนและ
เพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเปูาหมายขององค์การเป็นหลัก 
 (๕) การประเมินผลงาน (evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและป๎ญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและการประเมินผลขั้น
สุดท้าย  เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 จากความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตกและผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก มีความหมายที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๒ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

 
สมเดช  สีแสง (๒๕๔๔, หน้า ๑๙๘-๑๙๙) 
 

๑.การวางแผน   
๒.การปฏิบัติตามแผน  
๓.การตรวจสอบ   
๔.การปฏิบัติ   

 
ธงชัย  สันติวงษ์ (๒๕๔๓,  หน้า  ๖๗–๗๔) 
 

๑.การวางแผน   
๒.การจัดองค์การ   
๓.การจัดคนเข้าท างาน   
๔.การสั่งการ   
๕.การควบคุม  

              ๒.๑.๓ ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา 
 นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการไว้ดังนี้ 
 การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืนและนักบริหารมีหน้าที่
วางแผน จัดองค์กร แต่งตั้งบุคคลอ านวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทางเดียวกันเพ่ือสู่เปูาหมายที่วางไว้ ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการ
บริหารต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปพอสรุปได้ ๓ ลักษณะ แต่ที่ดีที่สุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคัญ
โดยยึดเอาความส าเร็จเป็นพ้ืนฐานท าให้งานส าเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้องและยินดี
รับค าแนะน าจากทุกฝุาย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถจะได้ทั้งน้ าใจคนและผลของงานวิธี
นี้เรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ๑๑ เป็นการด าเนินไปได้แห่งกิจการที่กระท า
                                                 

 ๑๑พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๒ - ๓. 



๑๖ 
  

ด้วยป๎ญญา กระท าด้วยความหวังและต้องท าเพ่ือสังคมหรือน้อยที่สุดท าเพ่ือตัวเอง ต้องมีการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคด้วยสติป๎ญญา๑๒  เป็นการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตน และพัฒนางาน การพัฒนา
ตนต้องรู้เท่าทัน ความโลภ ความโกรธ และความหลง ส าคัญต้องมีสติ๑๓ ได้ให้ทัศนะว่า การจัดการเชิง
พุทธ (Buddhist management)  ถือว่าเป็นสาขาหรือวิชาเอกแขนงหนึ่งของสาขาวิชาการจัดการ
(Management) ที่เป็นการจัดประมวลความรู้ระหว่างศาสตร์ ๒ ศาสตร์เข้ามาบูรณาการด้วยกัน  
กล่าวคือเป็นการน าเอาศาสตร์แห่งการจัดการ (Management Science) และพุทธศาสตร์ 
(Buddhist Studies) มาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อน าเอาศาสตร์ ๒ ศาสตร์เข้ามาบูรณาการเข้า
ด้วยกันจึงได้จัดให้มีองค์ความรู้ส าหรับสาขาวิชานี้ออกเป็น ๒ แนวทางกล่าวคือ๑๔ 
 แนวทางที่ ๑ เป็นการศึกษาความรู้การจัดการทั่วไปตามแนวพระพุทธศาสนามีรายวิชา
เหล่านี้เป็นอาทิ  ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ  การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา  การจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา  การควบคุมทางการ
จัดการตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานตามแนวพระพุทธศาสนาและ
มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ 
 แนวทางท่ี ๒  เป็นการศึกษาความรู้เรื่องของการจัดกิจการพระพุทธศาสนาโดยยึดถือตาม
หลักที่มหาเถรสมาคมที่เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ประกาศใช้ประกอบด้วยองค์การทาง
พระพุทธศาสนา ๖ องค์การ ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  
การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์๑๕ 
 จะเห็นได้ว่า ความเห็นของนักวิการทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการบริหารนั้นเหมือนกับ
นักวิชาการท่ัวไปให้ไว้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการน าธรรมมาใช้ร่วมและเสริมในการบริหาร 
 กล่าวสรุปได้ว่า การบริหาร ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะร่วมมือกันท ากิจการของ
องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จ การบริหารแบบใหม่ไม่ได้ยกเลิกการใช้ทฤษฎีหรือ
หลักการในยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือยุคการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์แต่กลับน าเอาหลักการ
และทฤษฎีเหล่านนั้นมาท าการทดลองและวิจัยเพ่ิมเติม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความรู้และความคิด
ที่ชัดเจนขึ้น ส่วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความเห็นในเรื่องการบริหารเหมือนกับนักวิชาการทั่วไป 
ต่างกันที่ว่าทางพระพุทธศาสนาจะเน้นกาน าธรรมะมาใช้ร่วมและส่งเสริมในการบริหาร๑๖ 
 การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 

                                                 

 ๑๒พุทธทาสภิกขุ, การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, มปป.), หน้า ๙-๑๒. 

 ๑๓สุลักษณ์ ศิวรักษ์, การบริหารงานแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทส่องสยาม จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๘, ๑๕. 
 ๑๔สุรพล สุยะพรหม, พ้ืนฐานทางการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕๓-๑๘๖. 
 ๑๕สุรพล สุยะพรหม, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕), หน้า ๑๘-๑๙. 

๑๖สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ, “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, หน้า ๑๔๐. 



๑๗ 
  

หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การบริหารนโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority)        
(๓) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๔) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน 
(Planning)  (๖) การจัดองค์การ (Organizing)  (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Staffing)           
(๘) การอ านวยการ (Directing) (๙) การประสานงาน (Coordinating) (๑๐) การรายงาน 
(Reporting) และ (๑๑) การงบประมาณ (Budgeting) เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” 
หรือ “ป๎จจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์ - โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละ
ตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  
 พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐและ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของและหน่วยงาน 
โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การบริหารคน (Man) (๒) การบริหารเงิน (Money) (๓) การบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ (Material) (๔) การบริหารงานทั่วไป (Management) (๕) การบริหารการให้บริการ
ประชาชน (Market) (๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๗) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) (๘) 
การบริหารเวลา (Minute) และ (๙) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เช่นนี้ เป็นการน า 
“ป๎จจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า ๙M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 
 การให้ความหมายทั้ง ๒ ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ป๎จจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก ๒ ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าป๎จจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 
๓M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป 
(Management) และ “๕ ป” ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน 
และประชาสัมพันธ์ 
 กระบวนการบริหารตามท่ีกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องทราบทั้งนี้ 
เพ่ือจะได้บริหารงานหลักธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการบริหารที่ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นการบริหารที่เน้นลึกถึงรายละเอียด ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันองค์กรได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมให้มีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
 ส่วนค าว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับ
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product)  เมื่อเป็น
เช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะ
ทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหาร
จัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น การน าแนวคิดผู้บริหาร
สูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วย
ความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้
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รางวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับ
สัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้
ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการลด
ราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  
 จากความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนาและผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา  
มีความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๓ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน้า ๒–๓) 

๑.เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ 
๒.ธรรมาธิปไตย 
๓.ถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคัญโดยยึดเอา
ความส าเร็จเป็นพ้ืนฐานท าให้งานส าเร็จ 

พุทธทาสภิกขุ (มปป., หน้า ๙-๑๒) 

๑.การด าเนินไปได้แห่งกิจการที่กระท าด้วยป๎ญญา 
๒.ต้องท าเพ่ือสังคมหรือน้อยที่สุดท าเพ่ือตัวเอง 
๓.ต้องมีการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคด้วย
สติป๎ญญา 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (๒๕๔๘, หน้า ๘, ๑๕) 

๑.การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตน 
๒.พัฒนางาน 
๓.การพัฒนาตนต้องรู้เท่าทัน ความโลภ ความ
โกรธ และความหลง 

สุรพล  สุยะพรหม (๒๕๕๕, หน้า ๑๕๓-๑๘๖) 

๑.การน าเอาศาสตร์แห่งการจัดการและพุทธศาตร์ 
มาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน 
๒.การจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 
๓.มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ 

สุรพล  สุยะพรหม (๒๕๕๕, หน้า ๑๘-๑๙) 

๑.การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่  การสาธารณูปการ  และ
การสาธารณสงเคราะห์ 
๒.การศึกษาความรู้ เ รื่ อ งขงการจัดกิจการ
พระพุทธศาสนา 
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 ๒.๑.๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
 จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสัจธรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงด าริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบสและอุทก
ดาบส เมื่อรู้ว่าท่านทั้งสอง ได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดป๎ญจวัคคีย์ มีพระอัญญา
โกณฑัญญะ  พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามและพระอัสสชิ ที่อาศัยอยู่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน  
เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดท่านเหล่านั้น พอจบ
พระธรรมเทศนาพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๘ เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระรัตนไตรครบ ๓ ประการ คือพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ จึงนับได้ว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา 
ส่วนอีก ๔ คนที่เหลือ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุอรหันต์ผลใน
เวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยตรัสว่า “เธอทั้งหลาย
จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าว ดีแล้ว เธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดทุกข์    
โดยชอบเถิด”๑๗ ด้วยพระด ารัสนี้  ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก 
 จากประเด็นที่กล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นจุดก าเนิดองค์การ 
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์สาวก
เป็นสมาชิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้คือ 
การประกาศพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และสหายของ ยสะ
อีก ๔ คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีนั้นเอง เมื่อ ๔ คน
นี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก ๕๐ คน ของพระยสะที่เป็นชาวชนบททราบข่าวแล้วมีความคิดว่า 
ธรรมวินัยและการบรรพชาที่ยสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งหมผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็น
บรรพชิตนั้น คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะและได้เข้าเฝูาพระพุทธเจ้า 
รับฟ๎งธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมาท าให้องค์การพระพุทธ 
ศาสนามีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น รวมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ รูป เมื่อพระสงฆ์สาวกมีจ านวนมาก
พอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสที่จะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าที่คือ การประกาศเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาโดยได้ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์
สุขแก่ชนจ านวนมาก  เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด           
จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”๑๘ พระด ารัสนี้นับว่า
เป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนาในกาลต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใส
ใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 
และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระ
สาวกเหล่านั้นออกประกาศเผยแผ่พระศาสนายังที่ต่าง ๆ 

                                                 

 ๑๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 
 ๑๘วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
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 ซึ่งจะได้เห็นว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้น การ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น   เนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์  
 ดังนั้น โครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนั้นจึงมีลักษณะ
เรียบง่าย ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างองค์กรสงฆ์สมัยพุทธกาล 

 
 ๑) การบัญญัติพระธรรมวินัย 
 พระธรรมวินัย เป็นค าที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นค าประสมมาจาก
ค าว่า ธรรม + วินัย พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แล้วในธรรมชาติ   
ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เมื่อพระพุทธเจ้า
ค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพื่อเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ จากนั้นก็อาศัยหลักความจริงที่มี
อยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุป๎จจัยนั้นมาจัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์
เรียกว่า วินัย๑๙ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระ
วินัยปิฎก อธิบายความหมายของค าว่า วินัยไว้ว่า “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งวินัยทั้งหลาย 
กล่าวว่า วินัย เพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 
 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น ๓ นัย คือ๒๐ 

๑) วินัย หมายถึง นัยต่างๆ (วิวิธ + นย) เพราะมีปาติโมกข์ ๒ คือ ภิกขุปาติโมกข์และ
ภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ ๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมี อาบัติ ๗ กอง 

๒) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส + นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพ่ิมเติมให้สิกขาบทที่
ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด 
                                                 

 ๑๙พระธรรมปิฎก (ป. อ.ปยุตฺโต), วินัยเร่ืองที่ใหญ่กว่าที่คิด, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒-๓. 
 ๒๐แสวง อุดมศรี, พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีวิภังค์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูร
วงฆ์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗. 

อุบาสิกาบริษัท 

พระพุทธเจ้า 

พุทธบริษัท 

ฝุายสงฆ ์ ฝุายคฤหสัถ ์

ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท 



๒๑ 
  

๓) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็นเครื่อง
ปูองกันการประพฤติไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 

ค าว่า วินัย นั้นมีค าที่เป็นไวพจน์หรือค าที่เขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี ๓ ค า คือ ศีล สิกขาบท และ พระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่พระสงฆ์ 
 ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระวินัย
ทั้งท่ีเป็นปาฏิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบ
ที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็นจารีตศีล
เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญ ดังนี้ 
  “การไม่ท าบาปทั้งปวง 
 การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
 การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
 นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
 ความอดทน ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง 
 พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม 
 ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
 ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
 การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 ความส ารวมในพระปาติโมกข์ 
 ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
 การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 
 การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๒๑ 
 ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตขึ้นได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทที่ตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งท่ีเจตนาและไม่เจตนา  จึงเกิดมีขึ้น อันเป็น
เหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาแก่
พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) อาทิพรหมจริยสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝุายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบัติอันเป็น
เบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาเพ่ือปูองกันความประพฤติเสียหาย
และวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกกึ่งเ ดือน เรียกว่า      
พระปาติโมกข์ 

                                                 

 ๒๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๙๐-๙๑. 



๒๒ 
  

๒) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝุายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม     
มีคุณค่า น่าเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 
 การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุป๎จจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
หลัก ดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติวินัยหรือ
สิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเหตุให้พรหมจรรย์ ด ารงอยู่ได้นาน ซึ่งพระพุทธองค์
ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะต้องประกอบไปด้วยป๎จจัย ๕ ประการ คือ 

(๑) สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร 
(๒) สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น 
(๓) มีผลประโยชน์เกิดมากข้ึน 
(๔) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น 
(๕) มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เสื่อมเสีย๒๒ 

 จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า
เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยทั่วไป แต่ทรงค านึงถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทนั้นประกอบด้วย 

(๑)  เมื่อมีเรื่องไม่ดีไมง่ามเกิดขึ้น ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ 
(๒)  ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
(๓)  ทรงต าหนิภิกษุที่ก่อเรื่อง 
(๔)  ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด 
(๕)  แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
(๖)  บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม๒๓ 

 ๒) ลักษณะการปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
 ในช่วงระยะกาล ๔๕ ปี ที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนมาชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้น ท าให้การ
ปกครององค์การพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญขึ้นตามล าดับกาล โดยเฉพาะองค์กรคณะสงฆ์ 
เมื่อพระสาวก ๖๐ รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะขอบวชด้วย
จ านวนมาก พระสงฆ์สาวกได้น ากุลบุตรเหล่านั้น มาเฝูาพระพุทธเจ้าเพ่ือที่จะให้พระองค์ทรงบรรพชา
ให้ พระสาวกเหล่านั้นต่างได้รับความล าบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก ท าให้
งานเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้ จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุป๎ชฌาย์ ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรที่มีศรัทธาด้วยวิธี “ติสรณ
คมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน์” และให้การปกครองดูแลกันเองในกลุ่ม 
 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุป๎ชฌาย์ให้การบรรพชา แก่กุลบุตร
ผู้มีศรัทธาทั่วไปนั้นเป็นการมอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองกัน ในลักษณะของ
อุป๎ชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน  โดยพระพุทธองค์ทรงแสดง

                                                 

 ๒๒วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓. 
 ๒๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๒๗. 



๒๓ 
  

หลักการของพระศาสนาที่เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” เพ่ือเป็นหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก 
 ในกาลนี้ พระพุทธองค์ทรงด าเนินการปกครองและบริหารจัดการให้การศึกษาแก่พระ
สาวกด้วยตัวพระองค์เองและมอบหน้าที่ ให้พระอุป๎ชฌาย์ดูแลบ้างเพราะลักษณะของงาน
พระพุทธศาสนานั้น ได้มุ่งเน้นไปในด้านการประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนมาก 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเป็นอนาคาริกที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ เพ่ือประกาศหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จึงท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุท าการอุปสมบทแก่สตรีที่ประสงค์จะ
บวชเป็นนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมาจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดีโคตมีและมีพระอานนท์
เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงได้เป็นภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการ  จากพระพุทธองค์และต่อมาก็บวช
ให้แก่เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีท าให้มีพุทธบริษัทเป็น ๔ ฝุาย ท าให้รูปลักษณ์การ
ปกครององค์การในช่วงระยะกาลนี้เป็นงานด้านการปกครองเพ่ือให้การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนมาก 
 เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มที่แล้ว พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใครๆ ทรงท าหน้าที่สั่งสอนและดูแลภายในองค์การ
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไปมาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะให้สงฆ์
ปกครองกันเองอย่างแน่นอน โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นใหญ่  ในการปกครองไม่ทรง
ปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าที่ในการปกครอง   ดังป๎จฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับพระ
อานนท์ก่อนที่จะพระปรินิพพานว่า “อานนท์ พระธรรมวินัยใด ที่เราแสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเรา
ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหลาย ”๒๔ เป็นต้น
เพราะฉะนั้น มาถึงช่วงปลายๆ สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการบริหารการ
ปกครองให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในการปกครอง ดังนั้น 
เมื่อแสดงรูปลักษณ์การปกครององค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๒๑๖/๑๖๔. 



๒๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  โครงสร้างการปกครององค์กรสมัยพุทธกาล๒๕ 
 ๓) การบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 

 เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกและพุทธสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก งานของ
พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง สังคมพุทธกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ สมควรที่จะ
มอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยบริหาร เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการบริหารให้แก่  คณะสงฆ์ พระพุทธ
องค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์แล้วทรงอนุญาตให้พระภิกษุท า
การบวชให้ผู้ที่มีศรัทธาต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วยวิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และ ได้น า
วิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธีมอบหมายภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. การแบ่งงานกันท า 
 การที่มนุษย์เข้ามาร่วมกันท างานในรูปขององค์การ และต้องการจะด าเนินการ ให้ประสบ
ความส าเร็จบรรลุถึงเปูาหมายท่ีวางไว้ได้นั้นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
บุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานให้ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถของแต่ละ

                                                 

 ๒๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๔๖. 

พระธรรมวินัย 

พระพุทธเจ้า 

พุทธบริษัท ๔ 

คณะสงฆ ์ คณะคฤหสัถ ์

ฝุายภิกษุ ฝุายภิกษุณ ี อุบาสก อุบาสิกา 

ภิกษ ุ ภิกษุณ ี

สามเณร สามเณร ี

สิกขมานา 



๒๕ 
  

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล๒๖ หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้แล้ว การปฏิบัติงานก็มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อน าหลักการนี้ มาวิเคราะห์ลักษณะการแบ่งงานในองค์กร
คณะสงฆ์สมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานในองค์ องค์การ
สมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กันกับการจัดแบ่งงานขององค์การในป๎จจุบัน โดยเฉพาะลักษณะ
งานที่พระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งให้คณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นสามารถพิจารณาได้ ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑) ลักษณะที่เป็นงานหลัก คือเป็นงานที่มีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าในองค์การ
พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 
 (๑) งานด้านการปกครอง เป็นงานที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิด ความเรียบร้อยดีงาม
ในองค์การ อันประกอบไปด้วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ การรับบุคคล เข้าเป็นสมาชิกองค์กรคณะ
สงฆ์ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ์ การส่งเสริมความ
สามัคคีและการท าสังฆกรรมประเภทต่างๆ 
  (๒) งานด้านการให้การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ในส่วน
ของตน ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่ เป็นไปตามกระบวนการหรือ ตามล าดับขั้นของ
การศึกษา๒๗ มีการจัดสภาพการณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถ์  เช่น การแต่งตั้ง
ผู้ให้การอบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การให้ถืออุป๎ชฌาย์และอาจารย์การให้ถือนิสัยสัทธิวิหาริกวัตร
และอันเตวาสิกวัตรเป็นต้น 
  (๓) งานด้านการเผยแผ่ศาสนา เป็นการประกาศเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปฏิบัติ๒๘ เช่น การส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่ 
การจัดส่งบุคคลไปท างานด้านการเผยแผ่ยังที่ต่างๆ และการตรวจเยี่ยมแนะน าวิธีการเผยแผ่ เป็นต้น 
   (๔) งานด้านสาธารณูปการ คือ การดูแลนวกรรม การก่อสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัย
และการใช้คนวัดให้ท างาน๒๙ เป็นต้น 
 ๒) ลักษณะงานที่จัดเป็นแผนก (Department) ด้วยการพิจารณาลักษณะงานที่เกิดขึ้น
ในองค์กรคณะสงฆ์ เมื่อเห็นว่ามีกิจกรรมที่เหมือนกันก็จัดไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ของงาน ซึ่งลักษณะ
งานเช่นนี้ในองค์กรคณะสงฆ์ได้แก่ การสมมติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์ให้เป็นผู้มีหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควรด้วยกิจนั้นๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์ เพราะการที่คนมาอยู่
ร่วมกันเป็นคณะ ย่อมมีกิจการอันเป็นกลางที่เรียกว่าเป็นของคณะเกิดขึ้น คณะนั้นต้องจัดคนในคณะ
ให้รับหน้าที่ท ากิจการนั้นเป็นแผนกๆ๓๐ 

                                                 

 ๒๖พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี รศ., หลักการจัดองค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙๗. 
 ๒๗ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘. 
 ๒๘วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
 ๒๙วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔-๓๒๓/๘๙-๑๕๐. 
 ๓๐สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข (เล่ม ๓) หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก,     
พิมพ์ครั้งที่ ๒๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๓-๗๒. 



๒๖ 
  

 การแต่งตั้งสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์คือ การมีมติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกัน โดยการที่
ประชุมสงฆ์ตกลงมอบหมายหรือแต่งตั้งภิกษุให้ท ากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง๓๑ 
เพ่ือที่จะด าเนินการแทนคณะสงฆ์ตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นๆ เป็นการแบ่งงานตามกิจที่มีในสงฆ์ 
หรือหมู่คณะนั้น ๆ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินการร่วมกัน 
ด้วยการมอบหมายงานแก่บุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม พระภิกษุรูปเดียวแต่เป็นผู้มีความรู้
และความสามารถอาจได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หลายๆ อย่างพร้อมกันก็ได้ โดยประเภทของผู้ท า
การแทนสงฆ์ ตามพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตไว้มี ดังนี้ 
  (๑) เจ้าอธิการแห่งจีวร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ ผู้รับจีวร 
เรียกว่า จีวรปฏคคาหกะ ผู้เก็บจีวร เรียกว่า จีวรนิทหกะ ผู้แจกจีวร เรียกว่า  จีวรภาชกะ ภิกษุรูป
เดียวอาจท าหน้าที่ทั้ง ๓ ประการก็ได้ โดยการสมมติในคราวเดียวกัน 
 (๒) เจ้าอธิการแห่งอาหาร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ เป็นผู้แจก
ภัตร เรียกว่า ภัตตุเทสกะ เป็นผู้แจกยาคู เรียกว่า ยาคุภาชกะ เป็นผู้แจกผลไม้ เรียกว่า ผลภาชกะ 
เป็นผู้แจกของขบเค้ียว เรียกว่า ขัชชภาชกะ 
 (๓) เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ คือ เป็นผู้มี
หน้าที่แจกเสนาสนะ เรียกว่า เสนาสนคาหาปกะ เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ เรียกว่าเสนาสนป๎ญญาปกะ 
ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง ๒ หน้าที่ได้  
 (๔) เจ้าอธิการแห่งอาราม ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือ มีหน้าที่เป็น
ผู้ใช้คนท าการวัดเรียกว่าอารามิกเปสกะผู้มีหน้าที่ใช้สมาเณรเรียกว่า สามเณรเปสกะ เป็นผู้มีหน้าที่ดู  
นวถกรรม เรียกว่า นวกัมมิกะ 
 การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพ่ือท าหน้าที่แทนสงฆ์ในสังฆกรรมต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงวาง
หลักการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันตามแต่ละชนิด โดยหลักกว้างๆ นั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
คือ เว้นจากอคติ ๔ และเป็นผู้ฉลาดและรู้จักกิจนั้นๆ เป็นอย่างดี๓๒ จึงจะได้รับ  การแต่งตั้งจากสงฆ์ให้
ท าหน้าตามกิจที่เกิดมีนั้นๆ 
 ๓) ลักษณะงานที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นการจัดแบ่งงานให้สมาชิก
ในองค์การเพ่ือปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึ่งใน
องค์การคณะสงฆ์ตรงกับลักษณะงานในต าแหน่ง “เอตทัคคะ”๓๓ ที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้แก่พระ
สาวกในฐานะท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในด้านนั้นๆ เป็นการเฉพาะ  เช่น พระสารี
บุตรเป็นผู้มีป๎ญญามากทรงแต่งตั้งเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง ในด้านมีป๎ญญาและยังได้ชื่อว่าเป็นพระ
ธรรมเสนาบดี ส่วนพระโมคคัลลานะ เป็นผู้มีฤทธิ์มาก  ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย
ในด้านมีฤทธิ์ท างานช่วยในด้านการปกครองสงฆ์ เป็นต้น ต าแหน่งเหล่านี้ในระยะกาลแรกๆ มีไม่มาก
นัก แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีความส าคัญต่อพระสาวกและเหล่าพุทธบริษัท จึงได้ทรงแต่งตั้ง

                                                 

 ๓๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  ๙, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐๑. 
 ๓๒วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๒/๒๐๓. 
 ๓๓องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๓๔/๒๕-๓๐. 



๒๗ 
  

ให้ทั้งพุทธบริษัท ๔ ที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจและ
ส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของพุทธบริษัทรุ่นหลังๆ 

การแบ่งงานในองค์การพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะงานที่แบ่งออกเป็น 
๓ ประเภท คือ งานที่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า การจัดงานเป็นแผนก และการแบ่งงานตาม     
ความช านาญเฉพาะด้าน ตามกิจการขององค์การพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ซึ่งมอบภารหน้าที่หลักให้ 
คณะสงฆ์เป็นผู้ดูแล โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างการมอบหน้าที่ในองค์กรในสมัยพุทธกาล๓๔ 
๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
อ านาจหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอ านาจที่ไม่เกิดจากพระ

ธรรมวินัย แต่ให้การยอมรับอ านาจที่มาจากหน้าที่ มีศรัทธา เห็นคุณค่าของหลักธรรม ค าสอนนั้น และ
ปฏิบัติตามด้วยความเคารพ เช่น กุลบุตรที่เข้ามาบวชเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ ล้วนเกิดจากศรัทธาที่
ประกอบด้วยป๎ญญา เมื่อปฏิบัติตนจนเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงน าไปสั่งสอนคนอ่ืน
ต่อไป  

การมอบอ านาจหน้าที่ในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้น เริ่มจากที่พระพุทธ
องค์ทรงส่งพระสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีกุลบุตรต้องการบวชเป็นจ านวนมาก
และเมื่อมีผู้ต้องการจะบวชพระสาวกก็จะน ามาเฝูาพระพุทธเจ้าเพ่ือบวชให้  ซึ่งเป็นความล าบากแก่
พระสาวกและผู้ที่ต้องการจะบวช พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุป๎ชฌาย์
บวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในท้องถิ่นและชนบทที่ห่างไกลนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องน ามาเฝูาพระองค์ด้วยวิธีการ
บวชแบบ  “ติสรณคมนูปสัมปทา”๓๕ เมื่อพระสาวกรูปใดได้รับมอบหมายหน้าที่แล้ว ก็จะได้สิทธิใน
การกระท าหรือในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ที่ตนได้รับมอบ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของ

                                                 

 ๓๔พระยุทธนา รมณียธมฺโม, การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล, หน้า ๖๐. 
 ๓๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒. 

ด้านการเผยแผ ่

สาธารณูปการ 

ด้านการศึกษา 

พระพุทธเจ้า 

คณะสงฆ ์

ด้านการปกครอง ต าแหน่งเอตทัคคะ 

พุทธบริษัท ๔ 
 

เจ้าหน้าท่ีท าการสงฆ ์



๒๘ 
  

อ านาจตามมาคือ มีอ านาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถท าการลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
 ส่วนความรับผิดชอบนั้น จะเห็นได้จากที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวก ผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอุป๎ชฌาย์ให้การบวชแก่กุลบุตรแล้ว เพ่ือไม่ให้เป็นป๎ญหาในการปกครองจึง
ทรงให้พระสาวกหรือภิกษุนั้นถืออุป๎ชฌาย์อันเป็นข้อปฏิบัติระหว่างอุป๎ชฌาย์และสัทธิวิหาริกจะพึง
ปฏิบัติต่อกัน เรียกว่า อุป๎ชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร  
 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้มีการถืออุป๎ชฌาย์วัตรและสัทธิวิหาริกวัตรดังกล่าวนี้ 
ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะมอบหน้าที่ในการปกครอง
พระสงฆ์ในเบื้องต้นให้เป็นภาระโดยตรงของพระอุป๎ชฌาย์จะต้องรับผิดชอบ เพราะพระอุป๎ชฌาย์แต่
ละรูปนั้นเปรียบเสมือนเป็นบิดาบังเกิดเกล้าทีให้ก าเนิดแก่บุตรผู้เป็นสัทธิวิหาริก ดังนั้น การอบรม  
พร่ าสอนให้บุตรได้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบจึงเป็นภาระเบื้องต้นของผู้เป็นบิดามารดาที่จะต้อง
รับผิดชอบด้วยสามัญส านึกของผู้ให้ก าเนิด๓๖ จะเห็นได้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันจึงจะท าให้การปฏิบัติงานนั้นส าเร็จและเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 หลักการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล
นั้น พระพุทธองค์ทรงประทานหลักการที่เป็นระเบียบการเพ่ือใช้ในการสรรหา การคัดเลือกและการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย โดยพิจารณาแล้วสามารถสรุปได้         
๓ ประการ คือ ๑) หลักพระวินัย คือ การแต่งตั้งสมมติด้วยการถือเอาอายุพรรษาเป็นเครื่องมือ
ก าหนด เพื่อให้พระภิกษุผู้ได้รับการแต่งตั้งสมมติได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เพราะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จะประกอบไปด้วยภาวะที่สามารถปกครองตนเองและสมารถปกครองคนอ่ืน ๒) หลักพระธรรม คือ 
การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพ่ือท าการแทนสงฆ์ โดยถือเอาความสามารถเป็นหลักในการแต่งตั้ง
มอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินการในกิจนั้นๆ ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า พระภิกษุบางรูปถึงจะมีพรรษาตามที่
ก าหนดแล้ว แต่อาจจะเป็นผู้มีอุปนิสัยในด้านอื่นไม่ตรงกับหน้าที่นั้นๆ หรืออาจเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถ
เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดในกิจที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนั้น จึงต้องอาศัยหลักความสามารถเป็นเครื่องก าหนด
คุณสมบัติเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ว่างไว้ เช่น การ
แต่งตั้ง พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกซ้ายขวา เป็นต้น  ๓) หลักพระธรรมวินัย
รวมกัน คือ การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็น
การถือเอาอายุพรรษาและความสามารถเป็นเครื่องในการก าหนดคุณสมบัติเพ่ือแต่งตั้งสมมติ ซึ่งผู้ที่รับ
การแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้ที่มีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ได้ 
 การจัดช่วงการบังคับบัญชาในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะฝุายภิกษุ
บริษัทนั้น พระพุทธองค์ไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัวว่าผู้ปกครองคนหนึ่งจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน    
แต่ในกาลหนึ่งมีพระภิกษุได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวท าให้ความนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้า    
พระพุทธองค์จึงได้ทรงรับสั่งเป็นอนุบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุรูป
เดียวซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถใช้สามเณร ๒ รูปให้อุป๎ฏฐากได้หรืออนุญาตให้ใช้สามเณรเท่าที่สามารถจะ

                                                 

 ๓๖แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖), หน้า ๓๙. 



๒๙ 
  

ตักเตือนพร่ าสอนให้อุป๎ฏฐากได้”๓๗ ดังนั้น ลักษณะการจัดสายการบังคับบัญชาในองค์การ
พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ
ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แผนภาพที่ ๒.๔ สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ในองค์กรสมัยพุทธกาล๓๘ 

 สรุปความว่า องค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้นได้ก่อก าเนิดขึ้น โดยพระพุทธเจ้า 
ต่อมาเม่ือองค์การมีความเจริญเติบโตขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารปกครอง และ ให้การศึกษาแก่สมาชิกภายในองค์การให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  โดยมีพระธรรมวินัยครอบคลุมการด าเนินชีวิต
ทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่ก าหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้ามาสู่องค์การและคณะ
สงฆ์ การดูแลสมาชิกใหม่ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์และรวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา 
การจัดท า การเก็บรักษาและการแบ่งสรรป๎จจัย ๔ เป็นต้น๓๙ ทั้งหมดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้
พุทธวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์การ 
เพ่ือประสานงานสมาชิกภายในองค์การให้ด าเนินงานไปทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์การพระพุทธศาสนาที่ได้วางไว้ 

 

 
                                                 

 ๓๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๘. 
 ๓๘พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, หน้า ๖๘–๗๐. 
 ๓๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) , พุทธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรม จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔๘-๔๔๙. 

พระพุทธเจ้า 

คณะสงฆ ์

ฝุายพระภิกษ ุ ฝุายภิกษุณ ี

เจ้าอาวาส 

อุป๎ชฌาย์และอาจารย์  อุป๎ชฌาย์และอาจารย ์

ภิกษุณ ี

สามเณร ีพระภิกษุ 

สามเณร สิกขมานา 



๓๐ 
  

 จากพุทธวิธีการบริหารจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า 
พุทธวิธีการบริหารจัดการ มีความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๔ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๙,  
หน้า ๒-๓) 

๑.จัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์ 
๒.ความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
๓.กฎแห่งเหตุป๎จจัย 

แสวง อุดมศรี (๒๕๔๖, หน้า ๖-๗) 

๑.ภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ 
๒.เพ่ิมเติมให้สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความ
รัดกุมมากยิ่งข้ึน 
๓.ให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด 
๔.กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและวาจา 

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ (๒๕๓๑, หน้า ๑๙๗) 

๑.ร่วมกันท างานในรูปขององค์การ 
๒.การแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับบุคคล 
๓.ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๓, หน้า 
๓๐๑) 

๑.การแต่งตั้งสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์ 
๒.การมีมติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกัน   

แสวง อุดมศรี (๒๕๔๖, หน้า ๓๙) 
๑.การอบรมพร่ าสอนให้ได้ประพฤติดี 
๒.จะต้องรับผิดชอบด้วยสามัญส านึกของผู้ให้
ก าเนิด 

 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (๒๕๔๖, หน้า 
๔๔๘-๔๔๙) 

๑.ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
๒.มีพระธรรมวินัยครอบคลุมการด าเนินชีวิต 
๓.ก าหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ 
๔.การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์และรวมถึง
ระเบียบ 

              ๒.๑.๕ หลักการบริหารจัดการองค์กร 
 การบริหารสมัยเก่า 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารและการจัดการองค์การของนักวิชาการหลาย
ท่านตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน  พบว่าการจัดการตามแนวความคิดสมัยเก่าหรือการจัดการ แบบคลาสสิก 
(Classical Management) นั้น ได้เริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่ ๑๘ หลังจากมี การปฏิวัติอุตสาหกรรม
และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงต้นศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งแนวคิดนี้ เป็นการบริหารจัดการบนสมมติฐาน
ที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล หลักการส าคัญของแนวคิดนี้จึงเป็นการก าหนดกระบวนการบริหาร
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ขึ้นมาอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้มีการปฏิบัติ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้โดยมุ่งเน้นที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการ ซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญ  ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน การผลิต การบริการ และวิเคราะห์วิธีการท างาน  จัดตั้งมาตรฐานของ
งาน ก าหนดกฎระเบียบและวิธีการท างาน ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ บุคคลที่มีชื่อเสียง และ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกในแนวความคิดนี้คือ Frederick W.Taylor ซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องยนต์
ท างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก  ในปี ค.ศ. ๑๘๘๔ ได้น าเสนอแนวความคิดที่มีจุดเน้น 
(Focus) คือ การสร้างประสิทธิภาพของการท างานอย่างมีความเป็นเหตุเป็นผลของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติงานขององค์การ  (The lowest of organization) เพ่ือที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การท างาน๔๐ 
 หลักการจัดการตามแนวความคิดของ Taylor สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) พัฒนาวิธีการท างานวิธีที่ดีที่สุด (one best way) ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างมี
หลักเกณฑ์แทนการใช้กฎที่ไม่แน่นอน (Rule of Thumb) 
  (๒) ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักเกณฑ์คัดเลือก ฝึกหัด สอน และพัฒนาคน งาน
ให้มีคุณสมบัติตรงตามงานที่ปฏิบัติเพราะในอดีตคนงานจะท างานของตน และแสวงหาประสบการณ์ 
ไปเรื่อยๆ จนพบวิธีที่ดีที่สุดด้วยตนเอง 
  (๓) มีการร่วมมือกับคนงานอย่างจริงใจ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่างานทั้งหมดได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น 
  (๔) มีการแบ่งงาน (Division of Labor) และความรับผิดชอบระหว่างการจัดการและ
แรงงานหรือกล่าวง่ายๆ ว่ามีการแบ่งงาน และความรับผิดชอบระหว่างฝุายบริหารและฝุายผลิต 
เพราะในอดีตงานและความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่กับฝุายผลิต 
  (๕) มีการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถสู่ระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้เพ่ือ
ตัวพนักงานเองและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การ 
 กล่าวโดยสรุป เทย์เลอร์ เสนอให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกพนักงานให้
เหมาะสมกับงานและการฝึกงานให้ท าตามวิธีการที่ดีที่สุดและประหยัดเวลามากที่สุด ตลอดจนมีการ
แบ่งงานระหว่างฝุายบริหารและคนงานอย่างชัดเจน 
 ๒) การบริหารเชิงระบบ๔๑ (Systematic of Management) คือ การก าหนดกระบวนการ
ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ (relation) กันของหน่วยย่อยๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและการ
ปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเป็นระบบ (System) โดย Norbert Wiener  เป็นผู้เสนอแนวความคิดของ
องค์การอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า องค์การเป็นระบบอย่างหนึ่ง   ที่ประกอบด้วยสิ่งน าเข้า ( Input) 

                                                 

 ๔๐ทองใบ สุดชารี ผศ.ดร., ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๒), หน้า ๖. 
 ๔๑เสนาะ  ติเยาว์, หลักการบริหาร (แก้ไขปรับปรุงใหม่), พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๗. 
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กระบวนการ (Process) สิ่งส่งออก (Output) ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) และสภาพแวดล้อม 
(environment) สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ การบริหารเชิงระบบของ Norbert Wiener 
 จากแผนภูมิดังกล่าว มีแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับองค์การในเชิงระบบ โดยจ าแนกได้ 
๓ แนวทางคือ ระบบโครงสร้าง ระบบกระแสของงานและระบบคน ความคิดเกี่ยวกับระบบเป็น
แนวความคิดที่นิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของการบริหารได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบมี
คุณสมบัติคือมีขอบเขตที่แน่นอนประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ ที่มีการก าหนดกระบวนการและ
ขั้นตอนในการท างานให้เป็นไปตามเปูาหมาย ๔ ประการ คือ 
 (๑) ต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของงานไว้อย่างชัดเจน 
 (๒) ก าหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการท างาน 
 (๓) ก าหนดวิธีการอย่างชัดเจนในการเก็บรวบรวม ด าเนินการการส่งและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                 (๔) ก าหนดระบบบัญชีต้นทุนค่าแรงและการควบคุมเพ่ือสะดวกต่อการประสานงานภายใน 
 ทฤษฎีระบบให้ความส าคัญกับข้อมูลปูอนกลับ เพ่ือปรับการท างานของระบบ ให้เป็นปกติ 
นอกจากนั้น การพ่ึงพาอาศัยกันของส่วนต่างๆ ในระบบยังส าคัญเช่นกัน เนื่องจากกลไกมี
ความสัมพันธ์กับเปูาประสงค์ของระบบ ซึ่งมีความส าคัญกับพฤติกรรมองค์การและอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
ทฤษฎีนี้ไม่ให้ความส าคัญกับการเติบโตของระบบ รวมถึงบทบาทของสภาวะภายนอกองค์การต่อ
กระบวนการต่างๆ ของระบบ 
 ๓) การจัดการแบบหลักการบริหาร (Administrative Principle) บุคคลส าคัญที่
ก าหนดหลักการบริหารขึ้นมา คือ Henry. Fayol ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการ
จัดการตามหลักการบริหาร Fayol เป็นวิศวกรในบริษัทเหมืองแร่แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส         
ได้ท าการศึกษาและคิดค้นถึงกระบวนการจัดการในรูปแบบใหม่ และได้เสนอแนวคิด การจัดการเป็น
กระบวนการ (Management process school) ที่มีจุดเน้นความเป็นเหตุเป็นผล ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ (Top organization) โดยเสนอแนะให้เห็นว่าผู้บริหารมีภารกิจที่
ส าคัญ ในการบริหารงานที่เป็นกระบวนการต่างๆ คือ การวางแผน (Planning)  การจัดองค์กร 
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(Organization) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม 
(Controlling) Henry  Fayol ได้เสนอหลักการบริหารการจัดการ ๑๔ ข้อ๔๒ คือ 
  ๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Work) 
  ๒) อ านาจหน้าที่ (Authority) 
  ๓) ระเบียบวินัย (Disciplines) 
  ๔) เอกภาพในสายการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
  ๕) เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) 
  ๖) ประโยชน์ส่วนตัวย่อมเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 
Individual Interest to General Interest) 
  ๗) การให้ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (Remuneration of Personnel) 
  ๘) การรวมอ านาจ (Centralization) 
  ๙) การจัดล าดับของสายงาน (Scalar Chain) 
  ๑๐) ความมีระเบียบ (Order) 
  ๑๑) ความเป็นธรรม (Equity) 
  ๑๒) ความมั่นคงในการท างาน (Stability of tenure of personnel) 
  ๑๓) ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
  ๑๔) ความสามัคคี (Esprit de corps) 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าฟาโยล์ไม่ได้กล่าวถึง "การสื่อสาร" (Communication) ว่าเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของการบริหารงานดังที่กล่าวมาข้างต้นเลย อย่างไรก็ตาม การที่ผู้จัดการของหน่วยงาน
หนึ่งๆ จะปฏิบัติงานโดยยึดองค์ประกอบดังกล่าวเป็นหลักจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ เช่น 
ผู้จัดการต้องมีการติดต่อสื่อสารกับฝุายต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการวางแผนการจัดระเบียบ 
การสั่งการ การสร้างความร่วมมือกันและการควบคุ ให้การปฏิบัติงานนั้นด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าบทบาทของการสื่อสารได้แฝงอยู่ในองค์ประกอบการบริหารงานดังกล่าว 
 และการสื่อสารในองค์การรูปแบบนี้เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งจากบนลงล่างคือจาก
ผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับค าสั่งและแนวทางปฏิบัติงาน การ
สื่อสารจากล่างข้ึนบนและแนวระนาบระหว่างพนักงานไม่ได้รับการส่งเสริม เนื้อหาของการสื่อสารควร
เกี่ยวกับงานเป็นหลัก ไม่ควรเป็นไปเพ่ือการสร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในสังคม 
 โดยสรุป ฟาโยล์กล่าวว่า องค์การที่ดีจะต้องมีโครงสร้างชัดเจนและพนักงานต้องตระหนัก
ถึงต าแหน่งและบทบาทของตนในองค์การ โครงสร้างที่ชัดเจนท าให้การท างานขององค์การเป็นไปโดย
ราบรื่น มีการให้รางวัลพนักงานอย่างเท่าเทียมกันขึ้นกับความรู้ความสามารถและพนักงานต้องเห็น
ประโยชน์ขององค์การส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๔) การจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy System) คือ ระบบการบริหารงานที่
มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอาศัยกฎระเบียบที่แน่นอนลักษณะการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับขั้น 

                                                 

 ๔๒บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ, หน้า ๑๓๒. 
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เป็นการบริหารงานในองค์การขนาดใหญ่ ได้แก่ การบริหารงานของรัฐบาลหรือองค์การเอกชนที่มีการ
พัฒนาเป็นองค์การ องค์การขนาดใหญ่ก็จัดเข้าข่าย การบริหารงานในแบบระบบราชการได้เช่นกัน 
 Max Weber เป็นบุคคลแรกที่ท าการศึกษาระบบราชการในรูปแบบองค์การอย่างเป็น
ทางการ และกล่าวว่าระบบราชการคือการใช้อ านาจปกครอง ซึ่งอ านาจมีที่มาจากรากฐานความ
ถูกต้องที่คนในสังคมให้การยอมรับ Weber ได้ก าหนดหลักการของระบบราชการไว้ดังนี้๔๓ 
  (๑) กฎ (Rule) 
  (๒) ไม่ยึดตัวบุคคล (Impersonality) 
  (๓) มีการแบ่งงานกันท า (Division of labor) 
  (๔) โครงสร้างแบบล าดับขั้นตอนสายการบังคับบัญชา (Hierar Chical Structure) 
  (๕) โครงสร้างอ านาจหน้าที่ (Authority Structure) แบ่งอ านาจออกเป็น ๓ 
ประเภทคือ อ านาจตามลักษณะส่วนตัวหรือบารมีอ านาจ (Charismatic domination) อ านาจตาม
ประเพณีนิยม (Traditional domination) อ านาจตามกฎหมาย (Legal/Rational domination) 
  (๖) มีข้อผูกมัดด้านอาชีพระยะยาว (Lifelong career commitment) 
  (๗) ความมีเหตุผล (Rationality) 
 เราอาจมองเห็นรูปแบบการบริหารงานที่ใช้ระบบราชการในองค์การของรัฐและเอกชน
ต่างๆ ซึ่งเป็นการบริหารงานแบบรวมศูนย์เป็นไปตามระบบระเบียบที่วางไว้และมีการใช้อ านาจหน้าที่
การบังคับบัญชาตามข้ันตอน การสื่อสารในองค์การที่ใช้ระบบนี้จะเป็นแนวดิ่ง จากบนลงล่างตามสาย
งานการบังคับบัญชา ผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจการบังคับบัญชาไล่เรียงกันลงมาตามล าดับชั้นการสื่อสาร
จากล่างขึ้นบนมีปริมาณน้อยกว่า 
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีของเวเบอร์กล่าวถึงลักษณะ "ในอุดมคติ" ขององค์การที่รู้จักกันใน
นามขององค์การระบบราชการ เวเบอร์เสนอว่าองค์การแบบนี้ควรด าเนินการในระบบปิดและควบคุม
โดยอ านาจการบริหารงานที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย การบริหารงานองค์การ ที่ใช้ระบบราชการ
จะต้องมีการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการแบ่งงาน การบริหารงานตามล าดับชั้นโดยชัดเจนและการ
รวมศูนย์อ านาจเหล่านี้จะท าให้องค์การมีความเป็นทางการโดยไม่มีอารมณ์ของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง
 ๒.๑.๖ การจัดการสมัยใหม่ 
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมขององค์การมีความไม่แน่นอน ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาล ซึ่งจะเห็นได้ในสังคมป๎จจุบันการจัดการมีการแข่งขันกันในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และความท้าทายอ่ืนๆ ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถ ท านาย
และควบคุมด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมได้ องค์การหลายๆ องค์การมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความยืดหยุ่น 
มีการกระจายอ านาจและให้ความส าคัญกับการประสานกันในแนวนอน  กระบวนการจัดการองค์การ
ในป๎จจุบันจึงต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้วย แนวความคิดการจัดการ
สมัยใหม่จึงเปลี่ยนแปลงไป เช่น การบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Management)        
ซึ่งค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของป๎จจัยภายในองค์การเอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยภายในและป๎จจัยภายนอกองค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัย
                                                 

 ๔๓ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รศ.และคณะ, ทฤษฎีองค์การ ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิล์ม
และไซเท๊กซ์ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๔-๖๗. 
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ภายนอกด้วยกัน๔๔ เพ่ือมุ่งปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณ์เฉพาะอย่างขององค์การ 
โดยประสมประสานแนวคิดในการบริหารจัดการที่ส าคัญ ๔ ประการคือ แนวคิดแบบดั้งเดิม 
(Classical Perspective) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Perspective) แนวคิดเชิงปริมาณ 
(Quantitative perspective) และแนวคิดเชิงระบบ (System Perspective)๔๕  
 แนวคิดสมัยใหม่ (Modern Approach)๔๖ ในการจัดการองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในป๎จจุบัน โดยตั้งสมมุติฐานว่า มนุษย์เป็นสิ่งยุ่งยากซับซ้อนมีความต้องการที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่มีความรู้ความสามารถที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่าง
ไม่มีสิ้นสุด แนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ นอกจากผสมผสานแนวคิดทั้ง ๔ แล้วยังต้องปรับเปลี่ยน
และเสริมด้วยแนวคิดเรื่องของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM-Total Quality Management) 
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง การเรียนรู้และปรับรูปแบบองค์การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การแสวงหาจากภายนอก เช่น การหาจุดเด่น 
(Benchmarking) และการหาจากแหล่งข้างนอก (Outsourcing) นอกจากนี้  ศิริวรรณและคณะ๔๗  
ยังได้เสนอเครื่องมือ ในการจัดการยุคใหม่คือ Balance scorecard  บริษัทภิบาล (Good corporate 
governance) และเทคนิคลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานด้ วย Six Sigma แต่ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมทางสังคมและองค์การภาครัฐและเอกชนจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไรก็ตาม 
หน้าที่ทั้ง ๔ อย่างในกระบวนการจัดการ(Management Process) อันประกอบด้วยการวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ก็ยังมี
ลักษณะคาบเก่ียวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกันเด็ดขาดและแนวคิดท้ัง ๔ นี้ยังคงสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างทันยุคทันสมัย 
 แม้ว่าแนวคิดนี้จะมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๑๖ ก็ตาม๔๘ ซึ่งการวางแผน (Planning) ได้แก่
การก าหนดเปูาหมายและหาวิธีการที่ท าให้บรรลุเปูาหมาย การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการจัด
ทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมที่จะมอบหมายให้คนหรือกลุ่มคนด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ การน า (Leading) คือ กระบวนการในการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ท างานเพ่ือบรรลุผลตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ และการควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบผลงานกับเปูาหมายหรือมาตรฐานและแก้ไขให้ได้ตามเปูาหมาย นอกจากนั้น 
การจัดการยังเป็นการใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ได้แก่ มนุษย์ วัสดุ อุปกรณ์ เงินทุน ตลอดจน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในองค์การอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness)๔๙ การวัดความส าเร็จของการจัดการจึงสามารถพิจารณาได้จากประสิทธิผลคือ    

                                                 

 ๔๔เสนาะ  ติเยาว์ ศ., หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๖), หน้า ๕๕.  
 ๔๕ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติและสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์, ทฤษฎีองค์การ, หน้า ๑๗๖. 
 ๔๖เสนาะ  ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, หน้า ๕๖-๖๒. 
 ๔๗ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์, ทฤษฎีองค์การ, หน้า ๓๔๔. 
 ๔๘ลัทธิกาล  ศรีวะรมย์, ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ , หน่วยที่ ๑-๕, 
(สาขาวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน้า ๘. 
 ๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔. 
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การวัดระดับของความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการและประสิทธภาพคือการวัด
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการ 
 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” พบว่า องค์กร
ประกอบด้วยผู้คนจ านวนมาก นับตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์การการที่จะท าให้สมาชิกขององค์การท างานไปในทิศทางเดียวกันได้ ต้องอาศัยการ
สื่อสาร พูดคุย ชี้แจงให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็น
คณะ  โดยมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั้น การสื่อสารจึงมีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
โดยเฉพาะการท างานร่วมกันให้บรรลุตามวัตประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ หากเปรียบเทียบองค์การคือ
ร่างกายของคนเรา ระบบการสื่อสารก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ท าหน้าที่ล าเลียงเลือดไปหล่อ
เลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่และสามารถท างานได้ ฉันใด องค์การที่ดีต้องมีระบบ
การสื่อสารภายในองค์การที่สะดวก รวดเร็ว ผู้บริหารต้องมีทักษะการสื่อสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดี    
ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องตามความเป็นจริง เพ่ือน าไปพิจารณาในการวางแผน การจัดองค์การ  
การน าและการควบคุม ขณะเดียวกันผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ชี้แจง แสดงเหตุผล 
เปูาหมาย นโยบาย ระเบียบ แบบแผน ตลอดถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่พนักงานเพ่ือให้
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 
นอกจากนี้การสื่อสารยังช่วยคลายความสงสัย ความหวาดระแวง กระตุ้นและสร้างขวัญก าลังใจที่ดี
ให้กับพนักงานอีกด้วยท าให้พนักงานมีความรู้สึกดี รู้สึกเป็นเจ้าขององค์การและมีความมั่นใจในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ตรงกันข้ามหากองค์การที่มีระบบการสื่อสารไม่มี
ประสิทธิภาพหรือผู้บริหารขาดทักษะการสื่อสาร ก็จะท าให้สมาชิกและบุคลากรในองค์การไม่มีศรัทธา 
มีความระแวงสงสัย ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเหตุน าไปสู่ความขัดแย้งกันขึ้นภายในองค์การ 
ในที่สุดกระบวนการบริหารที่ดีและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์การนั้นก็จะประสบกับความ
ล้มเหลว เพราะขาดความร่วมมือที่ดีจากพนักงานภายในองค์การ 
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 จากหลักการบริหารจัดการองค์กรและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวล
ได้ว่า หลักการบริหารจัดการองค์กรมีความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๕ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๕ หลักการบริหารจัดการองค์กร 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ทองใบ  สุดชารี (๒๕๔๒, หน้า ๖) 

๑.จัดตั้งมาตรฐานของงาน 
๒.ก าหนดกฎระเบียบและวิธีการท างาน 
๓.การสร้างประสิทธิภาพของการท างานอย่างมี
ความเป็นเหตุเป็นผล 

เสนาะ  ติเยาว์ (๒๕๔๔, หน้า ๔๗) 

๑.การก าหนดกระบวนการในการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ 
๒.สิ่งน าเข้า (input)  
๓.กระบวนการ (process)  
๔.สิ่งส่งออก (output)  
๕.ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  
๖.สภาพแวดล้อม (environment) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (๒๕๔๙, หน้า ๖๔-๖๗) 

๑.แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอาศัยกฎระเบียบที่
แน่นอน 
๒.องค์การขนาดใหญ่ 
๓.โครงสร้างแบบล าดับขั้นตอนสายการบังคับ
บัญชา 
๔.การสื่อสารในองค์การที่ใช้ระบบนี้จะเป็น
แนวดิ่ง 

เสนาะ  ติเยาว์ (๒๕๔๖, หน้า ๕๕) 

๑.การบริหารตามสถานการณ์ 
๒.ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยภายในและป๎จจัย
ภายนอกองค์การ 
๓.กระจายอ านาจและให้ความส าคัญกับการ
ประสานกันในแนวนอน   

ลัทธิกาล  ศรีวะรมย์ (๒๕๔๓, หน้า ๘) 

๑.ก าหนดเปูาหมายและหาวิธีการที่ท าให้บรรลุ
เปูาหมาย 
๒.การจัดทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมที่จะ
มอบหมายให้คนหรือกลุ่มคน 
๓.กระตุ้นส่งเสริมคนให้ท างานเพ่ือบรรลุผลตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 
๔.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบผลงาน
กับเปูาหมายหรือมาตรฐาน 



๓๘ 
  

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
 ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา” นั้นจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความหมาย “การพัฒนาศักยภาพ” เพ่ือสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ซึ่งมีผู้ให้ความ
หมายถึง “การพัฒนาศักยภาพ” ไว้ ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 
 “การพัฒนา” หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่วๆ ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนา
ประเทศ คือการท าสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดี
ยิ่งขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจ
ไปสู่สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่
เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่าแต่โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลง ย่อมเกิดป๎ญหาในตัวมัน
เองเพียงแต่ว่าจะมีป๎ญหามาก หรือป๎ญหาน้อย ถ้าหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถ
ตีความหมายได้ ๒ นัย คือ 
 ๑.  “การพัฒนา” ในความเข้าใจแบบสมัยใหม่ หมายถึง การท าให้เจริญในด้านวัตถุ 
รูปแบบ และในเชิงปริมาณ เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 ๒.  “การพัฒนา” ในแง่ของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนทั้งในด้านร่างกายและ
จิตใจโดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่ งให้ผลประโยชน์สูงสุด           
ความกลมกลืน และความเก้ือกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน  ท าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 ค าว่า  การพัฒนา  ใช้ในภาษาอังกฤษว่า  Development  น ามาใช้เป็นค าเฉพาะและใช้
ประกอบค าอ่ืนก็ได้ เช่น  การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ข้าราชการ เป็นต้น  การพัฒนาจึงถูกน าไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
ดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้ง
ความหมายที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ซึ่งอาจจ าแนกออกได้เป็น ๑๐ ลักษณะ คือ 
 ๑. ความหมายจากรูปศัพท์  
 โดยรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากค าภาษาอังกฤษว่า  Development แปลว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น  เติบโตขึ้น  
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ๕๐ 
ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น  หมายถึง การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่
เจริญขึ้น  การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า พัฒนา หมายความว่า ท าให้เจริญ คือ ท า
ให้เติบโตได้ งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี การพัฒนา โดยความหมายจาก
รูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่

                                                 
๕๐ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

สามเจริญพานิช, ๒๕๔๘), หน้า ๕.   



๓๙ 
  

พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนด
ความหมายอ่ืนๆ๕๑   
 ๒. ความหมายโดยท่ัวไป  
 การพัฒนาที่เข้าใจโดยทั่วไปมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ คือ 
หมายถึง  การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ
หรือการท าให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพ
ระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าในป๎จจุบันสภาพการณ์ของสิ่ง
นั้นดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา๕๒   
 การพัฒนา ในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ งให้เกิด
คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้ นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะน ามาใช้มากกว่า
ความหมายอ่ืนๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม๕๓  
 ๓. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 
 นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า หมายถึง ความเจริญเติบโต โดยเน้น
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น รายได้
ประชาชาติเพ่ิมข้ึน รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพ่ิมขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
ประชากรมีรายได้เพียงพอที่สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนได้ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า          
การพัฒนา เป็นกระบวนการทางสังคม ที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์ทาง
เศรษฐศาสตร์   
           จะเห็นได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ได้ก าหนดความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมายจาก
รูปศัพท์และความหมายโดยทั่วไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่เป็นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพ่ิมขึ้น  
หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่นๆ  
 ๔. ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์  
 นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา เป็น ๒ ระดับ คือ ความหมาย
อย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
ตัวระบบการกระท าการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วนความหมาย
อย่างกว้างนั้น การพัฒนา เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท าทั้งด้านคุณภาพ 
ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 การพัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่า
ความหมายจากรูปศัพท์ ความหมายโดยทั่วไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว  

                                                 
๕๑สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน,  พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๒. 
๕๒ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, หน้า ๕.   
 ๕๓สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๔๐ 
  

เพราะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มากขึ้น) และ
สิ่งแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 ๕. ความหมายทางเทคโนโลยี  
 ในทางเทคโนโลยี การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม และการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ประเพณีนิยม เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัยหรือ การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ
มนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง 
 จะเห็นได้ว่า ความหมายของ การพัฒนา ในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจาก
ความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง   
 ๖. ความหมายทางการวางแผน  
 ในทางการวางแผน การพัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักชวน การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน
เป็นวงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ๕๔ สรุป
ได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าที่ (Function) ของการวางแผนและการจัดการ ดังนี้ 
                          D        =        f (P+M) 
                   เมื่อ     D        =        Development  คือ  การพัฒนา 
                             P        =        Planning  คือ  การวางแผน 
                             M     =        Management  คือ  การบริหารงานหรือการจัดการ 
           ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดี มีการบริหารงานและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า  
ในลักษณะของแผนและโครงการแล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  จะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาทางการ
วางแผนก าหนดให้การพัฒนาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้น  
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์  ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี้  
 ๗. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ  
 ในขั้นของการปฏิบัติ การพัฒนา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันใน
ลักษณะที่เป็นวงจร  ไม่มีการสิ้นสุด  
 การพัฒนา  ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง  
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้  
 
                                                 

๕๔The United National Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO, 
1982), p. 305. 
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 ๘. ความหมายทางพระพุทธศาสนา  
           ในทางพุทธศาสนา “การพัฒนา” มาจากค าภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้
เป็น  ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ  เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน  บ่อน้ า  อ่างเก็บน้ า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการ
เพ่ิมพูนขยาย ท าให้มากหรือท าให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า ค าว่า การพัฒนา หรือ   
ค าว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าท าให้มากขึ้น เพ่ิมพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายว่า ตัดหรือทิ้ง 
เช่น เจริญพระเกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน  แปลว่า อย่างเป็นคนรกโลก
อีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดป๎ญหาติดตามมาหรือไม่
เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดป๎ญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา  แต่เป็นหายนะซึ่งตรงกันข้ามกับการ
พัฒนา 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มี
ความสุขมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาใน
ความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น  แตกต่างกนเพียงการวางแผนให้
ความส าคัญที่วิธีการด าเนินงาน  ส่วนพุทธศาสนามุง่เน้นผลที่เกิดข้ึน คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น  
 ๙. ความหมายทางสังคมวิทยา  
 นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา เป็นทั้งเปูาหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการท างาน การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทางสังคม  
วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย   
 นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม  คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมาย
ในทางพุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข และมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายทางการวางแผน คือ ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการนั่นเอง   
 ๑๐. ความหมายทางด้านการพัฒนาชุมชน 
             นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า  หมายถึง  การที่คนในชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง  และร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี 
(Meany)  ที่ท าให้เกิดผล  (Ends) ที่ต้องการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมดีขึ้น  
           นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา             
คือ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีข้ึน แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชน
ต้องร่วมกันด าเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน  
          จากความหมายในด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนามีความหมายที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างการออกไปบ้าง ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า   
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การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ  
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์ เพ่ือประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง   
 นอกจากนั้นแล้ว ค าว่า “ พัฒนา” การพัฒนาว่า “การพัฒนา หมายถึง การเติบโตความ
เจริญ ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง”๕๕ ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากค าภาษาบาลีว่า วัฒนะ  
แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือการพัฒนาคน  เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า  
เป็นต้น  ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย ท าให้มากหรือท าให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้
ว่า ค าว่า การพัฒนาหรือค าว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าท าให้มากขึ้น เพ่ิมพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มี
ความหมายว่า ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญพระเกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยาโลกวฑฺฒโน  
แปลว่า อย่างเป็นคนรกโลกอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่
เกิดป๎ญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดป๎ญหาหรือเสื่อมลงไม่ใช่เป็นการพัฒนาแต่เป็น
หายนะซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา  ในความหมายของการปฏิบัติการนี้ เป็นความหมายต่อเนื่องจาก
ความหมายทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่าง
ต่อเนื่อง  เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้๕๖  ฉะนั้น การกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการ
อย่างจริงจัง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจรโดยไม่มีการสิ้นสุด 
 จากการให้ความหมายการพัฒนาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง        
การด าเนินการใดๆ อย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้า เติบโตในแนวทางที่ดี ไม่มี
ผลกระทบหรือเกิดป๎ญหาตามมาซึ่งต้องน ามาปฏิบัติการจึงจะเกิด “การพัฒนา”  
 การพัฒนาคือหัวใจของความเจริญรุ่งเรือง  ชีวิตจะมีค่าเมื่อได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม  
การพัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสังคม ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พระพุทธศาสนาที่มี
สถาบันวัด  เป็นส่วนประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนกับศาสนา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาไปในทุกๆ ด้าน ให้สอดรับกับความก้าวหน้าของโลก เพ่ือให้หน่วยงานอันส าคัญนี้ได้มีสิ่งต่างๆ 
ที่สามารถดึงดูดใจ น าคนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ อ านวย
ประโยชน์อันพึงประสงค์ของชุมชนได้  วัดจึงควรได้รับการพัฒนา 
 พระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาสาระ คือหลักค าสอนอันได้แก่ พระธรรมวินัย  ถือว่าเป็นสิ่งที่
ได้รับการพัฒนาไปถึงท่ีสุดแล้ว ค าสอนนั้นจะเป็นค าสอนระดับพ้ืนฐานค าสอนระดับกลางหรือค าสอน
ระดับสูง แต่สิ่งที่จะต้องพัฒนาและต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยเพ่ือความทันโลกทันเหตุการณ์ให้สามารถ
ประสานประโยชน์ระหว่างสถาบันศาสนากับประชาชน คือ ศาสนสถานหรือวัด และศาสนบุคคล 
 ในป๎จจบันมีวัดมากกว่าสามหมื่นวัดที่สามารถให้เป็นที่สถานที่ พัฒนาจิตวิญญาณ
ประชาชนได้ปีละนับหลายล้านคนหากวัดนั้นๆ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นรมณีย
สถาน  สามารถดึงดูดใจผู้ที่ผ่านไปมาให้เกิดมีความสุขที่สัมผัสได้ ก็จะเป็นสิ่งพึงท า 
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 ในสภาวการณ์ที่ประชาชนก าลังสับสนกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และยังถูก
กระแสความบีบคั้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างขนาดหนัก จนเกิดภาวะลังเลไม่แน่ใจว่าจะ
น าพาชีวิตไปทางใดให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อชีวิตน้อยที่สุด วัดน่าจะแสดงบทบาทสนองตอบ
เปูาประสงค์ของพุทธศาสนาที่ชัดเจนออกมาในฐานะผู้ ให้ที่ พ่ึงพิงทางกายทางใจที่ไม่มีความ
สลับซับซ้อนแก่ประชาชน  โดยสร้างบรรยากาศอันเหมาะสมขึ้นโดยที่เมื่อเขาเหล่านั้นเข้าสู่บริเวณวัด
แล้วเกิดความรู้สึกได้ทันทีว่าภาวะบีบคั้นค่อยๆ ลดลง และหมดไป ความสะดวกสบายความสุขกายสุข
ใจค่อยๆ เข้ามาแทนท่ี สภาพการณ์เช่นนี้จะต้องเป็นเปูาประสงค์หลักของวัดในยุดป๎จจุบันและอนาคต 
 ความคาดหวังนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อวัดทั้งหลายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
และเป็นระบบได้รับการบริหารการจัดการที่เป็นระบบแต่ในสภาพป๎จจุบันยังมีวัดจ านวนน้อยได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถึงเวลาที่จะต้องกระตุ้นเร่งเร้ารณรงค์ในการพัฒนาวัดกันอย่างเต็ม
ศักยภาพ และในการพัฒนานั้นควรมีกรอบและขอบข่าย หลักการ วิธีการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการทั้งในส่วนของแต่ละวัด และในส่วนรวมของสถาบันวัด 
 ภาพวัดที่ควรเป็น เมื่อมองย้อนอดีตไปแล้วดูที่ป๎จจุบันและมองก้าวไปในอนาคต พร้อมกับ
ศึกษาความต้องการของสังคมโลกหรือความต้องการของมวลมนุษยชาติ จะได้ข้อสรุปว่าวัดควรจะเป็น
สถานที่ซึ่ง มีความร่มรื่น ให้ความเย็นกายเย็นใจ มีความเป็นระเบียบอิงอาศัยธรรมชาติ มีความปลอดภัย
ไร้ความหวาดระแวง มีสถานที่ให้ผู้เข้าไปสัมผัสได้ศึกษาตนเอง มีเสียงธรรมกล่อมเกลาจิตใจ มีมุมหนังสือ
ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ และมีศักยภาพที่จะเป็นที่พ่ึงพิงของผู้ใฝุสันติ 
 การมนีโยบายและแผนการเพ่ือด าเนินการ ในครั้งพุทธกาลเห็นวัดเป็น “อาราม” คือที่ให้
เกิดความพึงพอใจโดยอาศัยธรรมชาติในการสร้างความเป็น “อาราม” ป๎จจุบันวัดถูกกระแสวัตถุนิยม
โถมทับ ความเป็นอารามลดลง เพราะถูกอาคารสิ่งก่อสร้างเข้ามาเบียดบัง ทั้งๆ ที่ประชาชนยัง
ต้องการ อาราม แม้อนาคตที่ประชาชนยังต้องเผชิญกับความวุ่นวายของกระแสสังคม ความต้องการ
อารามยังเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนประชากรโลก การพัฒนาวัดให้ เป็นอารามเป็นรมณียสถานจึงยิ่งมี
ความจ าเป็นเพิ่มข้ึน 
 สถานที่อันรื่นรมย์ น่าจะได้รับการด าเนินการเป็นอันดับแรก การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่
อันรื่นรมย์ อาจจะต้องใช้เวลา แต่วิธีการไม่ยุ่งยาก พยายามปลูกต้นไม้ให้มาก รักษาต้นไม้ที่มีอยู่แล้ว
ให้เจริญเติบโตตามปกติ ไม่นานนักความรื่นรมย์ก็จะปรากฏ 
 วัดเกิดขึ้นได้ด้วยศรัทธาของประชาชน  และวัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของ
ประชาชน  ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด ฉะนั้น หากดึงเอาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดซึ่งเขา
มีส่วนเป็นเจ้าของเพ่ือเข้ามาพัฒนาวัดความส าเร็จในการพัฒนาย่อมเป็นไปได้สูง  นั่นคือต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ในการมีส่วนร่วมนั่นเอง อาจจะมีกระบวนการที่ต้องจัดการ ได้แก่ การประชุม
วางแผน การก าหนดทิศทางการพัฒนา การก าหนดแนวทางการด าเนินการ การก าหนดเขตพ้ืนที่ให้
เป็นสัดส่วน การระดมทุนหรือทรัพยากร และการระดมก าลังงาน๕๗ 
 
 

                                                 
๕๗กรมศาสนา, วัดพัฒนา ๔๔, (กระทรวงศึกษาธิการ : กองพุทธศาสนสถาน, ๒๕๔๔), หน้า ๙.   



๔๔ 
  

 จากความหมายของการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่ามีความหมายที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๖ ดังนี้ 

ตารางที ่๒.๖ ความหมายของการพัฒนาศักยภาพ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 
ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๕๖, หน้า ๓๕๒) 

๑.การเติบโตความเจริญ  
๒.ความก้าวหน้า  
๓.ความรุ่งเรือง 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, (๒๕๔๘ ,หน้า ๑๓) ๑. ขีดความสามารถ 
๒. สมรรถนะ 

เศียร เศวต, (๒๕๔๒ ,หน้า ๒๓-๒๕) ๑. ศักยภาพองค์กร 
๒. ความส าเร็จขององค์กร 

 
 
สนธยา  พลศรี, (๒๕๔๗, หน้า ๔) 

๑.ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผน 
๒.โครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่
ถ้ าหากไม่มีการน า ไปปฏิบัติการพัฒนาก็ ไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้

 
 
 
 
 
กรมการศาสนา, (๒๕๔๔, หน้า ๙)   

๑.วัดเกิดข้ึนได้ด้วยศรัทธาของประชาชน  
๒.วัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของ
ประชาชน ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด   
๓.ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการมี
ส่วนร่วม   
๔.มีกระบวนการที่ต้องจัดการ ได้แก่ การประชุม
วางแผน การก าหนดทิศทางการพัฒนา   
การก าหนดแนวทางการด าเนินการ  การก าหนด
เขต พ้ืนที่ ให้ เป็นสั ดส่ วน  การระดมทุนหรือ
ทรัพยากร และการระดมก าลังงาน 

 
             ๒.๒.๒ ความหมายของการพัฒนาศักยภาพ 

ได้มีนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความของศักยภาพไว้หลายค าและมีค าที่เรียกแตกต่างกัน
ออกไป บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า “สมรรถนะ” บ้าง ถึงแม้ว่าจะเรียก 
แตกต่างกันออกไป แต่ล้วนแล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Competency” ทั้งสิ้น๕๘ 
 ศักยภาพขององค์กรเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ในการที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ 
(Business Rivals) ยิ่งเป็นคู่แข่งที่อยู่ในรูปบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีเงินทุนมากกว่ากิจการวิสาหกิจชุมชน 

                                                 
๕๘สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based learning, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 



๔๕ 
  

(Small and Micro Community Enterprise or SMCE) ยิ่งน่ากลัวมาก เพราะบริษัทเหล่านี้ท างาน
กันเป็นคณะกรรมการ ที่มีกระบวนการตัดสินใจแม่นย ามาก ท างานกันอย่างมีระบบ มียุทธศาสตร์ที่
รองรับแนวความคิดใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีป๎ญหา ดังนั้น ประเด็นหรือมุมมองในแง่การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในยุคการค้าเสรี (Free Trade) หรือการค้าที่ไร้พรหมแดน 
(Globalizational Trade) ในยุคการสมัยใหม่นี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) เป็นจุดแข็งที่องค์การสมัยใหม่ต้องเห็นความส าคัญ และน ามาปฏิบัติได้จริง กับ
เหตุการณ์การค้าหรือการบริหารธุรกิจจริง การพัฒนาองค์กรภายในเป็นเรื่องที่จะมองข้ามไม่ได้ 
โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งผู้ ที่ เป็น เจ้ าของกิจการ ดั งนั้น  การจัดการองค์ความรู้  ( Knowledge 
Management) ภายในองค์กร ต้องจัดท าอย่างมีระบบและระเบียบ เพ่ือด ารงทุนทางป๎ญญา 
(Intellectual Capita Management) ของกิจการที่สามารถจะเปลี่ยนแปลง เป็นทรัพย์สินได้ใน
อนาคต ซึ่งท าให้มองเห็นความเป็นไปได้เชิงธุรกิจในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการค้าได้อย่างแม่นย า
โดยการเข้าอบรม การศึกษาต่อ และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินแผนการตลาด อยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ าเสมอ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

“ศักยภาพ หมายถึง การรู้จักตัวเองว่าก าลังท าอะไรอยู่ และสิ่งที่ท าอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ 
จงคิดดี ท าอะไรอย่างมีสติ และน าสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้มาสร้างด้วยตนเองให้น าไปสู่ความส าเร็จ”๕๙ ภาวะ
แฝง อ านาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจท าให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ 
เช่น เขามีศักยภาพในการท างานสูง น้ าตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก”๖๐ โดยที่
กลุ่มของความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม และค่านิยม ที่ส่งผลต่อการท างานใดงานหนึ่ง     
ให้ประสบความส าเร็จ๖๑ และยังหมายถึง ระบบการสร้างแรงจูงใจ การตั้งเปูาหมายที่ท าและพัฒนา
ตนเองให้ไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมาย เป็นทั้งความพร้อม และ
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติจนบรรลุถึงจุดหมาย เป็นการเพ่ิมพูนความเชื่อมั่นในตนเอง และ    
ปูลาดเส้นทางไปสู่ความส าเร็จในอนาคต”๖๒ และการเข้าใจในตนเอง รู้ตนเอง ว่าตอนนี้เราท าอะไรอยู่ 
มีอะไรบกพร่องบ้าง ส ารวจตัวเองให้ถี่ถ้วน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมาย”๖๓ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ศักยภาพ เป็นพลังที่สะสมอยู่ในสมองของมนุษย์ เกิดขึ้นโดยการ
กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สะสม พัฒนา เชื่อมโยงเส้นใยประสาทเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 
ศักยภาพของมนุษย์จะแสดงออกในลักษณะความสามารถ ซึ่งจะมีมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการ
กระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาศักยภาพคือ ความพร้อมความสามารถในการ

                                                 
๕๙เศียร เศวต, ศักยภาพที่ย่ิงใหญ่ของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชีวิต, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓-๒๕. 
๖๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๙๕. 
๖๑ธารพรรษ สัตยารักษ์, Human Resource Management หลักการและมุมมองมืออาชีพ, 

(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๘), หน้า ๔๔. 
๖๒นภดล เวชสวัสดิ์, บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ซีเอดย์เคช่ัน, ๒๕๔๓),

หน้า ๑๒-๑๕. 
๖๓สมิต อาชวนิจกุล, พัฒนาแนวทางก้าวหน้าแนวทางปรับปรุงตนเองสู่ความส าเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : 

นวสารินการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๒๑-๒๕. 



๔๖ 
  

พัฒนาตนเองไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมและลงมือปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมทั้งได้เข้าใจในตนเอง 
ส ารวจตัวเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

๒.๒.๓ ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)  
ความหมายของค าว่าทรัพยากรมนุษย์นั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเอาไว้

อย่างหลากหลาย เช่น ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่า และให้ผลตอบแทน๖๔
 ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 

แรงงาน ความรู้ ความคิด ความช านาญของมนุษย์๖๕
 แต่ความเข้าใจทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณา 

๓ มิติ คือ ทักษะ สุขภาพ และเจตคติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้๖๖  
๑. มิติด้านทักษะ เป็นมิติที่เกี่ยวกันกับนักศึกษา ทั้งที่เป็นการศึกษาในรูปแบบ (Formal) 

และอรูปแบบ (Non-Formal) น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ว่า คนที่ไม่มีทักษะ ก็ไม่สามารถท างานอะไร
ได้เลยนั้นย่อมเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพ (อย่างน้อยท่ีสุดก็ในด้านทักษะ) 

๒. มิติด้านสุขภาพ เป็นมิติที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งด้าน
กายภาพ (Physical) และจิตภาพ (Psychological) ภายในมิตินี้ด้านเดียวก็น่าจะยอมรับกันได้เช่นกัน
ว่าคนที่มีความไม่สมประกอบด้านร่างกาย หรือด้านจิตใจ หรือทั้งสองด้านย่อมมีคุณภาพด้อยกว่าคน 
ที่มีร่างกายแข็งแรง หรือจิตใจที่ถูกสุขลักษณะ(Healthy) 

๓. มิติด้านเจตคติ เป็นมิติที่ เกี่ยวพันกับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งขาดความชัดเจนเมื่อ 
เปรียบเทียบกับมิติด้านทักษะ และด้านสุขภาพ มิติด้านเจตคติ จะเก่ียวข้องกับตัวเองกับบุคคลอ่ืนและ
กลุ่มคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นลบย่อมมีคุณภาพด้อยกว่าบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดในทางบวก 

นอกจากนี้ นักวิชาการตะวันตกก็ยังได้ให้ความหมายของคาว่าทรัพยากรมนุษย์ไว้เช่นกัน 
เช่น ทรัพยากรมนุษย์ คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษของคนท่ีสามารถน ามาใช้ในการผลิต
สินค้า หรือให้บริการที่เป็นประโยชน์๖๗ ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้กาหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของ
องค์การ การจัดการทางการเงิน การทาการตลาด ผลิตสินค้า บริการ และควบคุมคุณภาพ๖๘ 

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในบรรดา
ทรัพยากรทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิต สามารถใช้
สติป๎ญญา ใช้ความคิดที่ได้รับมาจากการเรียนรู้ ทาให้มีความรู้สึกนึกคิด มีทักษะ และมีความสามารถ
ในการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็น 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออ่ืน ๆ 

                                                 

 ๖๔จีระ หงสล์ดารมภ,์ เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ ๑-๖, 
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๘.   
 ๖๕บรรจง ชูสกุลชาติ, เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับสังคมอุตสาหกรรม
ในทศวรรษหน้า, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูจันทรเกษมและวิทยาลัยครูพระนคร, ๒๕๔๔), หน้า ๙.   
 ๖๖ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท์, แนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร:สถาบัน
ไทยคดีศึกษาและฝุายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑-๒.   
 ๖๗Frederick Harris Harbison, Human Resources as the Wealth of Nations, (New York: 
Oxford University Press, 1973), p.1.   
 ๖๘George T. Milkovich and John W. Boudreau, Human Resource Development, 6th 
Edition, (Boston: Homewood, 1991), p.54.   
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จากความหมายของทรัพยากรมนุษย ์มีนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่าความหมาย
ที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๗ ดังนี้ 

ตารางที ่๒.๗ ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จีระ หงส์ลดารมภ์, (๒๕๔๕, หน้า ๘) 
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่ง
ที่มีค่า และให้ผลตอบแทน 

บรรจง ชูสกุลชาติ, (๒๕๔๔, หน้า ๙) 
ทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง แรงงาน ความรู้ 
ความคิด ความช านาญของมนุษย์ 

ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท์, (๒๕๔๑, หน้า ๑-๒) 

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
๑. มิติด้านทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. มิติด้านสุขภาพ โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้ง
ด้านร่างกาย และ จิตใจ 
๓. มิติด้านเจตคติ ในการมีความรู้สึกนึกคิดใน
ทางบวก 

Frederick Harris Harbison, (1973, p.1) 
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถพิเศษของคนที่สามารถน ามาใช้ใน
การผลิตสินค้า หรือให้บริการที่เป็นประโยชน์ 

George T. Milkovich and John W. 
Boudreau, (1991, p.54) 

ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ผู้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ การจัดการทางการเงิน 
การท าการตลาด ผลิตสินค้า บริการ และควบคุม
คุณภาพ 

 
 ๒.๒.๔ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (Human Resource Development)  

ความหมายของค าว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้
ความหมายเอาไว้อย่างหลากหลาย เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผนอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร โดยใช้วิธีการฝึกอบรม การให้ความรู้และจัดโปรแกรม  
การพัฒนาพนักงาน ให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับในอนาคต๖๙ หรือเป็นการเพ่ิม
คุณค่าให้กับตัวบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและมุ่งให้องค์การที่มีจุดเน้นของการพัฒนา เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์การที่ต้องการเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของ

                                                 

 ๖๙อ านวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔ ), หน้า๒๙๖.   
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องค์การเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์การ๗๐ หรือเป็นกระบวนการที่จะ
เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Capacities) ของบุคคลในสังคมหนึ่ง
หรือในองค์การใดองค์การหนึ่ง๗๑ แต่ก่อนนี้เราไม่มีค าว่าทรัพยากรมนุษย์ ค านี้เกิดขึ้นมาเพ่ือสนอง
ความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จะต้องเข้าใจให้ดีว่าค าว่าทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการมอง
มนุษย์ในฐานะทรัพยากร คือ เป็นทุน เป็นป๎จจัยในการที่จะน ามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการ
พัฒนามนุษย์โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์ มีความหมายว่า มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิต
มนุษย์นั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิต คือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่อง
เฉพาะตัวบุคคล เราต้องให้ค าส าคัญว่าเราจะพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร พร้อมกับที่
อีกด้านหนึ่ง เขาก็จะเป็นทรัพยากร เป็นทุน เป็นป๎จจัยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม๗๒ นอกจากนี้นักวิชาการตะวันตกก็ยังได้ให้ความหมายของค าว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้
เช่นกัน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ท า ให้คนบรรลุเปูาหมายสูงสุดซึ่ง
ประกอบไปด้วย ๓ ประการ คือ ๑) การท าให้มนุษย์สามารถมีและครอบครองสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ๒) การท าให้
มนุษย์รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเอง โดยการอยู่อย่างมีค่า เท่าเทียมกัน เสมอภาคกันในสังคม และ  
๓) การท าให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพใน การตัดสินใจอย่างอิสระ๗๓ หรือเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถ๗๔ 

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิด การประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ความช านาญ ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้สึก การตัดสินใจ โดยครอบคลุมกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
คือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมนุษย์ทั้งต่อ
ตนเอง องค์การ สังคม และเป็นผู้ที่พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดี สิ่งไหนเป็น 
สิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดควรทา ไม่ควรกระทา สิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูก หรือสิ่งที่ผิด เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางกาย
ทางวาจา และทางจิตใจ 
 จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า
ความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๘ ดังนี้ 
 
                                                 

 ๗๐สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕ ), หน้า ๒๒.    
 ๗๑สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร, การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 
(กรุงเทพมหานคร: วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๙.   
 ๗๒พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) , ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏก หมวดศึกษาศาสตร์ , 
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๕๑.   
 ๗๓D. Goulet, The Cruel Choice : A New Concept in the Theor6 of Development, (New 
York: Athenum,1971), p.23.   
 ๗๔G. Bohlander, S. Snell and A. Sherman, Managing Human Resources, 12th edition, 
(Cincinnati OH: South – Western College, 2001), p.222.   
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ตารางที ่๒.๘ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อ านวย แสงสว่าง, (๒๕๔ , หน้า ๒๙๖) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผน
อย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง  เ พ่ื อ พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร 

สุจิตรา ธนานันท์, (๒๕๕ , หน้า ๒๒) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ๑. เป็นการ
เพ่ิมคุณค่าให้กับบุคคลทั้งทางตรง และทางอ้อม 
๒. ให้องค์กรมีความเจริญเติบโตและมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 

สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร,
(๒๕๔๖, หน้า ๙) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง เป็นการเพ่ิม
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของบุคคลในสังคม
ใดสังคมหนึ่งหรือองค์การใดองค์การหนึ่ง โดย
ครอบคลุม ๓ เรื่องด้วยกัน คือ การฝึกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), (๒๕๔๓, หน้า ๕๑) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง ค า ว่า 
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการมองมนุษย์ในฐานะ
ทรัพยากร คือเป็นทุน เป็นป๎จจัยที่จะนามาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์มองคน
ในฐานะเป็นมนุษย์ ที่มีจุดหมายของชีวิต คือ 
ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของชีวิต 
ดังนั้น เราต้องให้คาสาคัญเราจะพัฒนามนุษย์ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร เพ่ือเป็นทรัพยากรที่
เป็นทุนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

D. Goulet, (1971, p.23) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ
ที่ทาให้คนบรรลุเปูาหมายสูงสุด ๓ ประการ  
๑.การท าให้มนุษย์สามารถมีและครอบครองสิ่งจา
เป็นขั้นพ้ืนฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ อัน
ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และ
เครื่องนุ่งห่ม  
๒.การทาให้มนุษย์รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
โดยการอยู่อย่างมีค่า เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน
ในสังคม  
๓.การท าให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มี
สิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจอย่างอิสระ 



๕๐ 
  

ตารางที ่๒.๘ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

G. Bohlander, S. Snell and A. Sherman, 
(2001, p.222) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเพ่ิมขีด
ความสามารถของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ใน ๓ ด้าน 
คือ  
๑.ด้านความรู้ (Knowledge)  
๒.ด้านทักษะ (Skills)  
๓.ด้านความสามารถ (Abilities)  

 
 ๒.๒.๕ ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นป๎จจัยส าคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดในการพัฒนา 
องค์การ องค์การจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุคคล ซึ่งเป็นป๎จจัยส าคัญในการ
ด าเนินการ สามารถจ าแนกความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 ๑ ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความ 
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์กร  
 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพย์สินขององค์กร มิใช่ค่าใช้จ่าย พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นแหล่ง
สร้างเสริมและเพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริการขององค์กร การฝึกอบรมให้คนท างานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ให้คน
ในองค์กรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญก าลังใจ และมีพฤติกรรมที่ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในองค์การ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นคนในองค์กร อีกทั้ง บทบาทของ
การจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพจริงเพ่ือมา บริหารงานยาม
วิกฤตได้หรือจัดการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพ่ือการแก้ป๎ญหา เพราะความ
เปลี่ยนแปลงของป๎จจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การเปลี่ยนแปลง รวดเร็วเป็นเรื่อง
ที่นักบริหารต้องตามให้ทันและปรับตัวให้ทันอีกด้วย๗๕ 
 ๒ ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการประดิษฐ์ 
คิดค้นวิธีการและเครื่องมือ เครื่องใช้อ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตในลักษณะที่แข่งขัน 
กันสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีที่สิ้นสุด    
แตล่ะกิจการทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับโลกจึงต้องสรรหาคัดเลือกและเสริมสร้างคนดีไว้ใช้งาน 
 ๓ ช่วยให้ธุรกิจด าเนินไปได้ เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความ 
ต้องการคนดีมีความสามารถสูงมาท างานให้ 
 ๔ ช่วยลดป๎ญหาแรงงาน เพราะพลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้นเป็น 
แรงผลักดันให้นายจ้างต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลเพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดป๎ญหา 
แรงงานซึ่งจะบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงขององค์การ 

                                                 

 ๗๕ธงชัย สมบูรณ์, การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์สยาม, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑-๒. 



๕๑ 
  

 ๕ ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางใน 
การประสานงานกับแผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างาน  
ในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนา ยิ่งขึ้น 
 จากการที่องค์การใหญ่โตซับซ้อนมากขึ้น ตามสภาพแข่งขันและความเจริญทางเศรษฐกิจ 
การแบ่งงานกันท าให้องค์การขนาดเล็ก จะมีลักษณะคนเดียวท างานได้หลายอย่าง แต่เมื่อองค์การ 
ขยายตัวใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น ก็ต้องการความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น ซึ่งบางแห่งใช้ความช านาญ 
เฉพาะอย่างมากเกินไป ก็จะท าให้กระบวนการงานบางอย่างติดขัดหรือรองาน ถ้าเกิดความขัดข้องใน
จุดใดจุดหนึ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานอย่างมาก องค์การใดที่ให้ความเอาใจใส่
ต่อคนผลผลิตขององค์การนั้นจะเพ่ิมมากข้ึนเพราะคนท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน๗๖ 
 ๖ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงาน 
ท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน๗๗ 
 การพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นนั้น ย่อมต้องพัฒนาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอันเป็น 
องค์ประกอบของส่วนรวม ไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคล 
จะพัฒนาได้ก็ด้วยป๎จจัยประการเดียวคือ การศึกษา การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้าน 
วิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝุดีใฝุเจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาป      
ส่วน หนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ งสองส่วนเพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้
ประกอบการ และความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และ
อ านวยผลเป็น ประโยชน์ที่พึงประสงค์๗๘ 
 อีกประการหนึ่งยังสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นป๎จจัยส าคัญที่ 
สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ หรือผลให้แก่องค์การได้เป็นอย่างมาก เพราะว่างานด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ความสามารถ เข้ามาท างาน โดยมีการ 
ด าเนินการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทันสมัยต่อสภาพสังคม
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การหรือที่เรียกว่า “ทุนมนุษย์” และยัง 
เป็นป๎จัยส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงความส าคัญหรือล้มเหลวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การซึ่ง 
ประโยชน์และผลที่ได้รับนั้น อาจกล่าวได้ดังนี้ คือ 
 ๑ ช่วยให้ระบบวิธีการท างานมีสมรรถภาพสูงขึ้นเพราะเมื่อได้รับความรู้จากการฝึกอบรม 
ก็สามารถหาเทคนิค และวิธีการใหม่ไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
มีการติดต่อประสานงานดีขึ้น 

                                                 

 ๗๖เสนาะ ติ เ ยาว์ ,  การบริหารงานบุคคล ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๑ ,  (กรุ ง เทพมหานคร  :  โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๔-๕. 
 ๗๗พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยัยราชภัฏสวนดุสิต , ๒๕๓๘), 
หน้า ๖. 
 ๗๘พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐. 



๕๒ 
  

 ๒ เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้เกิดประหยัด เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ความผิดพลาดที่ 
ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองเสียหายย่อมลดน้อยลง ท าให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุที่
ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
 ๓ ช่วยลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถ ปฏิบัติงาน
ได้ผลดี และลดเวลามากกว่าที่จะต้องท างานและเรียนงานควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน 
 ๔ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะในการท างานเพ่ิมข้ึน  
 ๕ เป็นการแนะแนวทางในการก้าวหน้าของบุคคลทางหนึ่ง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว
ย่อมจะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และโยกย้าย เพ่ือความก้าวหน้า 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีผลท าให้บุคคลสามารถ
เข้าใจ งาน คนและองค์การอย่างกว้างขวาง และมีความเกี่ยวเนื่องในการปรับคนให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค ทางสังคม หรือ ทางด้านสภาวะแวดล้อม 
 ๒.๒.๖ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจ าแนกออกเป็น ๓ แนวทางใหญ่ๆ คือ๗๙  
 ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินให้บุคลากรได้รับประสบการณ์และการ 
เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือน ามาปรับปรุงความสามารถในการท างาน โดยวิธีการ ๓ ประการ คือ 
 การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ 
ปฏิบัติอยู่ในป๎จจุบัน เปูาหมายคือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานในขณะนั้น 
ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที 
 การศึกษา (Education) การศึกษานับว่าเป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง 
เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถใน 
การปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคล ถ้าพิจารณาในแง่องค์การแล้ว การศึกษาจะเน้นการเตรียม 
พนักงานส าหรับในอนาคต เพ่ือเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการของ
องค์การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง การให้การศึกษาสามารถใช้เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือการเลื่อน
ต าแหน่งงานใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 
 การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพเป็น 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การ 
ต้องการ การพัฒนาองค์การนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือการปฏิบัติงานของ 
องค์การในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
รวดเร็ว 
 ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการน ากิจกรรมที่มีการก าหนดและวางรูปแบบอย่างมี 
ระบบมาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ส่วน คือ 

                                                 

 ๗๙นิสดารก์ เวชยานนท์, บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๐-๑๔๐. 
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  ๒.๑ การพัฒนาบุคคล (Individual Development) คามจ าเป็นในระดับบุคคล ในการ
เรียนรู้และการพัฒนาตามที่ Barrow and Loughlin กล่าวว่า องค์การจ าเป็นจะต้องให้ พนักงานเขา
เพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในสิ่งต่อไปนี้ กล่าวคือ 
 ประการแรก ควรให้การศึกษาแก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ 
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล และให้เขาเกิดความเข้าใจในบทบาทของตนที่ 
พึงอุทิศให้กับองค์การและสามารถตัดสินใจในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 ประการที่สอง องค์การต้องการให้พนักงานมีการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ และมี 
ความสามารถในการปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถ 
ของตนเองและจะต้องมีการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยอยู่เสมอ 
 ประการที่สาม องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการท างานในโครงสร้างแบบ
แบนราบและมีสายการบังคับบัญชาที่สั้นกระชับ การท างานที่มีการควบคุมดูแลไม่มากนัก การมี 
วัตถุประสงค์และการตรวจสอบการท างานของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย ตนเอง 
 ประการที่สี่ องค์การต้องการให้พนักงานมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการ 
ประสานงานระหว่างแผนการต่างๆ และมีทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 นอกจากนั้น บุคลากรในองค์การยังจ าเ ป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานมี 
ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการจัดการกับงานใหม่ๆ 
อีกท้ังบุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตนเองให้มากขึ้นอีกด้วย บุคลากรจะต้องพัฒนา 
ตนเองให้มีลักษณะเป็นผู้ที่สามารถท างานได้ทันที 
 ๒.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝุาย องค์การ
และฝุายพนักงานด้วย ในส่วนของพนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนา สาย
งานอาชีพของตนด้วย โดยต้องคอยประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ 
ตนเองก้าวขึ้นไปในสายงานอาชีพ 
 การพัฒนาสายงานอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความ
ต้องการส่วนบุคคล และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องก าหนด
แผนพัฒนาสายงานและการจัดการสายงานของบุคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่
ได้รับการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการด าเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพ 
จะมีความแตกต่างกับการพัฒนาบุคคลเพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงาน 
ระยะยาวและมุ่งความส าเร็จของบุคคลเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือการพัฒนา 
ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการท างาน ดังนั้น การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดท าเป็น 
กระบวนการไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกขั้นตอน 
ตลอดชีวิตการท างาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าในสาย 
งานอาชีพของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความรับผิดชอบและความมุ่ง
หมายร่วมกันทั้งองค์การและบุคลากร 
 ๒.๓ การพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์การมีเปูาหมาย
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้
การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะต้อง เป็นไปทั่วทั้ง
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ระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องค านึงถึงการปรับปรุงเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม 
ซึ่งจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนในองค์การเสียก่อน เมื่อคนในองค์การ
เปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยส่งผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการท างานและ
ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี 
 ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซึ่งหลักการนี้จะเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้าด้วยกัน 
ซึ่งสามารถรวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน ส่วน คือ ในระดับบุคคล (Individual) ระดับกลุ่ม 
หรือทีมผู้ปฏิบัติงาน (Work groups or teams) และระดับระบบโดยรวม (The system) และ 
กระบวนการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่จะปรับตัว 
ให้เข้ากับสถานการณ์ในป๎จจุบัน และการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๒.๒.๗ วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 โดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมท าเป็นกัน
ส่วนใหญ่ มี ๓ วิธี ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา 
 ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรม (Training) 
 การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอ้ืออ านวยประโยชน์
ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นส าคัญ หากจะให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ 
ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สังคมวิทยา 
จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอ้ืออ านวยให้สามารถ ก าหนดหลักสูตร และโครงการ
ฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึง ความหมายของการฝึกอบรม ความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม กระบวนการของการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมดังนี้ 
 ๑.๑ ความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมเป็นการช่วยให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับ
ความสามารถของบุคลากรทุกวิถีทางให้ เท่า เที ยมกับงานที่มอบให้ท า การฝึกอบรม เป็น
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะการท างานให้เป็นไปตามความต้องการของบุคคลและ
นโยบายขององค์การ การฝึกอบรมต้องอาศัยเทคนิคและหลักการเรียนรู้เข้ามาช่วย เช่น การจูงใจ 
ความเข้าใจ การได้ความรู้และการเก็บความรู้นั้นไว้ แล้วน ามาปฏิบัติในการท างานได้ การฝึกอบรมจะ
ได้ผลดี เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงจุดหมายของการอบรม โดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกในห้องฝึกงาน การอบรมโดยอาศัยเทคนิคการสอน เช่น การบรรยาย การอภิปราย 
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ การฝึกอบรมจะเป็นวิธีการที่ใช้ส าหรับงานป๎จจุบัน ก าหนดแบบอย่างที่เป็น
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ทางการกับระดับพนักงาน ส าหรับการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ใช้ส าหรับงานในอนาคต๘๐ รวมถึง 
เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และมีความช านาญเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง โดยมุ่ง
ให้คนได้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไปในทางที่ต้องการตาม
ความหมายดังกล่าว การฝึกอบรมท าให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ป๎ญหาและทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน เปลี่ยนแปลงงาน
ให้ดีขึ้นตาแนวทางที่องค์การก าหนด๘๑ 
 ๑.๒ ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคคลในองค์การให้มีความรู้อย่างพอเพียงที่จะปฏิบัติงาน
นั้น มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพราะถ้าคนเรามีความพึงพอใจงานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
และมีความสามารถท างานอย่างช านาญหรือกล่าวได้ว่ามีทักษะในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี ความจ าเป็นที่
จะต้องมีการฝึกอบรมเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้๘๒ 
 ๑. องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ที่จะท าให้ผลผลิตไปสู่
จุดหมายปลายทางที่องค์การก าหนดไว้ก็คอ บุคคลในองค์การ ล าพังเพียงผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่
สามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การได้ จ าเป็นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลภายในองค์การ 
งานจึงจะประสบความส าเร็จ ฉะนั้น จ าเป็นต้องมีหน่วยงานสอนให้เขาได้เรียนรู้งาน นั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือ
ความเข้าใจงานอันน าไปสู่ความรวดเร็วในการท างาน และยังเป็นการปูองกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนจากการท างานนั้นๆ 
 ๒. ลักษณะงานในองค์การมีความแตกต่างจากความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา เพราะ
สถานศึกษาจะให้ความรู้และฝึกฝนสิ่งที่กว้างๆ อาจไม่ได้เฉพาะเจาะจงและมีลักษณะพิเศษตาม
ลักษณะเฉพาะของงานในองค์การ ฉะนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานนั้นก่อน 
ท างานเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นผลให้ท างานด้วยความสบายใจ 
 ๓. งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ เสมอ การเปลี่ยนแปลงนี้
จ าเป็นต้องมีการปรับสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรือการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่างๆ จ าเป็นต้องฝึกอบรมให้
บุคลากรในองค์การสามารถท างานใหม่ได้อย่างดี 
 ๔. บุคคลในองค์การจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อท างานไป
นานๆ ความเฉื่อยชา ความเซ็งจะเกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นจูงใจให้เขา
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอายุมากแล้ว ปล่อยให้เด็กรุ่นหลังท า จะต้องท าให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคลเป็นส าคัญให้รู้สิ่งใหม่ให้พอใจงานใหม่ ให้มีทักษะในการท างานใหม่ๆ 
นั้นได้ การฝึกอบรมจึงมีลักษณะเป็นระบบ 
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๕๖ 
  

 ๑.๓ กระบวนการของการฝึกอบรม 
 เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน สามารถ
สรุปกระบวนการหรือข้ันตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมได้ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ก าหนดหรือวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis or 
Needs Assessments) 
 ความจ าเป็น หรือ Needs ในการฝึกอบรมและพัฒนาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ หรืออาจกล่าว
ไดว้่าเป็นหัวใจของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ขาดหรือบกพร่องบนพ้ืนฐาน ของ
การเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่ต้องการกับที่เป็นอยู่จริง นอกจากนั้น ยังพิจารณาถึงโอกาสหรือ 
ศักยภาพในการปรับปรุงผลงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการจูงใจคนให้ปรับปรุงหรือสร้างโอกาส 
เพ่ือความส าเร็จ โดยอาศัยโมเดลของขีดความสามารถ (Competency Model) ในการก าหนด
แนวทางฝึกอบรมและพัฒนา๘๓ 
 เพ่ือให้การฝึกอบรมสามารถบรรลุผลตามเปูาหมายและช่วยแก้ไขป๎ญหาได้นั้น องค์การ 
จะต้องมีการส ารวจว่ามีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดถึงต้องมีการฝึกอบรม มีเครื่องชี้อะไรที่บ่งบอกว่า 
ควรมีการฝึกอบรมในการหาความจ าเป็นนี้มีขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล๘๔ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถท าได้หลายวิธี เช่น โดยการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ของ
องค์การตลอดจนหน้าที่และลักษณะงานขององค์การโดยละเอียด การสอบถามผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้รับบริการ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานองค์การ การศึกษาจาก 
เอกสาร เช่น บันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน หรือผลการประเมินครั้งก่อน เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมท าได้ใน ๓ ระดับ คือ 
 ๑ Organization Analysis เป็นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการ 
ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม เช่น ทักษะความช านาญของพนักงาน โครงสร้างขององค์การ 
ภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย เปูาหมาย รวมทั้งแผนงานต่างๆ ขององค์การ 
 ๒ Task Analysis เป็นการวิเคราะห์ต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์การว่า ในแต่ละงานมี    
งานย่อยๆ อะไรบ้าง จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถช านาญในด้านใดบ้าง เพ่ือ
ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
 ๓ Person Analysis เป็นการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะของพนักงาน 
แต่ละคน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร เพ่ือที่จะช่วยแก้ไขอาจท าโดยการสังเกต การสัมภาษณ์หรือการ
ใช้แบบสอบถาม 
 นอกเหนือจาก วิธีที่กล่าวมานี้ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจแบ่งออกตามความ
จ าเป็นของพนักงาน ๒ ประเภท คือ 
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๕๗ 
  

 ๑ การหาความจ าเป็นของพนักงานใหม่ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมแบบนี้ 
สามารถหาได้โดยการวิเคราะห์งานที่พนักงานใหม่ต้องเข้ามาท างาน โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
งานนั้นๆ เพ่ือก าหนดทักษะเฉพาะที่จะใช้กับงานโดยทั่วไป โดยจะหาข้อมูลได้จากการพิจารณาค า 
บรรยายลักษณะงาน (Job description) และคุณสมบัติของผู้ที่ท างานในต าแหน่งนั้น (Job 
specification) วิธีการหาความจ าเป็นแบบนี้เรียกว่า Task analysis  
 ๒ การหาความจ าเป็นของพนักงานประจ าในป๎จจุบัน ซึ่งเรียกว่า Performance analysis 
โดยดูจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าพนักงานแต่ละคน มีป๎ญหาที่ควรจะได้รับการ
พัฒนาในด้านใดบ้าง และก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์
 ๑.๓.๒ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Developing and design 
Training programs) 
 เมื่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์การ และบุคลากรต้องการได้รับการแก้ไขหรือจูงใจให้ 
ปรับปรุงผลงานก็จะต้องมีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสร้าง 
หลักสูตรการฝึกอบรม การคัดเลือกวิทยากร การเลือกเทคนิคและวิธีการในการฝึกอบรม การก าหนด 
สถานที่จัดการฝึกอบรมและอุปกรณ์การฝึกอบรม๘๕ 
 ระยะสอง การด าเนินการฝึกอบรม จะเป็นการด าเนินการในเรื่องของการจัดเตรียมความ 
พร้อมในด้านสถานที่และพิธีการจัดการฝึกอบรมในแต่ละวัน ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาการ 
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์หลักสูตร งบประมาณประจ าวัน และรายงานสรุปความก้าวหน้าในการ
จัดการฝึกอบรม 
 ระยะสาม การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งต้องอาศัยการด าเนินงานร่วมกันของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมโดยหน่วยงานฝึกอบรม การน าผลที่ได้
จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการวัดผลทางธุรกิจในด้านผลลัพธ์โดย 
หน่วยงานวัดผลธุรกิจ 
 เพ่ือให้การฝึกอบรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรนี้จ าเป็น 
จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกันในการ 
ฝึกอบรมจะเพ่ิมหรือลดฝุายไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก พิธีกร ฝุายเอกสารและรับลงทะเบียน ฝุายจัดท าค า
บรรยาย ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุายสถานที่ ฝุายเทคโนโลยี ฝุายพยาบาล ฝุายยานพาหนะ ฝุายปฏิคม 
ฝุายอาหารและเครื่องดื่ม ฝุายการบันเทิงและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และฝุายประเมินผลเป็นอาทิ ๔ 
 ๑. การด าเนินการอบรม 
 การด าเนินการอบรมนั้นเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ควรให้บุคลากรใน 
หน่วยงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนด าเนินการ เพ่ือความร่วมมือในการด าเนินการให้บรรลุ 
จุดมุ่งหมาย โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ หรือคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายหมายตามความเหมาะสมเพ่ือเข้า
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ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คแบงก์, ๒๕๔๐), หน้า ๗๗-๗๘. 



๕๘ 
  

รับการฝึกอบรม จัดการสถานที่และรายละเอียดการด าเนินงานให้เรียบร้อยและเริ่มด าเนินการพัฒนา 
บุคลากร ในขั้นนี้ทางคณะผู้จัดจะต้องมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะ 
เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าการปรับเปลี่ยนเวลา สถานที่ และวิทยากรให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ 
สถานการณ์เพ่ือให้การฝึกอบรมด าเนินไปสู่เปูาหมายอย่างราบรื่นที่สุด๘๖ 
 ๒. การประเมินผลการติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow up) 
ดังต่อไปนี้๘๗ 
 ๑ การประเมินการเรียนรู้ เพ่ือต้องการทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมฝึกความคิดเห็นและ
ทัศนคติอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ทัศนคติต่อวิทยากรหรือหัวข้อวิชา 
 ๒ การประเมินปฏิกิริยา เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นและ
ทัศนคติอย่างไรต่อการฝึกอบรม เช่น ทัศนคติต่อวิทยากรหรือหัวข้อวิชา 
 ๓ การประเมินพฤติกรรม เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้ เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการท างานไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ 
 ๔ กระประเมินผลลัพธ์ เพ่ือต้องการทราบว่า  ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ และการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมเป็นผลมา 
จากการฝึกอบรมหรือไม่ 
 ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาในการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 
 ประการที่หนึ่ง การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมของ
พนักงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การฝึกอบรมจะเกี่ยวข้องกับทักษะ และความสามารถ
ของพนักงานในป๎จจุบัน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความช านาญในทักษะและความสามารถเฉพาะด้าน
เพ่ิมข้ึน 
 ประการที่สอง การฝึกอบรมเป็นการสร้างทักษะ ทัศนคติ และความรู้ให้แก่พนักงาน 
 ประการที่สาม การเรียนรู้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบถาวร เมื่อบุคคล
ได้รับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และความสามารถ 
 ประการที่สี่ มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนทักษะ กล่าวคือ พฤติกรรมที่ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็น 
เปูาหมายของการฝึกอบรมนั้นคือ การเพ่ิมพูนทักษะต่างๆ ให้แก่พนักงาน ยกตัวอย่างเช่น ทักษะใน 
การเคลื่อนไหว ทักษะในการรับรู้ และทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นอาทิ 
 ประการสุดท้าย แนวคิดส าคัญที่น ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
มากที่สุด จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงป๎จจัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องถูกกระตุ้น 
ให้เกิดการเรียนรู้โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ ซึ่งการเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไป
ปฏิบัติ และสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมจะต้องเป็นสิ่งที่มีความหมาย สามารถน าไปปรับ ใช้ได้ ส่วน
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ยูเคช่ัน, ๒๕๔๘), หน้า ๕-๔๐. 
 ๘๗พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 
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๕๙ 
  

ทางด้านของสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมต้องสามารถสื่อสารได้ดี และสิ่งที่เรียนรู้ในการฝึกอบรมต้องน าไป
สู้การปฏิบัติ 
 จากความหมายดังที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
เฉพาะของบุคคลเพ่ือที่จะปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) 
ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) อันเหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๑.๔ ประเภทของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมนั้นสามารถแยกได้หลายประเภท ตามลักษณะของจุดมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการ 
อบรมและระยะเวลาในการสอบ แต่ที่น่าสังเกตก็คือ การฝึกอบรมก็เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความช านาญ การแบ่งประเภทของการฝึกอบรมจะถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์ก็ตาม แต่ก็มุ่งผลอยู่ที่ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นส าคัญ เราสามารถแบ่งตามลักษณะของผู้เข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้๘๘ 
 ๑.๔.๑ การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (induction or orientation) 
 ๑.๔.๒ การฝึกอบรมโดยการท างาน (on the job Training) 
 ๑.๔.๓ การฝึกอบรมในห้องทดลองปฏิบัติงาน (Vestibule Training) 
 ๑.๔.๔ การฝึกหัดช่างฝีมือ (Apprenticeship Training) 
 ๑.๔.๕ การฝึกงาน (Tnternship Training) 
 ๑.๔.๖ การฝึกอบรมพิเศษ (Special purpose program) 
 ๑.๕ วิธีการฝึกอบรม 
 ความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมจึงนับว่ามีส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะใช้ถ่ายทอด และ
การสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตื่นตัว มีความพร้อม และเต็มใจที่จะได้รับการฝึกฝนซึ่ง 
ป๎จจุบันวิธีการใช้ในการฝึกอบรมนั้นมีอยู่หลายวิธี ที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้๘๙ 
 ๑.๕.๑ การบรรยาย (Lecture) 
 ๑.๕.๒ การประชุม (Conference) 
 ๑.๕.๓ การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 ๑.๕.๔ การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
 ๑.๕.๕ การสาธิต (Demonstration) 
 ๑.๕.๖ การสัมมนา (Seminar) 
 ๑.๕.๗ การฝึกงานในสถานการณ์จริง (On the job Training) 
 จากความหมายของการฝึกอบรมข้างต้นพอสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีบทบาทส าคัญต่อ 
กระบวนการจัดการในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญในการท างาน และ
เป็นกระบวนการที่ท าให้คนเรียนรู้ และมีความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

                                                 

 ๘๘เสนาะ ติ เ ยาว์ ,  การบริหารงานบุคคล ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๑ , (กรุ ง เทพมหานคร :  โร งพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๙๙-๑๐๑. 
 ๘๙ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บริษัท ซี เอ็ด
ยูเคช่ัน, ๒๕๔๘), หน้า ๕๕-๕๘. 



๖๐ 
  

ความส าคัญของการฝึกอบรมคือท าให้ผลผลิตสูงขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการแก้ไข 
ป๎ญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา (Study) 
 การศึกษาที่จุดเน้นที่บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์มากกว่างาน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ก็เพ่ือเตรียมบุคคลส าหรับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นในองค์การกับเป็นการพัฒนาเรื่องอาชีพ กล่าวคือ 
เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้างาน การให้การศึกษาทางด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการบังคับ 
บัญชาจะเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับโครงการการศึกษาของบุคคล เนื่องจากการให้การศึกษาเรื่องใหม่จึง 
เป็นความจ าเป็นเพื่อที่จะสามารถปรับตัวท าหน้าที่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ได้๙๐ 
 สิ่งที่ควรค านึงถึงในเรื่องของการศึกษาก็คือการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผลที่จะ
ได้รับจะปรากฏขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้การประเมินผลกระท าได้โดยเทียบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งเอาไว้ ดังนี้ 
 ๑ การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของ มนุษย์
สามารถพัฒนาได้ด้วยการศึกษา มีการวิจัยจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการลงทุนด้านการให้ การศึกษามี
ผลโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
มาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุุน มีการลงทุนทางการศึกษามาก ท าให้ประเทศก าลังพัฒนา
ทั้งหลายเอาแบบอย่าง 
 จะเห็นว่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงน่าจะมีความเหมาะสม และ
สมควรได้รับการด าเนินการจัดการศึกษาลักษณะนี้ไปพร้อมๆ กับการศึกษาท่ีจัดอยู่ในสถานศึกษา 
 ๒ การศึกษาเป็นการลงทุนและการบริโภค การศึกษาในทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์
จะต้องค านึงถึงผลได้ คือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนทางการศึกษานั้นๆ การศึกษาคือการ
บริโภคซึ่งสามารถแยกทรรศนะท้ัง ๒ ออกได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ การศึกษาเป็นการลงทุน ตามแนวคิดในป๎จจุบันถือว่ารายจ่ายเพ่ือการศึกษาเป็นการ
จ่ายลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในอนาคต บทบาทของการศึกษานั้นจะอยู่ในรูปของทักษะที่แฝงใน         
ตัวมนุษย์ที่ เราถือว่าเป็นทุนมนุษย์ ไม่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงทักษะ ความรู้ และ 
ประสบการณข์องมนุษย์ถือได้ว่าเป็นการลงทุนในมนุษย์ 
 ๒.๒ การศึกษาเป็นการบริโภค การศึกษาเพ่ืออรรถประโยชน์และการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต กล่าวคือ การศึกษาท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างเกียรติ ศักดิ์ศรี ความมีหน้ามีตาในสังคมแก่
บุคลากร 
 จะเห็นได้ว่า รายจ่ายเพ่ือการศึกษาทั้งหมดไม่ใช่เป็นรายจ่ายเพื่อลงทุนเพียงประการเดียว 
แต่รายจ่ายเพ่ือการศึกษานั้นเป็นทั้งรายจ่ายเพ่ือการบริโภคและรายจ่ายเพ่ือการลงทุนไปพร้อมๆ กัน 
พิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว การศึกษาคือป๎จจัยแห่งการกเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของทุนมนุษย์ 
นั่นเอง 
 ๓ การจัดการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาเป็นกระบวนการใน การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างเป็นระบบ การศึกษาของบุคลากรในองค์การจะต้องยึ ดถือ
                                                 

 ๙๐เชาว์ โรจนแสง, แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๕๕-๗๒. 
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จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ท าให้พฤติกรมของบุคคลใน 
องค์การเปลี่ยนแปลไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ๔ ความจ าเป็นที่องค์การต้องจัดให้มีการศึกษา เหตุผลที่องค์การจ าเป็นต้องจัดให้มี
การศึกษาแก่บุคลากรเนื่องมาจากสาเหตุ ๔ ประการคือ 
 ๔.๑ สถานศึกษาไม่สามารถผลิตบุคคลที่ท างานได้ทันที ไม่มีสถานศึกษาใดๆ ที่สามารถ
ผลิตบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษาออกมาแล้ว เมื่อเข้าสู่องค์การ 
 ๔.๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสภาพป๎จจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ผู้ปฏิบัติงานควรจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการศึกษา 
 ๔.๓ ความต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีโอกาส
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การเงิน ซึ่งจะผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน และเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 ๔.๔ การได้ประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการ ประสบการณ์ตรงต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงความสามารถของบุคคล 
 ๕ หลักการจัดการศึกษา 
 เมื่อเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดให้มีการศึกษาแห่บุคลากร การจัดการศึกษาควรจะ
ยึดหลักต่อไปนี้ 
 ๕.๑ การศึกษาตามความประสงค์ของบุคลากร เมื่อบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเข้ามา     
เป็นสมาชิกขององค์การบุคลากรย่อมมีความต้องการที่จะได้รับโอกาสการพัฒนาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
หน้าที่การงานของตนเองให้สูงขึ้น ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่การงานของ
ตนเองมากขึ้น องค์การจึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้ได้รับโอกาสการพัฒนาตนเอง 
 การจัดการศึกษาตามความต้องการของบุคลากรอีกประเภทหนึ่งที่องค์การควรให้
ความส าคัญต่อการศึกษาตามกลุ่มสนใจต่างๆ กล่าวคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาจมีความต้องการที่จะ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๒ การศึกษาตามความประสงค์ขององค์การ ด้วยเหตุผลที่ว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ในระบบไม่สามารถผลิตบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที องค์การจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนา
บุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อภารกิจขององค์การได้ เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานประจ าในองค์การ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจัดการศึกษาตามความประสงค์ขององค์การสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ๓ ลักษณะคือ 
 - การศึกษาก่อนปฏิบัติงาน เป็นการให้การศึกษาแก่บุคลากรก่อนเข้าประจ าการ 
 - การศึกษาระหว่างประจ าการ เป็นการศึกษาส าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นอยู่แล้วเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 - การศึกษาก่อนได้รับการเลื่อนต าแหน่ง การศึกษาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง 
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 ๖ ระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตเป็นการจัดการศึกษาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัด บ้าน 
และวัง โดยการศึกษาที่วัดนั้นจะมีพระเป็นผู้สอนเพ่ือให้สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และยังมีการ
สอนศีลธรรมตามหลักของศาสนาเพ่ือให้ลูกศิษย์ประพฤติดี ประพฤติชอบ การศึกษาที่บ้านเป็น
การศึกษาแบบไม่มีแบบแผน บิดามารดาเป็นผู้อบรมสั่งสอนตามโอกาสเพ่ือให้รู้ภาษาของตนและ
สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยภาษาพูดให้เป็นที่เข้าใจกันได้ ส่วนการศึกษาในวังนั้น เป็นการเรียนกับ
นักปราชญ์หลวงผู้รับราชการอยู่ในราชส านัก และเป็นผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดไป 
ยังบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการ ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีการปฏิรูปการศึกษาไทยให้เป็นแบบสากล 
โดยระบบการศึกษาของไทยในป๎จจุบันได้ก าหนดให้มี ๓ รูปแบบ 
 ๖.๑ การศึกษาในระบบ 
 การกศึกษาในระบบมีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
หรือสถานศึกษาเป็นหลัก มีรูปแบบการจัดสถานศึกษา การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาที่ต่างไปจากวิถีชีวิตที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวันในสังคมและชุมชน 
กลุ่มเปูาหมายเป็นเด็กและเยาวชน มีการก าหนดวัยของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีโครงสร้างของระบบที่
แน่นอนเป็นไปตามล าดับขั้น 
 ๖.๒ การศึกษานอกระบบ 
 การศึกษานอกระบบมีลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้เรียนไม่มีการก าหนดเกณฑ์อายุเหมือนกับ 
การศึกษาในระบบโรงเรียน ผู้สอนเป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่
เรียนโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการประกอบอาชีพของตนมาเป็นวิทยากรและ อาสาสมัคร 
หลักสูตรและเนื้อหาวิชา ยืดหยุ่นได้มาก เนื้อหาสามารถปรับตามท้องถิ่นและความสนใจ ของผู้เรียน จะมี
ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ รูปแบบการจัด เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดและผู้เข้ารับ
การศึกษา การเรียนการสอน แตกต่างกันไปและตามความเหมาะสม โดยอาจจัดในรูปแบบพบปะสนทนา 
การสาธิต การฝึกอบรม การใช้โสตทัศนูปกรณ์ สื่อมวลชน การศึกษาทางไกล เป็นต้น 
 ๖.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 การศึกษาตามอัธยาศัยมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การศึกษาตามอัธยาศัยมีรูปแบบที่ไม่เป็น
รูปแบบที่จะอธิบายได้ชัดเจน ไม่สามารถจับต้องหรือมองเห็นเหมือนการศึกษาในระบบที่มีโรงเรียน 
เป็นตัวแทนระบบ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่มีหลายสถานการณ์ จึงมีหลาย
วัตถุประสงค์และไม่จ าเป็นต้องเพ่ือการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระบบอ่ืนๆ บุคคลสามารถใช้
การศึกษาตามอัธยาศัยในระหว่างการเรียนในระบบพร้อมๆ กันด้วย เป็นการศึกษาที่มีหลากหลาย 
รูปแบบ และใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการต่างๆ ได้ไม่จ ากัด 
 ๗ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาจากภายนอกองค์การ 
 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยการศึกษาจะต้องอาศัยทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย แต่เนื่องจากการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคคลได้อาศัย 
หลักเกณฑ์ของระดับการศึกษาในระบบเป็นป๎จจัยในการก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดือน และโอกาส 
ก้าวหน้าในโครงสร้างของต าแหน่งนั้นๆ การพัฒนาบุคคลากรโดยการศึกษาจากภายนอกองค์การที่
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จัดเป็นระบบสามารถด าเนินการได้ด้วยการให้ศึกษาต่อโดยไม่มีผลกระทบต่องานประจ า ให้ศึกษาต่อ
เต็มเวลา ให้ศึกษาต่อบางเวลา ให้โอกาสเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
 ๘ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาจากภายในองค์การ 
 ความจ าเป็นของการใช้ก าลังคนเพ่ือด าเนินภารกิจขององค์การให้บรรลุเปูาหมายอาจ 
ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่อาจพ่ึงพาการศึกษาจาก
ภายนอกได้ องค์การจึงจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรขึ้นใช้เอง และในขณะเดียวกัน
องค์การบางลักษณะนอกจากจะผลิตบุคลากรไว้ใช้เองแล้วยังสามารถผลิตผู้ช านาญการและเชี่ยวชาญ 
ตามที่ตนเองถนัดและมีความสามารถให้กับองค์การอ่ืนๆ ได้ด้วย องค์การที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภายในองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป 
คือ โครงสร้างขององค์การที่จ าเป็นต้องผลิตบุคลากรขึ้นใช้เอง ฝุายจัดบริการการศึกษามีบทบาทใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยท าหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาและพัฒนาบุคลากรใน
องค์การ ก าหนดแผนงานและวิธีการในการพัฒนา รวมทั้งท าหน้าที่ในการประเมินโครงการพัฒนา 
บุคลากรในองค์การด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนรอบคอบ และตรงกับเปูาหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
 ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนา (Development) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาตนเองในงาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่
รับผิดชอบอ่ืนๆ เช่นฝุายการเจ้าหน้าที่/ฝุายการพนักงานได้ท าการสอนงาน (Coaching) การแนะน า
งาน และการเพ่ิมหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน การหมุนเวียนงาน ให้พนักงานได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการท างานในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน๙๑ 
 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การที่มีส่วน
ในการก าหนดภาระบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบมีหลายๆ ด้านดังนี้๙๒ 
 ๓.๑ การพัฒนาตนเอง (Self Development) 
 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสร้างตนเองให้บรรลุจุดมุ่งหมายชีวิต โดยไม่
เบียดเบียนสิทธิของคนอ่ืน ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตและการงานของตนให้สูงขึ้น มี
คุณประโยชน์และมีความสุข ซึ่งการพัฒนาตนเองมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้๙๓ 
 - สามารถพ่ึงตนเองได้ คือ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
 - ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
 - สามารถท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ 

                                                 

 ๙๑เฉลิมพงศ์ มีสมนัย,  วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,  (นนทบุรี  :  โรงพิมพ์        
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๕๑๔-๕๑๕. 
 ๙๒สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๓-๑๐๔. 
 ๙๓เชาว์ โรจนแสง, แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖๖. 
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 เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนในการพัฒนาตนเองพบว่ามีขั้นตอนที่ส าคัญ ๒ ส่วน คือ การส ารวจ
ตนเองและการวิเคราะห์ตนเอง ดังมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑ การส ารวจตนเอง เพ่ือที่จะก าหนดเปูาหมายในอนาคตที่เราต้องการ ประเด็นส าคัญที่
ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ 
  ๑.๑ พ้ืนฐานดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ประวัติ ชื่อ นามสกุล สถานที่เกิด สิ่งแวดล้อม ในวัย
เด็ก ผู้ที่เคยเลี้ยง เล่น สอน บันดาลใจ บุคลิกลักษณะเฉพาะของบิดามารดา และญาติ เหตุการณ์ที่มี
อิทธิพลหรือฝ๎งใจ หนังสือ แนวความคิด รูปภาพและสถานที่ที่ชอบและประทับใจมาก ความคิด ภาพหรือ
สิ่งต่างๆ ที่มีอ านาจเหนือจิตใจของตน สิ่งของ เหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่ตนพูดถึงบ่อยๆ 
  ๑.๒ จุดอ่อนของตน นิสัยที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ท าไม่ได้ สิ่งที่ท าให้ตนรู้สึกว่าถูกดูหมิ่น 
สิ่งที่ไม่อยากพูดถึง สิ่งที่ไม่อยากฟ๎ง ไม่อยากเห็น สิ่งที่ท าให้คนอื่นแสดงปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ 
  ๑.๓ จุดเด่นของตนเอง นิสัยอันดีงาม สิ่งที่ท าได้ดีที่สุด สิ่งที่ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองสิ่งที่ตนท าได้ แต่ละอ่ืนท าไม่ได้ สิ่งที่ตนชอบที่สุด สิ่งที่ตนต้องการมากท่ีสุด 
 ๒ การวิเคราะห์ตนเอง เป็นการมองตนเองให้ลึกลงไปในรายละเอียด การวิเคราะห์ตนเอง 
มักจะใช้แนวคิด Johari Window ที่น าเสนอโดยนักวิชาการ ๒ คน คือ Joseph Luff Harry Ingram 
แนวคิด Johari Window จะมีการแบ่งหน้าต่างออกเป็น ๔ บาน ดังนี้ 
  ๒.๑ พฤติกรรมเปิดเผย (Open Area) เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองรู้ว่า ตัวเองเป็นอย่างไร
และคนอื่นรู้ด้วยเช่นกันว่าคนๆ นั้นมีพฤติกรรมอย่างไร เช่น พฤติกรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
  ๒.๒ พฤติกรรมบอด (Blind Spot) เป็นพฤติกรรมที่คนอ่ืนรู้ว่าคนๆ นั้นเป็นอย่างไร  
แต่ตัวเองไม่รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร เช่น พูดไม่ชัด พูดมาก 
  ๒.๓ พฤติกรรมซ่อนเร้น ปิดบัง (Hidden Area) เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองรู้ว่า ตัวเองเป็น
อย่างไร แต่คนอื่นไม่รู้ว่าคนๆ นั้นมีพฤติกรรมเช่นนั้น เช่น มีจิตใจอิจฉาคนอ่ืน 
  ๒.๔ พฤติกรรมมืด (Unknown Area) เป็นพฤติกรรมที่ทั้งตัวเองและคนอ่ืนก็ไม่รู้ว่า
คนๆ นั้นมีพฤติกรรมอย่างไร 
 ตามแนวคิดของ Jonari Window การที่คนจะพัฒนาตนเองได้นั้น จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ตนเองให้มากที่สุดโดยค้นหาตัวเองและเปิดเผยตัวเอง (Openness) เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ตนเองเพ่ือผู้อื่นจะได้มีโอกาสบอกให้ตัวเขาได้ทราบว่าเขาเป็นอย่างไร มีจุดดี และจุดที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ตนเองยังไม่ดี ในการนี้เขาจ าเป็นที่จะต้อง
ยอมรับ (Feedback) จากผู้อื่นแม้ว่าจะเป็น (Negative Feedback) ก็ตาม 
 ทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะพัฒนาได้นั้นต้องประกอบด้วยหลายๆ ลักษณะดังนี้ 
 ประเภทของบุคคล หรือ ลักษณะของบุคคลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์    
ด้วยสาเหตุนี้องค์การ หรือบรรดาบริษัททั้งหลายจึงจ าเป็นต้องแสวงหาบุคคล ที่คิดว่าจะมีแววที่จะ
พัฒนา ตนเองได้ ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์ที่พัฒนาได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้หรือ 
ประกอบไปด้วย ๔ ร คือ 
 - รู้จักยอมรับ ในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนหรือของผู้ร่วมงานด้วยกันตาม
สถานภาพที่แท้จริง ไม่เอาเกณฑ์ของตนเองไปวัดไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือส่วนตัว ถ้าไม่ยอมรับจะต้อง
เป็นการไม่ยอมรับด้วยเหตุผล และการแสดงออกท่ีเหมาะสมไม่กระทบกระเทือนในกันโดยไม่จ าเป็น 
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 - รู้จักยืดหยุ่น ทั้งในทัศนะและวิธีการท างานยอมรับด้านกลยุทธ์มีการปรับตัวเข้าหากัน 
เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนรู้เขารู้เรารู้ความพอดีที่จะปฏิบัติต่อกัน แต่ไม่ควรยืดหยุ่นโดยขาด ๕ หลักการ 
ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสความคิดของคนอื่นที่ขาดเหตุผลจะต้องมีหลักการในการยืดหยุ่น 
 - รู้จักยืนหยัด ในทัศนะและวิธีการหรือกลุยุทธ์ในการท างานที่เชื่อมั่นด้วยหลักของเหตุผล 
ว่าถูกต้อง ทั้งนี้ต้องหาวิธีการแสดงความยืนหยัดให้เหมาะสมในลักษณะที่แน่วแน่ในหลักการ แต่นิ่ม
นวลในวิธีการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องแสดงความรุนแรงตามความจ าเป็นก็คงต้องแสดงแต่จะท า
โดยความชัดเจนในสิ่งที่ท าไม่ควรท าโดยอารมณ์จนไม่มีเหตุผล 
 - รู้จักยิ้มแย้ม จะต้องรู้จักสร้างอัธยาศัยไม่ตรีเข้าหากันมีอารมณ์ขันไม่เคร่งเครียดกับงาน 
จะเป็นยุทธ์วิธีส าคัญในการท างานร่วมกันจงพยายามฝึกหัดตนเองให้เป็นคนยิ้มได้เสมอจะช่วยให้เกิด
ความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
 ๓.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 
 การพัฒนางานสายอาชีพ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่องค์การก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น 
หลักประกันว่าองค์การจะมีพนักงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่องค์การต้องการ ซึ่งการ
พัฒนางานอาชีพจะเป็นแนวทางที่พนักงานจะได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ
เพ่ือให้มีโอกาสในการเติบโตและเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางงานอาชีพที่องค์การได้ก าหนดไว้๙๔      
การพัฒนางานอาชีพจะประกอบไปด้วยแนวคิดท่ีส าคัญ ๒ ประการด้วยกัน คือ๙๕ 
 ประการแรก แนวคิดการจัดการสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) ซึ่งเป็น
ระบบหรือกระบวนการที่องค์การได้จัดเตรียมและด าเนินการเพ่ือธ ารงรักษา พัฒนา และใช้คนให้เกิด
ประโยชนสูงสุด 
 ประการที่สอง การวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Planning) ซึ่งเป็นแผนอาชีพ
ของพนักงานที่ก าหนดขึ้นจากสิ่งที่พนักงานอยากจะเป็นหรืออยากจะท าในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งแผน
ระยะยาว และแผนระยะสั้น 
 การพัฒนาสายงานอาชีพ เป็นหน้าที่ของทั้งฝุายองค์การและฝุายพนักงานด้วย ในส่วนของ
พนักงานแต่ละคนจะต้องยอมรับว่าตนมีหน้าที่ในการพัฒนาสายงานอาชีพของตนด้วย โดยต้องคอย
ประเมินตนเองอยู่เสมอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ตนเองก้าวขึ้นไปในสายงาน อาชีพการ
พัฒนางานสายอาชีพ จะเน้นโอกาสในงานอาชีพที่ตอบสนองความสนใจและความต้องการส่วนบุคคล 
และความต้องการขององค์การให้สอดคล้องกัน โดยที่องค์การจะต้องก าหนดแผนพัฒนาสายงานและ
การจัดการสายงานของบุคคลากร โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการวางแผนไว้
เรียบร้อยแล้วมาเป็นแนวทางการด าเนินการ อย่างไรก็ดี การพัฒนาสายงานอาชีพจะมีความแตกต่าง
กันการพัฒนาบุคคล เพราะการพัฒนาสายงานอาชีพเน้นที่ประสิทธิภาพของงานในระยะยาวและมุ่ง
ความส าเร็จของบุคคลเป็นส าคัญ กล่าวได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ คือ การพัฒนาส่งเสริมให้
พนักงานพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการท างาน ดังนั้น การเลือกอาชีพงานจึงต้องจัดท าเป็นกระบวนการ
                                                 

 ๙๔สุจิตรา จันทนา, การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑๙. 
 ๙๕อาภรณ์ ภูวิทยาพันธ์, Career Development in Practice, (กรุงเทพมหานคร : เอชอาร์เซ็นเตอร์, 
๒๕๔๗), หน้า ๒๓๗. 
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ไม่ว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ก็ตาม บุคคลจะต้องพัฒนาสายงานอาชีพทุกๆ ขั้นตอนตลอดชีวิตของ
การท างาน ซึ่งเมื่อบุคคลเข้าเป็นสมาชิกในองค์การก็ย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ของตนเอง จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายงานอาชีพ จึงเป็นความรับผิดชอบและความมุ่งหมายร่วมกัน
ของทั้งองค์การและบุคลากร 
 ๓.๓ การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Tram Building and Team Development) 
 การสร้างทีม หมายถึง กระบวนการพัฒนาที่ช่วยให้สมาชิกขององค์การท างานร่วมกันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการสร้างทีมจะช่วยให้พนักงานเพ่ิมพูนทักษะการจัดการกับ
ป๎ญหา พัฒนาการสื่อสาร และยอมรับซึ่งกันและกัน และเป็นการใช้ปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมกลุ่มต่อ
สมาชิกของทีม ให้เกิดการเพ่ิมพูนความเชื่อมั่นและการเปิดเผย 
 ทีมงาน คือ การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานจะต้องรับรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและรับทราบข้อตกลงต่างๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน การท างานของทีม
จะต้องเป็นไปตามระบบเปิด (Open system) และมีการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ส่วนพฤติกรรมในการท างานเป็นทีมจ าเป็นต้องมีลักษณะที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
 - มีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผล พูดจากันชัดแจ้ง 
 - มีการประสานงาน 
 - มีการตรวจสอบการท างานของกันและกันตลอดเวลา 
 - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน มีการบอกกล่าวกัน จะต้องยอมรับการที่
คนอ่ืนให้ Feed back เพ่ือเราจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข 
 - สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมสามารถท าได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น มีการแบ่งแยก
บทบาทของสมาชิกให้ชัดเจนว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไร โดยต้องให้ทุกหน้าที่นั้นส่งเสริมซึ่งกันและกัน
อาจจัดให้มีการจูงใจให้สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้น ากลุ่มจะต้องเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มกับองค์การ และเชื่อมโยงการจูงใจให้ท างานเพื่อที่เขาจะได้สามารถท างานร่วมกันได้ หรือ
อาจใช้วิธีการแยกขนาดของกลุ่มให้เล็กลงเพ่ือประสิทธิภาพของงาน ขนาดของทีมที่เหมาะสมขึ้นอยู่
กับภารกิจของทีม รวมถึงการจัดให้มีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก นอกจากนั้นแล้วการ
พัฒนาการท างานเป็นทีมพึงพิจารณาป๎จจัยสู่ความส าเร็จที่ช่วยให้ทีมสามารถแข่งขันกับทีมอ่ืนๆ ได้ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 - สมาชิกแต่ละคนต้องรู้เปูาหมายของการท างานร่วมกันเป็นทีมว่าต้องการอะไร 
 - สมาชิกทุกคนต้องมีความต้องการที่จะบรรลุเปูาหมายนั้นด้วย 
 - สมาชิกทุกคนต้องมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน 
 - สมาชิกทุกคนต้องท าหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบ 
 - สมาชิกทุกคนต้องพร้อมและกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 - มีการท างานที่สัมพันธ์กันเป็นทีม ท างานร่วมกันได้ 
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 ทั้งนี้ เงื่อนไขส าคัญที่จะก่อให้เกิดทีมที่มีประสิทธิผล จ าเป็นที่จะต้องพิจารณารายละเอียด
ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ กล่าวคือ สมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบและความผูกพันทางจิตใจกับ
เปูาหมายของทีม สมาชิกแต่ละคนจะต้องสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในทีมมิใช่สนใจแต่
เฉพาะงานของทีมเพียงอย่างเดียว ทีมจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างสมาชิก และทีมจะต้อง
มีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสนอให้ทีมทราบถึงผลการท างาน 
 ๔ การพัฒนาองค์การ (Organization Development) 
 การพัฒนาองค์การ มีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค์การ
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกดขึ้น
ในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะต้องเป็นไปท่ัวทั้งระบบขององค์การ และการพัฒนาองค์การจะต้องค านึงถึงการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนในองค์การ
เสียก่อน เมื่อคนในองค์การเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วย่อมจะช่วยส่งผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างในการท างานและปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาองค์การประกอบไปด้วยขั้นตอน
ที่ส าคัญต่างๆ ดังนี้๙๖ 
 ๔.๑ การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารตระหนักถึง
ป๎ญหาที่องค์การประสบอยู่หรือมองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์การ แล้วด าเนินการแต่งตั้งผู้ที่มี
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมักจัดตั้งเป็นทีมงานพัฒนาองค์การให้
ท าการศึกษา ท าความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ป๎จจุบัน เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขป๎ญหา และ
เสนอแนะวิธีการพัฒนาองค์การในอนาคต 
 ๔.๒ การก าหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ (Establish OD Strategy and 
Implementation Plan) ในขั้นตอนนี้ทีมงานพัฒนาองค์การจ าน าข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การมา
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์การ และร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการซึ่งจะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนโดย
พิจารณาภาพรวมขอองค์การ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ขององค์การและ
สร้างผลงานที่ส าเร็จให้เป็นรูปธรรม 
 ๔.๓ การด าเนินงานพัฒนาองค์การ (Organization Development Intervention)   
เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาองค์การ โดยผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การพัฒนาองค์การจะน าแผนการพัฒนาองค์การไปปฏิบัติโดยการวางแผนปฏิบัติงาน จัดท าตาราง
กิจกรรม ก าหนดตารางเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนพยายามแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นใน
การด าเนินงาน โดยเฉพาะป๎ญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเตรียมรับมือมาก่อน
ดังนั้น ผู้ท าการพัฒนาองค์การจะต้องเปิดใจ ตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขป๎ญหาอยู่ตลอดเวลา 
 ๔.๔ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ (Organization Evaluation) เป็นขั้นตอนส าคัญ
อีกขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาองค์การที่ช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
องค์การ ว่าสอดคล้องกับเปูาหมาย เกณฑ์ และมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด ตลอดจนผู้ด าเนินการ
จะต้องแก้ไขและปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการขณะเดียวกันก็จะเป็นการส่งเสริมการ
                                                 

 ๙๖สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๘-๑๑๕. 
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เรียนรู้ของทีมงานพัฒนาองค์การ โดยทีมงานจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงตนเองให้สามารถ
ท าการพัฒนาองค์การได้ดีข้ึนในอนาคต 
 ๒.๒.๘ ความหมายของรูปแบบ 
 นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน    
ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน ๔ ลักษณะ
กล่าวคือ๙๗ 
 ๑. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือน
ของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ  
 ๒. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของ ป๎จจัยหรือ
ตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยเข้าใจ
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ๓. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากใน
โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้น
แตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ  
 ๔. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย  
 ๒.๒.๙ ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน
ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  
 ๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรียนที่เขา้สู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
 ๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil  
 ๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
 ๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง

                                                 
๙๗สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๗๒. 
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เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติป๎ญญาของเด็ก 
เป็นต้น 
 รูปแบบมีหลายประเภท เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 
รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบที่น าเอา  ตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่
เกิดข้ึน เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบ (model) นั้นไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่า
ต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษา องค์ความรู้ (intensive knowledge) เกี่ยวกับ
เรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา 
แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น และน ารูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและ
หาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการด าเนินการเป็นสองตอนใหญ่ คือ การสร้าง
รูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ 
 ๒.๒.๑๐ ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความอยู่รอด และมีประสิทธิผลของ
องค์การ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่มีคุณค่าต่อความส าเร็จของ
องค์การในยุคของการแข่งขัน จ าเป็นที่องค์การจะต้องมีนโยบาย และแผนการที่ให้ความส าคัญในด้าน
การพัฒนาและการฝึกอบรม จึงท าให้เกิดแนวคิดทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ แนวคิดการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ว่า ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจ
ไขสู่ความส าเร็จของชาติ ถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่ง มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และ
จริยธรรมสูง เชื่อว่าเราคงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้พรมแดนได้อย่างไม่ยากเย็นนัก มุมมองใหม่ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถน าไป
เป็นรูปแบบเพ่ือพัฒนาองค์การที่น าไปสู่ความส าเร็จได้ทั้งองค์การและประเทศชาติ ดังนี้ 
 ๑ ระดับจุลภาค เป็นระดับการเรียนรู้ในองค์การซึ่งการเรียนรู้ใน ๓ ระดับ คือ 
  ๑.๑ การเรียนรู้ของบุคคล (Individual Learning) หัวใจส าคัญอยู่ที่การเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ ทีมการเรียนรู้ (Team Learning) เป็นรูปแบบการพัฒนาการท างานเป็นทีมที่มี
ลักษณะข้ามฝุายงาน การสั่งตนเอง และการจัดการความคิดที่แตกต่าง 
  ๑.๓ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning) เป็นการเรียนรู้ระดับสูงสุด
ในองค์การ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการเกิดมีการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นี้
จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน การมีความคิดแบบเป็นระบบหรือบูรณาการ การพัฒนา
ตนเองเป็นบุคคลผู้รอบรู้การมีเปูาหมายร่วมกัน และการบูรณาการเพ่ือจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒ ระดับมหภาค เมื่อสามารถพัฒนาคนในองค์การให้เกิดการเรียนรู้ได้ ระดับแล้วก็จะก้าว
ไปสู่ระดับการพัฒนาระดับมหภาคต่อไป ซึ่งมีอยู่ ๓ ระดับเช่นกัน คือ 
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  ๒.๑ การพัฒนาระดับชุมชนหรือประเทศ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี
ของเราเอง การมีลักษณะที่เรียกว่า ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน ที่เป็นสติป๎ญญาหรือมันสมองให้กับสังคมหรือ
ประเทศชาติ 
  ๒.๒ การพัฒนาระดับภูมิภาค เป็นการพัฒนาด้านวัฒนธรรมหรือการข้ามวัฒนธรรมที่
จะเตรียมเข้าแข่งขันในระดับโลก พร้อมกับการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะเข้า
แข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงระดับภูมิภาค 
  ๒.๓ การพัฒนาสู่ระดับโลก เป็นระดับสุดยอดของการพัฒนา คือ สามารถบูรณาการ
ทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว จนท าให้ประเทศของเราก้าวหน้าในสู่ เวทีโลกระดับ
นานาชาติแบบนักกลยุทธ์ระดับโลกที่มีความพร้อมด้านศักยภาพของคน เทคโนโลยี การจัดการและ
ทุนเป็นต้น๙๘ 
 ในส่วนของทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นมีหลายแนวคิดหลายวิธีการ
ด้วยกันที่จะให้บุคคลในองค์การเกิดการเรียนรู้ และมีโอกาสปรับปรุงวิธีการท างานเ พ่ือความ
เจริญเติบโตของตนและองค์การ ทฤษฏีการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีอยู่หลายแนวคิด
หลายรูปแบบและได้แบ่งออกเป็นหลายยุคหลายกลุ่ม แต่จะน า เอาทฤษฏีที่ส าคัญๆ เท่านั้น                    
ซึ่งสาระส าคัญของทฤษฏีจะได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑ ทฤษฏีความต้องการและความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ 
 อับราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) ได้ศึกษาทฤษฏีการจูงใจซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) โดย Maslow 
จัดล าดับขึ้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ ขั้นตอน คือ 
  ๑ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า
อากาศหายใจ เพศ เป็นต้น ความต้องการดังกล่าวถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกายเพ่ือ
การดารงชีวิต 
  ๒ ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความปลอดภัยทั้งทาง
ร่างกายและอารมณ์ เช่น ความต้องการจะได้บ้านพักอาศัยหรือเสื้อผ้าอย่างเพียงพอ ควรจะต้อง
ปราศจากความกังวลใจในเรื่องความมั่นคงทางการงานและการเงิน เป็นต้น 
  ๓ ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หลังจากความต้องการทั้งสองขั้นได้รับ
การตอบสนองแล้ว ความต้องการต่อมา คือ ความต้องการเป็นเจ้าของ หรือความต้องการทางสังคม 
ซึ่งได้แก่ ความต้องการความรักและความต้องการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
  ๔ ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ขั้นสูง ความต้องการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับภาพพจน์ที่
ดีของตัวเองและการยอมรับตัวเอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับการได้รับการยกย่อง
และนับถือจากคนอื่น 

                                                 

 ๙๘ดนัย เทียนพุฒ, ส่องโลกทรรศน์นักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน้า ๕๕. 
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  ๕ ความต้องการที่จะได้ รับความส า เร็จ  ตามความนึกคิดด้วยตัว เอง ( Self 
Actualization Needs) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละคน                  
ที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าถึงท่ีสุด๙๙ 
               ๒ ทฤษฏีการจูงใจของ Lyman W.Porter และ Edwarad E. Lawler 
 ผลจากการปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือรางวัลซึ่งรางวัลเหล่านี้ประกอบด้วย รางวัล
ภายนอก (Extrinsic Rewards) ซึ่งได้แก่ รายได้และการเลื่อนต าแหน่ง ส่วนรางวับภายใน ( Intrinsic 
Rewards) ได้แก่ การยอมรับตัวเองและความรู้สึกถึงความส าเร็จแต่ละคนจะประเมินผลถึงความเสมอ
ภาคหรือความยุติธรรมของรางวัลกับความพยายามที่จะได้ใช้ไป รวมทั้งระดับของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หากรู้สึกว่า รางวัลที่ได้รับมีความยุติธรรมบุคคลนั้นก็จะมีความพึงพอใจในงาน๑๐๐ 
 ๓ ทฤษฏีการเสริมแรงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ทฤษฏีการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง   สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการ
ตอบสนองรางวัล คือ ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforces) รางวัลทุกอย่างเป็นตัวเสริมแรง 
ส่วนตัวเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforces) ท าให้พฤติกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือหยุดผลที่ไม่พึงประสงค์ 
ประเภทของตัวเสริมแรง ตัวเสริมแรง (Reinforces) คือทุกสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเพ่ิมขึ้นตัว
เสริมแรงสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ  
  ๑ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforces) คือ การให้รางวัลแก่ตัวเอง ได้แก่ 
อาหาร น้ า ความต้องการทางเพศ และการหลับนอน ตัวเสริมแรงปฐมภูมินี้เป็นความต้องการที่เกิด
จากสัญชาตญาณและไม่ใช่เกิดจากการเรียนรู้ ดังนั้น ตัวเสริมแรงปฐมภูมิจึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
สลับซับซ้อนในองค์กรน้อยมาก 
  ๒ ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ (Secondary Reinforces) เป็นความต้องการที่เกิดจากการวาง
เงื่อนไข จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ เช่น เงิน ซึ่งเป็นรางวัลขั้นพ้ืนฐานที่องค์กรจ่ายให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรและตัวทรัพยากรมนุษย์ จะได้บรรลุตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ส่วนตัวเสริมแรงทุติยภูมิอ่ืนๆ ที่เป็น
รางวัล ได้แก่ ความมีชื่อเสียง คาชมเชย ความพอใจ ความตั้งใจ การยอมรับ การรู้จักกัน เป็นต้น๑๐๑ 
 ๔ ทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักทฤษฏี X และทฤษฏี Y 
 ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ได้เสนอทฤษฏีการจูงใจ ที่เรียกว่า ทฤษฏี 
X และทฤษฏี Y ดังนี้ คือ 
 ทฤษฏี X ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้ 
  ๑ มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบท างาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงานให้มากที่สุด 
  ๒ มนุษย์ส่วนใหญ่ถูกบังคับขู่เข็ญด้วยการลงโทษ เพ่ือให้เขามีความพยายามท างานให้
บรรลุเปูาหมายขององค์กร 

                                                 

 ๙๙Adranam H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, (Psychological Review, 50 
1943), pp. 370-396. 
 ๑๐๐Lyman W. Porter and Edwarad E. Lawler III, Managerial Attitudes and Performance, 
(Homewood III. Dorsey Press, 1968), p.87. 
 ๑๐๑ผศ.ดร.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior), (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑. 
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  ๓ โดยธรรมชาติมนุษย์ชอบที่จะได้รับค าสั่ง ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
และไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน แต่ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ทฤษฏี Y ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้ 
  ๑ การใช้ความพยายามทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการท างาน ไม่ใช่เป็นสิ่งยุ่งยาก
ล าบากอะไรเลย แท้ท่ีจริงแล้วการท างานเหมือนกับการเล่นหรือการพักผ่อน 
  ๒ ทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถในการควบคุมตัวเอง ให้ท างานไปตามเปูาหมายที่
ได้วางไว้ โดยไม่ต้องควบคุมบังคับ 
  ๓ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เป็นผลมาจากการให้รางวัลตามความส าเร็จของ
ผลงาน 
  ๔ ภายใต้สถานการณ์ท่ีเหมาะสม มนุษย์โดยทั่วไปเรียนรู้ไม่เพียงแต่การยอมรับเท่านั้น 
แต่ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มอีกด้วย 
  ๕ ความสามารถในจินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ป๎ญหาขององค์กรมีอยู่กว้างขวางในตัวมนุษย์ 
  ๖ ภายใต้เงื่อนไข ของคนในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ความสามารถทางสติป๎ญญา
ของคนในองค์กรมีโอกาสแสดงความสามารถเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 จะเห็นได้ว่า หากผู้บริหารยอมรับทฤษฏี X แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจให้คนท างานโดยการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่เปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ แต่หากผู้บริหารยอมรับทฤษฏี Y แล้ว จะใช้วิธีการจูงใจโดยเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้ท า ซึ่งทฤษฏี Y นับว่าเป็นทฤษฏีที่มีประโยชน์ต่อ
การจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก๑๐๒ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวความคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมาจากการ
บริหารงานบุคคลเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบ หรือเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือประสิทธิภาพในการท างาน จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล กลุ่ม และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมี
บทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติงานว่าควรจะท างานอะไรให้บรรลุผล และเรื่องกระบวนการ
ท างาน ว่าควรท างานให้บรรลุผลได้อย่างไร ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ 
คุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นทรัพยากรที่ดีและมีค่าขององค์การนั้น ควรจะมีความรู้ ความสามารถ 
ในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบอยู่ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และมองกว้างไกล สามารถปรับตัวเอง
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าว
มานี้สามารถสร้างให้มีในตัวของทรัพยากรบุคคลได้ หากมีการพัฒนาคนหรือการพัฒนาบุคลากร           
การพัฒนาบุคคลในองค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุสู่
เปูาหมายขององค์การ 
 
                                                 

๑๐๒Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, (New York : McGraw-Hill, 1960), 
pp. 33-57. 
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 ๒.๒.๑๑ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา  
   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา” รูปแบบการพัฒนา คือ  การพัฒนาองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะมีเปูาหมายร่วมกันคือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ไขป๎ญหาในกระบวนการท างาน หรือระบบต่างๆ และเพ่ือสร้างทีมงานให้
เกิดขึ้นในองค์การ การเลือกใช้รูปแบบใดก็อาจต้องพิจารณาถึงลักษณะขององค์การ และวัฒนธรรม
องค์การประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีการใช้
รูปแบบในการพัฒนาองค์การ รูปแบบที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ได้แก่ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
รูปแบบการแก้ไขป๎ญหา และรูปแบบการสร้างทีมงาน ขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละรูปแบบคล้ายคลึงกัน 
และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ส าหรับรูปแบบการพัฒนาองค์การ
ประกอบด้วย การเกิดป๎ญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ   การยอมรับและต้องการพัฒนา
องค์การ การท าสัญญาระหว่างที่ปรึกษากับองค์การที่ก าลังประสบป๎ญหา การรวบรวมข้อมูลและการ
วินิจฉัยป๎ญหา การปูอนข้อมูลย้อนกลับ การน าเทคนิคการพัฒนาองค์การมาแก้ไขป๎ญหา และการ
ประเมินผลเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้รูปแบบใดก็ต้องพิจารณาจากลักษณะองค์การและ
วัฒนธรรมองค์การประกอบ ลักษณะพิเศษของการพัฒนาองค์การที่ส าคัญประการหนึ่ง ก็คือการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้น าการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายใน
องค์การ จากภายนอกองค์การ ซึ่งเรียนกว่าที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ หรือเป็นคณะท างานที่ได้รับ
การแต่งตั้ง เป็นที่ยอมรับว่าที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี
กับการปฏิบัติ นอกจากนี้ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การจะต้องมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้าน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การออกแบบโครงสร้างองค์การ และเรื่องการประเมินผล ส าหรับ
ทางด้านทักษะนั้น ที่ปรึกษาจะต้องมีทักษะด้านต่างๆ เช่น การฟ๎ง การมีมนุษย์สัมพันธ์ การสร้างความ
เชื่อถือและความสามารถในการท างานร่วมได้อย่างราบรื่น๑๐๓ 
 อย่างไรก็ตาม การน าเทคนิคการพัฒนาองค์การไปประยุกต์ใช้นั้น การเข้าใจขั้นตอนและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละเทคนิคนั้นยังไม่เพียงพอ แนวคิดด้านการพัฒนาองค์การได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในส่วนที่เกี่ยวกับคน และการเปลี่ยนแปลงองค์การใน
ส่วนที่เกี่ยวกับงาน การที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเปูาหมาย 
นอกจากนี้จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป ยังจะต้องค านึงถึง
มาตรการที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือจะช่วยผลักดันให้โครงการประสบความส าเร็จ และบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง มาตรการส าคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการด าเนินงานได้แก่ การได้รับความสนับสนุนจากฝุายบริหารในระดับสูง การพัฒนาองค์การ
จะมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา
องค์การอย่างแท้จริง รวมทั้งมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้บริหารในเรื่องเปูาหมายที่แท้จริงของการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า
ขององค์การโดยส่วนรวมก็จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมใน

                                                 

  ๑๐๓สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๓๙. 

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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โครงการพัฒนาองค์การต่อไป การได้รับความร่วมมือร่วมใจ และสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุก
ระดับและทุกฝุาย ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการพัฒนาองค์การ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการน าแนวความคิด
การพัฒนาองค์การประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในฐานะที่เป็น
สมาชิกขององค์การ มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาองค์การ 
 การพัฒนาองค์การ เป็นการพัฒนาการในเรื่องการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ ความสามารถในการ
ประเมินผล การมีส่วนร่วม และความผูกพัน เป็นหลักแล้ว การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติก็เป็นเรื่อง
ของความสามารถที่จะผลักดันให้การท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ 
เปูาหมาย เนื้อหาสาระของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นก็จะมุ่งเน้นการแสวงหาค าอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพความเป็นจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการของน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือที่จะศึกษาบทเรียน การพัฒนาแนวทาง การสร้างกลยุทธ์เพ่ือที่จะน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอันก่อให้เกิดความส าเร็จ และขอบเขตการศึกษาน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรม 
การปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครอง การพัฒนารูปแบบการจัดการนั้น ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านท าการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการจัดการ ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์เปูาหมาย 
และทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  จากการทบทวนการวิเคราะห์หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ คือ รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่ การก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และเปูาหมายส าคัญ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือน าไป
ก าหนดกลยุทธ์องค์การ๑๐๔ ได้แก่ การวิเคราะห์กิจการเพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็น
กิจกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งความเสียเปรียบ
ในการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง และแก้ไข
จุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสสภาพแวดล้อมและปูองกันอุปสรรคที่ท าให้ขัดขวางการบรรลุ
ภารกิจและเปูาหมายหลัก การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ (SWOT) ควรสอดคล้องกับป๎จจัย
สภาพแวดล้อมทั้งหมด กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในภารกิจโดยแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสและจุดแข็งขององค์การ ท าให้อุปสรรคเป็นกลาง และหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                 

  ๑๐๔อ านาจ ธีระวนิช, การจัดการยุคใหม่, ภาควิชาการจัดการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร : มาเธอร์ บอส แพคเก็จจิ้ง จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๔๑๔. 
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แผนภาพที่ ๒.๖ การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ 

  จากแผนภาพที่ ๒.๖ การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
โดยการวิเคราะห์การจัดการ เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพในการ
สร้างความได้เปรียบ กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง และ
แก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสของสภาพแวดล้อมและปูองกันอุปสรรคที่ท าให้ขัดขวางการ
บรรลุภารกิจและเปูาหมายองค์การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การวิเคราะห์การพัฒนาองค์การในการวางแผนกลยุทธ์ มีความจ าเป็นจะต้องประเมิน
สภาพแวดล้อมป๎จจุบันภายในองค์กร ด้านจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การหรือหน่วยงาน และ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การในด้านอุปสรรคและโอกาส เพ่ือน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์องค์การนี้ไปด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป การพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก มีสถานการณ์ ๔ รูปแบบที่ควรพิจารณา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้๑๐๕  
  สถานการณ์ที่ ๑ (จุดแข็ง=โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนามากที่สุด 
เนื่องจากองค์การค่อนข้างที่จะมีจุดแข็งภายในค่อนข้างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมค่อนข้างที่จะให้โอกาสแก่องค์การในหลายอย่าง ฝุายผู้บริหารขององค์การควรก าหนด
กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy)  
ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพิจารณาการประเมินจุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ป๎จจัยดังต่อไปนี้  
  ๑. ความสามารถพิเศษ  
  ๒. ทรัพยากรการเงินเพียงพอ  
  ๓. ความสามารถทางการแข่งขัน  
  ๔. การแข่งขันท่ีรุนแรง  
  ๕. เทคโนโลยีเฉพาะ  
  ๖. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
  ๗. ความได้เปรียบทางต้นทุน  
  ๘. การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
  ๙. การประหยัดจากขนาด  
                                                 

  ๑๐๕ทศพร ศิริสัมพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ,คณะรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๘. 

การวิเคราะหรู์ปแบบการจัดการ 

จุดแข็ง (S=Strengths) 

จุดอ่อน (W=Weaknesses) ปัญหาอุปสรรค (T=Threats) 

โอกาส (O=Opportunities) 
 

SWOT 
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  ๑๐. ความสามารถด้านการค้นคว้าผลิตภัณฑ์  
  ๑๑. จุดแข็งท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การ  
  สถานการณ์ที่ ๒ (จุดอ่อน=อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์การก าลังเผชิญอยู่กับภัยอุปสรรคจากภายนอก และมีป๎ญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริหารองค์การ คือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือปูองกันตัว (Defensive 
Strategy) เพ่ือพยายามลด หรือ หลบหลีกอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่
จะท าให้องค์การเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด รวมทั้งแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคภายในต่างๆ ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ควรจะพิจารณาการประเมินจุดอ่อน (Weaknesses)  
  ๑. ทิศทางไม่ชัดเจน  
  ๒. ฐานะการแข่งขันถอยลง  
  ๓. เครื่องมืออุปกรณ์ล้าสมัย  
  ๔. การท าก าไรต่ ากว่ามาตรฐาน  
  ๕. การขาดความสามารถทางการบริหาร  
  ๖. การวิจัยและพัฒนาล้าหลัง  
  ๗. สายผลิตภัณฑ์แคบเกินไป  
  ๘. ภาพพจน์ทางการตลาดไม่ดี  
  ๙. ความเสียเปรียบทางต้นทุน  
  ๑๐. การเสียเปรียบทางการแข่งขัน  
  ๑๑. ความสามารถทางการตลาดขององค์การต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย  
  ๑๒. ความไม่ม่ันคงจากการแข่งขัน  
  ๑๓. ป๎ญหาการด าเนินงานภายใน  
  ๑๔. จุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับองค์การ  
  สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี้องค์การจะมีโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีป๎ญหาอุปสรรคภายในที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลาย
อย่างเช่นกัน ทางออกส าหรับผู้บริหารองค์การ คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented 
Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ 
ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรจะพิจารณาการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity)  
  ๑. ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึน  
  ๒. การเข้าสู่ตลาดใหม่  
  ๓. การขยายสายผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง  
  ๔. ความต้องการของลูกค้าเพ่ิมข้ึน  
  ๕. การขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่  
  ๖. การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน  
  ๗. การรวมธุรกิจตามแนวดิ่ง  
  ๘. การเจริญเติบโตของตลาดเร็วขึ้น  
  ๙. การพึงพอใจระหว่างคู่แข่งขัน  
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  สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์การเองมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งอยู่หลายประการ แทนที่
ผู้บริหารขององค์การจะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารองค์การสามารถที่จะ
เลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือกระจายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุด
แข็งที่มีอยู่ในการสร้างโอกาสในระยะยาวส าหรับองค์การต่อไป ข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรพิจารณาการ
วิเคราะห์อุปสรรค (Threat) คือ 
  ๑. การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่  
  ๒. ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนกันได้เพ่ิมข้ึน  
  ๓. การเจริญเติบโตของตลาดช้าลง  
  ๔. ความไม่ม่ันคงต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจ  
  ๕. รสนิยมและความต้องการของลูกค้าก าลังเปลี่ยนแปลง  
  ๖. การเปลี่ยนแปลงของประชากรในทางตรงกันข้าม  
  ๗. นโยบายของรัฐบาลในทางตรงกันข้าม  
  ๘. อ านาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้จ าหน่ายก าลังเพ่ิมข้ึน 
 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การเพ่ือที่จะระบุจุดแข็ง
และจุดอ่อนขององค์การ คือ ระบบข้อมูล โครงสร้าง ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน จุดแข็งขององค์การ    
คือป๎จจัยใดภายในองค์การที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นองค์การควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์การ 
จุดอ่อนขององค์การคือป๎จจัยภายในองค์การที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์การที่ควรปรับปรุงให้
ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โอกาสทางสภาพแวดล้อมคือป๎จจัยภายนอก
องค์การ ป๎จจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการของ
องค์การในระดับมหภาค และองค์การสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งขึ้น 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมคือป๎จจัยภายนอกองค์การป๎จจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับ      
มหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์การจ าต้องหลีกเลี่ยง     
หรือปรับสภาพองค์การให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการมี
ความหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๙ ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๒.๙ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันท์ (๒๕๕๓, หน้า ๓๙) 
 

๑. การมีมนุษย์สัมพันธ์  
๒. การสร้างความเชื่อถือ 
๓. ความสามารถในการท างานร่วมได้อย่างราบรื่น 

อ านาจ ธีระวนิช (๒๕๕๓, หนา้ ๔๑๔) 
 

๑. การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม  
๒ . เ ปู า ห ม า ย ส า คั ญ  โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือน าไปก าหนดกล
ยุทธ์องค์การ 

ทศพร ศิรสัมพันธ์ (๒๕๕๐, หน้า ๓๘) 

๑. มีความจ าเป็นจะต้องประเมินสภาพแวดล้อม
ป๎จจุบันภายในองค์กร ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์การหรือหน่วยงาน  
๒. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ
ในด้านอุปสรรคและโอกาส เพ่ือน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์องค์การนี้ไปด าเนินการวางแผนกลยุทธ์
ต่อไป การพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

              ๒.๒.๑๒ ความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 องค์การเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ซึ่งระบบ
การจัดการเหล่านี้จะมีลักษณะที่เป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา และในโลกแห่ง
อนาคต การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะแรงและเร็ว นอกจากนั้น องค์การที่จะสามารถอยู่ได้ในโลก
แห่งอนาคตจึงจะต้องสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว องค์การที่จะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ตามสภาพแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วนั้น จะต้องเป็นองค์การที่ได้มีการเตรียมการ เพ่ือความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
อีกประการหนึ่ง การพัฒนาองค์การจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการที่จะท าให้องค์การในยุคอนาคตได้มี
ความพร้อมในการที่จะด าเนินงานไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนารูปแบบ
การจัดการนั้นได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาการจัดการ หมายถึงการท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญ
ขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี รูปแบบการจัดการ หมายถึงรูปแบบที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักการหรือเป็น
แนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง รูปแบบบ้าน รูปแบบปลา รูปแบบใบไม้ รูปแบบวัด
เป็นต้น การพัฒนาองค์การ คือ ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
องค์การทั้งระบบ โดยเริ่มด าเนินการจากผู้บริหารระดับสูงลงมา เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิผลและความ
เจริญเติบโตให้กับองค์การ ตามความรู้ที่ได้รับจากพฤติกรรมศาสตร์ 
  การพัฒนาองค์การ คือ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นยุทธศาสตร์ของ
การศึกษาที่สลับซับซ้อนที่มุ่งใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างของ

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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องค์การเพื่อช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ การตลาด และสิ่งท้าทาย
ใหม่ๆ อีกทั้งยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์การที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว๑๐๖ การพัฒนา
องค์การเป็นกระบวนการวางแผนที่มุ่งจะพัฒนาความสามารถขององค์การ เพ่ือให้สามารถที่จะบรรลุและ
ธ ารงไว้ซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซึ่งสามารถวัดได้ในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความเจริญเติบโตขององค์การ การพัฒนาองค์การเป็นความต้องการแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
องค์การจากสภาพที่เป็นอยู่ไปสู่สภาพที่ได้รับการพัฒนาที่ดีกว่า ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาอันเกิดจากความ
พยายามในการพัฒนาองค์การ คือ การเพ่ิมประสิทธิผลของการแก้ป๎ญหา และความสามารถในการ
ปรับตัวมุ่งสู่อนาคตขององค์การ ส่วนในระดับบุคคลนั้น การพัฒนาองค์การเปิดโอกาสให้สมาชิกเพ่ิมความ
ตระหนักสู้ และการเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือผสมผสานวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์การ๑๐๗  
องค์ประกอบส าคัญของวิธีการพัฒนาองค์การแนวใหม่เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนั้น
  ๑. วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ 
  ๒. ครอบคลุมทั่วทุกระบบองค์การ 
  ๓. ถูกออกแบบมาเพ่ือปรับปรุงองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ๔. มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระ 
  ๕. มุ่งแก้ไขป๎ญหา 
  ๖. มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกและของสังคม 
 การพัฒนาองค์การ หมายถึงความเพียรพยายามระยะยาวที่จะปรับปรุงความสามารถใน
การแก้ไขป๎ญหาขององค์การ และการฟื้นฟูองค์การ โดยท าการวินิจฉัยวัฒนธรรมขององค์การ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมของการท างานร่วมกันของกลุ่มทั้งกลุ่มที่เป็นทางการ กลุ่มชั่วคราวและระหว่างกลุ่มต่างๆ โดย
อาศัยความร่วมมือจากที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลง และมีการใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้าช่วย และได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา
องค์การ หมายถึงการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษาองค์การ 
เพ่ือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และโครงสร้างในอันที่จะท าให้องค์การ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว๑๐๙        
อีกประการหนึ่ง ความหมายการพัฒนาองค์การดังต่อไปนี้ 
  ๑. แนวคิดด้วยความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน 
  ๒. ในระบบทุกระบบที่ประกอบขึ้นเป็นองค์การ 

                                                 

 ๑๐๖Warren Bennis, Organization Development,(Reading Mass : Addisonwesley Publising 
Co.1969), p.2. 

 ๑๐๗Fred Luthens, Organization Behavior, (Singapore : McGraw-Hill International Editions, 
1995), p.565. 

 ๑๐๘Stewart Black, Journal of Organization Change Management, (Reading Mass : 
Addisonwesley Publising Co.1989), p.16. 

 ๑๐๙ชาคริต ชาญชิตปรีชา, การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ,(คณะวิทยาการจัดการ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐๕. 
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  ๓. โดยอาศัยผลของความรู้ที่ได้รับมาจากศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเข้ามาสอดแทรก 
  ๔. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการด ารงไว้ซึ่งดุลยภาพของทุกระบบ  
  แนวคิดการพัฒนาองค์การ คือ การพยายามส่งเสริมให้องค์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่ง
ช่วยเหลือให้แต่ละคนมีการปฏิบัติต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งกว่านั้นการพัฒนาองค์การยังมี
ความหวังต่อไปอีกว่า ผู้รับผิดชอบขององค์การเหล่านี้จะสามารถมีพลังอันจะเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตามแผนอย่างมีระบบที่น่าจะมั่นใจได้พลังนั้นก็คือพลังของกลุ่มลักษณะที่ส าคัญของ
การพัฒนาองค์การ ดังต่อไปนี้๑๑๐ 
  ๑. การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มีจุดมุ่งหมาย 
  ๒. การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  
  ๓. การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่ต้องการกระท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. การพัฒนาองค์การต้องการให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  
  ๕. การพัฒนาองค์การมุ่งเน้นการเพ่ิมสมรรถนะและสุขภาพที่สมบูรณ์ขององค์การ  
  ๖. การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม  
  ๗. การพัฒนาองค์การจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
  ๘. การพัฒนาองค์การเน้นเรื่องการให้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ในกระบวนการต่างๆ  
  ๙. การพัฒนาองค์การจ าเป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูล  
  ๑๐. การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ใช้ประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน  
  ๑๑. การพัฒนาองค์การเน้นความส าคัญของการก าหนดเปูาหมาย 
  ๑๒. การพัฒนาองค์การเน้นการพัฒนาการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และเป็นภารกิจของ
สมาชิกทุกๆ คนในองค์การ แทนที่จะมุ่งต่อบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการท างานเป็นกลุ่มจะสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงฟ้ืนฟูองค์การได้มากกว่า ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทุกคน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาบุคลากรและให้
บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ๑๑๑ การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถพิเศษจากภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ หรือคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจากภายในองค์การที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
องค์การแล้วก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า องค์การไม่ต้องพัฒนาบุคลากรอีก เพราะแม้บุคลากรจะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกท่ีดีที่สุดมาแล้ว ก็อาจจะยังไม่สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพได้ในทันที 
เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีบุคลากรคนใดที่ดีที่สุด หรือเหมาะที่สุดส าหรับองค์การโดยไม่ผ่านการ
ขัดเกลา ท าให้องค์การต้องมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ให้มี
ความเหมาะสมกับภารกิจและ เปูาหมายขององค์การ และยิ่งต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็น
ก าลังส ารองท่ีส าคัญส าหรับองค์การในอนาคต กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ควรเน้นเรื่อง
การให้ แต่ควรเน้นเรื่องการดึงความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรออกมาโดย ผ่านกิจกรรมการ

                                                 

  ๑๑๐สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๕๓. 
 ๑๑๑นงนุช วงษ์สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ (จันทบุรี : อนันตศิลป์, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
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๘๑ 
  

พัฒนา๑๑๒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้ง
สนใจการพัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพูนทั้งความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างานและยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกใน
องค์การที่ตอ้งพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข๑๑๓  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องการให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นใน
อนาคต โดยใช้ความรู้และเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เป็นหลักและทิศทางที่ก้าวหน้าของ
องค์การในอนาคตนั้นจะเป็นระบบที่องค์การได้จัดรูปแบบให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาบุคคล และสร้าง
กลุ่มท างานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การแก้ไขป๎ญหา มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนใช้กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาและการระดมทรัพยากร
ขององค์การเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลง 
   จากความหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการ และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลผลได้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการ มีส่วนส าคัญต่อการส่ง เสริมความส าเร็จการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ สรุปได้ตามตารางที่ ๒.๑๐ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Michael E.McGill,  (1977, p.3) 
การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการวางแผนที่มุ่ง
จะพัฒนาความสามารถขององค์การ 

Fred Luthens, (1995, p.565) 
การพัฒนาองค์การ คือ การเพ่ิมประสิทธิผลของ
การแก้ป๎ญหา และความสามารถในการปรับตัวมุ่ง
สู่อนาคตขององค์การ 

Stewart Black (1989, p.16) 

กา ร พั ฒนาอ งค์ ก า ร แนว ใหม่  คื อ  วิ ธี ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ ครอบคลุมทั่วทุก
ระบบองค์การ และถูกออกแบบมาเพ่ือปรับปรุง
องค์การเป็นต้น 

ชาคริต ชาญชิตปรีชา (๒๕๕๒, หน้า ๒๐๕) 

การพัฒนาองค์การ คือ  แนวคิดด้ วยความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลง ในระบบทุกระบบที่
ประกอบขึ้นเป็นองค์การ และความรู้ที่ได้รับมา
จากศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเป็นต้น 

 

                                                 

 ๑๑๒จิรประภา อัครบวร, คุณค่าคน คุณค่างาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒), หน้า ๘๕. 
 ๑๑๓พยอม วงศ์สารศรี , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๘๒ 
  

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันท์ (๒๕๕๓, หน้า ๕๓) 

การพัฒนาองค์การ คือ การพัฒนาองค์การเป็น
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และการพัฒนาองค์การเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์เป็นต้น 

นงนุช วงษ์สุวรรณ (๒๕๕๓, หน้า ๒) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการ
ทางการบริหารที่จะสรรหาบุคลากรและให้
บุ คล ากร เหล่ านั้ นปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถด้วยความเต็มใจ 

จิรประภา อัครบวร (๒๕๕๒, หน้า ๘๕) 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถพิเศษจากภายนอกเข้ามาเป็น
สมาชิกใหม่ขององค์การ 

พยอม วงศ์สารศรี (๒๕๕๐, หน้า ๕) 

ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ห ม า ย ถึ ง
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

บุญทัน ดอกไธสง (๒๕๕๒, หน้า ๔) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้กลายเป็นตัวแปร
หลักที่จะก้าวออกจากมิติเดิม คือทางออกเพ่ือ
อนาคตให้สามารถปรับตัวและแก้ป๎ญหาในโลก
ป๎จจุบัน 

จ าเนียร จวงตระกูล (๒๕๕๒, หน้า ๑๔๔) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการแก้ไขป๎ญหา
ขององค์การ  สามารถใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน       
การเปลี่ยนแปลงองค์การหรือเป็นผู้ออกแบบ
องค์การ 

 
 ๒.๒.๑๓ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
  องค์การ (Organization) เป็นหน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลหลายๆ คนที่อยู่ร่วมกัน
เพ่ือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเปูาหมาย องค์การจึงมีความเคลื่อนไหว มีพฤติกรรมและมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบไปมาระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในองค์การส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานขององค์การ จึงท าให้องค์การที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต
จ าเป็นต้องวางแผนเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์การพยายาม
แสวงหาแนวคิดเทคนิคท่ีจะช่วยฟื้นฟูองค์การ ปรับปรุงพัฒนาองค์การ สร้างสมรรถนะให้แก่องค์การใน
การที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการพัฒนาองค์การได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการพัฒนาองค์การบรรลุ



๘๓ 
  

เปูาหมาย นอกจากจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดป๎ญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปแล้ว ยังจะต้อง
ค านึงถึงมาตรการเพ่ือจะช่วยผลักดันโครงการให้ประสบความส าเร็จ มาตรการส าคัญซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานได้แก่๑๑๔ 
  ๑. การได้รับความสนับสนุนจากฝุายบริหารในระดับสูง การพัฒนาองค์การจะมีแนวโน้มที่
จะประสบความส าเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาองค์การอย่าง
แท้จริง รวมทั้งมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่อง
เปูาหมายที่แท้จริงของการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย
ส่วนรวมก็จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
องค์การต่อไป 
  ๒. การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝุาย 
ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การได้รับการอบรมชี้แจงให้มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาองค์การ มีความรู้ความเข้าใจในเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการน า
แนวความคิดการพัฒนาองค์การมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงความส าคัญของตนใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การที่มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาองค์การ 
  ๓. ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการพัฒนาองค์การทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การ ทั้งนี้เป็นระดับผู้บริหาร
และระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถ้าทุกฝุายต่างมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ความรู้สึกในเชิงต่อต้าน
ก็จะลดน้อยลง หากเป็นไปได้ควรจะมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเริ่ม
โครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพ่ือให้สมาชิกให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนทุกข้ันตอน 
  ๔. ก่อนการวางแผนและลงมือปฏิบัติควรจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยป๎ญหาขององค์การ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหาสาเหตุและผลกระทบอันเกิดป๎ญหาเหล่านั้น 
  ๕. เมื่อมีการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาองค์การแล้วผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง กล่าวคือจะต้องมีความเข้าใจในการพิจารณาเลือกใช้
เทคนิคการพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับป๎ญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะด าเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖. เมื่อโครงการด าเนินไปได้ระยะหนึ่ง ควรได้มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือจะได้มี
โอกาสศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ ซึ่งจะท าให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที เมื่อคนสองคนช่วยกันเข็นก้อนหินซึ่งคนเพียงคนเดียวท าให้ขยับเขยื้อน
ไม่ได้ การบริหารก็เกิดขึ้นแล้ว การกระท าที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาๆ นั้น มีลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ ๒ 
ประการของสิ่งที่เรียกว่าการบริหาร (Administration) มีจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกัน การ
เคลื่อนก้อนหินไปให้ได้ มีการกระท าท่ีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน การที่คนมากกว่าคนหนึ่งขึ้นไปใช้พลัง
ร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลบางอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่สามารถกระท าได้โดยปราศจากความ

                                                 

  ๑๑๔สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๒๑. 

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1


๘๔ 
  

ร่วมมือกันเช่นนั้น๑๑๕ การบริหารเป็นการท าให้งานส าเร็จด้วยดี แต่ต้องอาศัยผู้อ่ืนท า๑๑๖ การบริหาร 
(Management) ที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ก็คือการบริหารนั้น การท าให้งานลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็น
ผู้กระท า การพัฒนาองค์การมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจนสามารถสรุปได้ข้อสังเกตได้ ๘ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาจ ากัดอยู่เฉพาะองค์การทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ไปเป็นสาขาเปิดกว้างกับองค์การ หมายความว่าแต่ก่อนการพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดและ
วิธีการที่ใช้กับองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  ๒. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนารูปแบบของการบริหารที่เห็นว่าดีที่สุดจาก
แม่แบบรุ่นบุกเบิก 
 ๓. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการยึดค่านิยมประชาธิปไตย ไปยึดค่านิยมที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงในแต่ละองค์การ 
 ๔. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาซึ่งอาศัยการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ 
การส ารวจข้อมูลและการปูอนข้อมูลย้อนกลับ และการใช้แม่แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นหลักไปเป็น
สาขาที่อาศัยเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวางมากกว่า 
 ๕. ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปสู่ฐานะผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้จริงมากขึ้น 
 ๖. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแนวคิดเดิมจากการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอ านาจในการตัดสินใจและมีบทบาท
ในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง ผิดกับที่ปรึกษาซึ่งไม่มีอ านาจ จึงมีโอกาสก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้น้อย
กว่าผู้บริหาร 
 ๗. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนบทบาทของที่ปรึกษาจากเฉพาะที่ท างานกับผู้บริหาร  
มาท างานร่วมกันกับทั้งผู้บริหารและสมาชิกทุกระดับในองค์การ 
 ๘. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตัวเองจากเดิมที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงชื่อที่ชวน
ให้เข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นหน้าที่ซึ่งมีอ านาจและเป็นทางการมากข้ึน ซึ่งหมายความว่า การพัฒนา
องค์การสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์การได้จริงๆ และการพัฒนาองค์การมีหลักการและ
ตัวความรู้เป็นของตัวเองมากขึ้น 
 การบริหาร หมายถึงกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้งาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การด าเนินงานของคนอ่ืน ๑๑๗ การบริหาร (Administration) 
หมายถึงกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ร่วมกัน หน้าที่งานบริหารปรับปรุงที่เป็นมาตรฐานการศึกษาที่จะต้องท าหน้าที่โดยผู้บริหารงาน 
จ านวน ๕ ประการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุ คคล    

                                                 

  ๑๑๕Herbert Simon, Public Administration, (New York : Alfred A. Knope, Inc., 1971), p.108.   
  ๑๑๖Druck F.Peter, Management : Tasks responsibility practice. (New York  : Harper  Row, 
1974), p.4. 
  ๑๑๗Robbins Stephen, Management, (New Jersey : prentice  Hall International, 2002), p.6. 



๘๕ 
  

ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุมเป็นต้น๑๑๘ การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้โดยใช้หน้าที่
ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ การวางแผน     
การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุม๑๑๙  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารองค์การพยายามแสวงหาแนวคิดเทคนิคที่จะช่วยฟ้ืนฟูองค์การ 
ปรับปรุงพัฒนาองค์การ สร้างสมรรถนะให้องค์การในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
การพัฒนาองค์การได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในส่วนที่
เกี่ยวกับคน และการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนที่เกี่ยวกับงาน การที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเปูาหมาย มาตรการส าคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้
เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานได้แก่ การได้รับความสนับสนุนจากฝุายบริหารในระดับสูง     
การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝุาย ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา
องค์การทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การเป็นต้น  
 จากแนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง 
๒.๑๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุนันทา เลาหนันท์,  (๒๕๕๓, หน้า ๒๒๑) 

๑. ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาองค์การ 
 ๒. ความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกใน
องค์การทุกระดับและทุกฝุาย  
 ๓. การพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาองค์การทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การ  

Herbert Simon (1971, p.108)  
 

การที่คนมากกว่าคนหนึ่งขึ้นไปใช้พลังร่วมกันเพ่ือให้
ได้ผลบางอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ซึ่ งไม่
สามารถกระท าได้โดยปราศจากความร่วมมือกัน
เช่นนั้น 

Druck F.Peter (1974, p.4) 
การบริหารเป็นการท าให้งานส าเร็จด้วยดี แต่ต้อง
อาศัยผู้อื่นท า 

 
 

                                                 

  ๑๑๘ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๓),หน้า ๔๗. 
 ๑๑๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
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๘๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๑๑ แนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Warren W.Burke (1976, p.22) 

๑. การพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้กับ
องค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ๒. การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
รูปแบบของการบริหาร ๓. การพัฒนาองค์การ
เปลี่ยนแปลงจากการยึดค่านิยมประชาธิปไตย 

Robbins Stephen (2002, p.6) 
กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ท าให้งานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
การด าเนินงานของคนอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (๒๕๕๓, หน้า ๔๗) 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
บริหารบุคคล ด้านการอ านวยการ และด้านการ
ควบคุม 

 ๒.๒.๑๔ วัตถุประสงค์รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
  การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลานาน ต้องใช้ความเพียรพยายามและ
ความรู้ความสามารถทั้งยังต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจขององค์การ ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องให้
ความร่วมมือจึงจะด าเนินการพัฒนาองค์การได้ ถึงแม้ว่าประเด็นนี้อาจเป็นข้อจ ากัดในตัวเองของการ
พัฒนาองค์การ แต่การยอมรับข้อจ ากัดจะช่วยให้การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเป็น
ระบบท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การไม่ใช่ทิพยโอสถที่สามารถรักษาอาการปุวย
ของบุคคลหรือองค์การให้หายขาดได้ แต่สามารถชี้แนะแนวทางที่ เป็นระบบ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนและมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก ๒ ด้านคือ วัตถุประสงค์ด้านกระบวนการ
และวัตถุประสงค์ด้านผลผลิต วัตถุประสงค์ด้านกระบวนการ หมายถึงเปูาหมายที่จะปรับปรุง
กระบวนการที่ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกันได้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงในเรื่อง
การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสมาชิก และการตัดสินใจของสมาชิกเป็นต้น 
วัตถุประสงค์ด้านผลผลิต หมายถึงการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของสมาชิก เปูาหมายจะเน้นว่า
ผลงานที่ท าส าเร็จโดยสมาชิกและทีมงานอะไรบ้าง การพัฒนาองค์การจะมีวัตถุประสงค์มุ่งช่วยเหลือ
องค์การและสมาชิก ดังต่อไปนี้๑๒๐ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย ให้องค์การมีระบบที่สามารถ
ยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกับสภาพงานในลักษณะหลุดพ้นจากระเบียบปฏิบัติซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ตัดสินใจที่ดี มุ่งส่งเสริมให้องค์การปฏิบัติงานโดยยึดแนวคิดที่ว่า รูปแบบเกิดที่หลังหน้าที่ แทนที่จะ
ท างานในลักษณะหน้าที่มาทีหลังรูปแบบ หมายถึงรูปแบบทางด้านโครงสร้างการท างานขึ้นอยู่กับ
หน้าที่ เมื่อมีหน้าที่แตกต่างกัน รูปแบบอาจแตกต่างกัน และรูปแบบจะต้องเกิดขึ้นภายหลังที่ต้องมี
หน้าที่กระท า 

                                                 

  ๑๒๐สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์๒๕๕๓), หน้า ๕๗. 

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1


๘๗ 
  

 ๒. เพ่ือเพ่ิมการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการรวมพลัง คิดค้นหาเทคนิค
กลไกในการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยการวางกฎระเบียบในการวิเคราะห์การท างาน การจัดสรร
ทรัพยากรตลอดจนสร้างวิธีการที่จะปูอนข้อมูลย้อนกลับในขณะที่องค์การและหน่วยก าลังปฏิบัติงาน 
 ๓. เพ่ือมุ่งช่วยองค์การให้สามารถตั้งเปูาหมายในการปฏิบัติงานไว้สูง และบรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นได้อย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมือร่วมใจต่อการแก้ไขป๎ญหาขององค์การร่วมกันใน
ขณะเดียวกันก็มุ่งลดทัศนคติแบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระหว่างหน่วยงานที่ต้องพึ่งพาอาศัย 
 ๕. เพ่ือประสานเปูาหมายส่วนบุคคลและเปูาหมายขององค์การเข้าด้วยกัน โดยส่งเสริมให้
บุคคลในทุกระดับชั้นขององค์การได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งยึดถือเอาเปูาหมายหลักหรือ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทาง 
 ๖. เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ รวมตลอดถึงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นขององค์การด้วย 
 ๗. เพ่ือขจัดอุปสรรคขัดแย้งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารข้อความระหว่างบุคคลและกลุ่มคน
ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
               ๘. เพ่ือมุ่งช่วยให้บุคคลในองค์การเผชิญหน้าและแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค์ โดยยึดถือความขัดแย้งเป็นสิ่งธรรมดาที่องค์การจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ๙. เพ่ือน าองค์การไปสู่การจัดองค์การที่มีการตัดสินใจที่มีพ้ืนฐานมาจากฐานข้อมูล 
มากกว่าค านึงถึงอ านาจตามบทบาทในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
 ๑๐. เพ่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การให้
เป็นแรงผลัดดันหรือตัวเสริมสร้างวิธีการแก้ไขป๎ญหาที่ดี 
  วัตถุประสงค์ย่อยของการพัฒนาองค์การ โดยทั่วไปเมื่อองค์การจัดโปรแกรมการพัฒนา
องค์การขึ้น องค์การจะก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยของแต่ละโปรแกรม เพ่ือให้สามารถมองเห็นความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ย่อยท่ีพบในโปรแกรมการพัฒนาองค์การแต่ละโปรแกรม ดังต่อไปนี้๑๒๑ 
  ๑. เพ่ือเพ่ิมความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจต่อกันในหมู่สมาชิก 
 ๒. เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การกล้าเผชิญกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นมากข้ึน 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 
 ๔. เพ่ือบ ารุงขวัญและก าลังใจของพนักงาน และเพ่ิมความพอใจในการท างาน 
 ๕. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของผู้น า  
 ๖. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในองค์การ 
 ๗. เพ่ือขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มุ่งไปในทางท าลาย 
 ๘. เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
 ๙. เพ่ือลดพฤติกรรมที่น าไปสู่การสร้างอิทธิพลภายในกลุ่ม 
 ๑๐. เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
  อีกประการหนึ่ง วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ จะประกอบด้วย 
                                                 

  ๑๒๑Andrew J.Dubrin, Foundations of Organizational Behavior, (Englewood Cliffs, New 
Jersey : Prentice-Hill Inc., 1984), p.448. 



๘๘ 
  

  ๑. เพ่ือพัฒนาให้หน่วยงานมีความยืดหยุ่นในการท างานและเอาชนะอุปสรรคและข้อจ ากัด 
  ๒. เพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิผล 
  ๓. เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นระหว่างบุคลากรและหน่วยงานย่อยขององค์การ 
  ๔. เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้มีระบบการท างานที่ดี เอ้ืออ านวยต่อเปูาหมาย 
  ๕. เพ่ือพัฒนาระบบการแก้ไขป๎ญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ๖. เพ่ือประสบเปูาหมายของบุคคลและองค์การให้มาหลอมร่วมกัน 
  ๗. เพ่ือพัฒนาองค์การไปสู่การจัดองค์การที่มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล  
  ๘. เพ่ือมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การ 
  ๙. เพ่ือขจัดอุปสรรคข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารข้อความระหว่างสมาชิกในทุกระดับ 
  ๑๐. เพ่ือมุ่งช่วยให้บุคคลในองค์การเผชิญหน้าและแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารเพียรพยายามและหาความรู้ความสามารถเพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนและมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านผลผลิต เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงองค์การให้มีการพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมการท างานให้มีประสิทธิภาพเป็นต้น 
 จากวัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า วัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ดังตาราง ๒.๑๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ วัตถุประสงค์รูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 
สุนันทา เลาหนันท์ (๒๕๕๓, หน้า ๕๗) 
   

๑. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย 
ให้องค์การมีระบบที่สามารถยืดหยุ่นปรับให้
เหมาะสม 
๒. เพ่ิมการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
๓. มุ่งช่วยองค์การให้สามารถตั้งเปูาหมายในการ
ปฏิบัติงานไว้สูง และบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้นั้นได้
อย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน 

Andrew J.Dubrin (1984, p.448) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยของแต่ละโปรแกรม 
เ พ่ือให้สามารถมองเห็นความชัด เจนยิ่ งขึ้น 
วัตถุประสงค์ย่อยที่พบในโปรแกรมการพัฒนา
องค์การแต่ละโปรแกรม 

  
 
 
 
 
 



๘๙ 
  

               ๒.๒.๑๕ เป้าหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 การพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพราะใน
ป๎จจุบันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธความส าคัญของการวางแผนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และความ
ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง แนวความคิดการพัฒนาองค์การเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานไปใช้ปฏิบัติงานในองค์การที่จะท าให้การพัฒนาองค์การนั้นประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมาย มีป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การมากมาย 
นักวิชาการได้พยายามศึกษาหาค าตอบจากการประเมินผลการพัฒนาองค์การ ๒ แนวทางมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้๑๒๒ 
  แนวทางท่ีหนึ่งศึกษาหากลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ โดยไม่ค านึงถึงตัวแปร ถือว่าตัวแปร 
อยู่คงที่ได้แก่ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การถึง ๒๓ แห่งด้วยกัน แต่ผล
ของการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ใช้จะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ แต่ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขและสถานการณ์ซึ่งแตกต่างกัน โดยเฉพาะบรรยากาศขององค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลของกล
ยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขทางด้านสังคม จิตวิทยาที่อยู่ภายในองค์การซึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลและกลุ่มเป็นต้น 
  แนวทางที่สองศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนา
องค์การ โดยไม่ค านึงถึงการใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการพัฒนาองค์การ ถือว่า กลยุทธ์และเทคนิคใน
การพัฒนาองค์การเป็นตัวแปรที่อยู่คงที่ ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จ
โดยพื้นฐานแล้วนั้นจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรอ านาจองค์การเสียใหม่ และการจัดสรรอ านาจองค์การใหม่
นี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้ผลการศึกษาอีก
ชิ้นยังพบว่า องค์การจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาองค์การหรือไม่ อยู่ที่ประเด็นส าคัญ           
๓ ประการได้แก่ คือ 
  ๑. สมาชิกองค์การจะต้องตระหนักว่าการน าแม่แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
องค์การมาประยุกต์ใช้จะท าให้เกิดเปูาหมายในการปรับปรุงองค์การขึ้นมา และมองว่าแม่แบบนั้นจะ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงในที่สุด 
   ๒. เปูาหมายและการปฏิบัติในแต่ละล าดับขั้นตอนจะต้องมีวิธีการเชื่อมประสาน
ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. การเชื่อมประสานกันนั้นมีทั้งเชื่อมต่อกันทั้งภายในและภายนอก 
  ผลจากการศึกษาแนวคิดทั้งสองแนวทางนั้น ท าให้สังเกตได้ว่า การประเมินความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์การส่วนใหญ่จะให้ความส าเร็จกับข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาองค์การ อย่างไร
ก็ตาม ความส าเร็จขององค์การยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีตัวองค์การและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่๑๒๓ 
  ๑. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 ๒. ลักษณะขององค์การ 
 ๓. การติดต่อเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาองค์การ 
 ๔. การแนะน าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์การ และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
                                                 

  ๑๒๒สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๑. 
  ๑๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๒. 

http://library.sru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2008022622074202479&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=th&itemu1=2009&u1=2009&t1=%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af%20%3a%20%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99,%202546&elementcount=1&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1


๙๐ 
  

 ๕. กิจกรรมการรวบรวมข้อมูล 
 ๖. ลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นบุคคลภายใน 
 ๗. ลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
 ๘. ขั้นตอนของการสิ้นสุดการเป็นที่ปรึกษา 
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การไม่ได้ขึ้นอยู่กับป๎จจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว ความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์การเป็นผลรวมที่เกิดขึ้นจากป๎จจัยหลายป๎จจัย ยากที่จะก าหนดให้ชัดได้ว่า ป๎จจัย
ใดมีความส าคัญกว่าป๎จจัยใด อาจจะกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับขั้นตอน 
กระบวนการพัฒนาองค์การ ตัวองค์การ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ในการ
พัฒนาองค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนความพร้อมที่จะ
ด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การ เงื่อนไขต่อความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับป๎จจัยหลายประการ ถึงแม้ว่ายากที่ระบุได้ว่า ป๎จจัยใด
ส าคัญที่สุด แต่นักทฤษฎีองค์การเชื่อกันว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
คือเปูาหมายองค์การ 
  ๑. การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวางแผนไว้ทั้งระบบ  
  ๒. การเปลี่ยนแปลงต้องมีความสัมพันธ์กับนโยบายและเปูาหมายขององค์การ  
  ๓. การพัฒนาองค์การต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
  ๔. เทคนิคการพัฒนาองค์การที่น ามาใช้ควรเสริมด้วยประสบการณ์ท่ีได้จากกิจกรรม 
  ๕. การติดต่อสื่อสารภายในองค์การจะต้องมีประสิทธิภาพ  
 ๖. การไว้เชื่อใจระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีสูง 
  ๗. การวินิจฉัยสั่งการจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 ๘. สมาชิกขององค์การต้องมีความผูกพันและมีความรับผิดชอบต่อโปรแกรมการพัฒนา 
 ๙. การก าหนดเปูาหมายขององค์การต้องทุกคนในกลุ่มมีโอกาสได้มีส่วนร่วม 
 ๑๐. การพัฒนาองค์การต้องมุ่งเน้นพัฒนาทีมงาน ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องมีสิ่งเหล่านี้คือ 
   ๑. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีทักษะ 
  ๒. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีความเข้าใจในการเลือกพิจารณาใช้เทคนิค 
  ๓. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้คือ  
   ๑) มีความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์  
   ๒) มีทักษะในการวิเคราะห์และวินิจฉัยป๎ญหาขององค์การ  
   ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุกระดับ  
   ๔) มีศิลปะในการจูงใจในการท างาน  
   ๕) มีความอดทนต่อป๎ญหาอุปสรรคในการท างาน  
   ๖) รักษาความลับขององค์การ  
   ๗) วางตัวเป็นกลางและมีความยุติธรรม   
   ๘) มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 
 



๙๑ 
  

 สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์การเป็นผลรวมที่เกิดขึ้นจากป๎จจัยหลายป๎จจัย ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับขั้นตอน กระบวนการพัฒนาองค์การ ตัวองค์การ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมขององค์การ กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนความพร้อมที่จะด าเนินการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การ 
ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กับป๎จจัยหลายประการ 
 จากเปูาหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า เปูาหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดัง
ตาราง ๒.๑๓ ดังนี้                                                                      
ตารางท่ี ๒.๑๓ เป้าหมายรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 
สุนันทา เลาหนันท์ (๒๕๕๓, หน้า ๒๑๑) 
   

๑. เงื่อนไขทางด้านสังคม จิตวิทยาที่อยู่ภายใน
องค์การซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติ
ของบุคคลและกลุ่ม 
๒. กลยุทธ์และเทคนิคในการพัฒนาองค์การเป็น
ตัวแปรที่อยู่คงท่ี 

               ๒.๒.๑๖ ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 
 การพัฒนาองค์การ เป็นแนวคิดและหลักการส าคัญส าหรับการบูรณาการหรือการ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือการจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การ
บังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมเป็นต้น การจัดการต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎี
องค์การแต่ละด้านมาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในองค์การ นักวิชาการมององค์การแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ ทฤษฎีองค์การจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นักทฤษฎีองค์การได้พยายาม
แสวงหาค าจ ากัดความ แนวคิดเชื่อมโยงกับหลักการเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย
การตั้งสมมุติฐานเพื่อยืนยันทดสอบหาความจริง อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีองค์การก็คงมีคุณลักษณะคล้าย
กับหลักทฤษฎีอ่ืนๆ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงการจัดการ  
ที่มีความเชื่อในเรื่องหลักการบริหารที่เป็นสากลและได้เสนอความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารขึ้นมา 
โดยเฮนรี ฟาโยล์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของทฤษฎีปฏิบัติการและการจัดการตามหลักการ
บริหาร เขาเป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าฝุายบริหาร 
(ฝุายจัดการ) โดยให้ความสนใจศึกษาหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของฝุาย
บริหารมากกว่าฝุายปฏิบัติการ (คนงาน) เช่นเดียวกับนักวิชาการอ่ืน เนื่องจากเฮนรี ฟาโยล์ มีความ
เชื่อว่าความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจของฝุายบริหารมากกว่าฝุายปฏิบัติการ๑๒๔  
เฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้ใช้เวลาในการศกึษางานมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๒๐-๑๙๒๙เป็นระยะเวลา 
                                                 

  ๑๒๔ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๖. 



๙๒ 
  

๙ ปี ต่อมาได้น าเสนอทฤษฎีการจัดการ (Operational Management Theory) ขึ้นมาใช้เมื่อปี ค.ศ.
๑๙๒๙ ในทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ ได้พยายามชี้ให้เห็นกิจกรรมที่ผู้บริหารจะต้องท าในการ
ด าเนินกิจการทุกประเภทอย่างมีหลักการบริหาร ๖ อย่าง 

 
แผนภาพที่ ๒.๗ องค์ประกอบกิจกรรมการจัดการ 

  จากแผนภาพที่ ๒.๗ ทฤษฎีการจัดการ (Operational Management Theory) กิจกรรม
ของผู้บริหารตามทฤษฎีการจัดการที่ปรากฏข้างต้น ระบุเหตุส าคัญว่า ผู้บริหารมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
จัดท าหลายประการ เช่น 
  ๑. กิจกรรมทางด้านการค้า (Commercial) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า     
การจัดการตลาด การเจรจาต่อรอง การเสนอขายสินค้าหรือบริการ 
  ๒. กิจกรรมทางด้านการเงิน (Financial) หมายถึงกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท า
งบประมาณ การจัดหาเงินทุน การวางแผนด้านการเงินที่เหมาะสมเพ่ือให้มีรายได้และการใช้จ่ายที่คุ้มค่า 
  ๓. กิจกรรมทางด้านการบัญชี (Accounting) หมายถึงภาระกิจที่เกี่ยวกับการจัดท างบดุล
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การควบคุมต้นทุนเป็นต้น 
  ๔. กิจกรรมทางด้านความมั่นคง (Security) หมายถึงภาระกิจด้านการให้ความคุ้มครอง
บุคคล ทรัพย์สินขององค์การเพ่ือสร้างความมั่นคงให้องค์การ การสร้างความรู้สึกมั่นคงในงานให้
ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น 
  ๕. กิจกรรมทางด้านเทคนิค (Technical) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เทคนิควิธีการท างาน การผลิต การให้บริการที่ทันสมัย เพ่ือให้องค์การ
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นต้น 
  ๖. กิจกรรมทางด้านการจัดการ (Managerial) หมายถึงการด าเนินงานด้านการจัดการซึ่ง
ประกอบด้วยภาระกิจที่ส าคัญ คือ การวางแผน (Planning)การจัดองค์การ(Organizing) การบังคับ
บัญชา(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เป็นต้น 
 ในการด าเนินกิจกรรมทุกอย่างของผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ 

ด้านการค้า 
(Commercial) 

ด้านการจัดการ 
(Managerial) 

 

ด้านการเงิน 
(Financial) 

 

ด้านการบัญช ี
(Accounting) 

ด้านความมั่นคง 
(Security) 

ด้านเทคนิค 
(Technical) 
 

ทฤษฎีการจัดการ 
(Operational 

Management Theory) 
 



๙๓ 
  

ส าหรับภาวะด้านการจัดการในความคิดของเขาประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหาร
ไว้ โดยมีความคิดว่าภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารประกอบด้วยหน้าที่หลัก ๕ ประการกล่าวคือ         
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding)การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมเป็นต้น (Controlling) โดยเขามีความเชื่อว่า เป็นไปได้
ที่ควรจะหาทางศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
หน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ ดังต่อไปนี้๑๒๕ 

 
แผนภาพที่ ๒.๘ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ 

               จากแผนภาพที่ ๒.๘ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ คือ การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างของ
ผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ ส าหรับภาวะด้านการจัดการในความคิดของเขา
ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติ
เอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
  ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงสร้าง
งานและอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่
จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
  ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงหน้าที่ในการสั่งการต่อผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจ
คนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึงจะต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ ยังต้องท าการประเมิน
โครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาของตนเป็นประจ า หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่
ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่
ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 
  ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคน
                                                 

 ๑๒๕Price, Alan, Human Resource Management, In a Business Context,2edition,           
(London : Thomson Learning, 2004), p.110. 
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๙๔ 
  

ให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ด้วยความพยายามที่จะก ากับดูแลให้การท างาน
ของทุกคนและทุกหน่วยงานย่อยในองค์การให้สามารถท างานในหน้าที่ได้อย่างประสานสอดคล้องกัน 
มุ่งสู่จดหมายเดียวกันคือวัตถุประสงค์ขององค์การโดยรวม 
  ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตาม ตรวจสอบเพ่ือทราบว่ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดท าแล้ว
นั้น สามารถถูกน าไปปฏิบัติหรือไม่เพียงใด มีป๎ญหาอุปสรรคหรือต้องการค าชี้แนะแนวทางในการ
แก้ไขป๎ญหาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้งานสามารถด าเนินไปได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 
  นอกจากนี้ เฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ยังได้ก าหนดหลักการบริหารจัดการ ๑๔ 
ประการ ซึ่งเป็นการก าหนดขึ้นมาจากประสบการณ์ในการท างานของเขา โดยมีความเชื่อว่า ผู้บริหาร
จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อได้ท าหน้าที่ทางการบริหารทั้ง ๕ ด้าน โดยค านึงถึง
หลักการบริหารทั่วไป (General Principle of Management) เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้๑๒๖ 
  ๑.  การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอว่า คนงานควรจะ
ได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของ
งานมากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคป๎จจุบันได้ การแบ่งงานกันท าถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร ท าให้สมาชิกทุกคนมีงานท าและสามารถ
ท างานตามความรู้ความสามารถของตน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้แรงงานอย่างเต็มที่ เพราะ
การแบ่งงานกันสามารถช่วยลดเวลาการเรียนรู้งาน ท าให้คนมีทักษะ ความช านาญงานมากขึ้น ท างาน
ได้ดีขึ้น โดยการแบ่งงานจะต้องท าท้ังในระดับงานบริหารและงานระดับปฏิบัติการ 
  ๒.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เฮนรี ฟาโยล์ ได้ให้
ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการจะได้มาจาก
ต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจาก
ความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) ความมี
คุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) และสร้างความผูกพันกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กัน นั่น
คือ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่ท างานอยู่ในองค์การจะต้องได้สัดส่วนกัน มีความเท่า
เทียมกัน อ านาจหน้าที่หมายถึงสิทธิในการออกค าสั่งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ต้องมีควบคู่กับ
ความรับผิดชอบเสมอ อ านาจจะได้รับจากต าแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการมอบอ านาจหน้าที่ให้
บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการการะท าผิดตามมาด้วย 
  เฮนรี ฟาโยล์ ยอมรับว่า การใช้อ านาจหน้าที่ที่ไปในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับป๎จจัยที่เป็นทางการ คือ การมีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม ไม่มากไป ไม่น้อยไป บวกกับป๎จจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ ความมีไหวพริบ ประสบการณ์ ศีลธรรม จิตส านึก และความซื่อสัตว์สุจริตของบุคคล
ที่มีอ านาจหน้าที่แต่ละคนว่า มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด ที่จะใช้อ านาจที่มีอยู่เพ่ือ

                                                 

 ๑๒๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๐), หน้า ๖๙. 
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ศึกษาผลประโยชน์ต่อตนเองและพรรคพวกหรือประโยชน์ขององค์การ 
  ๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) เฮนรี ฟาโยล์ ได้กล่าวว่าค าสั่ง
สองค าสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดป๎ญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความ
เกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนใน
บางสถานการณ์  ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนใน
ล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะ
ไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟ๎ง 
  ๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดของล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการองค์การ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้
ป๎ญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืน ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน 
และรู้วิธีการในการแก้ไขป๎ญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 
  ๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง การบังคับบัญชา    
แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการกระจาย
อ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจากว่าจะ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
  ๖. การมีเปูาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
  ๗. หลักความเสมอภาค (Equity)  ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม ( Justice)         
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่ง
ในป๎จจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 
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  ๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคป๎จจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing)  โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่
ส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 
  ๙. ความคิดริเริ่ม ( Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ        
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ผู้บริหารมี
ความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความ
ต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 
  ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟ๎ง 
(Obedience) อ านาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายคนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 
  ๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 
  ๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นป๎จจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุุน 
  ๑๓.  ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความส าคัญน้ อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกคน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 
  ๑๔. ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
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ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขป๎ญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการจะให้ความส าคัญและการสนับสนุนการจัดการทุกสาขาอาชีพ
เพ่ือให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการสู่สากล และได้เสนอแนวทางการจัดการเกี่ยวกับหลักการ
บริหารเชิงปฏิบัติการ คือ ผู้บริหารจะมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติการ เช่น การค้า การเงิน การบัญชี ความ
มั่นคง เทคนิค การจัดการ คือการด าเนินงาน เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การ
ประสานงาน และการควบคุมเป็นต้น นอกจากนั้น ทฤษฎีการจัดการยังได้เสนอแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ ๑๔ ประการ ที่มีความเหมะสมเพ่ือการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้กับหลักการ
บริหารทั่วไป เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๑.  การแบ่งงานกันท า  
  ๒.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
 ๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว  
  ๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่  
  ๕. การรวมอ านาจ  
  ๖. การมีเปูาหมายเดียวกัน  
  ๗. หลักความเสมอภาค  
  ๘. การออกค าสั่ง  
  ๙. ความคิดริเริ่ม  
  ๑๐. ความมีระเบียบวินัย  
  ๑๑. ค่าตอบแทน  
  ๑๒. ความมั่นคงในงาน  
  ๑๓. ผลประโยชน์ขององค์การ  
  ๑๔. ความสามัคคี  
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              จากทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการจัดการมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง ๒.๑๔ 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๔ ทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา  (๒๕๕๑, หน้า 
๑๑๖) 

ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ
ภารกิจของฝุายบริหารมากกว่าฝุายปฏิบัติการ 

Price, Alan  (2004, p.110) 

๑.ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ  
๒.มีโครงสร้างงานและอ านาจหน้าที่  
๓.หน้าที่ในการสั่งการต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
๔.ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้
เข้ากันได้  
๕.ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้
กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (๒๕๕๐, หน้า ๖๙) 

๑.การแบ่งงานกันท า ๒.อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ๓.การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว ๔.สาย
การบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ ๕.การรวม
อ านาจ ๖.การมีเปูาหมายเดียวกัน ๗.หลักความ
เสมอภาค ๘.การออกค าสั่ง ๙.ความคิดริเริ่ม ๑๐.
ความมีระเบียบวินัย ๑๑.ค่าตอบแทน ๑๒.ความ
มั่นคงในงาน ๑๓.ผลประโยชน์ขององค์การ ๑๔.
ความสามัคคี 

 
๒.๓ แนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
 การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการปกครองคณะสงฆ์ในป๎จจุบันเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการของคณะ
รัฐบาลซึ่งในสมัยนั้นมี จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศที่นิยมการรวบอ านาจการตัดสินใจ
เด็ดขาดไว้กับผู้น าที่เข้มแข็ง เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุล
อ านาจกันนั้น น ามาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังนั้น จึงเห็นว่า    
การแยกอ านาจบัญชาการของคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ ทางคือสังฆสภา คณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธร 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นระบบที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการด าเนิน
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กิจการคณะสงฆ์ ต้องประสบกับอุปสรรคและความล่าช้า จึงท าให้เห็นว่ากิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท า
หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการ
คณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝุายคือ การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณ
สงเคราะห์๑๒๗ ฉะนั้น การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือการศึกษา 
การปกครองและความสงบเรียบร้อยที่เกิดจาก การปกครองนั้น มิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียง
ป๎จจัยคือสภาพเอ้ือ เพื่อช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันของ
การศึกษาทั้งสิ้น ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วยอ านาจ เมื่อปกครองด้วยอ านาจ     
ก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิป๎กษ์ที่เอียงไปในทางที่จะขัดแย้งกัน  ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อ านาจ 
จึงก่อให้เกิดป๎ญหาเริ่มตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจ เป็นต้นไป ท าให้ยิ่งต้องเพ่ิมการใช้อ านาจใช้
อาญาและจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็น
การปกครอง แบบพยายามก าจัดคนเลวนั่นเอง๑๒๘ 
 โดยการปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความหมาย
กว้างขวางมาก พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีจุดเด่นในการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีองค์เดียว แลพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และกรรมการมหาเถรสมาคมมี ๒๑ รูป 
เหมือนเดิมแต่อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าทุก
ฉบับคือ 
 ๑. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 ๒. ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
 ๓. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 ๔. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 เพ่ือการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ
ออกค าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้     
และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะใดเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 ภาพรวมการปกครองคณะสงฆ์ไทย อยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวข้องกับการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอ านาจ
หน้าที่ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ ๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

                                                 

 ๑๒๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปํฺโ ), การคณะสงฆ์ และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 
 ๑๒๘พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๙), หน้า ๗๘. 



๑๐๐ 
  

 กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์๑๒๙ 
ข้อที่ ๕ วิธีด าเนินการเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม วิธีด าเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ 
วิธีด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีด าเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์อันเกี่ยวกับ
การคณะสงฆ์และการพระศาสนา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แต่บางการคง
เป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๑๓๐ 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะที่ว่ากรรมการทั้งหมด
ร่วมกันรับผิดชอบงานทั้ง ๖ ประเภท โดยไม่มีการแต่งตั้งเป็น “กระทรวง” แล้วมอบหมายให้รูปใดรูป
หนึ่งท าหน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” เพ่ือก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ และมีอ านาจคือ 
 ก. อ านาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ของสั งฆสภา มหาเถร
สมาคมจึงมีอ านาจฝุายนิติบัญญัติ ดังนี้   
  ๑) ตรากฎมหาเถรสมาคม   
  ๒) ออกข้อบังคับ  
  ๓) วางระเบียบ  
  ๔) ออกค าสั่ง  
  ๕) มีมติมหาเถรสมาคม และ 
  ๖) ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
 ข. อ านาจบริหารของมหาเถรสมาคม โดยที่อ านาจการปกครองและบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเดิมได้ตกเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงมี
อ านาจหน้าที่ด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้  
  ๑) จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์   
  ๒) จัดแบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค   
  ๓) จัดต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและ 
  ๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์  
 และในนามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนั้นจะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคม 
แต่งตั้งอีกหลายคณะ คือ คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์,อ านวยการพระธรรมทูตคณะร่างกฎ
นิคหกรรม,คณะจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์และคณะกรรมการควบคุมพระภิกษุ
สามเณรไปยังต่างประเทศ (ศ.ต.ภ.) 
 การปกครองคณะสงฆ์ไทยป๎จจุบันนี้ มีการแบ่งเขตปกครองตามล าดับชั้นคือ ตั้งแต่        
เจ้าคณะใหญ ่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสตามล าดับ 
โดยแบ่งสายการปกครองหรือปฏิบัติการปกครองในเขตปกครองของตน ดังนี้ 
 ๑. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปกครอง มหานิกาย ภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔, และ ๑๕ 
 ๒. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปกครอง มหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖, และ ๗ 
                                                 

 ๑๒๙กนก  แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๗๔. 
 ๑๓๐ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕. 



๑๐๑ 
  

 ๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปกครอง มหานิกาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, และ ๑๒ 
 ๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปกครอง มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗, และ ๑๘ 
 ๕. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปกครอง ธรรมยุตนิกายทุกภาค 
 ส่วนการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้
มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น ตามล าดับดังต่อไปนี้ คือ (๑) เจ้าคณะภาค  (๒) เจ้าคณะจังหวัด      
(๓) เจ้าคณะอ าเภอหรือเจ้าคณะเขต  (๔) เจ้าคณะต าบลหรือเจ้าคณะแขวง และ (๕) เจ้าอาวาส๑๓๑ 
 ค. อ านาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์หรือคดีความในคณะ
สงฆ์ มหาเถรสมาคม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตรากฎมหา
เถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม๑๓๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้แบ่งอ านาจ
การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ออกเป็น ๓ ชั้น คือ 
  ๑. การพิจารณาชั้นต้น เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสที่ภิกษุถูกฟูองสังกัดอยู่ ถ้าผู้ถูกฟูอง 
เป็นเจ้าอาวาสก็ให้เป็นอ านาจของเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไปอีกข้ันหนึ่ง 
  ๒. การพิจารณาชั้นอุทธรณ์ เป็นอ านาจของคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ ซึ่งจะ
ประกอบด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือชั้นขึ้นไปกว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในชั้นต้น 
  ๓. การพิจารณาชั้นฎีกา เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคม ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยของมหา
เถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้เป็นอันถึงท่ีสุด 
 จะเห็นได้ว่า การที่ฝุายรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกมาบังคับ
ใช้ได้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร เพราะการ
ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลได้ชื่อว่าให้การอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ ทั้งนี้เพราะคณะสงฆ์ ไม่มี
อ านาจลงโทษพระภิกษุผู้ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยขั้นร้ายแรงและทั้งไม่มีอ านาจลงโทษผู้ใส่
ความคณะสงฆ์ หากปล่อยไว้ย่อมจะน าความเสื่อมเสียมาสู่วงการคณะสงฆ์ในกรณีนี้คณะสงฆ์จ า
จะต้องพ่ึงอ านาจรัฐเพ่ือสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์  แห่งพระศาสนา 
แม้ว่ามหาเถรสมาคมมีอ านาจปกครองคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคณะสงฆ์มีอิสระ
จากการควบคุมของกลไกของรัฐ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในยุคป๎จจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาเป็นล าดับ  ป๎จจุบันมีการตรา พระ
บัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วนในการบริหารงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น 
และมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความ
เจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะ
การปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ ชื่อว่า มีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการ
ให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุค

                                                 

 ๑๓๑กนก  แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, หน้า ๖. 
 ๑๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๑๐๒ 
  

ป๎จจุบันนี้ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติเป็นที่
ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 
 จากแนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า แนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์มีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
สรุปได้ดังตาราง ๒.๑๕ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๕ แนวคิดและความหมายการปกครองคณะสงฆ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปํฺโ ) (๒๕๔๕, 
หน้า ๙) 

กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็น
ธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  
( ๒๕๔๙, หน้า ๗๘) 

 การปกครองแบบใช้อ านาจก่อให้เกิดป๎ญหาเริ่ม
ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจ 

กนก  แสนประเสริฐ  (๒๕๔๙, หน้า ๗๔) 
    

วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย ดี ง า ม 
วิธีด าเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ 
วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
วิ ธี ด า เนินการสาธารณูปการและสาธารณ
สงเคราะห ์

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒๔๔๕, 
หน้า ๑๕) 

การแต่งตั้งเป็น “กระทรวง” แล้วมอบหมายให้รูป
ใดรูปหนึ่งท าหน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” เพ่ือก ากับ
ดูแลเป็นการเฉพาะ และมีอ านาจ 

              
             ๒.๓.๑ การปกครองคณะสงฆ์ 
 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการบริหาร๑๓๓ หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การปกครอง คือการสร้างกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายใช้บังคับคนในสังคมให้ปฏิบัติตามและ
เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
ที่จัดตั้งขึ้น ถ้าใครท าผิดกฎ จะได้รับโทษตามที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่ ได้อยู่รอดและความ
สงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใช้พระวินัยหรือสิกขาบทซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ประชุมสงฆ์และร่วมกันพิจารณาบัญญัติขึ้น เป็นธรรมนูญการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ควบคุมความ
ประพฤติของพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันการปกครองของคณะสงฆ์ ไม่มี
ระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ๑๓๔ ซึ่งมีระเบียบ แบบแผนข้อก าหนด
วิธีการด าเนินการตามท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้ 

                                                 

 ๑๓๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
นานมีบุคส์ พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๔๖. 
 ๑๓๔พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ) ,  ธรรมาธิปไตยไม่มา  จึ งหาประชาธิปไตยไม่ เจอ , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒-๑๓. 



๑๐๓ 
  

 แนวคิดและวิธีการปกครองตามรูปแบบคณะสงฆ์ไทย ต้องสอดคล้องกับพระธรรมวินัย
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติมหาเถรสมาคม ซึ่งพระ
เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัด
แต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงใยรวมกัน 
ท างานร่วมกันเป็นทีมทั่วประเทศ ลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อน ไม่ทันการณ์ โดยปรับปรุง
ระบบท างานของพระสังฆาธิการหรือท ารีเอ็นจิเนียริ่งให้กับการบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นระบบการ
บริหารงานที่ใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้านสื่อสาร๑๓๕ การปกครองคนต้องยึด
หลักธรรมาธิปไตย ดั่งที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า แม่น้ ากว้างใหญ่เพราะอยู่ต่ า อย่างแม่โขง รอรับหยาดน้ า 
หยดน้ าจาก ล าธาร ห้วย คลอง หนอง บึงไหลมาเต็ม เพราะแม่น้ าโขง อยู่ต่ า ลองไปดูต้นแม่น้ าโขงที่
อยู่สูง ที่นั่น แม่น้ าโขงจะเล็กนิดเดียว คนที่เป็นผู้น า ก็เหมือนกันจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ต้องวางตัวเหมือน
แม่น้ า  เข้าถึงประชาชน เข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่ท าตัวเป็นพวก
อัตตาธิปไตย ต้องเป็นธรรมาธิปไตยจึงจะยิ่งใหญ่ได้๑๓๖ 
 นอกจากหลักธรรมาธิปไตยแล้วพระธรรมวินัยก็เป็นหลักการอันส าคัญยิ่งในการปกครอง
คณะสงฆ์ ดังที่ท่านได้บรรยายถวายความรู้ในการอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการไว้ว่า 
การปกครองคณะสงฆ์ เป็นการปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งโดยอาศัยอ านาจของรัฐ
และจารีตเป็นหลักอุดหนุน หลักในการบริหารนั้น ผู้ปกครอง นักบริหารจะต้องรู้จักคนมีความรู้มี
ความสามารถ มีความรอบรู้ เกี่ยวกับคนร่วมงานหรือผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาเสียก่อนว่า ใครมี
ความสามารถถนัดด้านไหนบ้าง เพ่ือจะใช้คนให้ถูกกับงาน๑๓๗ ฉะนั้น การปกครองคณะสงฆ์ที่ดีนั้น 
เบื้องต้น ต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอ านาจหน้าที่ จ าต้องมีทีมงานคอยสนองงานเจ้า
คณะ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดลักษณะงานไว้ ๔ ประการ คือ 
 ๑. งานสารบรรณ เป็นหัวใจหลักของงานด้านเอกสาร เป็นธรรมดาของผู้สนองงานที่ท า
หน้าที่เป็นเลขานุการ จะต้องคอยสังเกตและศึกษาว่า ผู้บังคับบัญชาของตนชอบอย่างไรการสังเกต
เป็นเรื่องส าคัญ ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านหรือเลขานุการได้ดีหรือไม่ ดูที่การสังเกต เช่นเมื่อร่างหนังสือเสนอ
ไปแล้วมีการแก้ไข ผู้สนองงานที่ฉลาดจะสังเกตว่าท่านแก้ไขในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การพิสูจน์
อักษร วรรคตอน เป็นต้น เลขานุการต้องเป็นคนช่างสังเกตและจดจ า เพราะต้องท าหน้าที่เป็นแม่บ้าน
หรือหัวหน้าส านักงานหนังสือเข้าออกอยู่ในความรับผิดชอบของเลขานุการ การจัดระบบงานเอกสาร 
ตู้ไหนเก็บเอกสารอะไร ต้องให้เป็นระบบระเบียบเมื่อเก็บแล้วเวลาที่ต้องการใช้ สามารถหาได้อย่าง
รวดเร็ว  
 ๒. งานประประชุม เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เป็นส่วนที่ท าให้งานบริหารงาน
ปกครองด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคมก าหนดไว้ว่า ต้องมีการประชุมพระสังฆาธิ

                                                 

 ๑๓๕พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร :     
โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙-๓๓. 
 ๑๓๖พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), สุขภาพใจ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สยาม บริษัท เคล็ดไทย
, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗๘. 
 ๑๓๗ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, ระเบียบงานสารบัญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔-๗. 
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การในระดับต่างๆ ปีหนึ่งหลายครั้ง ฝุายเลขานุการมีบทบาทส าคัญที่สุดที่จะท าให้การประชุมได้ผล 
ตั้งแต่การแจ้งก าหนดประชุม จัดสถานที่ นัดผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง จัดท าวาระการประชุม สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อย่าให้ประชุมมือเปล่าเด็ดขาด ถ้าจะประชุมเรื่องอะไร 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งในเรื่องนั้นๆ ว่าอย่างไร ต้องน ามาแจกที่ประชุม มิฉะนั้นแล้วจะท าให้
การพิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือค าสั่ง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอเข้าที่
ประชุม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอย่างละเอียด ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ต้องถามไปที่
กระทรวงการคลังก่อนว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลังมีมติว่าอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องงบประมาณ ต้องถามไป
ที่ส านักงบประมาณ ถ้าทุกฝุายเห็นพ้องต้องกันว่า ควรเข้าที่ประชุม เลขาธิการ จึงจะได้เสนอเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกว่า “ท างานหลังฉาก” 
 ๓. การเสนองาน เลขานุการไม่ใช่เพียงบุรุษไปรษณีย์ บริษัทใหญ่ๆ เขามีการจ้าง
เลขานุการแพงๆ มีหน้าที่กรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ก่อนที่จะเสนอ  
เจ้าคณะ ต้องกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายค าแนะน าก่อนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเป็น
บันทึกเล็กๆ ไว้ที่ท้ายว่า ระเบียบเป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขานุการต้องรู้คือ กฎ ระเบียบ มติ
ทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องไปหาเรื่องที่เก่ียวข้องมาเสนองาน เลขานุการต้องเป็นหู
เป็นตาให้กับผู้บังคับบัญชา ในการปกครอง ฝุายการข่าวต้องมี เมื่อเกิดอธิกรณ์ อย่าให้ผู้บังคับบัญชา
บอกว่า “เรื่องนี้ ยังไม่ได้รับรายงาน” เลขานุการต้องเป็นผู้ประสาน 
 ๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและสิ่งที่
เลขานุการต้องท า คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะป๎ญหา ลงไปคลี่คลายป๎ญหา แขวงหรือต าบลต้องมีทีมที่จะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออ าเภอก็
ต้องมีทีมงานในเวลาเกิดป๎ญหาเกิดเรื่องต่างๆ ทุกฝุายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอย่าให้ถึง
สื่อมวลชน ที่คณะสงฆ์เกิดป๎ญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเข้าไปจัดการกับป๎ญหา เราควรจัดตั้ง
ทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ป๎ญหา อย่าให้ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นน้ าผึ้งหยดเดียว 
 ถ้าท างานกันเป็นระบบอย่างนี้ งานจะเดินไปได้ด้วยดีและท าให้ท างานได้หลากหลาย   
สิ่งส าคัญประการสุดท้ายคือ เมื่องานมากขึ้น ต้องมีเจ้าหน้าที่ส านักงาน ต้องหาทีมงานมาช่วยนี่เป็น
ความคาดหวังและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ให้พระสังฆาธิการ
ได้เอาใจใส่และดูแลกิจการของคณะสงฆ์ร่วมกัน มาเหนื่อยร่วมกัน ท างานร่วมกันต้องให้เกิดประโยชน์
กับพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักการ
บริหารปกครองว่า “การบริหารที่ดี ต้องเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ อย่าเป็นผู้ตกข่าว บริหารต้อง
รวดเร็วและแม่นย า การจะแก้ป๎ญหาใดๆ นั้น ต้องแก้ในขณะนั้น  ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ท่านอุปมาเปรียบเทียบว่า ตีเหล็กต้องตีตอนเหล็กร้อน การปกครอง เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนต้องดูทันที 
นั่นหมายถึง การที่จะแก้ไขทันเหตุการณ์ได้ดีต้องท าขณะนั้นอย่าชะลอจนเรื่องเงียบหายไปโดยไม่สนใจ
หรือนิ่งเฉย จะท าให้เสียระบบการท างาน เสียระบบการปกครอง การบริหารงานต้องมีระบบ จัดการ
ระบบให้ดี ล าดับเหตุการณ์ให้เหมาะสม อย่านิ่งดูดายต้องขวนขวายหางานอยู่เสมอและ ท่านยังให้
แนวคิดในสิ่งที่พึงท าคือ การข่าวข้อมูลสื่อสารต้องรวดเร็วทันใจทันการณ์ทันเกม เมื่อได้รับข่าวสาร
ข้อมูลแล้ว ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานความคืบหน้าของ
สถานการณ์ และท าการเชิงรุก รู้ทันรู้คน รู้งานรู้กาล เป็นแมวมองเลือกหาคนดีมีฝีมือมาร่วมทีมเพ่ือ
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สนองงานและให้พิจารณาความดีความชอบให้ก าลังใจด้วยผลงานที่เขาได้ท า นั่น คือ การส่งเสริมคนดี
มีฝีมือได้ท างาน การท างานนั้นอย่าให้กระทบกระทั่งระบบการปกครองในระดับเบื้องต้นหรือระดับสูง
ขึ้นไป 
 จากการปกครองคณะสงฆ์และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า  
การปกครองคณะสงฆม์ีความหมายที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง ๒.๑๖ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ การปกครองคณะสงฆ์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖, หน้า ๖๔๖) 
    

การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการ
บริหาร 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  (๒๕๔๙, 
หน้า ๑๒-๑๓) 

 ไม่มีระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของ
พระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๙-๓๓) 
      

การบริหารคณะสงฆ์ให้เป็นระบบการบริหารงาน
ที่ใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ด้านสื่อสาร 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๐,  
หน้า ๑๗๘) 

ไม่ ใช่ท าตั ว เป็นพวกอัตตาธิปไตย ต้องเป็น
ธรรมาธิปไตยจึงจะยิ่งใหญ่ได้ 

ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒ (๒๕๔๓, หน้า ๔-๗) 
 

มีความรอบรู้ เกี่ยวกับคนร่วมงานหรือผู้อยู่ ใต้
บังคับบัญชา 

              ๒.๒.๒ แนวคิด ทีเ่กี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง 
 การปกครองคณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าจะทรงดูแลด้วย
พระองค์เองทรงอยู่ในฐานะประมุขและทรงให้ความส าคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่างๆ 
พระองค์จะทรงท าท่ามกลางสงฆ์สังฆกรรมต่างๆ ที่กระท าต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากคณะสงฆ์จึงจะ
สามารถด าเนินต่อไป ท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็น
มรดกมาถึงป๎จจุบันก็คือ พระธรรมวินัยซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์จะใช้เป็นสื่อในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป และจะเป็นสิ่งก าหนดบทบาทหรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสงฆ์ก าสังคมชาวโลกในป๎จจุบันและอนาคตอีกด้วย๑๓๘ เช่นเดียวกับการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ย่อมต้องมีความผู้น าหรือภาวะผู้น าในการบริหาร โดยบริหารตามหลักภาวะผู้น านั้น มีมาตั้งแต่
สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้น าที่มีหน้าที่ในการดูแลปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิด
ป๎ญหาจากภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ ได้ จนกระท่ังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จ
ปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะผู้เป็นพระสาวกส าคัญยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็น

                                                 

 ๑๓๘พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒. 
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ประธานใหญ่ในการท าสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้ าสัตตบรรณในเขาเวภาระบรรพตเขตกรุงราชคฤห์๑๓๙ 
หลังจากสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระมหาเถระไปประกาศ
พระพุทธศาสนา ๙ สายและประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวนั้นด้วย ๑๔๐ ท าให้
พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยและอีกหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยก็ยังมีการใช้หลักภาวะ
ผู้น าควบคู่กับหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มาโดยตลอดจนถึงในยุคป๎จจุบันนี้ 
 
 ๒.๓.๓ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 
 ๑) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์การ
บริหารจัดตั้งตามลักษณะองค์การบริหารทั่วๆไป เหมือนในป๎จจุบันแต่เป็นการท าหน้าที่ของพระภิกษุ
ทุกรูปที่อยู่ร่วมกันในอารามนั้นๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท าหน้าที่ดูแลรักษา และ
ด าเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการกระท าของภิกษุแต่ละรูป ให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยให้
ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย๑๔๑ โดยภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าทรงด าเนินการปกครองด้วยวิธีการคัดเลือกกลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนา
มีพระธรรมวินัยเป็นฐานรองรับ ทรงให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพ่ือน าไปสู่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั่นเอง 
 การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่เป็นสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมบรรพชิตหรือ
คฤหัสถ์ ถ้าไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้น หรืองดเว้นจากจากความโลภความโกรธ 
ความหลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งในหมู่คณะนั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบและเข้มงวดกับการคัดเลือกสมาชิกที่เข้ามาในสังคมสงฆ์ ด้วย
กฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องรองรับสถานภาพแห่ง
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ กฎหมายและแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ของสังคมให้ความเห็นชอบร่วมกันว่า
สามารถใช้เป็นมาตรการมาตรฐานแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติแต่ละบุคคลให้อยู่ในกรอบ
เขตอาณาณัติที่ถูกต้องและดีงามตามประเพณี ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สังคมสงฆ์สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข
และไม่ก่อให้เกิดจลาจลกระท าการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการในภายใน๑๔๒ จะเห็นได้ว่าพระพุทธ
องค์ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณอันยาวไกลทรงทราบถึงอนาคต เพ่ือปูองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
ศาสนาของพระองค์เอง อาศัยพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้เป็นตัวแทนของพระองค์ 
เหมือนคราวที่พระอานนท์ทูลถามว่า“พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว จะมอบอ านาจหน้าที่การดูแล

                                                 

 ๑๓๙สง่า หล่อส าราญ, ต านานพระพุทธสาวก, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ,์ ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 
 ๑๔๐พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ป๎ญญา, 
๒๕๔๒), หน้า ๙. 
 ๑๔๑พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม , การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก , 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๗. 
 ๑๔๒แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 
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คณะสงฆ์แก่ผู้ใด” พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ พระธรรมและวินัยใดที่เราได้
แสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลาย”๑๔๓ 
 การบริหารปกครองพุทธบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงมีความ
ระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งในการรับสมาชิกเข้าสู่หมู่คณะหรือสถาบันสงฆ์ในยุคแรกๆ 
พระองค์ทรงคัดเลือกสมาชิกท่ีเข้ามาใหม่ด้วยพระองค์เอง คือ ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระป๎ญจ
วัคคีย์ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้น จากนั้นก็ทรงมอบอ านาจแก่คณะสงฆ์ในการคัดเลือกคัดสรร
สมาชิกที่มาอยู่ใหม่ด้วยญัตติจตุถกรรม แต่ถึงกระนั้นก็มีมาตรการที่รัดกุมมาก เช่น ผู้ที่จะอุปสมบท
ต้องเป็นผู้ชาย มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ไม่เป็นโรค
ที่สังคมรังเกียจ เป็นต้น๑๔๔ และพระองค์ยังทรงก าหนดคุณสมบัติของพระอุป๎ชฌาย์และพระสงฆ์ที่จะ
กระท าการยอมรับสังฆกรรมแห่งการรับสมาชิกใหม่หรือพระภิกษุ โดยทรงบัญญัติให้พระภิกษุใหม่แต่
ละรูปมีพระอุป๎ชฌาย์ คือเมื่อจะบวชต้องมีพระอุป๎ชฌาย์ เป็นผู้ดูแล นั้นหมายถึงพระภิกษุผู้บวชใหม่
ต้องมีพระอุป๎ชฌาย์เป็นผู้ดูแลเหมือนบิดาดูแลลูกดั่งที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระภิกษุตอนประกาศ
พระพุทธศาสนาใหม่ๆ ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุป๎ชฌาย์ อุป๎ชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมใน
สัทธิวิหาริกเหมือนบุตรสัทธิวิหาริกจักเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุป๎ชฌาย์เหมือนบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
อุป๎ชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพย าเกรงประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้๑๔๕ ผู้บวชใหม่ยังไม่รู้หลักการและแนวทางในการศึกษาปฏิบัติที่ถูกต้องควร
แนะน าให้ความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ยิ่งเมื่อมาอยู่รวมกันมากๆ ขึ้น ก็มีป๎ญหาว่า ผู้เข้ามาใหม่นั้นบางคน
เข้ามาแล้วอาจจะมีความรู้สึกเคว้งคว้าง ไม่ได้รับการแนะน าให้ฝึกฝน ศึกษา เรียนรู้ ท าให้ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากคณะสงฆ์เท่าท่ีควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีอุป๎ชฌาย์ขึ้นมา๑๔๖ 
 ในช่วงต้นสมัยพุทธกาลยังไม่มีการบัญญัติวินัย เพราะจ านวนพระภิกษุสงฆ์มีน้อยและทุก
รูปต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ต่างส านึกดีว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า
ครั้นต่อมา พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
พระสงฆ์ ได้แก่๑๔๗  
  ๑) การไม่ท าบาปทั้งปวง 
  ๒) การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
  ๓) การท าจิตของตนให้ผ่องใส 
  ๔) ความอดทน คือ ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง 
  ๕) พระนิพพานเป็นบรมธรรม 
  ๖) ผู้ท าร้ายผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 

                                                 

 ๑๔๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
 ๑๔๔วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔. 
 ๑๔๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๕/๘๑. 
 ๑๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๙), หน้า ๕๔. 
 ๑๔๗วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑.  



๑๐๘ 
  

  ๗) ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
  ๘) ความส ารวมในพระปาติโมกข์ 
  ๙) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
  ๑๐) การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 
  ๑๑) การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 โอวาทปาติโมกข์ จัดว่าเป็นอุดมการณ์ในการเผยแผ่ จัดเป็นพุทธกิจ ไม่ใช่กิจของพระ
สาวก ต่อมา เมื่อผู้ที่เข้ามาบวชมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น พระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาค
ทรงบัญญัติสิกขาบท เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ถึงเวลาที่
พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบท ถ้ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในหมู่ พระองค์จะไม่ทรงบัญญัติ
สิกขาบท เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรงบัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรง
บัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแก่สงฆ์ พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงบัญญัติอาณาปาติโมกข์ 
และทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดอาณาปาติโมกข์ทุก ๑๕ วัน 
 อาณาปาติโมกข์ หมายถึง พระพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ก ากับความประพฤติของสงฆ์
เหมือนการออกกฎหมายควบคุม อันจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคง อาณาปาติโมกข์ มี ๒ 
อย่าง ได้แก่ 
  ๑) อาทิพรหมจรรย์ คือ ความประพฤติอันประเสริฐที่เป็นส่วนเบื้องต้น หมายถึงศีล 
คือ ความประพฤติอย่างปกติ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอาทิพรหมจรรย์ เพ่ือก ากับความประพฤติ
ของบรรพชิต เพ่ือปูองกันความเสียหาย จัดเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ 
  ๒) อภิสมาจาร คือ มารยาทในสังคม ว่าด้วยระ เบียบที่ พึงปฏิบัติ เ พ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบรรพชิตกับบรรพชิต บรรพชิตกับคฤหัสถ์ เป็นมารยาทของภิกษุจัดเป็น
สิกขาบทที่มานอกพระปาติโมกข์  
 อาณาปาติโมกข์ เป็นระเบียบความประพฤติทางกาย และทางวาจา เป็นระเบียบที่พึง
ปฏิบัติในสังคมของพระอริยบุคคล ดังพระพุทธด ารัสว่า เธอทั้งหลายจงเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลถึงพร้อม
ด้วยปาติโมกข์ จงเป็นอยู่อย่างส ารวมระวังในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษ
แม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิด๑๔๘ 
 ครั้นต่อมาเมื่อมีจ านวนพระภิกษุเพ่ิมมากขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ดี ซึ่งมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน ถ้าไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในประเพณี
วัฒนธรรมที่สังคมนั้นๆ ก าหนดไว้ ย่อมจะก่อให้เกิดป๎ญหาความขัดแย้งได้เพราะต่างคนต่างคิดต่างคน
ต่างท า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับมาใช้
เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมนั้นๆ  
 การบัญญัติพระธรรมวินัย หรือสิกขาบท พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหลังจากที่มีพระภิกษุ
จ านวนมากขึ้น เพราะมีผู้ประพฤติไม่เหมาะสม ประพฤติผิดนอกรีตนอกทาง ด้วยเหตุผลดังกล่าว    
ท าให้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาก าหนดขอบเขตข้อวัตรปฏิบัติส าหรับเหล่าพระอริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์

                                                 

 ๑๔๘ม.มู (ไทย) ๑๒/๖๔/๕๖. 



๑๐๙ 
  

ได้ประพฤติปฏิบัติเพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนหรือสั่นคลอนให้คนนอกศาสนาติเตียนได้ พระพุทธเจ้า
อาศัยผลแห่งการกระท าของพระภิกษุผู้ประพฤติผิดนั้น แล้วน ามาเป็นข้อบัญญัติเพ่ือปูองกันมิให้ใคร
ต่อใครประพฤติผิดเช่นนั้นอีก ในการบัญญัติแต่ละครั้งล้วนเป็นมติคณะสงฆ์เห็นร่วมด้วยทุกครั้ งไป 
และสิกขาบทเหล่านั้น มีทั้งหนักและเบาตามแต่โทษานุโทษนั้นๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าการบัญญัติพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธองค์มิได้บัญญัติเป็นหมวดๆ หมู่ๆ หรือเรียงตามมาตราหรือข้อหนักเบา แต่เป็น
การบัญญัติตามความผิดที่พระภิกษุประพฤติผิด และการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือสิกขาบทพระพุทธ
องค์มิได้ทรงบัญญัติล่วงหน้า และพระธรรมวินัยหรือกฎข้อบังคับที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมานั้น 
สามารถน าไปใช้ได้ตลอดกาล และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คล้อยตามโลกหรือตามสถานการณ์
บ้านเมือง จึงนับได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของพระภิกษุสงฆ์อย่าง
แท้จริง 
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบท
ไว้ดังนี้ 
  ๑) เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อนั้นพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติ
เช่นนั้นเป็นอย่างๆ ไป 
  ๒) ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพ่ิมหรือแก้ไขให้เหมาะกับท่ีจะประพฤติได้ ถ้ายังหลวมอยู่ 
ไม่พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติรัดซ้ าเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขหย่อนลงมา 
  ๓) ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพ่ิมอนุบัญญัติพระบัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรก เรียกว่ามูลบัญญัติ
ข้อที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลัง เรียกว่าอนุบัญญัติ๑๔๙ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ชี้แจงว่า วินัยคือระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบต่างๆ 
ที่ตั้งข้ึนโดยอาศัยหลักธรรมค าสอนนั้น และเพ่ือท าให้ค าสอนหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้
นั้น ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็เกื้อกูลการน าสู่จุดหมายของพระธรรมค าสอ นของ
พระพุทธเจ้า๑๕๐ และวินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อก าหนดในการจัดตั้งรวมทั้งการจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการ
ด าเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล ศีลจึงเป็น
คุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัวคน๑๕๑ 
 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์ที่ เสมอกัน ๑๐
ประการ๑๕๒ ย่อได้เป็น ๕ หมวด๑๕๓ คือ 
  ๑) เพ่ือประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 

                                                 

 ๑๔๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , วินัยมุข เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๙–๑๐. 
 ๑๕๐พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ ระวี ภาวิไล, พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ป๎ญญา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
 ๑๕๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๖๑. 
 ๑๕๒วิ.ม. (ไทย) ๓๙/๒๗ – ๒๙. 
 ๑๕๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๖๒. 



๑๑๐ 
  

   (๑) เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือเพ่ือความดีงามของสถาบันสงฆ์ทั้งหมดโดย
ส่วนรวมที่มีความเรียบร้อยอยู่กันด้วยดีด้วยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแห่งความยอมรับร่วมกัน 
   (๒) เพ่ือความส าคัญแห่งสงฆ์ไม่ใช่เฉพาะแต่อยู่เรียบร้อยดีต้องอยู่สุขสบายของ
ส่วนรวม 
  ๒) เพ่ือประโยชน์แก่ตัวบุคคล 
   (๑) เพ่ือก าราบคนหน้าด้าน คือผู้เก้อยาก 
   (๒) เพ่ือความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
  ๓) เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ คือค านึงถึงผลดีและผลร้ายที่จะเกิดกับชีวิตของมนุษย์ 
เช่นเรื่องความดี ความชั่ว เป็นต้น โดยมุ่งที่จะสร้างสภาพเอ้ือต่อชีวิตที่ดีงาม 
   (๑) เพ่ือปกปูองอาสวะอันจะบังเกิดข้ึนในป๎จจุบัน 
   (๒) เพ่ือปกปูองอาสวะอันจะบังเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๔) เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ คือ เพ่ือผลดีแก่จิตใจของ
ประชาชน ท าให้คนมีจิตใจผ่องใสด้วยอาศัยความดีงามของพระสงฆ์เป็นสื่อ 
   (๑) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
   (๒) เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
  ๕) เพ่ือประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา 
   (๑) เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระธรรมวินัย 
   (๒) เพ่ือถือตามพระธรรมวินัย นั่นก็คือเพ่ือช่วยค้ าจุนให้ระเบียบแบบแผน และระบบ
ต่างๆ เกิดมีผลในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง 
 จะเห็นได้ว่า พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองภิกษุ
สงฆ์ ซึ่งเรียกว่า อาณาปาติโมกข์ ซึ่งก่อนพรรษา ๒๐ นั้น ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักการ
ไว้ แต่เมื่อพระสงฆ์ปุถุชนมีมากขึ้น มีความประพฤติเสื่อมเสียมากขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือ
ควบคุมหมู่สงฆ์ดังกล่าวแล้ว จึงเชื่อได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มีความส าคัญในการเกื้อกูล
นานาประการและเป็นหลักชัยในการปกครองคณะสงฆ์ ผดุงศาสน์ได้อย่างมั่นคงถาวร ดังที่พระพุทธ
องค์ทรงปรารภกับพระอานนท์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมีตน
เป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พึงเลย จงมีธรรมเป็นที่พึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พึงเลยดูก่อนอานนท์ 
ธรรมวินัยใดอันเราแสดงไว้ว่า บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
ทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา”๑๕๔ นี่ก็แสดงชัดว่าธรรมวินัยทั้งหมดเป็นเหมือนศาสดาของชาวพุทธ 
เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าสงฆ์ส าคัญ วินัยก็ส าคัญคือวินัยเป็นตัวที่ท าให้สงฆ์ด ารงอยู่ และให้สงฆ์อยู่อย่าง
เป็นระบบเป็นรูปแบบที่เป็นไปตามพระพุทธประสงค์นั่นเอง๑๕๕ พระพุทธเจ้าวางกรอบพระธรรมวินัย
เพ่ือเป็นแบบแผนข้อวัตรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและทรงปูองกันภัยอันตราย อสัทธธรรม
ที่จักเกิดขึ้นกับพุทธศาสนา พระธรรมวินัยเป็นกรอบและแนวการปฏิบัติด ารงตนให้อยู่ในขอบเขตอัน
เหมาะสมในสมณภาวะ เพื่อความผาสุกและความเรียบร้อยในหมู่คณะ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งฝุาย
บรรพชิตและคฤหัสถ์นั่นเองและการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือข้อสิกขาบทแต่ละข้อนั้นล้วนมีเหตุผล
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แห่งการบัญญัติทั้งนั้นไม่ว่าสิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามโดยการยอมรับแห่งคณะสงฆ์เป็นเสียงข้างมาก 
พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยโดยผ่านมติการยอมรับจากคณะสงฆ์ร่วมกัน โดยก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
ถือปฏิบัติ คือ ภิกษุถือข้อวัตรศีลสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ ภิกษุณีถือข้อวัตรสิกขาบท ๓๑๑ ข้อ สามเณรถือ
ข้อวัตรสิกขาบท ๑๐ ข้อ ชีพราหมณ์ถือข้อวัตรสิกขาบท ๘ ข้อ และอุบาสก-อุบาสิกาถือข้อวัตร
สิกขาบท ๕ ข้อ พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นหนึ่งในองค์กรของพระพุทธศาสนา เมื่อ
อยู่ร่วมกันแล้วย่อมจะมีแนวทางการปฏิบัติการศึกษาเหมือนกัน และการศึกษาในพระพุทธศาสนาถือ
เป็นบรรทัดฐานการรองรับพระธรรมวินัยอีกอย่างหนึ่ง 
 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาล 
 หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ท าให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่
เป็นพระเสขะบุคคลต่างก็พากันเศร้าโศก พิไรร าพันถึงพระพุทธเจ้า ในช่วงที่ประชุมเพลิงพระพุทธ
สรีระนั้น ได้มีภิกษุผู้เฒ่ารูปหนึ่งชื่อสุภัททะ ได้กล่าวจาบจ้วงว่าไม่ควรเศร้าโศก แต่ควรจะดีใจที่พระ
พุทธองค์เสด็จปรินิพพานเสียได้ เพราะทรงพระชนม์อยู่ก็จะคอยติติงติเตียนอยู่เสมอ จะท าจะพูดจะ
คิดอะไรก็ไม่ได้เป็นอิสระ๑๕๖ 
 เมื่อพระมหากัสสปะได้ยินถ้อยค า อย่างนั้น มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อภัยพระพุทธศาสนายิ่ง
นัก จึงปรารภขอมติต่อที่ท่ามกลางสงฆ์ว่า ควรท าสังคายนาพระธรรมวินัยภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจะ
รุ่งเรือง ธรรมจะเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะ
มีก าลัง ธรรมวาทีบุคคลจะเสื่อมก าลัง อวินัยวาทีบุคคลจะมีก าลัง วินัยวาทีบุคคลจะเสื่อมก าลังลง๑๕๗ 
เพราะมองนัยที่พระองค์มิได้มอบอ านาจแห่งการปกครองให้แก่ใครเลย ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสกับพระ
อานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอท้ังหลายเมื่อเราสิ้นไป”๑๕๘ 
 ครั้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเนื่องจาก    
วันหนึ่งทรงทอดพระเนตรสามเณรรูปหนึ่งนามว่า นิโครธ ซึ่งมีกิริยาเยือกเย็น เคร่งครัดน่าเลื่อมใส       
มีพระราชศรัทธาจึงได้อาราธนานิมนต์เข้าไปในพระราชมณเฑียร นิโครธสามเณรได้แสดงธรรมโปรด
พระเจ้าอโศกมหาราชให้ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนา ละเลิกอุปนิสัยอันดุร้ายเสียสิ้น และได้โปรดให้สร้าง
พระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ และสร้างพระพุทธวิหารทั่วไปในชมพูทวีปนอกจากนี้พระเจ้าอโศกได้เป็นประธาน
ฝุายคฤหัสถ์ในการท าสังคายนาครั้งที่ ๓ คือ ได้มีพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาได้ปลอดบวชเข้ามา
เป็นภิกษุ เพ่ือปรารถนาลาภสักการะ เป็นเหตุให้สงฆ์ฝุายธรรมวาทีทั้งหลายรังเกียจ มิอาจท าอุโบสถ
สังฆกรรมกันเป็นเวลานาถึง ๗ ปีพระเจ้าอโศกมหาราชด ารัสให้อ ามาตย์คนหนึ่งไประงับอธิกรณ์เรื่องนี้ 
ณ อโศการามและขอให้สงฆ์ท าสังฆกรรมกัน อ ามาตย์นั้นได้เข้าไปแสดงพระราชประสงค์ของพระเจ้า
อโศกมหาราชนั้นแก่สงฆ์ฟ๎ง พระภิกษุรูปใดขัดขืนก็ถูกอ ามาตย์ประหารชีวิตเสีย ๒-๓ รูป ซึ่งล้วนเป็น
สงฆ์ฝุายธรรมวาทีท้ังสิ้น เมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบการกระท าอันเกินค าสั่งเช่นนั้นก็ทรงร้อนพระองค์
จึงได้เสด็จมาถามภิกษุทั้งหลาย บาปที่ประหารพระจะตกแก่ผู้ใช้หรือผู้ฆ่า ปรากฏว่าสงฆ์ทั้งหลายมิ
อาจวิสัชนาให้เป็นที่แจ่มกระจ่างได้ และสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็ได้ทูลแนะน าให้ไปอาราธนานิมนต์พระโมค
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คัลลีบุตรติสสเถระมาวิสัชนา จึงได้รับค าตอบว่า การที่อ ามาตย์ได้ตัดศีรษะของพระภิกษุนั้น จะเป็น
บาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงมีเจตนาที่ฆ่าเท่านั้น ท าให้พระเจ้าอโศกมหาราชพอพระทัยมากฝุายพระ
อลัชชีผู้ปลอมบวชในพระพุทธศาสนานั้น ก็ยังพยายามที่จะประกอบมิจฉาชีพอยู่ต่อไป พระเหล่านั้นได้
มัวเมาหลงใหลในลาภสักการะไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีวิต ประพฤติผิดพระ
ธรรมวินัย ไม่สังวรระวังในศีลวัตร เที่ยวอวดอ้างคุณสมบัติโดยอาการต่างๆ เพื่อหลอกลวงประชาชนให้
หลงเชื่อเพ่ือหาลาภสักการะเข้าตัวเพราะเหตุนี้จึงท าให้พระสัทธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าต้องพลอยด่างพร้อยไปด้วย ความอลเวงได้เกิดขึ้นในวงการของพระพุทธศาสนาทั่วไป ลาภ
สักการะมีอ านาจเหนืออุดมคติของผู้เห็นแก่ได้ แม้กระทั่งผู้ทรงเพศเป็นภิกษุห่มผ้าเหลืองก็ยังตกอยู่ ใต้
อ านาจของมัน ที่จริงผู้มีลาภคือผู้มีบุญ แต่ผู้มัวเมาในลาภคือผู้สั่งสมบาป การที่พระได้ของมากๆ จาก
ประชาชนที่เขาบริจาคด้วยศรัทธานั้นนับว่าเป็นการดีไม่มีผิด แต่การที่พระสั่งสมของมัวเมาในลาภ 
หลงใหลในเกียรติ เห่อเหิมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุ จนลืมหน้าที่ของตนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย
ที่สุด พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ถวายพระเทศนาแด่พระเจ้าอโศกมหาราช จนพระเจ้าอโศก
มหาราชทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ ได้ประทับอยู่ที่
อุทยานนั้นเป็นเวลา ๗ วัน ในวันที่ ๗ พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปโดยทั่ว
กันทั้งสิ้นให้มาประชุมที่อโศการามภายใน ๗ วัน พระองค์ประทับนั่งภายในม่านกับท่านพระโมคคัลลี
บุตรติสสเถระ ได้ตรัสสั่งให้ภิกษุผู้สังกัดในนิกายนั้นๆ นั่งรวมกันเป็นนิกายๆ แล้วตรัสถามให้พระ
เหล่านั้นอธิบายค าสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งพระเหล่านั้นได้อธิบายผิดไปตามลัทธิของตน ๆ พระเจ้า
อโศกมหาราชจึงได้ตรัสสั่งให้ก าจัดพระอลัชชีเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนมากถึงหมื่นรูป ครั้นก าจัด
พระภิกษุพวกอลัชชีให้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้ว พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ จึงได้จัดให้มีการ
ท าสังคายนาครั้งที่ ๓ ขึ้นที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตรโดยได้รับพระราชูปถัมภ์จากพระเจ้าอโศก
มหาราช เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในการท า สังคายนาครั้งนี้แล้ว 
พระองค์ก็ได้น า หลักธรรมค า สั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ และ
ยังสนพระทัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่ไปยังนานาประเทศ โดยพระองค์ได้จัดส่ง
สมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาไปแคว้นและประเทศต่างๆ รวมทั้งหมด ๙ สาย โดยสมณทูตสาย
ที่ ๘ ในบรรดาสมณทูตทั้งหมดนั้น ได้แก่ พระโสณะและพระอุตตรเถระ ได้น าพระพุทธศาสนามา
ประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูมิ ดังปรากฏในจดหมายเหตุของจีนว่า “ทวาราวดี” ซึ่งสันนิษฐาน
ว่า ได้แก่ จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น “พระปฐมเจดีย์ ศิลารูปพระ
ธรรมจักร เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่จากการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล
และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
และหลังพุทธกาลมีความหมายที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง ๒.๑๗ ดังนี้ 
 
 
 

 

 



๑๑๓ 
  

ตารางท่ี ๒.๑๗ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (๒๕๔๓, หน้า ๕๗)   

ด าเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ จากการกระท า
ของภิกษุแต่ละรูป ให้เป็นไปตามหลักพระธรรม
วินัย ให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็นการ
ปกครองโดยธรรมวินัย 

แสวง อุดมศรี (๒๕๔๐, หน้า ๑๕) 
ด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุขและไม่ก่อให้เกิดจลาจล
กระท าการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการใน
ภายใน 

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔. 
เป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ ไม่เป็น
โรคที่สังคมรังเกียจ 

วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๕/๘๑. 
อุป๎ชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพย าเกรง
ประพฤติกลมเกลียวกัน จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๙, หน้า 
๕๔)   

พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีอุป๎ชฌาย์ 

วิ.ม. (ไทย) ๑/๑๙/๑๙๑. 
พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระ
โอวาทปาติ โมกข์ ไว้ เป็นหลักปฏิบัติส าหรับ
พระสงฆ ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณว
โรรส (๒๕๔๗, หน้า ๙–๑๐) 

๑. เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อนั้นพระองค์
ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติเช่นนั้นเป็น
อย่างๆ ไป 
๒. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพ่ิมหรือแก้ไขให้
เหมาะกับที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวมอยู่ ไม่
พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติ
รัดซ้ าเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขหย่อนลงมา 
๓. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เ พ่ิมอนุบัญญัติพระ
บัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรก เรียกว่ามูลบัญญัติข้อที่ทรง
บัญญัติเพ่ิมเติมทีหลัง เรียกว่าอนุบัญญัติ 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และ ระวี ภาวิไล
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

วินัยคือระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์แบบต่างๆ คือ
จุดหมายของพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. จะท าจะพูดจะคิดอะไรก็ไม่ได้เป็นอิสระ 

วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๗๗/๓๓๖. 
อวินัยวาทีบุคคลจะมีก าลัง วินัยวาทีบุคคลจะ
เสื่อมก าลังลง 

 



๑๑๔ 
  

ตารางท่ี ๒.๑๗ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
ธรรมวินัยใดที่ เราแสดงบัญญัติไว้แก่พวกเธอ 
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
เมื่อเราสิ้นไป 

 
 ๒.๓.๒ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย 
 ๑) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 
 พระพุทธศาสนา ในสมัยกรุงสุโขทัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายานตั้งแต่สมัย
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ต้นราชวงศ์พระร่วงที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาในสมัยกรุง
สุ โขทัย ได้รับอิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์  สืบเนื่องจากพระราหุลเถระ ได้มาประกาศ
พระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนใต้ของประเทศไทย แรกเริ่มต้นพระพุทธศาสนาที่เมือง
นครศรีธรรมราชประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง สร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับประชาชน จนเป็นที่รู้จัก
ในนามพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
เสด็จขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. ๑๘๒๒พระองค์ทรงสดับกิตติศัพท์ของคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมือง
นครศรีธรรมราช จึงโปรดให้อาราธนาพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช
มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เมืองสุโขทัย ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึก
หลักที่ ๑ ว่า เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิก พ่อขุนรามค าแหงทรงท าโอยทานแด่พระมหาเถร
สังฆราช ปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวง (รู้ หลัก) ว่าปูุครูในเมืองทุกคนลุก (จารึก) แต่เมือง
นครศรีธรรมราช๑๕๙ 
 ตามศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซึ่งจารึกไว้ประมาณ พ.ศ. ๑๘๓๕ ว่า นคร
สุโขทัยมีปูุครูมีพระมหาเถระและมีพระเถระ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงให้ทัศนะว่า 
“สังฆราชเห็นจะเป็นต าแหน่งสังฆนายกชั้นสูงสุด (ป๎จจุบันเรียกว่า สกลมหาสังฆปริณายก) ต าแหน่งปูุ
ครูตรงกับท่ีเราเรียกพระครูทุกวันนี้ เป็นต าแหน่งของพระสังฆราช แต่พระมหาเถระที่กล่าวนั้น เห็นว่า
เป็นพระที่มีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรมด้านศาสนาเท่านั้น มิใช่สมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรง
ต้ัง”๑๖๐ 
 ในกรุงสุโขทัย ระยะเริ่มต้นคงมีพระสงฆ์ ๒ คณะ คือ คณะสงฆ์ฝุายหินยาน ซึ่งมีอยู่เดิม 
ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับคณะสงฆ์ฝุายหินยานแบบลังกาวงศ์ที่จาริกมาจากเมือง
นครศรีธรรมราช ได้รวบรวมยุบนิกายเป็นคณะเดียวกันเมื่อคราวเป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ และไม่
ปรากฏว่ามีการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ 

                                                 

 ๑๕๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 
 ๑๖๐สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานปกครองคณะสงฆ์, พิมพ์ครั้ง  ที่ ๖, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 



๑๑๕ 
  

 การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ปรากฏเป็นแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระธรรม
ราชาลิไท เพราะว่าพระองค์ทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากเมืองนครพัน ชาวศรีลังกา ท าให้
บทบาทของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มั่นคงขึ้น ที่เห็นได้ชัด คือ คณะสงฆ์ลังกาวงศ์นั้นนิยมอยู่
ตามปุาเป็นพระนักปฏิบัติ คณะนี้เรียกว่าคณะอรัญวาสี คือ กลุ่มพระสงฆ์ผู้จ าวัดอยู่ในปุาหรือวัดปุา 
(สายวิป๎สสนา) ส่วนพระสงฆ์นิกายเดิมที่ชอบอยู่บ้านหรืออยู่วัดบ้านที่เรียกว่าคณะคามวาสี หมายถึง 
ที่พักอยู่ในบ้านหรือวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ส่วนมากจะเป็นพระสายกลุ่มศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม 
 คณะสงฆ์ในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี ๒ คณะ คือ คณะคามวาสี คือ คณะฝุายขวาและคณะ
อรัญวาสี คือ คณะฝุายซ้าย ทั้งสองฝุายปกครองแยกจากกัน คือ เป็นเหมือนองค์กรที่ปกครองโดยอิสระ
จากกัน แต่ละคณะมีเจ้าคณะผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเป็นของตนเองที่เรียกว่าพระสังฆราชมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลฝุายของตน ดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ ๒ รูป คือ พระสังฆราช
คณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสี เช่น ในพ.ศ. ๑๙๔๙ พระครูดิลกติรนศีลคันธวรวาสีธรรม
กิตติ สังฆราชมหาสามีเจ้า สถิต ณ วัดปุาแต่ทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญวาสี อีกฝุายคือพระสังฆราช
ญาณรุจีมหาเถร เป็นพระสังฆราชของคณะคามวาส๑๖๑ 
 การปกครองคณะสงฆ์ ในหัวเมืองต่าง ๆ นอกจากกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
พระสังฆราชประจ าแต่ละหัวเมือง ในลักษณะเดียวกันที่ทรงแต่งตั้งประเทศราชไปครองหัวเมืองใหญ่
ในฝุายอาณาจักร จึงมีพระสังฆราชหลายพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ว่า “ในประเทศสยาม เมื่อพระนครสุโขทัยเป็นราชธานี เห็นจะมีพระสังฆราชองค์
เดียวด้วยวิธีปกครองพระราชอาณาจักรในตอนนั้น หัวเมืองใหญ่ที่ห่างไกลราชธานีเป็นเมืองประเทศ
ราชโดยมาก แม้เมืองที่อยู่ใกล้ราชธานีที่เป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งเจ้านายในราชวงศ์ออกไปปกครองอย่าง
ท านองเจ้าประเทศราชเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง น่าจะมีพระสังฆราชองค์หนึ่งเป็นสังฆปรินายกของสังฆ
บริษัทเขตเมืองนั้น”๑๖๒ สมเด็จพระสังฆราชได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น มีหนังสือ
พงศาวดารเหนืออีกแห่ง ๑ ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ ในกรุงสุโขทัย ฝุาย
ขวาฝุาย ๑ ฝุายซ้ายฝุาย ๑ และมีราชทินนามส าหรับสังฆ-ปรินายก๑๖๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๑๖๑พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๘. 
 ๑๖๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 
 ๑๖๓สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานปกครองคณะสงฆ,์ หน้า ๘. 



๑๑๖ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แผนภาพที่ ๒.๙ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในสมัยกรุงสุโขทัย๑๖๔ 
 อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๐ โดยถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหน้าของ
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงสภาพ
เช่นเดียวกันกับอาณาจักรเหมือนกัน นอกจากคณะสงฆ์จะประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหลักพระ
ธรรมวินัยแล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนมิให้ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและกฎหมาย
ของบ้านเมือง ซึ่งเปรียบเป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วย๑๖๕ 
 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยอยุธยา 
 เมื่อกรุงสุโขทัยหมดอ านาจ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนากรุง
ศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๓ ซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่ ๒ ของไทย และมีพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้น
ครองราชย์ติดต่อกันถึง ๓๓ พระองค์ กล่าวด้านพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากกรุงสุโขทัย 
การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในยุคสุโขทัย คือ เป็นคณะ
คามวาสีและคณะอรัญวาสี แต่ว่าความเลื่อมใสในพระสงฆ์ลังกาวงศ์ยังมีความเจริญแพร่หลายมา
ตามล าดับ คณะของพระภิกษุสงฆ์คณะเดิมเริ่มมีน้อยลดลงเพราะพากันไปบวชอยู่ในคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์ ปรากฏตามหลักฐานพงศาวดารหนังสือต านานโยนกว่า๑๖๖ 
 เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๕ ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่ ๖ ครองราชสมบัติ    
มีคณะพระภิกษุ จ านวน ๑๐ รูป โดยแยกจากสายได้ ดังนี้ 

๑) สายพระมหาเถระ จากเชียงใหม่ ๗ รูป คือ 
 
                                                 

 ๑๖๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
 ๑๖๕แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๖๘. 
 ๑๖๖สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานปกครองคณะสงฆ,์ หน้า ๑๖. 

พ่อขุน 

พระสังฆราช 
หัวเมืองส าคัญ 

พระสังฆราชในราชธานี 
คามวาสี-ฝุายซ้าย 

พระสังฆราชในราชธานี 
คามวาสี- ฝุายขวา 

พระครูในราชธานี พระครูหัวเมือง พระครูในราชธานี 

เจ้าอาวาสในราชธานี เจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาสในราชธานี 



๑๑๗ 
  

  (๑) พระธรรมคัมภีร์  
  (๒) พระเมธังกร 
  (๓) พระญาณมงคล  
  (๔) พระศีลวงศ ์
  (๕) พระสารีบุตร  
  (๖) พระธรรมรัตนากร 
  (๗) พระพุทธสาคร 
 ๒) สายพระมหาเถระจากกรุงศรีอยุธยา ๒ รูป คือ พระพรหมมุนี และพระโสมเถระ 
 ๓) สายพระมหาเถระจากประเทศกัมพูชา ๑ รูป คือ พระญาณสิทธิทั้ง ๑๐ รูป ได้พา
พระภิกษุอีกจ านวนมากไปประเทศศรีลังกาและได้อุปสมบทแปลงนิกายใหม่เป็นสิงหลนิกาย ณ อุทกุก
เขปสีมา แม่น้ ากัลยาณี โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นพระอุป๎ชฌาย์ ใน พ.ศ. ๑๙๖๗ ทั้งคณะได้ศึกษา
พระธรรมวินัยในประเทศศรีลังกาหลายปี เมื่อจะเดินทางกลับประเทศไทยจึงได้อาราธนาพระชาวลังกา 
๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุตมป๎ญญา ให้มาร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
โดยขึ้นมาท่ีกรุงศรีอยุธยาก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาขอ
อุปสมบทเป็นภิกษุ เกิดเป็นคณะใหม่ที่เรียกว่า คณะคามวาสี ฝุายขวา หรือคณะปุาแก้ว ที่ชื่อว่าคณะปุา
แก้วเพราะมีอุป๎ชฌาย์รูปเดียวกัน ที่ชื่อว่า วันรัตน์ ซึ่งแปลว่า ปุาแก้ว ดังนั้น วัดวาอารามที่มีคณะสงฆ์นี้
พ านักอยู่ วัดจะมีชื่อว่าคณะปุาแก้ว เช่น วัดไตรภูมิคณะปุาแก้ว วัดเขียนปุาแก้ว เป็นต้น 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ๑๖๗ 
 ๑) คณะคามวาสีฝุายซ้าย คือ คณะของพระสงฆ์นิกายเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกสถาปนากรุง
สุโขทัย มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะฝุายคามวาสีฝุายซ้าย 
 ๒) คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัยมี พระพุทธา
จารย์ เป็นเจ้าคณะ  
 ๓) คณะคามวาสีฝุายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแล้วอุปสมบทใหม่        
แล้วกลับมาตั้งคณะใหม่ ในนามที่เรารู้จักคือ คณะปุาแก้ว มีพระวันรัตน์เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝุายขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๖๗พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๑๒. 



๑๑๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๐ โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยอยุธยา 

ต าแหน่งพระพุทธาจารย์นี้ตั้งขึ้นใหม่ เป็นเจ้าคณะแทนพระวันรัตน์ ประมุขฝุายอรัญวาสี
เดิม ซึ่งสับเปลี่ยนไปเป็นเจ้าคณะคามวาสีฝุายขวา  ในรัชกาลที่ ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็น
พระพุฒาจารย์ 

 คณะคามวาสีฝุายซ้าย มีสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี อยู่วัดมหาธาตุ เป็นเจ้าคณะ
มีฐานานุกรม ๑๐ รูป พระราชาคณะ ๑๘ รูป มีพระพิมลธรรม เป็นต้น 

 คณะอรัญวาสีมีพระพุทธาจารย์ อยู่วัดโบสถ์ราชเดช เป็นเจ้าคณะบังคับบัญชาพระสงฆ์
ฝุายสมถและวิป๎สสนาทั้งหมด มีพระราชาคณะ ๗ รูป มีพระญาณไตรโลก เป็นต้น  

 คณะคามวาสีฝุายขวา มีพระวันรัตน์ อยู่วัดปุาแก้ว เป็นเจ้าคณะมีฐานานุกรม ๑๑ รูป   
มีพระราชาคณะ ๑๗ รูป มีพระธรรมวโรดม เป็นต้น 

ค าว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมร เชื่อว่าน ามาใช้น าหน้าพระราชาคณะชั้นน า ตั้งแต่กรุงศรี
อยุธยา 
 ๓)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงธนบุรี 
  กรุงธนบุรีจัดได้ว่าเป็นราชอาณาจักรที่ ๓ ของประเทศไทยโดยสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาแตกแพ้กองทัพพม่า ในปี พ.ศ. 
๒๓๑๐ ช่วงนี้ท าให้คณะสงฆ์แตกกระจัดกระจายพากันหนีอย่างระส่ าระสาย จนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้  ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงได้สืบเสาะหาพระมหาเถระผู้ใหญ่ใน
เมืองกรุงศรีอยุธยาผลปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ชั้นน าในเมืองกรุงศรีอยุธยาไม่มี จึงมีพระราชประสงค์
แต่งตั้งพระอาจารย์ดีซึ่งเป็นพระธรรมดา ไม่มีสมณศักดิ์อะไรมาก่อนเลยจากวัดประดู่ อยุธยา 

สมเด็จพระสังฆราช 
 

เจ้าคณะ 
คามวาสีฝุายซ้าย 

 

เจ้าคณะ 
อรัญญวาสี 

 

เจ้าคณะ 
คามวาสีฝุายขวา 

 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองฝุายเหนือ 

 

คณะสงฆ์อรัญวาสี 
ในกรุง - หัวเมือง 

 

พระราชาคณะ 
หัวเมืองใต้ 

 
พระครูหัวเมือง 

ฝุายเหนือ 
 

พระครูหัวเมือง 
ฝุายใต้ 

 

เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส 



๑๑๙ 
  

เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรก และทรงสถาปนาแต่งตั้งคณะอาจารย์ลี้ วัดพนัญเชิง อยุธยาเป็น
สมเด็จพระสังฆราชรูปที่สอง 

ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงมีความวิริยะอุตสาหะที่
จะฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เมื่อคณะสงฆ์รวมพลเป็นกลุ่มแล้วท าให้การปกครอง
เหมือนยุคกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว ก็ทรงให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงทรุดและเสื่อมอีกครั้งเป็นเพราะพระองค์ทรงวิปลาสสัญญาทรงสั่งปลดสมเด็จ
พระสังฆราช (สี) ออกจากต าแหน่งแล้วตั้งพระครูธรรมธีรราชมหามุนี (ชื่น) ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช
แทน  (รูปสุดท้ายในสมัยกรุงธนบุรี) 

ส่วนต าแหน่งการปกครองและการแต่งตั้งสมณศักดิ์   สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ทรงสันนิษฐานว่า “ในสมัยกรุงธนบุรี  ดูเหมือนว่าจะไม่จัดให้มีท าเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามล าดับของ
พระเจ้าธนบุรี”  การปกครองไม่แตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา  แต่ในยุคกรุงธนบุรีใช้ระยะเวลาแค่ ๑๔ - 
๑๕ ปี เท่านั้น 

๔) การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร ์
สืบเนื่องจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงใน พ.ศ. ๒๓๒๕ ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนอาณาจักรของ

กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
เป็นราชธานี ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง 
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
เป็นต้น ๑๖๘ 

นับว่าเป็นป๎ญหาแรกเลยทีเดียวที่พระองค์ทรงจัดคือ เรื่องสังฆมณฑล ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนมาแต่ปลายรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ท าให้เกียรติและฐานะของคณะสงฆ์มัวหมองลง
ไป จึงโปรดให้พระมหาเถระประชุมกันแล้ว ถอดถอนสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) วัดหงส์ 
มาเป็นพระธรรมธีรราชมุนี (องค์ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ ๓ แห่งกรุงธนบุรี) แล้วทรงสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช (สี) พระพุทธจารย์ พระพิมลธรรม ที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถอดยศสมณศักดิ์กลับ
ให้มีสมณศักดิ์ ให้สมเด็จพระสังฆราช (สี) เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๖๙ 

ส่วนโครงสร้างรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ยังเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกรวม ๑๐ 
ฉบับ คือ 
   ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๕  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๒๖  
   ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
   ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๓๒๖ 
   ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๓๒๖  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๓๓๒ 
   ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๓๓๗  ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๓๔๔ 

                                                 

 ๑๖๘มหามกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘. 
 ๑๖๙มาณพ  พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, หน้า ๑๘. 



๑๒๐ 
  

วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย เพ่ือการควบคุมดูแลหรือลงโทษแก่พระภิกษุที่
ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เป็นประจ า ถ้าคงอาศัยพระธรรมวินัยหรือที่เรียกว่าศีล ๒๒๗ ข้อ
ก็คงไม่เพียงพอส าหรับพระภิกษุสงฆ์ ในป๎จจุบันนี้ และทรงมีประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ปรับปรุงคณะ
สงฆ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

(๑)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๑ 
 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก พระองค์ทรงปรารภให้กระท าสังคายนาพระ
ธรรมวินัยขึ้น เพราะว่าพระไตรปิฎกท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับสั่งให้รวบรวมจากหัวเมือง
ต่าง ๆ เช่น เมืองนครศรีธรรมราช กัมพูชา เป็นต้น ยังมีความคลาดเคลื่อนผิดบ้างบางประการ จึ ง
เห็นสมควรให้ทรงท าการรวบรวมสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่ โดยทรงโปรดให้พระมหาเถระ ๒๑๘ รูป 
และราชบัณฑิต ๓๒ คน ประชุมการกระท าสังคายนาขึ้นเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ปีวอก พ.ศ. 
๒๓๓๑ ณ วัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์)๑๗๐ 

(๒)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๒ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมาก คือ ๑๕ ปี

เท่านั้นที่ทรงครองราชย์ แต่ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง ๓ พระองค์ คือสมเด็จ
พระสังฆราช (ศุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ และสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) 
วัดมหาธาตุ ทั้ง ๓ พระองค์อยู่วัดมหาธาตุฯ จนถึงยุคนั้นกล่าวได้ว่าใครที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชต้อง
อยู่วัดมหาธาตุฯ และในรัชกาลนี้ได้ส่งพระสงฆ์ไทยดูกิจการงาน พระศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา    
และในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (มี) โปรดให้มีการบ าเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาเป็นกิจลักษณะ๑๗๑ 

(๓)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๓ 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้น
ครองราชย์เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมี
ความเคารพในองค์พระภิกษุสามเณรอย่างยิ่ง แม้พระภิกษุจะประพฤติดีชั่ วอย่างไรไม่ค่อยสนราช
พระทัยนักจนเป็นที่มาของค าว่า “ชั่วชั่งชี ดีชั่งสงฆ์” ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทรงโปรดให้ทรง
สร้างวัดพระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆ์เพ่ิมอีก ๑ คณะ จากรูปแบบเดิม คือ 
 ๑) คณะคามวาสีฝุายซ้าย ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ 
 ๒) คณะอรัญญาวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 
 ๓) พระคามวาสีฝุายขวา ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคใต้ 
 ๔) คณะกลางปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร 
 จึงสรุป ได้ว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคนั้นบริหารตามภาค คือ 
 ๑) คณะกลาง กรุงเทพมหานคร 
 ๒) คณะเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓) คณะใต้ ภาคใต้ 
 ๔) คณะอรัญวาสี วัดปุาทั้งหมด 
                                                 

 ๑๗๐แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๗๒. 
 ๑๗๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓. 



๑๒๑ 
  

 การบริหาร ๔ คณะอย่างว่านี้ มีเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล กิจการคณะสงฆ์ 
ในเขตปกครองของตน แต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช๑๗๒ 

(๔) การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๔ 
 ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ ต าแหน่งสังฆปริณายกว่างลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงสถาปนาต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่ทรงด าริแต่งตั้งพระพิมลธรรม(อยู่)        
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ยังมิทรงได้แต่งตั้งตามพระราชประสงค์พระองค์ก็
เสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงอีก ลุถึงรัชกาลที่ ๔ 
พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกสถาปนาพระ
เกียรติยศกรมหมื่นปรมานุชิตชิโนรสขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประธานปกครอง
สังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร ใน พ.ศ.๒๓๙๔ และทรงตั้งพระพิมลธรรม (อยู่)วัดสุทัศนเทพวราราม 
เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แต่
มิได้ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเท่านั้น และทรง
แต่งตั้งพระธรรมอุดม (เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม เป็นสมเด็จพระวันรัตน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่
หนใต้ พระพุทธาจารย์ (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นเจ้าคณะใหญ่
อรัญญวาสี    พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดโมลีโลกเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ด ารงต าแหน่งเจ้า
ใหญ่หนกลาง และต่อมาทรงสถาปนาพระองค์เจ้าฤกษ์ ขึ้นเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ เป็นเจ้า
คณะธรรมยุติกนิกาย ปกครองดูแลสังฆมณฑลแห่งธรรมยุติกนิกายทั่วประเทศ 
 ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โครงสร้างโดยภาพรวมทั่วไป
เหมือนสมัยรัชกาลที่ ๓ คือแบ่งออกเป็นการบริหาร ๕ คณะ โดยเพิ่มคณะธรรมยุติกนิกายอีก ๑ คณะ 

(๕)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๕ 
 การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ทรง
ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑  ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนา
พระอิสริยยศแก่กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ ขึ้นเป็นกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ใน พ.ศ.๒๔๓๒    
ทรงปรับปรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม เดิมมีการจัดท าการสอบที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโปรดให้
ย้ายมาที่วัดมหาธาตุฯ ทรงสถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๒๒ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๙ 
มีพระบรมราชโองการประกาศเปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”๑๗๓ และใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย 
 การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ มีข้อที่น่าสังเกตคือคณะรัฐบาลต้องอาศัย
คณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในต่างจังหวัดช่วยจัดการศึกษาของชาติตามโครงการปฏิรูปการศึกษาให้
ทันสมัย ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยนั้น จึงสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
เพราะเมื่อฝุายพุทธจักรมีการปกครองคู่กันกับฝุายพระอาณาจักร เหตุผลข้อนี้ปรากฏอยู่ในการ
ประกาศ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ว่า 
                                                 

 ๑๗๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๒๕. 
 ๑๗๓มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มหาจุฬาฯ ในรอบศตวรรษ, จ านงค์ ทองประเสริฐ 
บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 



๑๒๒ 
  

“ด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๗ ได้โปรดให้พระราชาคณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษาตามอารามใน
หัวเมืองและได้อาราธนาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสที่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะ
ใหญ่ให้ทรงรับภารธุระด าเนินการนั้นในฝุายสมณะและได้โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด ารง
ราชานุภาพ ทรงรับหน้าที่อุดหนุนนั้นในส่วนหน้าที่เจ้าพนักงานฝุายฆราวาส ความแจ้งอยู่ในประกาศ
จัดการเล่าเรียนในหัวเมือง ซึ่งได้ออกเมื่อ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗ นั้นแล้ว 
พระสงฆ์เถรานุเถระและเจ้าพนักงานในฝุายฆราวาสได้ช่วยกันจัดและอ านวยตามพระราชด าริ      
ด้วยความสามารถและอุตสาหะอันเป็นที่พอพระราชหฤทัย ได้เห็นผลความเจริญในการเล่าเรียน
ตลอดจนความเรียบร้อยในการปกครองสังฆมณฑลขึ้นโดยล าดับมา บัดนี้ ทรงพระราชด าริเห็นว่า    
ถึงเวลาอันสมควรจะตั้งเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ทรงพระ
กรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๒ 
ความแจ้งอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นแล้ว”ในส่วนสาระส าคัญของพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 
๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้วิเคราะห์ไว้ในหนังสือการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยดังต่อไปนี้๑๗๔ 
 ๑) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง หมายถึง การปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั่ว
ราชอาณาจักร ตามมาตรา ๔ ที่บัญญัติไว้ให้เจ้าคณะใหญ่ทั้ง ๔ ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ 
เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง และเจ้าคณะธรรมยุติกนิกายกับพระราชาคณะที่เป็น
รองเจ้าคณะทั้ง ๔ คณะ ทั้งหมดรวม ๘ รูป เป็นมหาเถรสมาคม มีหน้าที่ถวายค าปรึกษาในการพระ
ศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์แด่พระมหากษัตริย์ การประชุมวินิจฉัยคดีในที่ประชุมมหาเถร
สมาคมตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไปถือเป็นสิทธิขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ 

 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคควบ
ขนานไปกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค กล่าวคือ มีการแบ่งส่วนการปกครองคณะสงฆ์
ออกเป็นสังฆมณฑล มีเจ้าคณะมณฑลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากพระราชาคณะเป็นผู้ปกครอง
ดูแลข้าหลวงเทศาภิบาลผู้ท าหน้าที่ปกครองประชาชน และบริหารราชการแผ่นดินในมณฑลของฝุาย
บ้านเมือง รองเจ้าคณะมณฑลลงมามีเจ้าคณะเมืองก็คือเจ้าคณะแขวงหรืออ าเภอ เป็นผู้ปกครองเจ้า
อาวาสวัดต่าง ๆ 

 อนึ่ง ในมาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับนี้ว่า “พระราชบัญญัตินี้ไม่เกี่ยว
ด้วยนิกายสงฆ์กิจและลัทธิเฉพาะนิกายนั้น ๆ ซึ่งเจ้าคณะหรือสังฆนายกในนิกายนั้นได้เคยมีอ านาจว่า
กล่าวบังคับมาแต่ก่อนประการใด ก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุกประการ” ข้อความนี้แสดงว่ากฎหมาย
คณะสงฆ์ฉบับนี้รับรองการแบ่งนิกายของคณะสงฆ์ไทยออกเป็นมหานิกายและธรรมยุติกนิกายจะเห็น
ได้ว่า การจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์มีลักษณะคู่ขนานกับโครงสร้างการ
บริหารและการปกครองของฝุายอาณาจักร 

 
 

                                                 

          ๑๗๔พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๓๕–๓๗. 



๑๒๓ 
  

(๖)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๖ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พ.ศ. 
๒๔๕๓ ทรงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระอิศริยยศ กรมหลวงวชิรญาณว
โรรส ขึ้นเป็น กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต าแหน่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเป็นมหาสังฆปริณายกทั่ว
พระราชอาณาจักร และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกายด้วย การปกครองคณะสงฆ์ยังคงใช้
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ แต่เป็นอันงดใช้อ านาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงท าเป็นการ
สงฆ์ในที่ประชุมนั้น ดังข้อความที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงอธิบายเป็น
เชิงอรรถในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ มีความว่าในแดนดินปรัตยุบัน โปรดให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์โดยทั่วไปการประชุมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ชื่อว่า เป็นอันงดชั่วคราว
โดยนัย หรือกล่าวอีกโวหารหนึ่งว่ายังไม่ถึงคราวเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้า
ยังบัญชาการอยู่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มหาเถรสมาคม คงมียืนอยู่ด้วยประการหนึ่ง จึงคงเรียก
ประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงท าเป็นการกสงฆ์ในที่ประชุมนั้น 
รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พอสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคมโดยปกติ ตัวอย่างเช่นที่ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคนี้จึง ใช้ว่า “พระมหาสมณ
วินิจฉัย” ไม่ใช้ค าว่า “มหาเถรสมาคมวินิจฉัย” 
 ๒) เจ้าคณะมณฑล 
 ๓) เจ้าคณะเมือง หรือจังหวัด 
 ๔) เจ้าคณะแขวง 
 ๕) เจ้าอาวาส 
 เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริรญาณวโร
รสสิ้นพระชนม์ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (สมณศักดิ์เสมอพระพุฒาจารย์) 
เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 

(๗)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๗ 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ครั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๗๕ แล้ว การปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมากเพราะรูปแบบการปกครอง
คลึงคล้ายในสมัยราชกาลที่ ๖ คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะสงฆ์โดยล าพังพระองค์เองและ
มีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
ในสมัยรัชกาลที่ ๘ 

(๘)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๘ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 
พ.ศ.๒๔๗๗ ขณะนั้นยังทรงพระเยาว์พระชนม์เพียง ๙ พรรษา การปกครองของไทยเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองฝุายอาณาจักรครั้งนี้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ไปด้วย    



๑๒๔ 
  

นั่นคือให้มีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สอดคล้องกับการปกครองของอาณาจักร จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ คณะรัฐบาลได้ออก
แถลงการณ์ชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังข้อความต่อไปนี้ 
“พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้รับความเห็นชอบของคณะสงฆ์และได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดย
ราบรื่น ความส าคัญในพระราชบัญญัติก็คือได้จัดการปกครองคณะสงฆ์ให้อนุโลมระบบการปกครอง
บ้านเมืองเท่าท่ีไม่ขัดกับพระธรรมวินัย”๑๗๕ 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๔ มีโครงสร้างที่มีสมเด็จ
พระสังฆราชทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์โดยที่พระองค์เองไม่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหาร เพราะ
พระองค์ทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยผ่านสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆ์ผ่านสังฆมนตรี และทรงพิจารณา
วินิจฉัยอธิกรณ์ผ่านทางคณะวินัยธร โดยที่องค์การนั้น ๆ มีอ านาจหน้าที่ปกครองที่ต่างกันคือ 

 ๑) สังฆสภา เทียบได้กับรัฐสภาของฝุายบ้านเมืองมีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติสังฆาณัติ
หรือระเบียบส าหรับใช้ในการบริหาร และการปกครองคณะสงฆ์ประกอบด้วยสมาชิก  ๔๕ รูป         
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป เป็นคณาจารย์เอกและเป็นพระเปรียญเอกด้วย 
 ๒) สังฆมนตรี มีอ านาจหน้าที่ดุจเช่นคณะรัฐมนตรีของฝุายอาณาจักร คือท าหน้าที่เป็น
คณะรัฐบาลบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีสังฆนายก ๑ รูป และสังฆมนตรี ๙ รูป งานภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบงานเฉพาะหน้าที่เหมือนกับแต่กระทรวง คือ๑๗๖ 

(๑) องค์การปกครอง 
(๒) องค์การศึกษา 
(๓) องค์การเผยแผ่ 
(๔) องค์การสาธารณูปการ 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าคณะตรวจการในภาคต่างๆ ที่ก าหนดในสังฆาณัติ คือ 
(๑) เจ้าคณะตรวจการภาค 
(๒) เจ้าคณะจังหวัด 
(๓) เจ้าคณะอ าเภอ 
(๔) เจ้าคณะต าบล 
(๕) เจ้าอาวาส 

 ๓) คณะวินัยธร คือ ศาลของคณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ คณะวินัยธรแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกามี
อ านาจหน้าที่เหมือนฝุายนิติบัญญัติของอาณาจักรนั่นเอง 

 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับนี้จะเห็นได้ว่า ได้ยุบเลิกมหาเถรสมาคม คือเจ้าคณะ
ใหญ่ทั้ง ๔ รูป และรองเจ้าคณะใหญ่ ๔ รูป ดังนั้น ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ซึ่งรวมถึงเจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุติกนิกายจึงไม่มีกฎหมายรองรับ โดยวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือ
รวมคณะสงฆ์มหานิกาย และคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเข้าด้วยกันให้และเสร็จภายในเวลา ๘ ปี นับแต่
วันประกาศใช้ดังที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖ ว่า“ก่อนที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยให้
                                                 

 ๑๗๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๑๙. 
 ๑๗๖พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๔๔. 



๑๒๕ 
  

ครบถ้วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ออกสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ 
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชกฎกระทรวงหรือระเบียบใดที่จะบังคับให้ต้องเปลี่ยนลัทธิที่นิยมนับถือ
และปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว” 
 จากความพยายามในการรวมนิกายทั้ง ๒ นิกายเข้าด้วยกันของคณะรัฐบาลนั้นไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะพระเถรานุเถระฝุายธรรมยุติกนิกาย จ านวน ๒๒ รูป ได้ลงนามคัดค้านการใช้
บทเฉพาะกาลมาตรา ๖๐ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากนั้นคณะสงฆ์ฝุาย
ธรรมยุติกนิกายพยายามให้คณะสงฆ์ฝุายธรรมยุติกนิกายมีการปกครองกันเอง โดยมีเจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุติกนิกายเป็นผู้ดูแล ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ไม่ขึ้นตรงกับคณะสงฆ์ฝุาย
มหานิกาย 

(๙)  การปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลปัจจุบัน 
จาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ. ๒๕๐๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕) มีนักวิชาการหลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านจ าแนก
ตามภารกิจทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ 

๑) การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
  จาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
เรียบร้อยดีงามมีนักวิชาการหลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  การควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง งานในหน้าที่ของ
พระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ค าว่า “การ
ปกครอง” แปลว่า การควบคุมดูแลรักษาควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านควรจะอยู่๑๗๗ งานปกครองเป็น
งานน าเป็นงานลึกซึ้งกว้างขวาง ยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย และเป็นงานที่ท า ไม่เสร็จ 
ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยน แปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ป๎จจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครอง
ด าเนินไปอย่างใดงานอ่ืน ๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะ
อ่ืนๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน๑๗๘ 
  ทั้งนี้บทบาทของพระสังฆาธิการในด้านการปกครองนั้น ยังได้มีการตั้งความคาดหวัง
ถึงการแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการไว้ว่า รัฐและมหาเถรสมาคมควรร่วมก าหนด
นโยบายให้พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันอาทิตย์เพ่ือปลูกฝ๎งให้คนไทยใกล้ชิดศาสนธรรมและสามารถน า
หลักศาสนธรรมปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 
  สถาบันผลิตพระสังฆาธิการควรก าหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฟ้ืนฟู
และพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ รวมทั้งเป็น
กัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝ๎งและฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการด ารงชีวิต 

                                                 

  ๑๗๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา, หน้า ๘๗. 
 ๑๗๘พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) , ธรรมญาณนิพนธ์: ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ, ๒๕๕๔,  หน้า ๗๖-๗๗.  



๑๒๖ 
  

  วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมในเชิงรุก คือ จัดโครงการและกิจ กรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยดึงศาสนิก
ชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและพระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน    
มีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 
  มหาเถรสมาคมควรมีมาตรการให้ยุติพุทธพาณิชย์ อันเป็นการลดความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน 
  พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมและจรรยา เพ่ือปลูกศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนในท้องถิน่ 
  ฝุายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับควรให้ความส าคัญแก่วัดและพระสงฆ์ที่มีบทบาทให้
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและพัฒนาเยาวชนและศาสนิกชนในแต่ละบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจคณะสงฆ์ เช่น สนับสนุนด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าด้านสมณศักดิ์ การพัฒนาศักยภาพ
และเชิดชูยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คณะสงฆ์๑๗๙ 
       สรุปได้ว่า งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงานเกี่ยวกับ
การปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
เรียบร้อยดีงาม 
  ๒) การศาสนศึกษา 
  จาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศาสนศึกษา มีนักวิชาการหลากหลายท่าน
ได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  การจัดการศาสนศึกษา ดังกล่าวว่า คณะสงฆ์ยังมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้โดย
ชัดเจนแต่โดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ 
  ๑. เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ 
  ๒. เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  ๓. เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา 
  ๔. เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
  ๕. เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
  ๖. เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
  ๗. เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
  ๘. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
  ๙. เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม๑๘๐ 
  บทบาทท่ีวัดและพระสงฆ์จะท าได้คือ การศึกษา การเผยแผ่และการสงเคราะห์ซึ่งใน
ส่วนของการศึกษานั้น เป็นการให้บริการด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ นับเป็นทางหนึ่งในการสร้างอุบาสก อุบาสิกา ให้ได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพและเป็น
                                                 

 ๑๗๙ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการเสวนา เร่ืองบทบาทที่พึงประสงค์ของวัด
และพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย, พ.ศ. ๒๕๔๓. 
 ๑๘๐พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา, หน้า ๔๑. 



๑๒๗ 
  

ก าลังของศาสนาอีกประการหนึ่งก็คือการไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นการอนุเคราะห์
สังคมด้วยธรรมทาน การที่ให้พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดังกล่าวนี้จะท า ให้
เยาวชนและสังคมเห็นความส าคัญของวัดและพระสงฆ์๑๘๑ 
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาดังกล่าวจะดีหรือไม่ประการใด
ขึ้นกับเจ้าส านักเรียนและหรือเจ้าส านักศาสนศึกษาและครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสนศึกษาที่ได้ช่วย
แบกภาระการศาสนศึกษาอย่างเต็มก าลัง อันเป็นการแสดงความกตัญํูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ์
การจัดการ ศาสนศึกษานั้นแผนกที่ประสบป๎ญหามาก คือ การจัดการศึกษาแผนกบาลี เพราะขาด
แคลนทั้งครูและนักเรียนและอุปสรรคอ่ืน ๆ ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกบาลีอั นเป็น
การศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพ่ือให้พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้และการศาสนศึกษาให้
เจริญก้าวหน้า การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลักและส าคัญ
ยิ่งของคณะสงฆ์ คือ ๑.พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพ่ือให้พร้อมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ๒.พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือ
รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่  
ศาสนธรรมแก่ศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์และ ๓.ระบบ
การศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย  
  ๓)  การศึกษาสงเคราะห์ 
  จาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ มีนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์ด าเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่ง
ได้เป็น ๔ ประเภท คือ 
  ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็น
เหตุให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 
  ๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝ๎งศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของพระศาสนา 
  ๓. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ร่วม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก 
  ๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณร
ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระ
ปริยัติธรรม หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษามีการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติ
                                                 

  ๑๘๑พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 



๑๒๘ 
  

ธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนา ขณะนี้มีวัดต่างๆ จ านวนมาก 
จัดตั้งแต่โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษาหรือ
การศึกษาสงเคราะห์ โดยรูปการนั้น น่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็น
การศึกษาเพ่ือสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษา ทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนก็เน้นหนักทางวิชาสามัญศึกษา๑๘๒ 
  สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาและการจัดการอบรม ทั้ง ๔ ประเภท คือ ๑) โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๒)ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓)ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด ๔)โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นับเป็นงานที่พระสงฆ์มีโอกาสช่วยพัฒนา
ชาติบ้านเมืองโดยแท้  
  ๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  จาการทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ พุทธศาสนา มีนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  ก าหนดหน้าที่หรือบทบาทที่วัดต่างๆ เจ้าคณะต าบล คณะสงฆ์อ าเภอ และคณะสงฆ์
จังหวัด เกี่ยวกับการเผยแผ่ ไว้ดังนี้ 
 ๑. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟ๎งโอวาท ค าสั่งสอนหรือข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

 ๒. แนะน า สั่งสอน อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
 ๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟ๎งเกี่ยวกับ 
พระศาสนาโดยถูกต้อง๑๘๓ 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ว่า ทั้งวัดและพระสงฆ์ได้ท า งานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากมีหน่วย   พระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนาและ
หน่วยพัฒนาทางจิต ทั้งมีหน่วยอบรม อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งนี้ การเผยแพร่
จะได้ผลก็ต่อเมื่อ 
  ๑.พระสงฆ์จะต้องศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัย และปฏิบัติตาม
อย่างจริงจัง สอนอย่างไร ปฏิบัติได้อย่างนั้น 
  ๒.ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือผลประโยชน์ของตนกิจ 
  ๓.ไม่ติดยึดในแง่ใดแง่หนึ่งของหลักธรรม 
  ๔. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความต้องการของ
ประชาชน 
  ๕.ไม่สนองความต้องการของผู้มีอ านาจ 
  ๖. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืนๆพุทธศาสนิกชนทุกคนมี
หน้าที่ เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป เพ่ือประโยชน์สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของ

                                                 

  ๑๘๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา, หน้า ๔๘-๔๙. 
  ๑๘๓สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุํฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ือง การคณะสงฆ์และ
การพระศาสนาในทวี  พลรัตน์  (บรรณาธิการ) ,  (กรุ งเทพมหานคร :  โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐),  
หน้า ๑๔๘-๑๕๕. 



๑๒๙ 
  

พระพุทธศาสนาและความม่ันคงของชาติไทย ผู้ที่จะท า หน้าที่  เผยแพร่ศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ การเผยแพร่ศาสนามีค า ที่ใช้อยู่ ๒ ค า 
คือ ค า ว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” “ค า ว่า เผยแพร่ เป็นลักษณะของมิชชันนารี่ คือ มุ่งมั่นจะให้
ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการจูงใจให้อีกฝุายหนึ่งหันมานับถือค าสอนนั้นๆ 
ส่วนค าว่า เผยแผ่ หมายถึงการประกาศให้ทราบ หากทราบแล้วสนใจจะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่เป็นที่
รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วย
ความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน”๑๘๔ 
  ฉะนั้นจักเห็นได้ว่า การเผยแผ่ของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ ในป๎จจุบัน มีทั้งแบบ
ประเพณี แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมป๎จจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานขึ้น
ด าเนินการ คือ 
  ๑. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และประเพณีไทย ได้แก่การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนที่วัด ที่บ้าน ที่มีผู้อาราธนาและที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์
รูปเดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ รูปขึ้นไป 
  ๒. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมป๎จจุบัน ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัด หรือที่อ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ หรือ โดยทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียง หรือแถบบันทึกเสียง ไปเผยแผ่ที่อ่ืนในโอกาส
ต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะ ออกเผยแผ่ หรือลงในหนังสือพิมพ์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ออกเผยแผ่ 
  ๓. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือสถานศึกษาเป็นประจ า
หรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษ ในวัดหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูตงานพระ
ธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจ าต าบล  หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้ เยาว์โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 
  สรุปได้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นหน้าที่หรือบทบาทที่พระสงฆ์หรือพระสังฆาธิ
การจักต้องกระท า โดยการจัดการเทศนา อบรม สั่งสอน ประชาชน ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
  ๕) การสาธารณูปการ 
  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณูปการ มีนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
   การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ส าหรับ
สาธารณูปการ ที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง เรียกว่า การสาธารณูปการนั้น  หมายถึง 
  ๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน 

                                                 

 ๑๘๔พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ, บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๘), หน้า ๓๑. 
 



๑๓๐ 
  

  ๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก  
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า พรรษา และการยกวัด
ราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง 
  ๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การรับบริจาค 
  ๔. การศาสนสมบัติของวัด๑๘๕ 
  ตามความหมายที่กล่าวมานี้ผู้ วิจัยได้สรุปว่ามี ลักษณะของการกระท าการ
สาธารณูปการใน ๓ ประการ คือ 
  ๑. การกระท าด้วยแรงความคิด แรงงานและทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
  ๒. การกระท าด้วยเอกสารรายงาน 
  ๓. การท าโดยการจัดประโยชน์ 
  การควบคุมและส่งเสริม การสาธารณูปการ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของ
การคณะสงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้น
ต้องมีความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ ควบคุมการสาธารณูปการและ ส่งเสริมการสาธารณูปการ 
  การควบคุมดูแลวัดนั้น เจ้าคณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติต้องสอดส่อง ดูแล ชี้แจง แนะน า ในการสาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
  ๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอควร
แก่สภาพท้องถิ่นและให้ก่อสร้างตามแบบแปลน 
  ๓. ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
  ๔. ควบคุมการเงินและบัญชี รับ – จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
  ๕. ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
  ๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
  สรุปได้ว่า งานสาธารณูปการเป็นงานส าคัญ โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อน      
เป็นงานประดับท้องถิ่นและการพระศาสนา เป็นงานที่ให้ความส าคัญแก่พระสังฆาธิการและเห็น
ผลงานของพระสังฆาธิการได้เร็วกว่างานอ่ืน แต่ก็มักเป็นเหตุก่อป๎ญหา เช่น บางแห่งเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับชาวบ้านจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะการสาธารณูปการเป็นเหตุหากเจ้าคณะได้เห็น
ความส าคัญเร่งรัดตรวจตราชี้แจงแนะน า การปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการได้ดีแล้ว การขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดจะมีมาก
ขึ้นเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี งาม การควบคุม
ส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันส าคัญของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้น 
 
 
                                                 

 ๑๘๕พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคป โ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา, หน้า ๕๔-๕๕. 



๑๓๑ 
  

 ๖)  การสาธารณสงเคราะห์ 
  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ มีนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้เสนอแนวคิดตามทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดังนี้ 
  การสาธารณสงเคราะห์เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนตามโอกาสอันควร จะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน 
ส าหรับผู้จัดการสาธารณสงเคราะห์โดยส่วนมากได้แก่วัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่
ของเจ้าอาวาส ดังนี้ 
   ๑. จัดกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
   ๒. เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
   ๓. ให้ความสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชน ในการบ าเพ็ญกุศล๑๘๖ 
  มหาเถรสมาคมได้ก าหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติและควบคุมส่งเสริม ไว้ชัดแจ้ง 
คือ กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการ
จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งในระเบียบดังกล่าว ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓ 
ประการ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ โดยระเบียบ
ดังกล่าว ก าหนดหน่วยงาน ให้ตั้ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ต าบลละหนึ่งหน่วย ให้จัดการเป็นรูปคณะกรรมการ 
โดยให้เจ้าอาวาสที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งเจ้าอาวาส
อ่ืนในเขตต าบลนั้นเป็นรองประธานกรรมการฝุายบรรพชิต ก านันในต าบลนั้นเป็นรองประธานกรรมการ
ฝุายคฤหัสถ์ ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง อนึ่งการสาธารณสงเคราะห์
นี้ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการพิจารณาจัดการสงเคราะห์ตามควรแก่โอกาส เช่น 
  ๑. การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การ
ปูองกันยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า การช่วยปูองกันโรคเอดส์ 
  ๒. การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคู
คลองสร้างฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
  ๓. การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัยหรือช่วย
คนชราหรือคนพิการการสาธารณสงเคราะห์จะต้องจัดเพื่อความเรียบร้อยดีงามและไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัยและความสงบสุขของบ้านเมือง จึงจะถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการดูแลให้เป็นไปในลักษณะเหมาะสมและควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนตามสมควร กรรมการโดยต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ๕–๙ คน เป็นกรรมการ ส าหรับผู้
ควบคุมและส่งเสริม มีคณะกรรมการอ านวยการระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ผู้อ านวยการภาค และ
คณะกรรมการ อ านวยการอบรมประชาชนกลาง 
 จากหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ ง ๖ ด้านที่ ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้สรุปว่า  
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ดังนี้ 
 ๑. เป็นไปเพ่ือความเรียบร้อยแห่งพระภิกษุสามเณร 
 ๒. เป็นไปเพ่ือการน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใส 
 ๓. เป็นไปเพ่ือการสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้อันเป็นก าลังของพระศาสนาในอนาคต 

                                                 

  ๑๘๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒-๖๕.  



๑๓๒ 
  

 ๔. เป็นไปเพ่ือความผูกพันระหว่างคณะสงฆ์กับประชาชนทั่วไป 
 ๕. เป็นไปเพ่ือสร้างแบบอย่างอันดีแก่ประชาชนทั่วไป 
 ๖. เป็นไปเพ่ือการประสานระหว่างคณะสงฆ์กับองค์กรของรัฐ อันจะท าให้ความร่วมมือ
กันเป็นไปด้วยดี 
 สรุปได้ว่า การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้เป็น
สาธารณประโยชน์ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการ
อุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 
 จากการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทยและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทยมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ดังตาราง ๒.๑๘ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑๘ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระเมธี ธรรมาภรณ์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต ) 
(๒๕๔๙, หน้า ๖)   

เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิก พ่อขุน
รามค าแหงทรงท าโอยทานแด่พระมหาเถร
สังฆราช ปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวง (รู้หลัก) 
ว่ าปูุ ครู ใน เมืองทุกคนลุก  (จารึ ก )  แต่ เมือง
นครศรีธรรมราช 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ (๒๕๔๕, หน้า ๗) 

พระที่มีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรมด้าน
ศาสนาเท่านั้น มิใช่สมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(๒๕๔๓, หน้า ๓) 

ใน พ.ศ. ๒๔๓๙ มีพระบรมราชโองการประกาศ
เปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย” 

 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุํฺโญ) , 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๔๘-๑๕๕) 

๑. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟ๎งโอวาท ค าสั่งสอน
หรือข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
๒. แนะน า สั่งสอน อบรม ประชาชนให้เข้าใจ
ในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
๓. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม
และให้ได้ยินได้ฟ๎งเก่ียวกับพระศาสนาโดยถูกต้อง 

พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ (๒๕๔๘, 
หน้า ๓๑) 
 

การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วยและ
แสดงถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัดผู้ อ่ืนด้วยความคิด
ของตนเองหรือศาสนาของตน 

 
 
 



๑๓๓ 
  

๒.๔ พื้นที่การวิจัย 
 การในการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา  เป็นกิจการของคณะสงฆ์ที่จะต้อง
ท าหรือท่ีจะต้องถือเป็นธุระหน้าที่และเป็นภารกิจของพระสังฆาธิการจะต้องปฏิบัติ อันเป็นภารกิจของ
คณะสงฆ์และการพระศาสนามี ๖ ประการ คือ การปกครองคณะสงฆ์ การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ส าหรับการปกครอง
คณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา ดังกล่าวนี้  ในบางกรณีได้ก าหนดไว้เป็นระเบียบกฎมหาเถรสมาคม
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์  และบางกรณีก็ได้อนุวัติเป็นไปตามจารีตของสงฆ์จากอดีตถึง
ป๎จจุบัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา ครบ
ทั้งหมดทุกด้าน ผู้วิจัยจะได้น าเสนอข้อมูลขั้นพ้ืนฐานและข้อมูลในพื้นท่ีการดูแลและท าหน้าที่ควบคู่กัน
ไป ดังต่อไปนี้ 
  ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงพื้นท่ีการดูแลของพระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ พระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มประชากร/รูป 
๑ อ าเภอเมืองนครราชสีมา ๑๖๕ 
๒ อ าเภอครบุรี ๑๑๓ 
๓ อ าเภอเสิงสาง ๗๐ 
๔ อ าเภอคง ๙๙ 
๕ อ าเภอบ้านเหลื่อม ๓๔ 
๖ อ าเภอจักราช ๗๒ 
๗ อ าเภอหนองโชคชัย ๖๒ 
๘ อ าเภอด่านขุนทด               ๑๕๒ 
๙ อ าเภอโนนไทย ๘๕ 

๑๐ อ าเภอขามสะแกแสง ๓๗ 
๑๑ อ าเภอโนนสูง               ๑๑๕ 
๑๒ อ าเภอบัวใหญ่               ๑๐๓ 
๑๓ อ าเภอประทาย               ๑๒๒ 
๑๔ อ าเภอป๎กธงชัย               ๑๔๐ 
๑๕ อ าเภอพิมาย               ๑๒๑ 
๑๖ อ าเภอห้วยแถลง ๘๒ 
๑๗ อ าเภอชุมพ่วง               ๑๐๑ 
๑๘ อ าเภอสูงเนิน               ๑๐๓ 
๑๙ อ าเภอขามทะเลสอ ๓๒ 
๒๐ อ าเภอสีคิ้ว               ๑๖๓ 
๒๑ อ าเภอปากช่อง               ๒๒๗ 
๒๒ อ าเภอหนองบุญมาก ๕๒ 



๑๓๔ 
  

  ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงพื้นท่ีการดูแลของพระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 
ล าดับ พระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มประชากร/รูป 
๒๓ อ าเภอแก้วสนามนาง ๕๔ 
๒๔ อ าเภอโนนแดง ๓๓ 
๒๕ อ าเภอวังน้ าเขียว ๗๔ 
๒๖ อ าเภอเทพารักษ์ ๓๕ 
๒๗ อ าเภอเมืองยาง ๓๒ 
๒๘ อ าเภอพระทองค า ๓๗ 
๒๙ อ าเภอล าทะเมนชัย ๔๐ 
๓๐ อ าเภอบัวลาย ๔๐ 
๓๑ อ าเภอสีดา ๔๒ 
๓๒ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๓๓ 

 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา” การพัฒนารูปแบบคือการเปลี่ยนแปลง
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน มีวิธีการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วน ามา
บูรณาการให้มีความเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ด้วยหลักการเชิงปฏิบัติการและเชิงพุทธวิธีการจัดการ 
แล้วน าเสนอการพัฒนารูปแบบตามข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนที่มีทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ มีองค์ประกอบคือเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นต้น จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นต้น มาอ้างอิงเพ่ื อใช้
ประโยชน์ในการแสดงตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับขั้นตอนการวิจัย    
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามา
เป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  
 กฤษณา คิดดี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบงชี้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่ครอบคลุ่มบริบทด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศของการเรียน ป๎จจัยเบื้องต้น 
กระบวนการ และผลผลิตของการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า๑๘๗ 

                                                 

  ๑๘๗กฤษณา คิดดี, “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า ๑. 



๑๓๕ 
  

 ๑) ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบคือ 
  (๑) สภาพแวดล้อมบรรยากาศของการเรียนรู้เป็นต้น (๒) ป๎จจัยเบื้องต้นของการ
เรียนรู้  (๓) กระบวนการเรียนรู้ (๔) ผลผลิตของการเรียนรู้ 
 ๒) รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วย 
หนึ่งเปูาหมายของการประเมิน สองสิ่งที่มุ่งประเมิน สามวิธีการประเมิน และสี่วิธีการตัดสิน ความจริง
แล้วการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู สิ่งที่มุ่งประเมินได้แก่ การจัดการเรียนการสอนของครู วิธีประเมินโดยเพ่ือนครู 
ส่วนวิธีการตัดสินใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินกับ เกณฑ์สัมภาษณ์ที่พัฒนาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ๓) จากการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า หนึ่งครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ ๑ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ สองโดยภาพรวมครูมีทัศนคติที่ดี ส่วนการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับว่าการประเมินผลที่มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านการปฏิบัติและด้านงบประมาณ และสี่ผลการประเมินมีความ
ถูกต้อง 
 ปรีชา กันธิยะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมใน
การสอนศีลธรรม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอน
ศีลธรรมและการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมด้วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า๑๘๘ 
  ๑. สภาพการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมประกอบด้วยปรัชญา 
คือคุณธรรมน าความรู้ สร้างทักษะอาชีพ พัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ คือเสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ 
พัฒนามาตรฐานอาชีพ อนุรักษ์สืบทอด ศาสนพิธี พัฒนาคนดีมีคุณธรรมและความสมานฉันท์ให้สังคม
เป็นสุขตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านพันธกิจมุ่งที่จะปลูกฝ๎ง
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการระบบศาสนาวัฒนธรรม ร่วมกับระบบการศึกษาพัฒนา
จิตใจและความสามารถให้เยาวชนร่วมพัฒนาสังคมและส่วนรวมและเปูาหมาย คือการมุ่งที่จะพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม โดยอบรมปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนมากเห็นว่าด้านป๎ญหาในการบริหารโรงเรียนพระมีส่วนร่วมในการสอน
ศีลธรรมที่พึงประสงค์ ควรบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม ด้านข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
โรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม ควรวางแผนร่วมกันทั้งผู้สนับสนุนและผู้รับผิดชอบ   
ด้านสภาพการจัดหลักสูตรและการสอนศีลธรรม ควรจัดการศึกษาหลักธรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ด้านสภาพการนิเทศการสอน พระนิเทศมีน้อยโรงเรียนต้องการพระนิเทศ
โดยตรง ด้านสภาพการพัฒนาการสอนควรพัฒนาคุณภาพการบริหารโดยการอบรบด้านกระบวนการ
และแนวทางในการเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรม ด้านสภาพการจัดสื่อการสอนยังขาดสื่อการ
สอนและงบประมาณในการจัดท าสื่อไม่เพียงพอ ด้านสภาพการจัดกิจกรรมควรจัดกิจกรรมอบรม
                                                 

  ๑๘๘ปรีชา กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 



๑๓๖ 
  

คุณธรรมจริยธรรมในวันส าคัญทางศาสนา ด้านสภาพการบริหารงบประมาณบริหารงบประมาณโดย
เขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดงบงบประมาณให้เพียงพอ ด้านสภาพการประเมินผลประเมินทั้งการเรียน
การสอน หลักสูตรและวิธีการสอน ด้านสภาพการบริหารทั่วไปสภาพอาคารสถานที่มีความพร้อมและ
เหมาะสมควรจัดห้องจริยธรรมในโรงเรียน 
  ๒. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม
ประกอบด้วย รูปแบบหลักของการบริหารแบบย่อยอีก ๑๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑) รูปแบบหลักการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม 
  ๒) รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
  ๓) รูปแบบย่อยการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการหลักสูตรของโรงเรียนที่พระมีส่วน
ร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๔) รูปแบบย่อยการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่พระมี
ส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๕) รูปแบบย่อยการบริหารงานวิชาการด้านการจัดสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีของ
โรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๖) รูปแบบย่อยการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนที่พระมีส่วน
ร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๗) รูปแบบย่อยการบริหารงานวิชาการด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนที่
พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๘) รูปแบบการบริหารบุคคลของโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  ๙) รูปแบบการบริหารงานการเงินของโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
              ๑๐) รูปแบบย่อยการบริหารงานทั่วไปด้านงานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
             ๑๑) รูปแบบย่อยการบริหารงานทั่วไปด้านกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วม
ในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
             ๑๒) รูปแบบย่อยการบริหารงานทั่วไปด้านงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วม
ในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการ
จัดความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู และเพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบการจัดการความรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า๑๘๙  
                                                 

  ๑๘๙บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๑๓๗ 
  

  ๑) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบด้วยนักศึกษาครูจ านวน ๙๖๐ คน และอาจารย์นิเทศก์จ านวน ๑๓๐ คน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๗ แห่ง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ประกอบด้วยนักศึกษาครูและอาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการเตรียมการสอนและการวาง
แผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาครู
เกี่ยวกับสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูทั้ง ๓ ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ๒) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด รูปแบบมีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการ
ความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๓) การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร ในรายวิชาพัฒนาความเป็นครู
วิชาชีพ จ านวน ๖๐ คน กลุ่มทดสอบจ านวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุมจ านวน ๓๐ คน กลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและสมรรถนะทางการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที ่ระดับ ๐.๐๕ 
 นริศว์ ปรารมย์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน พัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนและสังเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษา แหล่งข้อมูลที่ด าเนินการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๔๐ คน ครู จ านวน ๓ คน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๑ คน และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน ๑ โรงใน
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์การ
อภิปรายกลุ่ม การสนทนากลุ่ม การสังเกต จดบันทึกและกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า๑๙๐ 
  รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในอดีต ครูเป็นผู้
ก าหนดการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการสอนการด าเนินการสอน และ
การวัดผล ประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในป๎จจุบันครู
เป็นผู้ก าหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนมีส่วนร่วมในระหว่างด าเนินการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตมี
ดังนี้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน 
ร่วมเสนอความต้องการร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญและมีการปรับเปลี่ยนบทบาทผลการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจั ด
                                                 

  ๑๙๐นริศว์ ปรารมย์, “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
เรียนมัธยมศึกษา”, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๑. 



๑๓๘ 
  

การศึกษาพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ครูเปลี่ยนแปลงบทบาท
ผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกและนักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผลการสังเคราะห์การมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการพัฒนา มีองค์ประกอบดังนี้ การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมก าหนดความต้องการ ร่วมปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงบทบาท และร่วมประเมินผล 
 พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการ
สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” 
จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
และเพ่ือติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่มคือ ๑) กลุ่ม
พระสงฆ์จ านวน ๑๒๙ รูป เพ่ือใช้ในการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับวิธีสอนศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานสอนในกรุงเทพมหานคร ๒) พระสอน
ศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๐ รูป ที่ปฏิบัติงานสอนในกรุงเทพมหานคร และที่สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนและหลัง    
การฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า๑๙๑ 
  ๑. หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอนศีลธรรม  
มีผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๒. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนทดสอบความรู้เพ่ิมข้ึนมกกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๔. การติดตามผล การใช้อหลักสูตรฝึกอบรม เมื่อเวลาผ่านไป ๑ เดือน พบว่า (๑) ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานสอนได้ผลจริง (๒) ผู้เข้าร่วม
ประชุมสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม
ทั้งด้านระยะเวลา ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล 
สามารถน าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอน
ศีลธรรมกับนักเรียนระดับอ่ืนได้ นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืนที่มีโครงการสอนศีลธรรมสามารถน า
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับนี้ ไปใช้ฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม ในหน่วยงานนั้นได้เช่นเดียวกัน  
 ชาริณี ตรีวรัญญู ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน” การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ศึกษาผ่านบทเรียนที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของครูไทย๑๙๒ และเพ่ือศึกษาผลการพัฒนา
                                                 

  ๑๙๑พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชา
การศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
  ๑๙๒ชาริณี ตรีวรัญํู, “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด



๑๓๙ 
  

สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนการวิจัยปฏิบัติการเชิง
ปฏิบัติจริง ผลการวิจัยพบว่า 
  ๑) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนเป็น
กระบวนการท างานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบทการท างานจริงของตนผ่านการท างานกลุ่ม
แบบรวมมือ รวมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมีขั้นตอนส าคัญ ๖ ขั้นตอน
เป็นวงจรได้แก่ (๑) ก าหนดเปูาหมายการศึกษาผ่านบทเรียน (๒) การวางแผนบทเรียน (๓) การสอน
และการสังเกตในชั้นเรียน (๔) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (๕) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และ (๖) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒) การด าเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และด้านความสามารถในการท างานแบบรวมมือ 
รวมพลัง โดยครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ครูผู้วิจัยประมาณร้อยละ ๕๐ มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนการสอนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนตัวบงชี่ 
 นงลักษณ์ เรือนทอง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล และรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล วิธีด าเนินการวิจัย ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย บนพ้ืนฐานของหลักการ แนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
๒) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ละพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ๓) การ
ตรวจสอบและการสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม และ ๔) การปรับปรุง
และน าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า๑๙๓  
  ๑. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย ๘ 
องค์ประกอบคือ ๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบได้และความเชื่อถือ ๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมีวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวัง
ต่อนักเรียนสูง 
  ๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 กรภัทร์  จารุกำ เนิดกนก  ได้ วิ จั ย เรื่ อง  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ
สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี” ผลการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนา
                                                                                                                                            

การศึกษาผ่านบทเรียน”, ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
  ๑๙๓นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐), หน้า ง. 



๑๔๐ 
  

ทรัพยากรมนุษย์ ใช้รูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง หรือรุ่นพ่ีสอนงานรุ่นน้องโดยคัดเลือกผู้สอนงานที่เป็น
ต้นแบบที่ดีมาเป็นผู้สอนงาน วิธีการสอนงานใช้กระบวนการสอนงานจากง่ายไปยาก รุ่นพ่ีดูแลทั้งเรื่อง
งาน การปรับตัวในองค์กรให้ความสาคัญทางด้านจิตใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม
สัมมนา สาหรับเจ้าหน้าที่วิชาชีพเพ่ิมความรู้ให้ทันสมัย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้เป็นการอบรม
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการทางาน รวมถึงเป็นตัวอย่างของการเสียสละและให้ความสาคัญในเรื่อง
ความประหยัด คานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การดาเนินชีวิตประจาวัน วิถีการทางาน มีจิต
อาสา ให้เห็นใจเพ่ือนมนุษย์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึมซับค่านิยม เปูาหมาย แนวคิด แนวปฏิบัติที่ดี
เข้ามาในตนเอง มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข มีความสามัคคี และ
ทาให้ตนเองเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ๑๙๔ 
 เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ได้วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างาน
ในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ” 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าที่มีพฤติกรรมที่มีบทบาทและลักษณะการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
แบบอย่างทีด่ี พนักงานก็จะเกิดการรับรู้ มีความต้องการที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี และผู้น าควรมีคุณสมบัติที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางอารมณ์
ให้เกิดการปฏิบัติตาม รวมถึง กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องมีกิจกรรมการฝึกอบรม 
พัฒนาพนักงานเพ่ือให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาที่ตรงกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
วัฒนธรรมการทางานในองค์การที่เน้นการมีส่วนร่วม และเน้นในพันธกิจ ก็มีอิทธิพลต่อการฝึกอบรม 
และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานเช่นกัน ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีอิทธิพล
ต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของพนักงาน เป็นผลทาให้
พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เพ่ิมข้ึน๑๙๕ 
 อนุรักษ์ นวพรไพศาล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้     
คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา” ผลการศึกษา พบว่า ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควร
เขียนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพสังคมป๎จจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นผู้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าได้  อย่าง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถวางแผนเพ่ือปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านเนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหา
รายวิชาต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เน้นให้นักศึกษามีความรู้จริง ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์
ป๎จจุบัน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม มีลักษณะที่กระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นใฝุหา 
ความรู้อยู่เสมอ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรมีการชี้แจงรายละเอียดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
กิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลในชั่วโมงแรกของการสอนอย่างชัดเจน ผู้สอน มีการ

                                                 

 ๑๙๔กรภัทร์ จารุก าเนิดกนก, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคม
สงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี”, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔).   
 ๑๙๕เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”, รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒).   



๑๔๑ 
  

เตรียมการสอน มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอนให้มีความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีการประเมินผลร่วมกันโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าประเมินผลในเนื้อหาวิชา ใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ควรสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม ใช้กิจกรรมพัฒนามากกว่าการสอน กิจกรรม ในการ
พัฒนาควรให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และมีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง๑๙๖ 
 อนุวัต กระสังข์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้
กระแสบริโภคนิยม” ผลการศึกษา พบว่า ๑. ด้านการฝึกอบรม ต้องส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนทา
กิจกรรม เช่น เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม ต้องปลูกฝ๎งให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างให้แก่เด็กโดยให้การอบรม 
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเรียบร้อยและมาก่อนเวลาเรียน เพราะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา เป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาบุคคลแบบบูรณา
การโดยเฉพาะศีล เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกพฤติกรรมของเยาวชนให้มีระเบียบวินัย
เพราะว่าวินัยนั้นเป็นตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
มนุษย์ด้วยการจัดระเบียบชีวิตและจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 ๒. ด้านการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจเพ่ือเน้นการ
แยกแยะด้านจิตใจให้มีความม่ันคงมากข้ึน รับรู้เท่าทันกระแสบริโภคนิยม เพราะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม ก็เป็นอีกระบบหนึ่งของการศึกษาเพ่ือให้
เยาวชนมีระบบการพัฒนาที่ดี มั่นคง และมีสมาธิกับการสร้างความเจริญให้กับตนเองด้วย การพัฒนา
จิตใจและมีความเพียรพยายามสู้งาน มีขันติ ความอดทน มีสัจจะมีความจริงจัง มีอธิษฐานความเด็ด
เดี่ยวต่อความมุ่งหมาย มีความหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจที่จะทางานให้บรรลุเปูาหมาย 
 ๓. ด้านการพัฒนา เยาวชนต้องพยายามหมั่นศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาตนเองให้มาก 
ต้องพยายามท าในสิ่งที่ตั้งใจไม่จดจาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชนมาคิดมาเก็บไว้ ต้องพยายามใช้
สื่อต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์และต้องใช้ให้เป็น ด้วยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ต้องพยายามหา
บุคลากรเข้ามาช่วยในการพัฒนาเยาวชนในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักป๎ญญาเชิงพุทธ ควบคุม
อารมณ์ให้ดีคิดก่อนทาด้วยการใช้สติป๎ญญาแก้ไขป๎ญหาอยู่เสมอ เพราะการพัฒนาในขั้นป๎ญญานั้น
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากสมาธิ เนื่องจากสมาธิกับป๎ญญานั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันคือ ต้องมี
สมาธิจึงจะมีป๎ญญา สมาธิเตรียมจิตพร้อมให้เกิดป๎ญญาเดินหน้าทางานด้วยความมุ่งมั่นเพียรพยายาม
พร้อมกันนั้นก็จะสามารถแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แล้วก็จะสามารถ     
หลุดออกจากการเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นอิสระได้ด้วยป๎ญญา๑๙๗ 

                                                 

 ๑๙๖อนุรักษ์ นวพรไพศาล, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , ๒๕๕๑), หน้า 
๖๗–๗๔. 
 ๑๙๗อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”, พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖).   



๑๔๒ 
  

 อาธาดา สุดเส้นผม ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน” ผลการศึกษา พบว่า ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป โดยนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาปรับประยุกต์ คือ หลักสังคห
วัตถุ ๔ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ด้านทาน โดยให้ความรู้ สอนทักษะ ความรู้ความสามารถให้พนักงาน
เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทางาน เกิดประสิทธิภาพต่อการทางาน จัดกิจกรรมในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะทุก ๆ ๓ เดือนเพ่ือให้มีจิตสานึกท่ีดี ๒) ด้านปิยวาจา ควรมี การบริหารจัดการ
บุคลากรตามความรู้ความสามารถของแต่ละหน่วยงาน เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสาร ส่งเสริม 
จัดกิจกรรมการฝึกพูดตามระยะเวลาที่เหมาะสม ๓) ด้านอัตถจริยา ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งป๎นความรู้
ในการทางาน ทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและผู้ใต้บังคับบัญชา บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ๔) ด้านสมานัตตตา ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้เห็น กาหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานเรื่องปกปูองสิทธิของพนักงานด้วยความยุติธรรม 
 นอกจากนี้ในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมี
รายละเอียด ดังนี้ ๑) ด้านทาน ส่งเสริมให้พนักงานมีการช่วยเหลือและเสียสละเวลาให้ส่วนรวมอย่าง
เหมาะสม แบ่งหน้าที่ในการทางานอย่างชัดเจน เสียสละในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๒) ด้านปิยวาจา สร้างระบบ มอบหมายงาน ถ่ายทอด
ทักษะความรู้ด้วยการสื่อสาร เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและรับข่าวสารระหว่างหน่วยงานในองค์กรหรือ
จากภายนอกองค์ให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาควรมีจิต
สานึกในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการประสานงาน พนักงานทุกระดับชั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ๓) ด้าน
อัตถจริยา ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน มีกิจกรรมในด้านจริยธรรม และ
ให้พนักงานทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจารีตประเพณีที่ดี
งาม ๔) ด้านสมานัตตตา ส่งเสริมให้พนักงานอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี โดย จัดกิจกรรมให้
พนักงานในระดับต่าง ๆ ทากิจกรรมร่วมกัน ในกรณีที่พนักงานกระทาความผิดต้อง มีกระบวนการ
สอบสวนอย่างไม่มีอคติ ตัดสินด้วยความยุติธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วย ความเป็นกันเอง 
เคารพในสิทธิของพนักงานด้วยถูกต้องเสมอภาค๑๙๘ 
 ชัยยุทธ ชิโนกุล ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการศึกษา พบว่า การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้อง
ประกอบไปด้วยกระบวนที่สาคัญ ๔ ประการ คือ ๑) การหาความต้องการหรือความจาเป็นใน การ
ฝึกอบรม ๒)การกาหนดวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบหลักสูตร ๓) การกาหนดวิธีการฝึกอบรม และ     ๔) 
ประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือนาไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและ
วัตถุประสงค์อีกครั้งหนึ่ง และควรมีการฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรมควรจัดในช่วงเช้า 

                                                 

 ๑๙๘อาธาดา สุดเส้นผม, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   



๑๔๓ 
  

ขั้นตอนของการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ๑๙๙ ก่อนการฝึกอบรม ขณะทาการฝึกอบรม และ
ภายหลังการฝึกอบรม 
   จากการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ คือ การเปลี่ยนแปลงการ
เรียนการสอน มีวิธีการบูรณาการองค์ความรู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แล้วน ามาบูรณาการให้มีความ
เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ด้วยหลักการ วิธีการจัดการ แล้วน าเสนอการพัฒนารูปแบบตามขั้นตอนที่
มีทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ และมีองค์ประกอบคือเปูาหมายที่
ชัดเจนเป็นต้น ผลการศึกษาวิจัยของนิสิตและนักศึกษาต่างๆ สรุปได้ตามตารางที่ ๒.๒๐ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กฤษณา คิดด,ี (๒๕๔๗, หน้า ๑) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ตัว
บงชี้การเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญคือ หนึ่ ง
สภาพแวดล้อมบรรยากาศของการเรียนรู้เป็นต้น สองป๎จจัย
เบื้องต้นของการเรียนรู้ สามกระบวนการเรียนรู้ และสี่ผลผลิต
ของการเรียนรู้ ๒) รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วย หนึ่งเปูาหมายของการ
ประเมิน สองสิ่งที่มุ่งประเมิน สามวิธีการประเมิน และสี่วิธีการ
ตัดสิน ๓) รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน หนึ่งครู
มีพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนครั้ งที่ ๑ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ สองโดยภาพรวมครูมีทัศนคติ
ที่ดี ส่วนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับว่าการประเมินผลที่มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านการปฏิบัติและด้าน
งบประมาณ และสี่ผลการประเมินมีความถูกต้อง 

ปรีชา กันธิยะ, (๒๕๕๑, หน้า ๑) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมี
ส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม” ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพ
การบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม
ประกอบด้วยปรัชญาคือ คุณธรรมน าความรู้ สร้างทักษะ
อาชีพ พัฒนาสังคมและวิสัยทัศน์ ๒) ผลการพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนคือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหาร
การเงิน ด้านงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน และด้านการ
จัดการเรียนการสอนเป็นต้น 

                                                 

 ๑๙๙ชัยยุทธ ชิโนกุล, “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้”, พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖).   



๑๔๔ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, (๒๕๕๐, หน้า ๑) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของ
นักศึกษาครู” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน แบบการจัดการความรู้ซึ่งได้รับการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด 
รูปแบบมีลักษณะเด่นคือ การบูรณาการการจัดการความรู้ 
กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนว
สร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ๒) การน าเสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน แบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาครู จ านวน ๖๐ คน กลุ่มทดสอบ 
จ านวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุม จ านวน ๓๐ คน กลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและสมรรถนะ
ทางการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 

นริศว์ ปรารมย์, (๒๕๔๘, หน้า ๑) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษา” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ครูเป็นผู้ก าหนดการจัดการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผนการสอนการด าเนินการสอน และ
การวัดผล ประเมินผล ๒) ครูเป็นผู้ก าหนดการจัดการเรียน
การสอนเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนมีส่วนร่วมในระหว่าง
ด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ๓) ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนคือ การวางแผนการสอน 
ร่วมเสนอความต้องการ ร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูล ๔) นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ครู
เปลี่ยนแปลงบทบาทผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก ๕) 
ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  

 

 

 

 



๑๔๕ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

   

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร),
(๒๕๕๔, หน้า ๑) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลักสูตร
ฝึกอบรม วิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระ
สอนศีลธรรม มีผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 
๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒) ผลการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมพบว่า หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้เพ่ิมขึ้นมกกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓) ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๔) การติดตามผล การใช้อหลักสูตรฝึกอบรม 
พบว่า (๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานสอนได้ผลจริง (๒) ผู้เข้าร่วมประชุม
สนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับระยะเวลา 

ชาริณี ตรีวรัญํู, (๒๕๕๐, หน้า ๑) 

ไดว้ิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมี
ขั้นตอนเป็นวงจรคือ เปูาหมาย การวางแผน การสอน การผล
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไข และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒) กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนา
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู คือ ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านความสามารถ 

นงลักษณ์ เรือนทอง,(๒๕๕๐), หน้า ง) 

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” 
ผลการวิจัยพบว่า๑) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็น
มืออาชีพ การประกันคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เน้นการเรียน
การสอน การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และมีความคาดหวังต่อ
นักเรียนสูง ๒) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ 
มีความเหมาะสมถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการบริหาร 



๑๔๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

  
 
 
 

กรภัทร์ จารุก าเนิดกนก, (๒๕๕๔)   

ได้วิจัย เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เก่ียวกับเด็กและสตรี” 
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใช้
รูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง หรือรุ่นพ่ีสอนงานรุ่นน้องโดยคัดเลือก
ผู้สอนงานที่เป็นต้นแบบที่ดีมาเป็นผู้สอนงาน วิธีการสอนงาน
ใช้กระบวนการสอนงานจากง่ายไปยาก รุ่นพ่ีดูแลทั้งเรื่องงาน 
การปรับตัวในองค์กรให้ความสาคัญทางด้านจิตใจ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมสัมมนา ส าหรับ
เจ้าหน้าที่วิชาชีพเพ่ิมความรู้ ให้ทันสมัย และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนให้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการ
ท างาน 

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, (๒๕๕๒)   

ได้วิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการ
ท างานในองค์การ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
มีต่อผลการปฏิบัติ งานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ” ผล
การศึกษา พบว่า ผู้น าที่มีพฤติกรรมที่มีบทบาทและลักษณะ
การกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดี แบบอย่างที่ดี พนักงานก็จะเกิด
การรับรู้ มีความต้องการที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี  และผู้น าควรมีคุณสมบัติที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน 

อนุรักษ์ นวพรไพศาล, (๒๕๕๑, หน้า 
๖๗-๗๔) 

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ 
คู่คุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา” ผลการศึกษา พบว่า 
ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรเขียนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน 
เหมาะสมกับสภาพสังคมป๎จจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้คิดวิ เคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมี
เหตุผล สามารถแก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างเหมาะสม มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถ
วางแผนเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 



๑๔๗ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อนุวัต กระสังข์, (๒๕๕๖)   

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนว
พุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม” ผลการศึกษา พบว่า ๑. ด้าน
การฝึกอบรม ต้องส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนทากิจกรรม เช่น 
เข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม ต้องปลูกฝ๎งให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
ให้แก่เด็กโดยให้การอบรม ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ
ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเรียบร้อยและมาก่อนเวลาเรียน เพราะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา เป็น
กระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาบุคคลแบบบูรณาการ
โดยเฉพาะศีล เปรียบเสมือนเครื่ องมือที่ ใช้ ในการฝึก
พฤติกรรมของเยาวชนให้มีระเบียบวินัยเพราะว่าวินัยนั้นเป็น
ตัวจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ืออานวยต่อการพัฒนา
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการจัดระเบียบชีวิตและจัด
ระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม 

อาธาดา สุดเส้นผม, (๒๕๕๖)   

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม
ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน” ผลการศึกษา 
พบว่า ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานโดยทั่วไป โดยนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้า
มาปรับประยุกต์ คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ด้านทาน โดยให้ความรู้ สอนทักษะ ความรู้ความสามารถ
ให้พนักงานเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทางาน เกิด
ประสิทธิภาพต่อการท างาน จัดกิจกรรมในการบ า เพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะทุก ๆ ๓ เดือนเพื่อให้มีจิตสานึกท่ีดี 

ชัยยุทธ ชิโนกุล, (๒๕๕๖).   

ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุ
สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการศึกษา พบว่า การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องประกอบไปด้วย
กระบวนที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) การหาความต้องการ
หรือความจ าเป็นในการฝึกอบรม ๒) การก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือออกแบบหลักสูตร ๓) การก าหนดวิธีการฝึกอบรม และ 
๔) ประเมินผลการฝึกอบรม เพ่ือนาไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์อีกครั้ง
หนึ่ง และควรมีการฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรม
ควรจัดในช่วงเช้า ขั้นตอนของการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ 
ขั้นตอน คือ ก่อนการฝึกอบรม ขณะท าการฝึกอบรม  



๑๔๘ 
  

                ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้

น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
สุณี บุญพิทักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรม

การสอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒” ผลการวิจัยพบว่า การ
เลือกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมายเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญมาก ผู้วิจัยต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ใช้
เกณฑ์ความยินดีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ การเดินทางที่สะดวกของนักวิจัย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน ประเด็นป๎ญหาและความต้องการในการพัฒนาต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของครู 
โดยการจัดเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในบรรยากาศที่ สบายไม่เครียด การ
ใช้บัตรค าช่วยให้เวลากระชับ ได้ข้อมูลมากตามที่ต้องการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามประเด็น
ความต้องการและใช้วิทยากรที่เชี่ยวชาญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นให้ลงปฏิบัติมากกว่า ฟ๎งบรรยาย 
ส่งผลเชิงบวกต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก การนัดพบกันหลังจากการอบรม เพ่ือน าเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการน าสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดผล และ
สร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ที่เกิดจาก
การปฏิบัติในโรงเรียนของตนเองเป็นการขยายผลของความรู้ให้กว้าง และสร้างเครือข่ ายของกลุ่มได้
อย่างดี วิธีการการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของนักวิจัยและคณะครูปฐมวัย นักวิจัยต้องลดบทบาทของ
ตนเองในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน ไม่มีการเปรียบเทียบแข่งขัน 
หรือประกวดผลงาน สร้างให้บรรยากาศมีความเป็นพ่ีน้อง หรือเพ่ือนครูปฐมวัย ส่งผลให้เกิดความเป็น
ทีม และพบว่า การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เห็นผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นกิจกรรมที่ไม่ยาก 
ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ มีผลต่อก าลังใจและความมั่นใจ เกิดความกระตือรือร้น ใฝุรู้ อยากสร้าง
ชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆ การทบทวนประสบการณ์หรือ การถอดบทเรียน (After Action Review) เป็น
วิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีผลต่อการสรุปความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยง คิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรม
ถอดบทเรียน (After Action Review) พบว่า ครูปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนมากขึ้น การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพ
ครูปฐมวัยที่ให้ครูปฐมวัยมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน บรรยากาศการจัดกิจกรรมทุกครั้งไม่เครียด 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย เนื้อหาและวิธีการตรงกับความต้องการ เหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบท มีผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความกระตือรือร้น ใฝุรู้ ต้องการเรียนรู้ สามารถน าความรู้สู่
การปฏิบัติ และมีผลต่อการสร้าง เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักการสอนเด็กปฐมวัยของตน๒๐๐ 

ทวีศักดิ์ มโนสืบ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของบุคลากร
มีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การเรียน
รู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีศักยภาพใน
                                                 

๒๐๐สุณี บุญพิทักษ์, “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 
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๑๔๙ 
  

ด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ ๑ ด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับสูงเป็น
อันดับที่ ๒ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ ๓ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ ๔ และด้านการเพ่ิมอ านาจแก่บุคคลอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับสุดท้าย 
ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานใน
มหาวิทยาลัยต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่แตก ต่างกัน แต่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและแผนกงานที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน๒๐๑ 

 วิทย์ สุนทรนันท์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี
ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด” ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ก าหนดเปูาประสงค์ ในการฝึกงานที่ชัดเจนโดยมุ่งเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและการก่อก าเนิดของเสีย ตลอดระยะเวลาของการ
ฝึกงาน นิสิตได้ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและ พ่ีเลี้ยงใน
โรงงานเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการของนิสิตด้านทักษะ การวิจัย โดยอาศัยแนวปฏิบัติ
ของเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นป๎ญหา แหล่งที่มาและสาเหตุ
ของป๎ญหา อันน าไปสู่การพัฒนาค าตอบในการแก้ไขป๎ญหาด้วยการประยุกต์หลักวิชาการ ทั้งนี้ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เครือข่ายกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม
ฝึกงานขึ้นเป็นปีที่ ๔ ได้รับความร่วมมือจากโรงงาน ๒๒ โรงงาน มีอาจารย์เข้าร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง ๒๖ คน 
และนิสิตฝึกงาน ๔๕ คน จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร สาขา
เคมี สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ สาขาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป และคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ฝึกงาน นิสิตสามารถเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด ๕๖ ทางเลือก ศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายรวม 
๓๙.๒๗ ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีถึง ๒๖ ทางเลือกสามารถน าไปปรับปรุงการผลิตได้ทันที เป็นผลให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ๒๑.๑๘ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ศักยภาพของนิสิตในด้านการวิจัยยังได้รับ
การยอมรับเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากทุนวิจัยสนับสนุนโครงงานซีเนียร์โปรเจกต์ที่เกิดจากการ
ฝึกงาน ที่มากถึง ๘ โครงงาน คิดเป็นเงินทุนวิจัยที่ได้รับรวม ๗๗๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของพัฒนาการ
นิสิตด้านอ่ืนๆ พบว่า นิสิตในโครงการมีพัฒนาการในด้านความรู้ความเข้าใจ การจับประเด็นป๎ญหา 
ความละเอียดรอบคอบในการเก็บข้อมูล การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในผลงานของนิสิตและยินดีเข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป โดยเปิดโอกาส
ให้อาจารย์ติดต่อเพ่ือพิจารณาหัวข้อวิจัยและยินดีให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นความ
เชื่อมั่นของศักยภาพในการวิจัยของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและความยั่งยืนของกิจกรรม
ฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด๒๐๒ 
                                                 

๒๐๑ทวีศักดิ์ มโนสืบ, “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ๒๕๕๐), หน้า  ๓. 

๒๐๒วิทย์ สุนทรนันท์, “การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด”, 
รายงานการวิจัย, (คณะวิศวกรรมศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๐. 
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๑๕๐ 
  

จริน ศิริ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรม
ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา : กรณีชุมชนเมืองกื้ด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”,  ผลการศึกษาพบว่า  

๑. ค้นพบวัฒนธรรมชุมชนเมืองกื้ดที่สามารถนามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ได้ ๒ ประเภท คือ 

๑.๑ วัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน และ 

๑.๒ วัฒนธรรมที่สามารถนามาใช้ เป็นฐานในการพัฒนาให้ เป็นสิ่ งดึงดูดใจแก่
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชน 

๒. จากการค้นพบวัฒนธรรมชุมชนเมืองกื้ดที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนทั้ง ๒ ประเภท และนาวัฒนธรรมชุมชนชุมชนที่ค้นพบมาเป็นฐานในการดาเนินการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวทั้ง ๒ ด้าน กล่าวคือ วัฒนธรรมที่นามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
หรือองค์กรในชุมชน พบว่า มีวัฒนธรรมในชุมชนเมืองก้ืด ๒ กลุม่ คือ (๑) วัฒนธรรมด้านความเชื่ออัน
ประกอบด้วน ความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเกี่ยวกับกรรมดี 
กรรมชั่ว ความเชื่อเก่ียวกับคาสาบานและความเชื่อเก่ียวกับชาติภาพ กับวัฒนธรรมทางบรรทัดฐานซึ่ง
ประกอบด้วย วิถีประชา จารีตประเพณี กฎหมายบ้านเมือง 

๓. ผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมขนและ
สมาชิกในชุมชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลให้ชาวบ้านมีความรักสามัคคีทาให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนเมืองก้ืด ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้น คือ การกระจายรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไปสู่สมาชิกชุมชนได้อย่างทั่วถึง๒๐๓  

เรืองเดช เขจรศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดปุาอีสานกับการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์” ผลการวิจัยพบว่า วัดปุาอีสานมีพัฒนาการสืบทอดอุดมการณ์พุทธศาสนาแนว
วิป๎สสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยที่พุทธศาสนาได้แผ่ขยายสู่ดินแดนสุวรรณภูมิผ่านยุคสมัยถึง
รัตนโกสินทร์มีการช่วงชิงพ้ืนที่ทางศาสนาระหว่างธรรมยุติและมหานิกาย ทั้งขัดแย้งระหว่างสงฆ์ฝุาย
บริหารและฝุายท้องถิ่น พระสงฆ์อีสานบางส่วนได้แปรเป็นพระปุาน าโดยพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
ถูกมองว่าขัดขวางการพัฒนาแนวปริยัติและการจัดระเบียบสงฆ์ไทย กระทั่ งประชุมกองทัพธรรม
กรรมฐาน พระปุาได้กาหนดคุณสมบัติพระกรรมฐาน ปรับเสนาสนะปุาให้เป็นวัดปุาอีสานนา
อุดมการณ์วิป๎สสนามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเผยแผ่คาสอนสู่ภูมิภาคต่างๆ จนเกิดการข้ามวัฒนธรรม
ทางศาสนา ศาสนิกวัดปุาอีสานมาจากพ้ืนฐานชีวิตต่างกันมีทั้งชาวบ้านทั่วไป ป๎ญญาชนและคนชั้น
กลาง เป็นอนาคาริกที่พานักในวัดปุาและฝึกตนเป็นครั้งคราว กลุ่มนักบวชเป็นฝุายหินยานจะมี
มหายานเป็นอาคันตุกะบ้างเข้าสู่วิถีวัดปุาเพ่ือเสริมประสบการณ์ และสืบทอดศาสนา กลุ่มมิใช่นักบวช
ทั้งบุรุษและสตรีมักอยู่ในวัยผู้ใหญ่ เข้าสู่วิถีวัดปุาเพ่ือทาบุญเรียนรู้ธรรม และเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจ
ส่วนศาสนิกต่างประเทศเข่าสู่วัดปุาเพ่ือแสวงหาความจริงของชีวิต และประสบการณ์ด้านศาสนาแก่น
                                                 

๒๐๓จริน ศิริ,“การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา: 
กรณีชุมชนเมืองกื้ด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
วางแผนพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒๑.   



๑๕๑ 
  

คาสอนของพระวัดปุาอีสานแสดงให้เห็นทุกข์และวิถีทางกาจัดทุกข์ ประกอบด้วยหลักธรรมพ้ืนฐาน
ได้แก่ ข้อวัตรอันเป็นบริบทของศีลและหลักธรรมเพ่ือบรรลุถึงความสว่างแห่งป๎ญญา ได้แก่ไตรสิกขา
เป็นธรรมในครรลองของมรรคเพ่ือประกอบการปฏิบัติวิป๎สสนาซึ่งเป็นทางเจริญป๎ญญา และปฏิเสธ
ไสยศาสตร์ คาสอนมุ่งให้แต่ละคนได้รับผลปฏิบัติจากเทคนิคกรรมฐานในแบบต่างๆ โดยพิจารณาขันธ์ 
๕ ด้วยไตรลักษณ์ เมื่อจิตเผชิญกับอารมณ์ภายนอกต้องใช้สติและสัมปชัญญะก ากับในทุกอิริยาบถ
อย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นความเคลื่อนไหวในความสงบ 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้พุทธธรรมแนววัดปุาอีสานจึงเป็นการปฏิบัติทางจิต และพระ
วัดปุาอีสานเป็นผู้นาธุระแนววิป๎สสนาสายหลักในสังคมไทย การพัฒนามนุษย์ของวัดปุาอีสานเป็น
กระบวนการขัดเกลาจิตใจให้พ้นพันธนาการของกิเลสภายใต้หลักว่าการเรียนรู้ธรรมมีอยู่ตลอดเวลาที่
รู้สึกตัว มีกายและจิตเป็นอุปกรณ์ฝึก และทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติ มีขั้นตอนพัฒนาได้แก่ 
ประการแรกการศึกษากิจกรรมธรรมเนียมของวัดปุาตามวิถีวัตรปฏิบัติ ประการที่สองการปฏิบัติตน
ตามกิจกรรมธรรมเนียมวัตรนั้นๆ ประการที่สามการฝึกพลังกายด้วยบทที่อดทนต่อชีวิตในการทา
กิจกรรมของวัด ประการที่สี่การฝึกพลังจิตด้วยวิธีฝึกสมาธิในแบบต่างๆ ประการที่ห้าการทดสอบ
ศรัทธาจากผลการฝึกทางกายและทางจิตประสานที่หกการตัดสินใจในการดาเนินตามวิถีของวัดปุาใน
สถานะต่างๆ และประการสุดท้ายการประยุกต์ใช้วิถีวัดปุาอีสานในการเผชิญกับภาวะเสี่ยงทางสังคม 

โดยสรุป การน าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และกระบวนการทางป๎ญญามาอธิบาย
วิถีพุทธในการทาวิจัยครั้งนี้ทาให้วิถีพุทธธรรมแนววัดปุาอีสานเป็นกระบวนการเน้นป๎จเจกซึ่งผลิตซ้ า
ความเป็นเถรวาทขณะเดียวกันความคิดเกี่ยวกับอ านาจได้ย่ าว่า พุทธศาสนาเป็นกลไกแห่งอานาจ
ภายนอกที่สนับสนุนความชอบธรรมในการปกครองในสังคมไทย และเป็นอ านาจภายในที่ให้รู้แจ้งตาม
เป็นจริงวิถีพุทธธรรมแนววัดปุาอีสานเป็นมิติทางสังคมด้านการพัฒนาจิตที่น่าจะได้น าไปสู่การกาหนด
นโยบายในระดับองค์กรพุทธศาสนาต่อไป๒๐๔ 

เกรียงศักดิ์ บุญญา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ”, ผลการศึกษาพบว่า ๑. สภาวะ
การพัฒนาอุสาหกรรมในประเทศไทย มีการพัฒนา ๑๑ กลุ่มอุตสาหกรรม ๒. ศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน แยกออก ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านบริหาร
อาชีวศึกษา ๒) ด้านจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร ๓) ด้านบริหารวิชาการ  ๔) ด้านบริหาร
กิจการนักเรียน ๕) ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ๓. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนด้านอาชีวศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน ผู้ช่วยผู้บริหารด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
ผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียน กลุ่มทดลองแตกต่างกับผู้ช่วยผู้บริหารด้านส่งเสริมการศึกษาและ
ผู้ช่วยผู้บริหารด้านกิจการนักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๒๐๕ 

                                                 

 ๒๐๔เรืองเดช เขจรศาสตร์,“วิถีพุทธธรรมตามแนววัดปุาอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์”, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาไทยศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๐.    
 ๒๐๕เกรียงศักดิ์ บุญญา, “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๓.  



๑๕๒ 
  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา คือการพัฒนา
ศักยภาพเป็นการเพ่ิมพูนคุณลักษณะอันเป็นทักษะที่ส่งเสริมให้การท างาน การปฏิบัติหน้าที่ หรือการ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยหลักเหตุผลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถมากยิ่งขึ้น 
โดยเป็นลักษณะที่ต้องใช้การฝึกฝน จึงมีมีผลสัมฤทธิ์เกิดแก่บุคคลนั้นๆ 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ดังตาราง ๒.๒๑ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุณี บุญพิทักษ์, (๒๕๕๐, หน้า ๓) 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัด
กิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒” ผลการวิจัยพบว่า การเลือก
พ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมายเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญมาก ผู้วิจัย
ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ใช้เกณฑ์ความยินดีสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ การเดินทางที่สะดวกของนักวิจัย และ
ผู้บริหารให้การสนับสนุน ประเด็นป๎ญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของครู โดย
การจัดเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ในบรรยากาศที่ สบายไม่เครียด การใช้บัตรค าช่วยให้เวลา
กระชับ ได้ข้อมูลมากตามที่ต้องการ การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามประเด็นความต้องการและใช้วิทยากรที่
เชี่ยวชาญ  

ทวีศักดิ์ มโนสืบ, (๒๕๕๐, หน้า ๓) 

ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของบุคลากรมี
ความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามี
ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การเรียนรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มีศักยภาพในด้านพลวัตแห่งการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับสูง 

 
 

http://202.28.199.19/tdc/basic.php?query=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๑๕๓ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิทย์ สุนทรนันท์, (๒๕๔๘, หน้า 
๑๖๐)  

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญา
ตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด” ผลการวิจัยพบว่า 
กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ก าหนดเปูาประสงค์ในการฝึกงาน
ที่ชัดเจนโดยมุ่งเพ่ิม ประสิทธิภาพในการผลิต ลดการใช้
ทรัพยากรและการก่อก าเนิดของเสีย ตลอดระยะเวลาของ
การฝึกงาน  

จริน ศิริ, (๒๕๔๙, หน้า ๒๒๑)  

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา : กรณีชุมชน
เมืองกื้ด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, ผลการศึกษา
พบว่า ๑. ค้นพบวัฒนธรรมชุมชนเมืองกื้ดที่สามารถนามาใช้
เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพชุมชนได้ ๒ ประเภท คือ๑.๑ 
วัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มหรือองค์กรชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
ในชุมชน และ๑.๒ วัฒนธรรมที่สามารถนามาใช้เป็นฐานใน
การพัฒนาให้เป็นสิ่งดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวใน
ชุมชน 

เรืองเดช เขจรศาสตร์, (๒๕๔๙, หน้า 
๑๗๐)    
 

ได้วิจัยเรื่อง “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดปุาอีสานกับการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์”, ผลการวิจัยพบว่า วัดปุาอีสานมี
พัฒนาการสืบทอดอุดมการณ์พุทธศาสนาแนววิป๎สสนามา
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยที่พุทธศาสนาได้แผ่ขยายสู่ดินแดน
สุวรรณภูมิผ่านยุคสมัยถึงรัตนโกสินทร์มีการช่วงชิงพ้ืนที่ทาง
ศาสนาระหว่างธรรมยุติและมหานิกาย ทั้งขัดแย้งระหว่าง
สงฆ์ฝุายบริหารและฝุายท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๑๕๔ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เกรียงศักดิ์ บุญญา, (๒๕๕๐, หน้า ๓)  
 

ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนด้านอาชีวศึกษาตามสภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศ”, ผลการศึกษาพบว่า ๑. สภาวะการพัฒนาอุสาหกรรม
ในประเทศไทย มีการพัฒนา ๑๑ กลุ่มอุตสาหกรรม ๒. ศักยภาพ
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน แยกออก ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านบริหารอาชีวศึกษา  
๒) ด้านจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร ๓) ด้านบริหาร
วิชาการ ๔) ด้านบริหารกิจการนักเรียน ๕) ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ๓. การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนด้านอาชีวศึกษาท้ัง ๔ ด้าน 

 
 ๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์คือ พระสังฆาธิ การ              
ผู้มีภาระหน้าที่ส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง ผู้วิจัยน าเสนอผลงานวิจัยมา
อ้างอิงเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเป็นตัวอย่าง ตามล าดับขั้นตอนการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ ปรีชา สามัคคี และ วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล ได้พัฒนา
รูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดในนวสมัย พบว่า รูปแบบเป็นการบูรณาการทฤษฎี
ภาวะผู้น า แรงจูงใจ การสร้างทีมงาน หลักคุณธรรมและภารกิจคณะสงฆ์โดยเป็นรูปแบบการยกระดับ
การบริหารจัดการวัด ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ซึ่งรูปแบบ
มีประสิทธิภาพ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ ๐.๘ และมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
จากการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินประสิทธิผลจากการใช้รูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดในนวสมัย พบว่า ผลการด าเนินการหลังจากใช้รูปแบบเกิด
ผลสัมฤทธิ์และมีความเหมาะสม๒๐๖ 
 นครินทร์  แก้วโชติรุ่ง  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฎก” ผลการศึกษา พบว่า ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอ านาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธ
                                                 

๒๐๖ พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ ปรีชา สามัคค ีและ วีรวรรณ จงจิตร ศริิจิรกาล,  “การพัฒนารูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดในนวสมยั”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙): ๘๑-๙๒. 
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องค์ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็น
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาด
แต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่ส าคัญคืออปริ
หานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี และหลักธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองส าคัญ ซึ่งคณะ
สงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย๒๐๗ 
 พระมหาอุดร  สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตาม
หลักพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น าตามแนวคิดของ สตี เฟุน อาร์ .  ” ผลการวิจัยพบว่าทั้ ง
พระพุทธศาสนาและ สตีเฟุน โควีย์  มีความเหมือนกันในด้านที่หมายถึงผู้ที่ช่วยให้คนไปถึงจุดหมาย 
และผู้ที่เป็นใหญ่ในหมู่  ต่างกันตรงที่พุทธศาสนาน าเพ่ือให้พ้นทุกข์  ส่วนโควีย์เพ่ือความส าเร็จของ
องค์กร  ด้านเปูาหมายเหมือนกันตรงเพื่อบรรลุผลตามท่ีวางแผนไว้  ต่างกันตรงที่พุทธศาสนาเน้นเรื่อง
ความดี ความบริสุทธิ์  หมดจด  แต่โควีย์  เน้นเรื่องความประสบผลส าเร็จทางด้านธุรกิจ ด้านลักษณะ
ทั้งพุทธศาสนาและโควีย์  เห็นตรงกันว่าผู้น าต้องมีคือ ต้องมีป๎ญญา และมีวิสัยทัศน์  ต่างกันตรงที่พุทธ
ศาสนาเน้นการให้และเสียสละ ส่วนโควีย์เน้นการคิดแบบชนะด้วยกันทั้งสองฝุาย   ด้านพฤติกรรม 
เหมือนกันคือตรงที่การเป็นแบบอย่างที่ดี การประพฤติตามหลักเหตุผล และการมีอัธยาศัยดี ต่างกัน
ตรงที่พุทธศาสนา เน้นปฏิบัติตนเพ่ือความเพียงพอ โควีย์ เน้นการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และ
พระพุทธศาสนาเน้นศีลธรรม   แต่โควีย์ เน้นกฎหมายและค่านิยมของสังคม   ด้านบทบาททั้ง
พระพุทธศาสนาและโควีย์ เหมือนกันตรงที่การมีภาวะผู้น าในตัวเอง  ต่างกันตรงที่พระพุทธศาสนาเน้น
พัฒนาจิตใจ  ส่วนโควีย์เน้นพัฒนาธุรกิจ  ด้านคุณสมบัติทั้งพุทธศาสนาและโควีย์  เหมือนกันตรงที่ต้อง
มีความรู้ความสามารถ และแก้ไขความขัดแย้งได้  ต่างกันตรงที่พุทธศาสนาผู้น าได้รับการคัดเลือกจาก
สังคม  ส่วนโควีย์ได้รับการคัดเลือกจากองค์กร  ด้านหลักธรรมเหมือนกันตรงที่  หลักการวางตัวเป็น
กลางไม่ล าเอียง  ต่างกันตรงที่พระพุทธศาสนาเน้นการเอาธรรมมาเป็นเครื่องในในการประพฤติ
ปฏิบัติ  ส่วนโควีย์ไม่เน้นการน าเอาธรรมมาเป็นเครื่องมือพัฒนา เพียงพูดถึงการพัฒนาเท่านั้น๒๐๘ 
 พระอ านวย หมอกเมฆ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนา
ส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขตหนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัยพบว่า วัดทุกแห่งล้วนต้องการ
ทรัพยากรบุคคลที่เก่ง ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม จากสภาพป๎ญหาป๎จจุบันการบริหารวัดใน
พระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในเขตหนเหนือ ภาค ๔ จึงน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่วัดในพระพุทธศาสนาแต่ละกลุ่ม วัดสามารถน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของกลุ่มวัดนั้นๆ เพ่ือให้วัดด าเนินไปตาวิสัยทัศน์พันธกิจและนโยบายได้

                                                 

 ๒๐๗นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๓. 
 ๒๐๘พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนากับภาวะ
ผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟุน อาร์.”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕), หน้า ๘๗. 
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อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ตามหลักพุทธวิธีการบริหารซึ่งผู้วิจัยเรียกกลยุทธ์การบริหารนี้
ว่า “ปํฺจบริหาร” (ธ-อ-ว-อ-ส) ใช้สัญลักษณ) ใบโพธิ์มหามงคลคลา เพ่ือบ้าน วัด ชาวบ้าน สาม
ประสาน และเปน็คาถาส าหรับเจ้าอาวาส ๕ ประการ ได้แก่ 
 ธ = ธมฺมาธิปเตยฺโย การถือธรรมเป็นใหญ่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสกันคนเลวเข้ามาในองค์กร
การสรรหาและการคัดเลือกเจ้าอาวาสวัดที่มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ในการ
บริหารใช้หลักธรรมาธิปไตย คือ ถือพระธรรมวินัย ใช้หลักกฎหมายใช้หลักคุณธรรม 
 อ = อปริหานิยธมฺโม การปูองกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองการปรับปรุง
โครงสร้างใหม้ีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในป๎จจุบัน การท างานเป็นทีมแบบสมัยใหม่เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบได้ จัดการปรับรื้อกระบวนการต่างๆ ตัดความคร่ าครึออกไปปรับปรุงงานที่ก าลังด าเนินอยู่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถจัดการบริหารและระบบควบคุมได้ชัดเจน เปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การจากล าดับขั้นในแนวดิ่งที่ผู้บริหารห่างไกลจากผู้ปฏิบัติงานมาเป็นองค์การแบบราบ เน้นหลัก
แห่งความสามัคคีภายในบ้าน วัด และ ชุมชน 
 ว = วตฺตสมฺปนฺโน ปฏิบัติหน้าที่ศีลธรรมเจ้าอาวาสต้องรู้ป๎ญหาเสียสละ มีวิสัยทัศน์ต้อง
เป็นผู้ที่ตอ้นรับประชาชนแลพระภิกษุสามเณรที่มาภายในวัดได้เป็นอย่างดีมีมนุษย์สัมพันธ์และมีภาวะ
ผู้น า ขยันเอาใจใส่ช าระป๎ดกวาดให้หมดจด จัดตั้งเครื่องเสนาสนะให้เป็นระเบียบหากลยุทธ์และกลวิธี
สร้างศรัทธาเพ่ือให้สามารถเป็นที่ศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ท า
ตนให้เป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน 
 อ = อิทฺธิบาทธมฺโม การท างานที่ดีให้ส าเร็จความประสงค์ ให้ความส าคัญด้านการศึกษา
พระภิกษุสามเณรว่ายากสอนยากให้ศึกษาพระธรรมวินัย ใช้กลยุทธ์ด้านการสาธารณูปการ การเงิน
ของวัดเกี่ยวกับการก่อสร้างควรแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือผู้ถือเงิน ผู้ท าบัญชี ผู้ท าธุรกรรม ได้แก่ เจ้า
อาวาสและไวยาวัจกรก า  หนดการใช้เงินโดยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาปรับปรุงด้าน
สาธารณูปการจัดอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น มีระเบียบการจัดอาคารสถานที่ให้เหมาะสม 
 ส = สงฺคหวตฺถุธมฺโม การสงเคราะห์สิ่ง อันเป็นความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลโดยใช้กลยุทธ์การ
สงเคราะห์เก้ือกูลพัฒนาอาชีพสาธารณสงเคราะห์ และแก้ปัญหาความยากจน จัดให้วัดเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน พัฒนาสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตลอดจนระวังข้อพิพาทของชุมชน
ส่งเสริมให้มีการลดละเลิกอบายมุข และจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับกรมการ
ศาสนา ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การระดมการมีส่วนร่วม ท านุบ ารุงอุปถัมภ์ศาสนา ด้วยสรรพก าลังของ
องค์กรทางพระพุทธศาสนา และองค์กรศาสนาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันบ้านและ
สถานศึกษา (บ้าน วัด โรงเรียน) เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นข้อสังเกตว่าการบริหารจัดการวัดควรใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้สังคม
พัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกต้อง๒๐๙ 
 พระครูวิธูรชัยกิจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐานใน
จังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐาน ในจังหวัดชัยนาท วัดขนาด
                                                 

 ๒๐๙พระอ านวย หมอกเมฆ, “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ใน
เขตหนเหนือ ภาค ๔”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง, ๒๕๕๓), หน้า ๗๘. 



๑๕๗ 
  

เล็ก ซึ่งมีการบริหารที่มีบูรณาการน้อย หย่อนหรือขาดประสิทธิภาพ เป็นภาระต่อสังคม เป็นภัยต่อ
การอยู่รอดของวัดในส่วนย่อยและคณะสงฆ์ไทยโดยรวม มีกรรมการวัดคอยตรวจสอบความคุ้มค่าน้อย 
และขาดหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กล่าวคือ ใช้หลัก
กฎหมาย ในวัดมีการปกครองวัดยึดวัตถุประสงค์ของวัดเป็นหลักในการปกครอง และใช้หลักเมตตา 
และเหตุผลดังนั้น เหตุนี้ การประเมินเจ้าอาวาสให้ความส าคัญกับหลักความคุ้มค่าและหลักกฎหมาย
น้อยซึ่งสะท้อนให้การบริหารวัดราษฎร์ที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารวัดราษฎร์มาก ในด้าน
เดียวกันนี้พระสงฆ์เป็นผู้รับไม่คุ้นเคยกับการให้ และสิ่งของที่ประชาชนถวายแก่พระสงฆ์ล้วนแต่เป็น
สิ่งที่ดี เช่นอาหาร ที่ดีที่สุดของชาวบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ใน
ป๎จจุบันยังคงให้ความส าคัญกับหลักความคุ้มค่าน้อยซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนเพราะเงินของวัดได้มาจาก
เงินบริจาคของประชาชน หรืองบประมาณจากรัฐบาลเจ้าอาวาสไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อของตนเอง
จึงให้ความส าคัญน้อยใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวัง หรือ ไม่ยึดหลักกฎหมาย แต่ยึดหลักรัฐศาสตร์ หรือ 
หลักยืดหยุ่นมากเป็นเจ้าอาวาสอ่อนแอ ดังนั้น ในด้านนี้ เจ้าอาวาสควรเพ่ิมให้ความส าคัญกับหลัก
ความคุ้มค่า และหลักกฎหมายให้มากขึ้น๒๑๐ 
 โชติ บดีรัฐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” การบริหารคน เน้นให้มีการด าเนินไปอย่าง
รวดเร็วสนองต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ท าเพราะการท างานมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน พระสังฆาธิ
การจะดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว พิจารณาได้จากองค์ประกอบคือ ๑) ความสามารถในการใช้คน
ถูกต้องกับความรู้ความสามารถ ๒) ศักยภาพของการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้ปกครอง ๓) ความรวดเร็ว
ในการสนองงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ๔) ความพึงพอใจของอุบาสกอุบาสิกา สามารถเรียนรู้ระบบงาน
ได้อย่างรวดเร็ว เกิดจากการท างานที่มีระบบแบบแผน และมีความรู้มากขึ้นโดยใช้วัดของตนเองเป็น
ศูนย์กลางในการส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม การบริหารงาน ได้ เน้นในเรื่องงานด้าน
การศึกษาบุคลากรมีความรู้ความสามารถมากขึ้น การบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องคนที่จะมาศรัทธา
เขา้วัด 
 จุดเด่นของพระสงฆ์ คือ เป็นสื่อบุคคลที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในลักษณะการเป็น
แบบอย่าง การสร้างความเคารพ ศรัทธาและยึดมั่น โดยเจ้าอาวาสมีความโดดเด่น เป็นผู้มีคุณธรรม
เมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสียสละ เอาใจใส่รับผิดชอบสูง และแก้ป๎ญหาจุดด้อยของบุคลากรในการ
บริหารงาน การบริหารงาน เน้นในเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน การ
บริหารสถาบันหรือองค์กร ได้เน้นในเรื่องการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง วิธีการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓
ด้าน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดยวิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ

                                                 

 ๒๑๐พระครูวิธูรชัยกิจ, “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐานในจังหวัดชัยนาท”, ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๒), หน้า ๒๑๓. 



๑๕๘ 
  

จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการปูองกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และตั้งมั่นความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๒๑๑ 
 สุภาพร มากแจ้ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการจัดการคณะสงฆ์” การจัดการ
ศึกษาของคณะสงฆ์ ประกอบด้วยการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงหลักการ ๔ ประการ ได้แก่ ความ
คาดหวังของสังคมต่อบทบาทของสถาบันสงฆ์ ความต้องการการศึกษาของคณะสงฆ์ สอดคล้องกับ
นโยบายกาสรศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนร่วมอยู่
ในระบบการจัดการศึกษาของชาติไม่แยกส่วนเฉพาะสงฆ์ โดยมีผู้แทนสงฆ์เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการ
การศึกษาทุกระดับ อันจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาและ
เป็น การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาเชิงความรู้คู่คุณธรรม ในด้านหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ควรจ าแนกหลักสูตรออกเป็น 
๓ ประเภท ตามสภาพของผู้เรียน การสร้างหลักสูตรควรด าเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาทั้งบรรพชิตและ คฤหัสถ์ โดยค านึงหลักการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ประการ ร่วมกับภิกษุภาวะและ
วินัยสงฆ์ ในด้านการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ หน่วยงานผู้ดูแลควรเตรียมการแก่กฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา ตามโครงการศึกษาของชาติ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ สร้างความ
มั่นคงและสวัสดิการแก่บุคลากร๒๑๒ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา คือการบริหาร
จัดการควบคุมบุคลากรทั้งพระภิกษุสามเณร และฆราวาสที่อาศัยอยู่ภายในวัด ให้เกิดความสงบ 
เรียบร้อย และปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม โดยผู้บริหารก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๑๑โชติ บดีรัฐ, “การบริหารของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕๐. 
 ๒๑๒สุภาพร มากแจ้ง, “การศึกษาสภาพการจัดการของคณะสงฆ์”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖๐. 



๑๕๙ 
  

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์มีความหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ดังตาราง ๒.๒๒ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ ปรีชา สามัคคี และ 
วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, (๒๕๕๙, หน้า ๘๑ -
๙๒) 

ได้พัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการวัดในนวสมัย ผลการประเมินประสิทธิผลจาก
การใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการวัดในนวสมัย พบว่า ผลการด าเนินการ
หลังจากใช้รูปแบบเกิดผลสัมฤทธิ์และมีความ
เหมาะสม 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, (๒๕๕๖, หน้า ๑๑๓) 

ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครอง
ในพระไตรปิฎก” ผลการศึกษา พบว่า ๑) รูปแบบ
ของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
การปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาด
แต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่หลักธรรมต่างๆ  

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), (๒๕๕๕, 
หน้า ๘๗) 

ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลัก
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น าตามแนวคิดของ สตี
เฟุน อาร์. ” ผลการวิจัยพบว่าทั้งพระพุทธศาสนา
และ สตีเฟุน โควีย์   มีความเหมือนกันในด้านที่
หมายถึงผู้ที่ช่วยให้คนไปถึงจุดหมาย และผู้ที่เป็น
ใหญ่ในหมู่  ต่างกันตรงที่พุทธศาสนาน าเพ่ือให้พ้น
ทุกข ์ ส่วนโควีย์เพื่อความส าเร็จขององค์กร    

พระอ านวย หมอกเมฆ, (๒๕๕๓, หน้า ๗๘) 

ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  “กลยุทธ์การบริหารวัดใน
พระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขต
หนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัยพบว่า วัดทุกแห่งล้วน
ต้องการทรัพยากรบุคคลที่เก่ง ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม จากสภาพป๎ญหาป๎จจุบันการบริหารวัดใน
พระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในเขต
หนเหนือ ภาค ๔ จึงน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารส าหรั บ เจ้ าอาวาสวัดราษฎร์  ที่ วั ด ใน
พระพุทธศาสนาแต่ละกลุ่ม วัดสามารถน าไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของกลุ่มวัดนั้นๆ  

 



๑๖๐ 
  

ตารางท่ี ๒.๒๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระครูวิธูรชัยกิจ, (๒๕๕๒, หน้า ๒๑๓) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มี
วัดเป็นฐานในจังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐาน ในจังหวัด
ชัยนาท วัดขนาดเล็ก ซึ่งมีการบริหารที่มีบูรณาการ
น้อย หย่อนหรือขาดประสิทธิภาพ เป็นภาระต่อ
สังคม เป็นภัยต่อการอยู่รอดของวัดในส่วนย่อยและ
คณะสงฆ์ไทยโดยรวม มีกรรมการวัดคอยตรวจสอบ
ความคุ้มค่าน้อย และขาดหลักการของการสร้าง
กลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

โชติ บดีรัฐ, (๒๕๕๔, หน้า ๑๕๐) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” การบริหารคน เน้นให้มี
การดาเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต้องานที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าเพราะการท างานมีระบบแบบแผนที่
ชัดเจน พระสังฆาธิการจะดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
พิจารณาได้จากองค์ประกอบคือ ๑) ความสามารถ
ในการใช้คนถูกต้องกับความรู้ ความสามารถ        
๒) ศักยภาพของการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้ปกครอง 
๓ ) ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ส น อ ง ง า น ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔) ความพึงพอใจของอุบาสก
อุบาสิกา สามารถเรียนรู้ระบบงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 
  

รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพพระสังฆาธิ
การในเขตปกครอง

สงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงทฤษฎี (Theoretical Approach) เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีหลักการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพการปกครองคณะ
สงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการปกครองคณะ
สงฆ์ จากพระไตรปิฎกภาษาไทย จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ได้ดังนี้ 
 
 
     
 
 
 
 
                                             
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

การปกครองคณะสงฆ์ 
๑.การวางแผน 
๒.การจัดองค์การ 
๓.การบริหารงานบุคคล 
๔.การอ านวยการ 
๕.การควบคุม 

แนวคิด ทฤษฎี  
๑..ด้านความ 
๒.ด้านทักษะ 
๓.ด้านพฤตินิสัย 

สภาพการปกครองคณะ
สงฆ์ในจังหวัด
นครราชสีมา 



 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาศักยภาพของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  
ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยหลัก และศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยสนับสนุน 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
ตามหลักการจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการ
ควบคุม เป็นต้น 
 ๒) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร 
หลักฐานส าคัญ (Documentary Research) และการสัมภาษณ์ บุคคลระดับเจาะลึก ( In-depth 
interview) ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา 



๑๖๓ 

  ๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ ประการ ได้แก่ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา 
(Education) การพัฒนา (Development)  
 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑)  งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) งานวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานหลัก 
โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่มีค าถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย กล่าวคือมุ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจัดเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ  
(Primary Sources) โดยผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มประชากร ข้อมูลที่รวบรวมได้จะได้
น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสถิติเบื้องต้น 
 ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒,๖๗๑ รูป๑  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้การค านวนของทาโร่ อามาเน่ (Taro/Amane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น ๐.๐๕ คือ    
  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้การค านวนของทาโร่ อามาเน่ (Taro/Amane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น ๐.๐๕ คือ   

 
ประชากรทั้งหมด ๒๙๐ รูป เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๔๘ รูป 
 
 
 

  

                                                 

 ๑ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ.๒๕๕๗, (นครราชสีมา : ส าน างานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๔. 
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๑๖๔ 

 ตารางที่ ๓.๑ จ านวนกลุ่มประชากร 
ล าดับ พระสังฆาธิการจังหวัดสครราชสีมา กลุ่มประชากร/รูป 

๑ อ าเภอเมืองนครราชสีมา ๑๖๕ 
๒ อ าเภอครบุรี ๑๑๓ 
๓ อ าเภอเสิงสาง   ๗๐ 
๔ อ าเภอคง  ๙๙ 
๕ อ าเภอบ้านเหลื่อม  ๓๔ 
๖ อ าเภอจักราช  ๗๒ 
๗ อ าเภอโชคชัย  ๖๒ 
๘ อ าเภอด่านขุนทด ๑๕๒ 
๙ อ าเภอโนนไทย   ๘๕ 

๑๐ อ าเภอขามสะแกแสง   ๓๗ 
๑๑ อ าเภอโนนสูง ๑๑๕ 
๑๒ อ าเภอบัวใหญ่ ๑๐๓ 
๑๓ อ าเภอประทาย ๑๒๒ 
๑๔ อ าเภอปักธงชัย ๑๔๐ 
๑๕ อ าเภอพิมาย ๑๒๑ 
๑๖ อ าเภอห้วยแถลง   ๘๒ 
๑๗ อ าเภอชุมพ่วง ๑๐๑ 
๑๘ อ าเภอสูงเนิน ๑๐๓ 
๑๙ อ าเภอขามทะเลสอ   ๓๒ 
๒๐ อ าเภอสีคิ้ว ๑๖๓ 
๒๑ อ าเภอปากช่อง ๒๒๗ 
๒๒ อ าเภอหนองบุญมาก   ๕๒ 
๒๓ อ าเภอแก้งสนามนาง   ๕๔ 
๒๔ อ าเภอโนนแดง   ๓๓ 
๒๕ อ าเภอวังน้ าเขียว   ๗๔ 
๒๖ อ าเภอเทพารักษ์   ๓๕ 
๒๗ อ าเภอเมืองยาง   ๓๒ 
๒๘ อ าเภอพระทองค า   ๓๗ 
๒๙ อ าเภอล าทะเมนชัย   ๔๐ 
๓๐ อ าเภอบัวลาย   ๔๐ 
๓๑ อ าเภอสีดา   ๔๒ 
๓๒ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   ๓๓ 
 รวม        ๒,๖๗๑ 



๑๖๕ 

     ตารางที ่๓.๒ จ านวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
พระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

พระสังฆาธิการ ๒,๖๗๑ ๓๔๘ 
รวม ๒,๖๗๑ ๓๔๘ 

 
 ๒) งานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ 
เอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์บุคคลแบบ
เจาะลึก (In-depth interview) สนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  
 ๓) บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ (Key Informant) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาพิจารณาคัดเลือกตัวอย่าง โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๒๗ รูป ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๓.๓ รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ล าดับ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง 

๑ พระราชวิมลโมลี  (ฐิตธมฺโม) 
จจ.นม วัดพายัพ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง         
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

๒ พระราชสีมาภรณ์  (กนฺตจารี) 
รจจ.นม (รองอธิการบดี มจร.เขตนครราชสีมา 
วัดบึง  (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 

๓ พระครูวรนายกธรรมาวุธ (จิรปุญโญ) 
รจจ.นม วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร     
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

๔ พระโสภณปริยัติวิธาน (รตนโชโต) 
จอ.เมือง วัดสะแก(พระอารามหลวง)  
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

๕ พระกิตติรามมุนี  (อคฺคจิตฺโต) 
จอ .ปั กธงชั ย  วั ด โพธิ์ นิ มิ ตร  ต .สะแกราช            
อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา 

๖ พระเมธีสุตาภรณ์ (อุปมงฺกโร) 
รจอ.ปากช่อง (รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มจร.เขตนม.)วัดศีรีวันต์ ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

๗ พระครูวิภัชธรรมคุณ(บุญ อคฺควณฺโณ) 
จอ.ครบุรี  วัดจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา 

 
 
 
 



๑๖๖ 

ตารางท่ี ๓.๓ รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง 

๘ พระครูอาทรกิตติยารักษ์ (กิตติวุฑฺโฒ) จอ.คง วัดตะคร้อ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 

๙ พระครูวรธรรมทัต (ธมฺมทินฺโน) 
จอ.หนองบุญมาก วัดซับตะคร้อ ต.ไทยเจริญ   
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

๑๐ พระครูพิทักษ์ปทุมากร (ปญฺญาวโร) 
จอ. โชคชัย  วัดใหม่สระประทุม ต . โชคชัย         
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

๑๑ พระมหาวิเชียร (กลฺยาโณ) 
 จอ.เสิงสาง วัดหนองเข้ ต.สุขไพบูลย์           
อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา 

๑๒ พระครูจันทปทุมาภรณ์  (จนฺทิโม) 
จอ.ชุมพวง วัดใหม่หนองบัวรี ต.ชุมพวง        
อ.ชุมพวง   จ.นครราชสีมา 

๑๓ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (อติชาโต) 
จอ.บัวใหญ่ วัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง  
อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา   

   ๑๔ พระครูสุธรรมานุรักษ์ (รกฺขิตธมฺโม) 
 จ อ . ป ร ะท า ย  วั ด ก ร ะ โ ด น  ต . ป ร ะท า ย                
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

๑๕ พระครูกิตติสารนิวิฐ (กิตฺติสาโร) 
จอ.บ้านเหลื่อม วัดบ้านเหลื่อม ต.บ้านเหลื่อม         
อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 

๑๖ พระครูญาณิสสรคุณ (ญาญิสฺสโร) 
จอ.แก้งสนามนาง วัดศาลาหนองขอน         
 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

๑๗ พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (มานะดี) 
จอ.โนนไทย วัดโนนไทย ต.โนนไทย           
 อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา   

๑๘ 
พระครูอุดมเหมคุณ (ถานุตฺตโร) จอ.พระทองค า วัดทองหลาง ต.พังเทียม             

อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา   

   ๑๙ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์ (ฉลาดกลาง) 
จอ.ขามสะแกแสง วัดหนองหัวฟาน            
ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา   

๒๐ พระครูสุวัฒนานุกูล (นิลกิ้ง) 
จอ.วังน้ าเขียว วัดเขาภูหลวง ต.วังน้ าเขียว   
 อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา   

๒๑ พระครูวิสารวรกิจ (วิสารโท) 
จอ.โนนสูง วัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง           
จ.นครราชสีมา    

๒๒ พระครูวิบูลพัฒนาทร  (เขมทตฺโต) 
 รจอ.จักราช วัดบุ ต.หนองพลอง อ.จักราช             
จ.นครราชสีมา 

๒๓ 
พระครูสิริภัทรประยุต (สิริภทฺโท)  
 

 รจอ.สูงเนิน วัดสว่างบูรพาราม ต.มะเกลือเก่า         
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

๒๔ พระครูสุตธรรมวิสิฐ (เมตฺตจิตฺโต) 
รจอ.พิมาย วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 



๑๖๗ 

ตารางท่ี ๓.๓ รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ-ฉายา ต าแหน่ง 

๒๕ พระครูอุดมชัยสิริ (อนุตฺตโร) 
รจอ.สีคิ้ว วัดชัยศรีคณาราม ต.หนองน้ าใส    
 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

๒๖ พระครูนวกรรมประสิทธิ์ (จิตฺตส วโร) 
จต.พลับพลา วัดกุสวาย ต.พลับพลา อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

๒๗ พระครูสิริชัยมงคล (สิริมงฺคโล) 
จต.ท่า เยี่ ยม วัดหนองกระทุ่ม ต .ท่ า เยี่ ยม         
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัย
ก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
 ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ด้าน การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
เป็นต้น ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพความพร้อมส าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืน 
 ก. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปการพัฒนาศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ๓. ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือ     
การวิจัยทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมรูปการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  
ทั้ง ๕ ด้าน และสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๕. เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้
ค าปรึกษาเรื่องเครื่องมือการวิจัย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 



๑๖๘ 

  ๑. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร.อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒. อ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. อ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔. อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕. อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะด าเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม 
    ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
    ๘. จัดพิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล      
กับกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ข. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดประเด็นข้อค าถามที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก       
(In-Depth Interview)  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อแสวงหา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยก าหนดประเด็น
ค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนสามารถตอบ
ค าถามการวิจัยโดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงาน
บุคคล การอ านวยการ และการควบคุม จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียง
และจดบันทึกข้อมูลส าคัญ 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ตามความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการ ผู้วิจัยออกแบบแบบสอบถามโดยการศึกษาจากเอกสารการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษานักธรรม การศึกษาเปรียญธรรม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมข้อความ 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ใน ๕ ด้าน ได้แก่  การวางแผน การจัดองค์การ           
การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม ด้านละ ๕ ข้อ รวม ๒๕ ข้อ ข้อค าถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับความเหมาะสม มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
 ๕  คะแนน หมายถึง มีสภาพการจัดการเหมาะสมมากที่สุด 
 ๔  คะแนน หมายถึง มีสภาพการจัดการเหมาะสมมาก 
 ๓  คะแนน หมายถึง มีสภาพการจัดการเหมาะสมปานกลาง 
 ๒  คะแนน หมายถึง มีสภาพการจัดการเหมาะสมน้อย 
 ๑  คะแนน หมายถึง มีสภาพการจัดการเหมาะสมน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๒ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๕๐-๕.๐๐   หมายความว่า ระดับการปกครอง มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า ระดับการปกครอง มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายความว่า  ระดับการปกครอง ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายความว่า ระดับการปกครอง น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๐๐-๑.๔๙   หมายความว่า ระดับการปกครอง น้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางต่อ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 ค. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง วรรคตอน การสะกด การจัดวางข้อความและรูปเล่ม 
พิสูจน์อักษรของเครื่องมือให้สมบูรณ์ น าเครื่องมือที่สร้างไว้เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์      
เพ่ือตรวจสอบและขอค าแนะน า 

                                                 

 ๒ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด่าน
สุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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 ๒. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity)๓ น าแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๕ ท่าน   
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือทางด้านเนื้อหา (Content Validity)          
ความเที่ยงตรงทางด้านโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Criterion Related Validity) ด้วย
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index 
of Item Objective Congruence : IOC)๔ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามที่น าไปใช้ได้
ตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐ 
 ๓. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับพระภิกษุ จ านวน ๓๐ รูป น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ทั้ง ๒ ชุด โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach)๕ ได้คา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับทั้ง ๒ ชุด เท่ากับ ๐.๙๖ 
 ๔. ด าเนินการปรับปรุงเครื่องมือครั้งที่ ๒ โดยปรับปรุงแก้ไขจากผลที่วิเคราะห์ได้จากการ
ทดลองใช้ (Try Out) 
 ๕. สร้างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสร้างเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ๒. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อแจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดส าหรับขออนุญาตแจก
                                                 

๓พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , รศ.ดร., วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ ๖, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 
๒๕๓๘), หน้า ๑๑๕-๑๒๐. 

๔ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, รศ.ดร., การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา, (สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๕๘-๑๕๙. 

๕พวงรัตน์  ทวีรัตน์, รศ.ดร., วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, หน้า ๑๒๕. 
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แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างภายในวัด และขอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามรายนามผู้ให้       
ข้อมูลส าคัญ 

 ๓. น าหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งแบบสอบถามไปแจกให้กับประชากรที่เป็น      
กลุ่มตัวอย่างและด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วย
ตนเองพร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย 
 ๕. ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ          
จ านวน ๒๗ รูป เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 ๖. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือน ามาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ และ
รวบรวมค าให้สัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้อง เพ่ือค้นหาการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาต่อไป 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผู้วิจัยด าเนินการการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง
ตามระเบียบวิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้เชี่ยวชาญแบบลูกโซ่ (Snowball 
Technique) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) การสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และน าเสนอเป็น  
ความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
 ๒. อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 
 ๓. พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล (Data Reduction) และให้รหัส (Coding) และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
 ๔. สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 
 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ใน ๕ ด้าน ได้แก่         
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
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 ๑. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่ (Frequency) และ     
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ      
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ๓. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอ    
เขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
  งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ๓) เสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๗ รูป ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย
และพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 
๓๔๘ รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยมี
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๒  แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๓  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา 
 ๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
  



๑๗๔ 
  

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

 ๑)  คณะสงฆ์จัดอบรมพระสังฆาธิการให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ
จนสามารถใช้งานได้๑  และได้ฝึกอบรมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้แก่
พระสังฆาธิการมีดังนี้   
  ๑.๑ ฝึกอบรมให้มีความรู้เรื่องการปกครองคณะสงฆ์  
  ๑.๒ ฝึกอบรมให้รู้เรื่องไวยาวัจกร  
  ๑.๓ ฝึกอบรมให้ผู้รู้เรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ  
  ๑.๔ ฝึกอบรมให้รู้เรื่องพระวินยาธิการในการช่วยกิจสงฆ์๒ 
 ๒) มีการขยายผลมอบหมายงานให้ด าเนินภายใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง ให้ด าเนินขยาย
ผลความสามารถในหน้าที่๓ มีการให้ไปศึกษาดูงาน อบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม๔ จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้นแก่ท่านที่มีความสนใจ๕ จัดอบรมความรู้เฉพาะทางให้แก่
ท่านที่สนใจ๖ จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้น แก่ท่านที่มีความสนใจ๗ มีการจัดให้มีการประชุมอบรม
ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ดูแลก ากับด าเนินการให้เกิดความเรียบร้อย ใน ๔ งานหลัก คือการปกครอง 
การศึกษา การเผยแผ่ งานสาธาณูปกร ใน ๒ งานรอง งานให้การสงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์  
 ๓) มีการแก้ปัญหา ปรึกษาหารือปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีการมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบในองค์กรปกครองท างานร่วมกัน ก าหนดพระผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลพระภายใน
ปกครองให้ท าหน้าที่ของตน๘  
 ๔) มีการวางแผนท างานในระยะ ๕ ปี อ านวยการทุกสายงานให้สะดวกและเรียบร้อยดี 
และก ากับดูแลทุกสัดส่วน๙ วางแผนการท างานอย่างเป็นรูปธรรม และมีระยะเวลาการท างานที่
แน่นอนพระผู้ปกครองมีการสอดส่องดูแลพระภายในการปกครองให้ท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๑๐ 

                                                 
๑สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมล,ี วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ,์ วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสมีา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวธุ, วัดพระนารายณม์หาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสมีา,๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา,๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕สัมภาษณ์ พระกติตริาชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖สัมภาษณ์ พระเมธสีุตาภรณ,์ วัดครีีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๗สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคณุ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบรุ,ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘สัมภาษณ์ พระครูอาทรกติติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทตั, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๐สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๕ 
  

มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในองค์การปกครองรับผิดชอบร่วมกัน ก าชับพระผู้ปกครองให้สอดส่อง
ดูแลพระภายใต้การปกครองในหน้าที่ของพระอ านวยการทุกสายงานให้สะดวกและเรียบร้อยด้วยดี๑๑

มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในองค์การปกครองรับผิดชอบร่วมกัน ก ากับดูแลทุกสัดส่วน๑๒  
 ๕) จัดให้มีการประชุมอบรมวิชาการให้เข้าใจ วิธีปฏิบัติใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง ดูแล
ก ากับด าเนินการให้เกิดความเรียบร้อย ใน ๔ งานหลักคือปกครอง ศึกษา เผยแผ่ สาธารณูปการ 
(พัฒนา) ใน ๒ งานรอง งานศึกษาสงเคราะห์ งานสาธารณะสงเคราะห์  แนวทางแก้ไขในการประชุม 
ปรึกษาหารือ น าไปสู่การปฏิบัติ ให้ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา๑๓ 
 ๖) ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้ ศึกษาดูงาน ศึกษาในการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้
เหมาะสม๑๔ เรียนต่อ มจร. อบรมวิปัสสนากัมฐาน๑๕ ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปทั้งทางโลก
และทางธรรม๑๖ มีทุนให้ศึกษา จัดอบรมพัฒนาความรู้ ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นๆ ไป ในทั้งส่วนทาง
ธรรมและทางโลก๑๗  
 ๗) มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อให้มีองค์ความรู้ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
อย่างนี้ คือ ๑.ปกครองตน ๒.ปกครองคน ๓.ปกครองงาน ขอให้ท าให้ดีที่สุดจะประสบผลส าเร็จใน
กิจการทั้งปวง๑๘ แนะน าให้ศึกษาต่อ  
 ๘) มีการจัดหางบประมาณให้เพ่ือแบ่งเบาภาระในการใช้จ่าย๑๙ มีทุนให้ศึกษา จัดอบรม
พัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ต่อไป๒๐ ให้เรียนต่อ มจร. ให้เรียนบาลี ให้ไป
อบรมวิปัสสนากัมฐาน๒๑ ส่งเสริมเรียน มจร. ส่งเสริมเรียนนักธรรมและการเรียน บาลี๒๒ จัดหางบ
ประชุม สนับสนุนทุนให้การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี. โท. เอก.๒๓ ประชุมท าความเข้าใจ ส่งเสริมให้
พระเข้าศึกษาในระดับสูง สนับสนุนทุนการศึกษา๒๔ จัดหางบประมาณสนับสนุนและหาทุนให้ศึกษา
ต่อในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป๒๕  
 ๙) มีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูงคือ ๑.พูดชักจูงให้เกิดความ
ศรัทธามีเหตุผลที่ดี ๒.ส่งเสริมสนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ ๓.จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้
ตามสมควร ๔.ส่งเสริมให้พัฒนาปัญญาความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้

                                                 
๑๑สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้  เจ้าคณะอ าเภอเสงิสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ,์ วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๕สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘.   
๑๗สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๙สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, ๓ กันยายน๒๕๕๘. 
๒๐สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม๒๕๕๘. 
๒๔สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ, วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๗๖ 
  

สูงยิ่งขึ้นไป๒๖ จัดอบรมในคราวประชุมประจ าเดือน ส่งเสริมให้เรียนต่อ มจร. และ มมร.๒๗ ประชุมท า
ความเข้าใจ เรื่องของการศึกษา ส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งขึ้นไป๒๘ 
 ๑๐) มีการถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ต าบล วัด ที่มีศักยภาพ  ติดต่อตามสาย
งานทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการท างาน อาศัยการติดต่อตามสายงานผ่าน
ทางกลุ่มเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ เช่น ๑. เครือข่ายระบบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรือไลน์ ๒. การส่ง
ข้อมูลรับทราบทันสมัย รู้ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์เป็นอย่าง ดี ๓.การค้นคว้า
แสวงหาข้อมูลรวดเร็วทันใจ มีการเรียนรู้ระบบดิจิตรอนเทอร์เร้น ส่งไลน์ในเครื่องมือสื่อสารให้ทัน
สังคมการเปลี่ยนแปลง  ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยี ขยายผลไปสู่ต าบล วัด ที่มีศักยภาพ๒๙ 
 ๑๑) พระสงฆ์มีการพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือรู้ เท่าทันต่อ         
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรมแก่       
ศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น๓๐ จ าแนกตามภารกิจการ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน จ าเป็นอย่างมากที่ทางคณะสงฆ์ แต่ละวัดต้องมีความสามัคคีกัน
ช่วยกันสอดส่องดูแล อาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดูดีเป็นที่น่ามองและช่วยกัน
ซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้นช ารุดขึ้นมาต้องท าให้มีสภาพที่ เหมือนเดิมดูงามตาเป็นที่น่าศรัทธาของ
ประชาชนที่พบเห็น และดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาในวัดเพ่ือพักผ่อนใจ๓๑  
 ๑๒) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ มีกระบวนการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี 
และการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหารไปสู่ความเจริญ และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย๓๒นอกจากนี้การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
อ านาจเห็นว่า โครงสร้างอ านาจเดิมมีความสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองของ
ประเทศ๓๓ 
 ๑๓) การปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการ
ปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ เชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล๓๔ ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น า ในการบริหารคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่
                                                 

๒๖สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธิ,์ วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๘สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีม, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๙สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๐สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๑สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๒สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๓สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๓๔สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๗ 
  

มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติที่ดีงาม และเป็นที่
ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม๓๕ แก้ไขปัญหาให้แก่ภิกษุสามเณร นั้นด้านนี้ได้อย่างชัดเจน
แล้วมีประสิทธิภาพ การท างานที่จริงจังและมีการแจกงานประสานงานอย่างทั่วกันเข้าใจงานก็จะท า
ให้งานมีประสิทธิภาพอย่างดี๓๖ 
 ๑๔) มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ท าคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ท าความ
เข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของ
ธรรมชาติ๓๗ ทั้งนี้ยังส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็น ลานธรรม เปิดโอกาส
ให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรม
และส่งผลให้เกิดทัศนะใหม่ๆ ในหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาในแต่ละด้าน๓๘ 
 ๑๕) เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์และการ
กระจายอ านาจ๓๙ ด้านการควบคุม คือ ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะพระสังฆาธิการมีภาระหน้าที่มากจนเกินไป 
จึงมีปัญหาด้านการปกครองในเรื่องกฎระเบียบ วินัย ตามกฎหมายบ้านเมือง ควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กติกา มติ ของคณะสงฆ์นั้น๔๐ ด้านการบริหารบุคคล คือ บุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง บริหารไม่อยู่ในระบบ ไม่รู้หน้าที่และ
ยอมรับบทบาทหน้าที่ในสายงาน บุคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีไม่ค่อยมี๔๑ พระภิกษุสามเณรมี
มาก  จึงท าให้ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชา       
พระเถระผู้ใหญ่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับพระภิกษุสามเณรเท่าที่ควร๔๒ ขาดความสัมพันธ์กันระหว่างพระภิกษุ
สามเณรใหม่ และพระเถระ หรือพระที่อยู่ก่อนแล้ว๔๓ เจ้าอาวาสมีอ านาจมากเกินไปไม่ค่อยน าพระ
ธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา  มีการกระจายอ านาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอน
ของการบริหารการแต่งตั้ง และถอดถอน รัฐควรเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสถาบันศาสนาไม่ค่อย
มาก๔๔ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับอ านาจในระดับพระสังฆาธิการในการปกครองที่เหมาะสม 
เมื่อคณะสงฆ์หรือผู้ปกครองสงฆ์ มีความเข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆ แล้วไม่แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรง
ประเด็นแล้ว สามารถรับรู้ปัญหาและวางแผนการด าเนินงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามอย่างไม่
ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร๔๕ พระสงฆ์ในระดับปกครองขาดความสามัคคีและมีการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือ

                                                 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๖สัมภาษณ์ พระครูครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๗สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๘สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้ เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๙สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ์, วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๐สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๑สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๒สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง, ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ,์ วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๗๘ 
  

ผลประโยชน์ในการเลื่อนต าแหน่งสมณศักดิ์ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะการเมืองในองค์กรท าให้ได้รับ
ความยุติธรรมไม่เท่ากันในวงการสงฆ์ในปัจจุบัน๔๖ 
 ๑๖) ไม่น าหลักการพัฒนาแบบสมัยใหม่มาปรับใช้ เพ่ือเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนทุก
ส่วนของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๔๗ ด้านการอ านวยการ คือ ยังขาดความรู้เรื่องการ
ท างานในระบบยุคไอที บางครั้งการอ านวยการด้านต่างๆ ต่อสังคมมีน้อยมากและไม่เข้าใจด้านบริการ
ต่อสังคมเท่าที่ควร๔๘ ด้านการจัดการ คือ ยังไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมให้องค์การของสงฆ์บ้าง
ครั้งก็ไม่เป็นเอกภาพ๔๙พ้ืนฐานของพระภิกษุสามเณรที่เรียนหนังสือนั้น ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร๕๐ 
การศึกษาในประโยคบาลีชั้นสูงๆ ยังมีน้อย ขาดครู-อาจารย์ที่ท าการสอนนักธรรมและบาลีในชั้นสูง 
นักเรียนไม่ค่อยให้ความส าคัญในการเรียน จึงท าให้ไม่ตั้งใจเรียนเท่าท่ีควร๕๑ ขาดความเข้มงวดส าหรับ
พระภิกษุสามเณรที่เริ่มเข้ามาเรียน ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอเท่าที่ควร โดยเฉพาะด้าน
พระภิกษุสามเณร ผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้านการปกครอง๕๒ พระนักเทศน์ภายในอ าเภอที่
เทศน์ได้ดีมีน้อยมาก มีการจัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุสามเณร และบุคคล
ทั่วไปยังค่อนข้างน้อย๕๓ ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมมากนัก นอกจากตามเทศกาลต่างๆ 
ประชาชนที่ฟังธรรมส่วนใหญ่เน้นที่ตัวบุคคลในการแสดงธรรมมากเกินไป๕๔ 
 ๑๗) ขาดการร่วมมือกันในการท างาน การท างานเป็นระบบตัวใครตัวมัน ไม่มีการจัด
หลักสูตรอบรมเจ้าอาวาสโดยเฉพาะในระยะสั้นหรือยาว๕๕ ส่วนใหญ่เกิดปัญหาในด้านการท างาน
ล่าช้า ซึ่งปัญหายืดหยุ่นและปรับงานอย่างต่อเนื่อง อุปสรรคเกิดจากการเดินทางไม่สะดวก            
การประสานงานค่อนข้างล่าช้า แต่สามารถแก้ไขได้ โดยให้เจ้าคณะใช้สติปัญญาท างาน๕๖ ด้านการ
วางแผน  ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คือไม่มีแผนงานที่แน่นอน๕๗ การสนับสนุนใน
เรื่องทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างน้อย การให้ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้ ยังไม่มากเท่าที่ควร๕๘การจัดสรรที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรของแต่
ละวัด ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร๕๙ รูปแบบการก่อสร้างของแต่ละวัดมีความแตกต่างกันมาก บางวัดมี

                                                 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, ๓ กันยายน๒๕๕๘. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครสูิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม๒๕๕๘. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูพระครสูุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจา้คณะอ าเภอพิมาย, ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๕๒สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิร,ิ วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๕๓สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธิ์, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครสูิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยยีม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๕สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมล,ี วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๘.  ๕๖สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ,์ วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสมีา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๗สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวธุ, วัดพระนารายณม์หาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสมีา,๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๘สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๙สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๙ 
  

สิ่งก่อสร้างเกินความจ าเป็น แต่ละวัดมีการก่อสร้างที่ไม่มีการป้องกันที่ดี ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ       
เป็นจ านวนมาก๖๐ บางวัดยังมีปัญหาเกี่ยวกับท่ีดินสาธารณะกับประชาชน๖๑ การสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน รอบๆ วัดยังมีน้อย และการจัดกิจกรรมที่เป็นส่วนรวมบางอย่างไม่ควรจัดภายใน
วัด๖๒ พระสังฆาธิการควรด าเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจ าและยังมี
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้น าชุมชน พร้อมกันนี้ยังไม่มีการประเมินผล๖๓ ให้ความส าคัญ
กับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้
วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ยังมีน้อย๖๔ 
 สรุปสภาพทั่วไปในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้  
 จุดแข็ง สภาพทั่วไปมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้รอบรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมอยู่เสมอ ได้แก่ การให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ อบรม ดูงานด้าน
การปกครองคณะสงฆ์ เรียนบาลี และอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมฐาน เป็นต้น มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน วัด เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการติอต่อสื่อสารกัน
ผ่านไลน์และเฟสบุ๊ค เป็นต้น  มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ท าคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติ
ประวัติ   ท าความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ในองค์กรปกครองท างานร่วมกัน ก าหนดพระผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลพระภายในปกครองให้ท า
หน้าที่ของตน 
 จุดอ่อน ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมานั้นมีการดูแลไม่ทั่วถึงเพราะ
พระสังฆาธิการมีภาระหน้าที่มากจนเกินไป จึงมีปัญหาด้านการปกครองในเรื่องกฎระเบียบ วินัย ตาม
กฎหมายบ้านเมือง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กติกา มติ ของคณะสงฆ์นั้น 
ด้านการบริหารบุคคล คือ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
บริหารไม่อยู่ในระบบ ไม่รู้หน้าที่และยอมรับบทบาทหน้าที่ในสายงาน บุคลากรที่มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีไม่ค่อยมี ด้านการอ านวยการ คือ ยังขาดความรู้เรื่องการท างานในระบบ ยุคไอที บางครั้ง
การอ านวยการด้านต่างๆ ต่อสังคมมีน้อยมากและไม่เข้าใจด้านบริการต่อสังคมเท่าที่ควร ด้านการ
จัดการ คือ บางส่วนยังขาดงบประมาณในการจัดอบรมให้องค์การของสงฆ์ มีปัญหาในด้านการท างาน
ล่าช้า ซึ่งปัญหายืดหยุ่นและปรับงานอย่างต่อเนื่อง อุปสรรคเกิดจากการเดินทางไม่สะดวก การ
ประสานงานค่อนข้างล่าช้า ด้านการวางแผน  ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คือไม่มี
แผนงานที่แน่นอน 
 

                                                 
๖๐สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๒สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๔สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

 
 
 
 



๑๘๐ 
  

๔.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการปกครองคณะสงฆ์ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการปกครองคณะสงฆ์จาก
การสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) จากกลุ่มพระสังฆาธิการ จ านวน ๒๗ รูป    
ที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๔.๒.๑  ด้านการวางแผน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านการวางแผน ในการพัฒนาศักยภาพและการ
ปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ควรจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ แบ่งเป็น แผน
ระยะสั้น (๑ ปี) แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) และแผนระยะยาว (๕ ปี) เช่น  
 ส าหรับแผนระยะสั้น (๑ ปี) ควรเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก ประกอบด้วย 
 ๑) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมการศึกษาอบรมและดูแลงาน ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน น าไป
ปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัด๖๕  
 ๒) พระสังฆาธิการต้องเข้าใจการปกครองคณะสงฆ์เข้าใจกฎ ระเบียบของตนเอง๖๖ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยต้องอยู่ในกฎระเบียบ และมีความรู้
ด้านกฎหมายบ้านเมือง๖๗ พระสังฆาธิการต้องเข้าใจการปกครองคณะสงฆ์ เข้าใจ กฎ ระเบียบ กติกา 
ข้อวัตรของพระของตน๖๘  
 ๓) การวางแผนรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ ของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการปกครองสงฆ์ตามกฎระเบียบของวัดอย่างนี้  ๑ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่ม คือ       
(๑) กลุ่มพัฒนาวัด (๒) กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๓) กลุ่มอนุรักสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม๖๙  
 ๔) ให้พระสังฆาธิการเรียนรู้กฎ ระเบียบ อ านาจ หน้าที่ ของผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการ
อย่างเข้าใจและถูกต้อง๗๐ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยต้องอยู่ใน
กฎระเบียบ และมีความรู้๗๑ ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาตนอยู่เสมอ โดยต้องมี
ทั้งศีลาจารวัตร และความรู้กฎหมายบ้านเมือง๗๒ ส่งเสริมการศึกษาอบรม  ส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน 
ส่งเสริมการศึกษาดูงานน าไปปรับใช้ในงานหน้าที่๗๓  

                                                 
๖๕สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้ เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ์, วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๗สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๘สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๖๙สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง, ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๗๒สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 



๑๘๑ 
  

 ๕) มีการชี้แจ้งกฎระเบียบและมติของมหาเถรสมาคมให้ทราบทั่วกัน เพ่ือจะได้ปฏิบัติตน
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๗๔ ท าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ส่งเสริมให้มีความรู้อย่างถูกต้อง๗๕ 
ควรศึกษาเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน๗๖ ส่งเสริมให้มีความรู้อย่างถูกต้อง 
ท าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ๗๗ การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการปกครองคณะสงฆ์ตามกฏระเบียบ ดังนี้ 
 ๕.๑ กฎระเบียบแบบแผนที่ดีงามของศาสนา เรียกว่า กฎศาสนา 
 ๕.๒ กฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๕.๓ กฎสังคม เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพ่ือความสงบเรียบร้อยของ
ศาสนา๗๘ 
 ๖) จัดการอบรมพระสังฆาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
ค าสั่งและมติที่พระสังฆาธิการต้องมีองค์ความรู้ ในฐานะที่จะมาเป็นพระผู้ปกครองวัด และต าบล๗๙ 
การศึกษาเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน๘๐ ให้ทุนการศึกษา เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา พัฒนาการอยู่เสมอ๘๑ ชี้แจงให้เข้าใจในกฎหมาย มติ ค าสั่ง ของมหาเถร
สมาคม ของผู้บังคับบัญชาเหนือตนอย่างเคร่งครัด๘๒  
 ส าหรับแผนระยะกลาง (๒ -๔ ปี)  ควรเน้นการพัฒนาทักษะ (Skill)  เป็นหลัก 
ประกอบด้วย 
 ๑) วางแผนประชุมชี้แจ้ง แบ่งการท างานให้อิสระในการท างาน มอบหมายงานให้อ านาจ
กระจายการท างาน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผล๘๓ ให้พระสังฆาธิการเข้ารับการอบรม และศึกษางานต่อใน
ระดับสูง๘๔ รักษาตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย ยึดหลักและระเบียบของบ้านเมือง ให้ความรู้ความเข้าใจ
สม่ าเสมอ๘๕ การจัดการนั้นต้องมอบหมายให้พระสังฆาธิการเข้ารับการอบรม และระดับสูงยิ่งขึ้นไป๘๖  
 ๒) วางแผนการจัดรูปแบบการพัฒนาการของพระสังฆาธิการให้มีความรู้  ความเข้าใจด้าน
การปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย คือ แบบอย่าง  แบบแผน  และแบบฉบับ 
 ๓) นอกจากนี้ให้มีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง เข้าใจในกิจการงานที่เรารับผิดชอบ๘๗ ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ  

                                                 
๗๔สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน๒๕๕๘. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๗๖สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๘สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๗๙สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ, วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๘๐สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธ์ิ, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๑สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๒สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา , ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๘. ๘๓สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา ,๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๕สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๖สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๗สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๒ 
  

ให้มีความรู้ทั้งคดีโลก และคดีธรรม๘๘ รักษาตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย ยึดหลักและระเบียบของ
บ้านเมือง ให้ความรู้ความเข้าใจสม่ าเสมอ๘๙ รักษาตนอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นหลักยึดหลัก
กฎระเบียบของบ้านเมือง ปราดเปลืองในเรื่องความรู้๙๐ ประชุมชี้แจ้ง แบ่งงาน ท างานโดยการ
มอบหมาย ให้มีอิสระ มอบหมายงานให้อ านาจกระจาย๙๑ 
 ส าหรับแผนระยะยาว (๕ ปี) ควรเน้นการพัฒนารอบด้านจนเป็นพฤตินิสัย เป็นหลัก 
ประกอบด้วย 
 ๑) วางแผนพัฒนางาน และมีความคิดเห็นร่วมกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว๙๒ ให้พระ
สังฆาธิการมีส่วนร่วมนโยบายของการปกครองและท างานร่วมกัน๙๓ เปิดใจให้กว้าง ใส่ใจความรู้สึก 
ความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา๙๔ ให้ร่วมในการร่างนโยบายของการปกครองและรับรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
ให้ท าตามนโยบายที่ได้ร่างร่วมกันแล้ว๙๕ ได้เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๒) วางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม เป็นของวัตรปฏิบัติ  จึงจะท าให้การ
ท างานระยะยาว ถาวรมั่นคงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปได้ โดยความเรียบร้อยและดีงาม๙๖ มี
การตัดสินใจในเรื่องการปกครอง ได้สอบถามการตัดสินใจร่วมกัน กับคณะปกครอง๙๗  เปิดกว้างร่วม
ใจ  ใส่ใจในความรู้สึก เชิดชู ความคิดของพระใต้บังคับบัญชา๙๘ ให้เห็นคุณค่า การดูแลสืบทอด
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืน๙๙ 
 ๔.๒.๒ ด้านการจัดองค์การ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านการจัดองค์การ ในการพัฒนาศักยภาพและการ
ปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ควรแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลใน ๓ ระดับ คือ ระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ดังนี้  
 ระดับต าบล ได้แก่ 
 ๑) เจ้าคณะต าบลควรมีการขยายผลงานการด าเนินงานใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง 
มอบหมายด าเนินงานเพ่ิมความสามารถ๑๐๐ จัดอบรมในช่วงฤดูพรรษาจัดให้เข้าอยู่ในบริวาสกรรม๑๐๑ 

                                                 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๙สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๐สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๒สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ,  วัดหนองเข้  เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ์,  วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๙๖สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง, ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๙๘สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘.   
๙๙สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง , ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน๒๕๕๘. 



๑๘๓ 
  

น าผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ มาฝึกอบรมให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ๑๐๒  
 ๒) เจ้าคณะต าบลสอนให้เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณรมีความรู้ และใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาพัฒนาท้องที่ของตนให้เจริญก้าวหน้า๑๐๓ จัดอบรมให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่อยู่เสมอจนสามารถใช้งานได้๑๐๔  ได้ฝึกอบรมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ให้แก่พระสังฆาธิการอย่างนี้ ๑. ฝึกอบรมให้มีความรู้เรื่องการปกครองคณะสงฆ์ ๒. ฝึกอบรม
ให้รู้เรื่องไวยาวัจกร ๓. ฝึกอบรมให้ผู้รู้เรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ ๔. ฝึกอบรมให้รู้
เรื่อง พระวินยาธิการในการช่วยกิจสงฆ์๑๐๕ ขยายผลมอบหมายงานให้ด าเนินภายใน ๔ งานหลัก      
๒ งานรอง ให้ด าเนินขยายผลความสามารถในหน้าที่๑๐๖  
 ๓) เจ้าคณะต าบลควรน าเจ้าอาวาสไปศึกษาดูงาน อบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถที่มีอยู่
อย่างเหมาะสม๑๐๗ จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้นแก่ท่านที่มีความสนใจ๑๐๘ จัดอบรมความรู้เฉพาะ
ทางให้แก่ท่านที่สนใจ๑๐๙ จัดอบรมให้องค์ความรู้ในด้านนั้น แก่ท่านที่มีความสนใจ๑๑๐ ได้ให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีจากคณะครู อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาสอนให้๑๑๑ ดูความรู้
ก็ตรวจดูความสามารถของพระสังฆาธิการ และอบรมในความรู้ความสามารถนั้นๆ๑๑๒ ได้ฝึกอบรม
ทักษะให้แก่พระสังฆาธิการอย่างนี้ คือ ๑. การดูงานและการร่วมงาน ๒. การท างานด้านเอกสารที่
ส าคัญๆ ๓. มีความพร้อม ๔. มีหลักการวิชาการ ๕. มีกิจกรรม๑๑๓ 
 ๔) เจ้าคณะต าบลควรศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้ ศึกษาดูงาน ศึกษาในการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ให้เหมาะสม๑๑๔ เรียนต่อ มจร. ให้อบรมวิปัสสนากัมฐาน๑๑๕ ส่งเสริมให้ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรม๑๑๖ มีทุนให้ศึกษา จัดอบรมพัฒนาความรู้๑๑๗ ศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นๆ ไป ในทั้งส่วนทางธรรมและทางโลก๑๑๘ มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อให้มี
องค์ความรู้ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ อย่างนี้ คือ โบราณกล่าวว่า "บริวารมาเพราะน้ าใจมี บริวาร
หนีเพราะน้ าใจลด บริวารหมดเพราะน้ าใจแห้งแล้ง" ท่าน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ได้กล่าวถึงองค์ความรู้ของ
                                                 

 ๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
 ๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ,  วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธ์ิ, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

 ๑๐๙สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีม, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
 ๑๑๐สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา,  ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๑๑๒สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๑๑๓สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๔ 
  

นักปกครองว่า ๑. ปกครองตน  ๒. ปกครองคน  ๓. ปกครองงาน  ขอให้ท าให้ดีที่สุดจะประสบ
ผลส าเร็จในกิจการทั้งปวง๑๑๙ แนะน าให้ศึกษาต่อ จัดหางบประมาณให้เพ่ือแบ่งเบาภาระในการใช้
จ่าย๑๒๐ มีทุนให้ศึกษา จัดอบรมพัฒนาต่อไป๑๒๑ ให้เรียนต่อ มจร. ให้เรียนบาลี  ให้ไปอบรม
วิปัสสนากัมฐาน๑๒๒ 
 ระดับอ าเภอ ได้แก่ 
 ๑) เจ้าคณะอ าเภอควรส่งเสริมการอบรมด้านการอยู่ปริวาส ๑๒๓ จัดท าเอกสาร
ประกอบการท าหน้าที่ของคณะพระสังฆาธิการเพ่ือดูความรู้ ความสามารถของพระสังฆาธิการ จัดอยู่
ในปริวาสกรรม๑๒๔ จัดให้เข้าอยู่ปริวาสกรรมเฉพาะพระสังฆาธิการ จัดอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ       
จัดสอบตอบปัญหา๑๒๕ จัดอยู่ปริวาสกรรม จัดท าเอกสารประกอบการท าหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
เพ่ือดูความรู้ ความสามารถของพระสังฆาธิการ๑๒๖ ได้จัดส่งเสริมพระสังฆาธิการเข้าอบรมฝึก
ภาคสนามเพ่ือให้เกิดทักษะในการพัฒนา ศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ อย่างนี้ 
 ๑. ฝึกอบรมเป็นพระวิปัสนาจารย์ 
 ๒. ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ต้นแบบ 
 ๓. ฝึกอบรมเป็นพระสังฆาธิการในด้านกฎมหาเถรสมาคม 
 ๔. ฝึกอบรมเป็นพระอุปัชฌาและพระสอนศีลธรรม 
 ๕. ฝึกอบรมเป็นพระนักพัฒนาวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ๑๒๗ 

 ๒) เจ้าคณะอ าเภอต้องจัดอบรมทักษะด้านความรู้ จัดอบรมปริวาสกรรมให้เฉพาะพระ
สังฆาธิการ๑๒๘ จัดอบรมกิจกรรมต่างๆ ในหน้าที่การงานจัดเข้าอยู่บริวาสกรรมเฉพาะพระสังฆาธิการ 
จัดการสอบตอบปัญหาในอ านาจหน้าที่๑๒๙ อบรมในโครงการด้านวิปัสสนา ลดกิจกรรม น าปฏิบัติให้
ถูกต้อง เสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ๑๓๐ 
 ระดับจังหวัด ได้แก่ 
 ๑) เจ้าคณะจังหวัดต้องควรดูผลงาน ดูความรู้ความสามารถในการท างาน ดูอุปนิสัย๑๓๑ 
ดูหลักสูตรที่น าเสนอ ดูงานที่ท าอยู่ประจ า ดูที่ค าพูด ดูงานที่เอกสาร๑๓๒  จากวุฒิการศึกษา ผลงานที่

                                                 
๑๑๙สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้ เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ์, วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘.  
๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง , ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง , ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๕ 
  

ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่๑๓๓ ดูจากงานที่ท า ดูจากค าที่พูด ดูหลักสูตรที่น าเสนอ     
ดูการท างานเอกสารที่ท า๑๓๔ ประเมินผลความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการแต่ละต าแหน่ง อย่าง
นี้ คืองานคณะสงฆ์ดังนี้ 
 ๑. ประเมินในด้านงานปกครอง 
 ๒. ประเมินด้านงานศึกษา 
 ๓. ประเมินในด้านงานเผยแผ่ 
 ๔. ประเมินด้านงานสาธารนูปการ 
 ๕. ประเมินด้านงานศึกษาสงเคราะห์และสาธารณะประโยชน์๑๓๕ 
 
 
 ประเมินจากปัญหาที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองหรือไม่การศึกษาหากยังไม่
จบนักธรรมเอกต้องเรียนจนจบตามกฎเกณฑ์๑๓๖ ดูงานที่ท า ดูค าที่พูด ดูความจริงใจ ดูความบริสุทธิ์ใจ  
ดูผลงานปัจจุบัน๑๓๗ 
 ๔.๒.๓  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านการบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาศักยภาพและ
การปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ต้องด าเนินการใน ๓ ด้าน คือ การสรรหาหรือคัดเลือก การ
แต่งตั้ง และการพิจารณาความดีความชอบ ดังนี้  
 การสรรหาหรือคัดเลือก ได้แก่ 
 ๑) คณะสงฆ์ต้องดูจากผลงานที่ผ่านมา และได้รับคัดเลือกจากพระในปกครองและญาติ
โยม๑๓๘ ให้คณะสงฆ์คัดเลือกตามที่เห็นสมควร ให้ญาติโยมช่วยพิจารณาคัดกรอง ดูทั้งศีลาจารวัตร
และองค์ความรู้๑๓๙ เลือกโดยคณะผู้ปกครอง เลือกโดยผู้มีความรู้ความสามารถ และควรมีญาติโยม
ร่วมออกความคิดเห็น๑๔๐ ให้คณะสงฆ์ช่วยคัดเลือกตามที่เห็นเหมาะสม ให้ญาติโยมช่วยพิจารณา
กลั่นกรองร่วมด้วย ดูทั้งศีลาจารวัตรและองค์ความรู้ประกอบ๑๔๑ ได้จัดการจัดหาพระสังฆาธิการที่มี
ทักษะ และเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหน้าที่พัฒนา ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้ 
 ๑. จัดอบรมคัดเลือกพระสังฆาธิการผู้เชี่ยวชาญ 
 ๒. จัดส่งเสริมพระสังฆาธิการที่มีผลงานด้านการปกครอง 
 ๓. จัดงานวัดให้เเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม 
 ๔. จัดงานเพื่อพัฒนาสติปัญญาให้มีความรู้และเข้าใจ 

                                                 
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ, วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธ์ิ, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา , ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๘.  
๑๓๗สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘.  
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม๒๕๕๘. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ, วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๖ 
  

 ๕. จัดพิธีทางศาสนาเพ่ือเพ่ิมทักษะให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น๑๔๒ 
 ๒) คณะสงฆ์ต้องส ารวจพระสังฆาธิการที่มีความรู้และตั้งตัวเป็นคณะท างานในด้านที่มี
ความรู้ความสามารถ๑๔๓ คัดเลือกโดยคณะผู้ปกครอง คัดเลือกโดยคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ร่วมกับ
พระสังฆาธิการ๑๔๔ ยกย่องในวาระประชุมประกาศเกียติคุณให้ขยายผลไปสู่ชุมชนวัดอ่ืนๆ และมวล
ประชาชน๑๔๕ มอบหมายให้ท าตามความสามารถของพระในปกครอง และมอบหมายงานช่วย
แก้ปัญหา๑๔๖ และมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามถนัด๑๔๗ ให้พระสังฆาธิการร่วมตัดสินใจในแผนงาน
และมอบหมายงาน๑๔๘ โครงการทุกโครงการจัดซื้อจัดหา และงานที่กล่าวแล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และจัดให้เป็นไปตามระเบียบ๑๔๙ ได้เปิดโอกาสดีให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดท า
แผน ตรวจสอบ ก าหนดลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง 
รักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้ คือ 
 ๑. ได้เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการร่วมจัดท าโครงการ 
 ๒. ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ 
 ๓. การจัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสกรรมการวัด
ให้ดูแลร่วมด้วย๑๕๐  ให้พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในการท างานตามโครงการ การซื้ออุปกรณ์๑๕๑ 
 รู้กฎระเบียบของการใช้วัสดุอุปกรณ์ตามหลักวินัย รู้ด้านกฎหมายบ้านเมืองที่จะเข้ามา
ควบคุมอาคารสถานที่ตามกฎระเบียบของกรมศิลป์ฯ๑๕๒ มอบหมายให้ท าตามความสามารถของ
ตนเองและดูแล ควบคุม เสริมสร้างก าลังใจ ช่วยแก้ปัญหา๑๕๓ 
 ด้านการแต่งตั้ง ได้แก่  
 ๑) คณะสงฆ์ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนสนับสนุนให้ท างานอย่างอิสระ๑๕๔ ให้พระสังฆาธิการรู้
หน้าที่ สนองงานอย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ๑๕๕ ให้พระสังฆาธิการรับรู้นโยบาย สนอง
นโยบายงานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๕๖ ให้พระสังฆาธิการรับรู้หน้าที่ สนองงานที่มีอย่างมี

                                                 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธ์ิ, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๗สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๕๐สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้ เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ์,  วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๗ 
  

ประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ๑๕๗ เคร่งครัดวินัยสงฆ์ ใส่ใจกฎระเบียบ ไม่เอาเปรียบเพ่ือน
พ้อง๑๕๘ ท างานส าเร็จ ได้ท าตามหน้าที่ ตามนโยบาย ดังนี้ 
 ๑. สนองนโยบาย 
 ๒. ท้าทายความสามารถ 
 ๓. ประกาศจุดยืน 
 ๔. ฟ้ืนฟูคุณธรรมจึงจะส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้๑๕๙ 
 ๒) คณะสงฆ์ต้องมีนโยบายของพระสังฆาธิการต้องปฏิบัติตาม ถือว่าเราต้องรับรู้ด้วยกัน 
ในการร่างกฎระเบียบอยู่แล้ว และงานในหน้าที่ก็ต้องท าให้เรียบร้อยตามเวลา และวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาองค์กรของพระสังฆาธิการ๑๖๐ ท าดีแล้วท าต่อไป สนับสนุนเต็มที่ตามแผนที่ก าหนดไว้๑๖๑  
 ด้านการพิจารณาความดีความชอบ ได้แก่ 
 ๑) คณะสงฆ์ต้องแสวงหาวิชาการความรู้ใส่ตนเอง ท างานอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน๑๖๒ ร่วมร่างแผนนโยบายร่วมกับระยะสั้น ท าตามงานที่ร่วมกันรับผิดชอบนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์๑๖๓ ร่วมวางแผนร่างนโยบายร่วมกับเป็นงานระยะสั้นท าตามงานที่ร่วมรับผิดชอบนั้นๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์๑๖๔ อบรมโครงการวิปัสสนา หาวิชาความรู้สู่ตัวเอง ลองปฏิบัติงานผิดถูกเพ่ือ
ปรับปรุง๑๖๕ ได้วางแผนพัฒนาการปกครองของคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการทั้งระยะสั้น ระยะยาว อย่าง
นี้ ๑. จัดท าโครงการระยะสั้น วัดปลอดเหล้า ๔ ปี ๒. จัดท าโครงการหมู่บ้านรักศีล ๕ ระยะเวลา ๔ ป ี
นี้เรียกว่าระยะสั้น ส่วนงานระยะยาวคือ ๑. การพัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองถาวร ๒. การพัฒนาให้คน
มีศีลความจริงความถาวร๑๖๖ 
 ระยะสั้น เริ่มพัฒนาคุณภาพพระสังฆาธิการและเขียนแผนงาน๑๖๗ ให้เรียนรู้งานใน
หน้าที่๑๖๘ พัฒนาคุณภาพของตัวท่านเองคือเรื่องศีลาจารวัตร๑๖๙ 
 ระยะยาว ท างานตามแผนงาน ให้ออกมาเป็นรูปธรรม๑๗๐ ให้พระสังฆาธิการ เอาใจใส่
การศึกษา และส่งเสริมการศึกษาภายในวัด และนอกวัด๑๗๑ ต้องท างานให้มีคุณภาพศักยภาพตามที่

                                                 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง , ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๑๖๐สัมภาษณ์ พระครู อนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘.   
๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๖๒สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖๓สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖๔สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖๕สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๖๖สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคณุ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบรุ,ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖๗สัมภาษณ์ พระครูอาทรกติติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖๘สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทตั, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖๙สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๗๐สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ,  วัดหนองเข้  เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๘ 
  

เป็นจริง๑๗๒ ควรเพ่ิมวุฒิการศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเองจากผู้รู้ เพ่ือจะได้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน๑๗๓ 
พัฒนาองค์ความรู้ ยอมรับงานสมัยใหม่ ใส่ใจในเทคโนโลยี รู้เรื่องการส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต๑๗๔ 
พัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์๑๗๕ พัฒนาองค์ความรู้ ยอมรับงานสมัยใหม่ ใส่ใจ
งานเทคโนโลยี ไม่โง่เรื่องการส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต๑๗๖ ได้มีการพัฒนาการจัดการองค์การด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณี 
 ๕. การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุนิยม๑๗๗ 
 จัดการปกครองโดยแบ่งเป็นกลุ่ม แยกกันด าเนินงานประสานงานร่วมกัน๑๗๘ ให้พระ
สังฆาธิการพัฒนาเพ่ือรับระบบเทคโนโลยี แบบใหม่อยู่ เสมอไม่งั้นจะถู กมองว่า ไม่ทันโลกทัน
เหตุการณ์๑๗๙ เรียนจากครู  ดูจากเพ่ือน  เรียนด้วยตนเอง เพ่ิมวุฒิภาวะการศึกษา น างานมาปฏิบัติใน
พ้ืนที่๑๘๐ 
 ๔.๒.๔  ด้านการอ านวยการ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านการการอ านวยการ ในการพัฒนาศักยภาพและ
การปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ต้องด าเนินการใน ๓ ด้าน คือ จัดอบรม ให้การศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพ ดังนี้  

 จัดอบรม ได้แก่ ร่วมร่างนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ระยะสั้นท าตามนโยบายที่ร่วมกัน
ร่าง๑๘๑ จัดประชุมร่วมกันร่างแผนงาน ร่วมปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด๑๘๒ 
 ๑) ระยะสั้น พัฒนาศึกษาอบรม๑๘๓ ก าหนดแผนงานร่วมกัน๑๘๔ ร่างนโยบายให้เป็น
รูปธรรม เป็นธรรม นี้คือระยะสั้นท าตามนโยบายที่ร่วมกันร่างนโยบาย๑๘๕ ให้ท าแผนส าหรับการร่วม
รับรู้รับผิดชอบ๑๘๖ 

                                                                                                                                            
๑๗๑สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ,์  วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๗๒สัมภาษณ์ พระครสูิริปุญญาภริักษ,์ วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๗๓สัมภาษณ์ พระครสูุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง , ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง, ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๑๗๙สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน๒๕๕๘. 
๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๘๑สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง , ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๘๙ 
  

 ๒) ระยะยาวมีแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและศึกษาเล่าเรียน๑๘๗ น าแผนงานมาท าให้
ส าเร็จเป็นรูปธรรม๑๘๘  
 ๑. มีแผนพัฒนาความคิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา ยาเสพติดให้โทษ ระยะ ๑ ปี 
 ๒. มีแผนพัฒนาสุขภาพสดใสใจเป็นสุขระยะสั้นคือการออกก าลังกาย ๓ เดือน 
 ๓. มีแผนพัฒนาความสามารถระยะยาว คือ ตามพละ๕  (๑) ศรัทธาพละ (๒) วิริยาพละ  
(๓) สติพละ (๔) สมาธิพละ  (๕) ปัญญาพละ  จึงมีผลตามก าหนดนโยบาย๑๘๙ ควรให้องค์กรส่วน
อ าเภอ-ส่วนต าบล มาให้ความรู้และค าแนะน าในเหตุการณ์ของเทคโนโลยีปัจจุบัน๑๙๐ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลร่วมรับผิดชอบและถวายความรู้จัดอบรม๑๙๑ ให้ทางองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมารับ
ถวายความรู้พระสังฆาธิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ๑๙๒ องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกันรับผิดชอบด้าน
ถวายความรู้ในการจัดอบรม๑๙๓  มีหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาช่วยให้ความรู้หรือจัดอบรม
จากพระที่มีความรู้เฉพาะทาง๑๙๔ มีองค์การหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์
พร้อมให้ความรู้และเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อย่างนี้ คือ 
 ๑. มีนิสัยใจคอท่ีดี   
 ๒. มีความประพฤติดี 
 ๓. มีกิริยามารยาทดี  
 ๔. มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ดี 
 ๕. มีความดี    
 ๖. มีศักยภาพพอเพียง 
 ๗. มีผลงานดี    
 ๘. มีหลักตามหลักฐานหลักการพัฒนาที่ดี๑๙๕ 
 ให้ทางออกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมารับถวายความรู้ให้พระสังฆาธิการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น๑๙๖ แนะแนว แนะน า ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง๑๙๗ 

                                                                                                                                            
๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๘๕สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๘๖สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๓กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๘๗สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ, วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๘๘สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธ์ิ, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๘๙สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๐สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา , ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๑๙๑สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๒สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา,๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๓สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๔สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๕สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๙๖สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๗สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๙๐ 
  

 ด้านให้การศึกษา ได้แก่ 
 ๑) ส่งเสริมเรียน มจร. ส่งเสริมเรียนนักธรรม๑๙๘ จัดหางบประชุม สนับสนุนทุนให้
การศึกษาต่อ๑๙๙ ประชุมท าความเข้าใจส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาในระดับสูงสนับสนุนทุนการศึกษา๒๐๐ 
จัดหางบประมาณสนับสนุนและหาทุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป๒๐๑ มีการส่งเสริมสนับสนุน
การฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูงอย่างนี้  ๑. พูดชักจูงให้เกิดความศรัทธามีเหตุผลที่ดี ๒. ส่งเสริม
สนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ ๓. จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ตามสมควร ๔. ส่งเสริมให้
พัฒนาปัญญาความรู้ ความเข้าใจในหลักพุทธรรม ในทางพระพุทธศาสนาให้สูงยิ่งขึ้นไป๒๐๒ จัดอบรม
ในคราวประชุมประจ าเดือน ส่งเสริมให้เรียนต่อ มจร. และ มมร.๒๐๓ ประชุมท าความเข้าใจ เรื่องของ
การศึกษา ส่งเสริมให้พระเข้าศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งขึ้นไป๒๐๔ 
 ๒) ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ต าบล วัด ที่มีศักยภาพ  ติดต่อตามสายงานทาง
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการท างาน อาศัยการติดต่อตามสายงานผ่านทางกลุ่ม
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายข้อมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครองสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ อย่างนี้ ๑. เครือข่ายระบบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค หรือไลน์ ๒. การส่งข้อมูล
รับทราบทันสมัยรู้ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี  ๓. การค้นคว้าแสวงหา
ข้อมูลรวดเร็วทันใจ มีการเรียนรู้ระบบดิจิตรอนเทอร์เร้น ส่งไลน์ในเครื่องมือสื่อสารให้ทันสังคมการ
เปลี่ยนแปลง  ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยี ขยายผลไปสู่ต าบล วัด ที่มีศักยภาพ 
 ด้านการพัฒนา ได้แก่  
 ๑) ตัดสินใจท างานทันทีที่มีงานเร่งด่วน๒๐๕ การด าเนินงานในแบบรูปธรรมยังไม่แน่นอน
ยังขาดการเอาใจใส่ในระเบียบปฏิบัติ๒๐๖ ร่วมร่างกฎระเบียบ และปฏิบัติงานในทางเดียวกัน๒๐๗      
ยังขาดการด าเนินงานในแบบรูปธรรมที่ยังไม่แน่นอน  ยังขาดการเอาใจใส่ในระเบียบปฏิบัติอย่าง
จริงใจ๒๐๘ การปกครองคณะสงฆ์ไม่มีระบบตายตัวแล้วแต่ผู้น าจะพาด าเนินการ คือเปลี่ยนแปลงระบบ
อยู่เสมอ ได้ผู้ปกครองคณะสงฆ์แบบเก่าก็ท าไปอีกรูปแบบหนึ่ง  ให้ผู้ปกครองคณะสงฆ์แบบใหม่ก็พา
ปฏิบัติไปอีกรูปแบบหนึ่ง  การเขียนกฎหมายไว้ว่าให้ควบคุมดูแลรักษาวัดให้เรียบร้อย แต่ไม่ได้บอกว่า 
ควบอย่างไร คุมอย่างไร ดูอย่างไร แลอย่างไร รักษาวัดอย่างไร จึงไม่มีระบบแน่นอน๒๐๙ ช่วยชี้ให้เห็น

                                                 
๑๙๘สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙๙สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐๐สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้ เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูจันทปทุมาภรณ์, วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐๒สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐๓สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐๕สัมภาษณ์ พระครูครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง, ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๒๐๖สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘.  
๒๐๗สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๐๘สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง , ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๒๐๙สัมภาษณ์ พระครูอนุวัฒนานุกูล, วัดเขาภูหลวง เจ้าคณะอ าเภอวังน้ าเขียว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๙๑ 
  

ความไม่เป็นระเบียบในการด าเนินงาน งานมีความล่าช้าเพราะมีหน่วยงานรับผิดชอบงานไม่ชัดเจน๒๑๐ 
ร่างกฎระเบียบเพ่ือคล้องกับ ศีลธรรม วินัย กฎหมายบ้านเมือง๒๑๑ ตัดสินใจท าทันทีงานเร่งด่วน    
งานก าลังตาม "ท างานเดิม เสริมงานต่อ ท าต่อเนื่อง"๒๑๒ 
 ๔.๒.๕  ด้านการควบคุม 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านการการอ านวยการ ในการพัฒนาศักยภาพและ
การปกครองคณะสงฆ์ พบว่า คณะสงฆ์ต้องด าเนินการใน ๓ ด้าน คือ การประเมิน การปรับปรุง และ
การให้รางวัล ดังนี้  
 ๑) พิจารณาสรรหาพระภิษุที่มีวุฒิภาวะสมควรแก่ต าแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาสมีพรรษา 
๕  นักธรรมเอก หรือมีการศึกษาทางโลก๒๑๓ ดูความรู้ความสามารถ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคิดกับญาติ
โยม ส่งไปอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม๒๑๔ พิจารณาความรู้ความสามารถ ร่วมคิดกับญาติโยม         
ส่งอบรมเตรียมความพร้อม๒๑๕ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคัดกับญาติโยม ดูผสมคือความรู้  เชิดชูด้านการ
ปฏิบัติของผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการ๒๑๖  

๑. การฝึอบรมพระสงฆ์เข้าสู่ต าแหน่งต้องมีพรรษาพ้น ๕ วุฒิการศึกษา  นักธรรม
ชั้นเอก  ทางโลก จบ ป.๖ ม.๓ ม.๖ ปริญญาตรีเป็นต้น 

๒. เข้าอบรมก่อนแต่งตั้ง ๑๕ วัน ที่จังหวัด 
๓. คัดเลือกพระสงฆ์ท่ีมีภูมิรู้มีตามภูมิฐาน มาเป็นผู้น าสงฆ์ 
๔. ให้ต าบลทุกต าบลคัดเลือกส่งเข้าอบรม๒๑๗ 

 ๒) จัดอบรมนโยบายก่อนรับต าแหน่ง ท าการสอบสัมภาษณ์เสียก่อนถึงความพร้อมที่จะมา
รับงานต่อไป๒๑๘การศึกษาต้องเสมอภาคกัน ศีลาจารวัตรต้องเสมอกัน ทิฎฐิ ก็ต้องเสมอกันเพ่ือ
ขับเคลื่อน๒๑๙ พิจารณาสรรค์หาพระภิษุที่มีวุฒิภาวะสมควรแก่ต าแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาส พรรษา
พ้น ๕ วุฒิ นธ.เอก หรือเปรียญทุกๆปี๒๒๐ 
 ๓) ท ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ให้มีกิจกรรมรักษาศีลห้า ศีลแปด ในวัด  มีป้ายประกาศของ
วัดแข็งให้ผู้มาใช้บริการทางวัดและพระทุกรูปได้ทราบ ให้พระภิกษุอ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อ  
ให้บริการชาวบ้านเรื่องการเข้ามาติดต่อประสานงานยืมของ มีป้ายประกาศของวัดได้แล้วได้แจ้งให้ผู้

                                                 
๒๑๐สัมภาษณ์ พระครูวิสารวรกิจ, วัดหนองหว้า เจ้าคณะอ าเภอโนนสูง, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๑๑สัมภาษณ์ พระครูวิบูลพัฒนาทร, วัดบุ รองเจ้าคณะอ าเภอจักราช, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑๒สัมภาษณ์ พระครูสิริภัทรประยุต, วัดสว่างบูรพาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสูงเนิน, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑๓สัมภาษณ์ พระครูสุตธรรมวิสิฐ, วัดวิปัสสนารังกาใหญ ่รองเจ้าคณะอ าเภอพิมาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑๔สัมภาษณ์ พระครูอุดมชัยสิริ, วัดชัยศรีคณาราม รองเจ้าคณะอ าเภอสีคิ้ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๑๕สัมภาษณ์ พระครูนวกรรมประสิทธ์ิ, วัดกุสวาย เจ้าคณะต าบลพลับพลา, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑๖สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, วัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะต าบลท่าเยียม, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑๗สัมภาษณ์ พระราชวิมลโมลี, วัดพายัพ พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา , ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๒๑๘สัมภาษณ์ พระราชสีมาภรณ์, วัดบึง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองนครราชสีมา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑๙สัมภาษณ์ พระครูวรนายกธรรมาวุธ, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ าเภอเมืองนครราชสีมา,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๐สัมภาษณ์ พระโสภณปริยัติวิธาน, วัดสะแก พระอารามหลวง เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา ,  ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๙๒ 
  

มาใช้บริการทางวัด พระทุกรูปสามารถตอบได้ทุกรูปทุกองค์ ได้ปฏิบัติอย่างนี้ คือ ๑. ได้ตั้งพระภิกษุให้
มีหน้าที่รับกิจนิมนต์ ๒. ได้แต่งตั้งพระภิกษุให้มีหน้าที่แจกภัต ๓. ได้แต่งตั้งพระภิกษุให้มีหน้าที่แจก
จีวร ๔. ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุมีหน้าที่รักษาคลั่ง ๕. ได้แต่งตั้งให้พระภิกษุมีหน้าที่รักษาคลั่ง และมี
หน้าที่ต้อนรับแขกให้การบริการแก่ผู้มาท าบุญ ผู้ที่มาวัดให้ถูกใจอยากเข้าวัดเป็นประจ าทุกวัน เพราะ
วัดมีสถานที่บริการสะดวกสบายร่มเย็น ให้วัดสะอาดร่มรื่น ให้พระสงฆ์มีพระจริยวัตรที่งดงาม ให้ท า
กิจกรรมที่ปฏิบัติธรรม จัดสอนให้รักษาศีลห้าเพ่ือความสงบสุข 
 ๔) มีการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนให้พระเรียนดีทุกปี ร่วมตั้งกองทุน มอบทุนให้พระที่
เรียนดี ร่วมจัดตั้งกองทุนกับจังหวัดเป็นประจ าทุกปี และมอบทุน ร่วมตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษา 
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สอบได้ ให้ทุนในการศึกษาต่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ ในระดับวัด ต าบล 
อ าเภอ  ทางเราได้แต่งตั้งกองทุนการศึกษาไว้ในวัด เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรจังหวัดนครราชสีมา     
ได้ศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งบาลี นักธรรม  และวิชาสามัญศึกษา ดังนี้  ๑. ได้น าพระภิกษุ สามเณร ไป
ฝากให้ศึกษาบาลี ๒. ได้น าพระภิกษุสามเณรไปฝากให้เรียนนักธรรม ๓. ได้น าพระภิกษุสามเณรไป
เรียนที่ กศน. เพ่ิมวุฒิ ๔. ได้แนะน าให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่ มจร. และ มมร. ร่วมตั้งกองทุนกับ
จังหวัดที่แจ้งขอทุนและตั้งทุนเพ่ิมทุน เป็นประจ าทุกปี มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สอบได้  มีการมอบ
ทุนสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร ที่เรียนดี ทุกๆปีมีการตั้งทุน เพ่ิมทุน สนับสนุน สม่ าเสมอ 
 ๕) สนับสนุนให้สอบธรรมศึกษาสนับสนุนครูด้วยธรรมในโรงเรียนสนับสนุนให้ในบ้าน
รักษาศีล๒๒๑ ให้ความสะดวกกับผู้มาใช้บริการทางวัดไม่ว่ายืมของหรือมาพักวัด๒๒๒ อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาขอใช้บริการกับทางวัด๒๒๓ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาขอใช้บริการทางวัด ไม่ว่าจะมา
ยืมสิ่งของหรือมาพักที่วัดให้มีความสะดวก สบายใจ๒๒๔ พระให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
คฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตามหลักธรรม๒๒๕ อ านวยความสะดวก ให้บริการแก่สังคมที่ใช้บริการของทางวัด
ได้รับความสะดวก ให้ระวังเรื่องศีลาจารวัตร อย่างเคร่งครัด๒๒๖ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างนี้ คือ ๑. จัดงานวัด ตักบาตรท าบุญ ส่งเสริม
ศาสนา เชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมงานให้เป็นเจ้าภาพพร้อมกัน ๒. จัดงานโรงเรียนวันเด็ก วันก่อตั้ง
โรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ๓. จัดงานบ้าน บุญขึ้นบ้านใหม่ งานพิธีต่างๆ เป็นต้น๒๒๗ 
สนับสนุนส่งเสริมบ้านในภารกิจทางบ้านเมือง สนับสนุนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนสนับสนุนให้สอบ
ธรรมศึกษาทุกๆ ปี๒๒๘   
  

                                                 
๒๒๑สัมภาษณ์ พระกิตติราชมุนี, วัดโพธิ์นิมิต เจ้าคณะอ าเภอปังธงชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๒สัมภาษณ์ พระเมธีสุตาภรณ์, วัดคีรีวันต์ รองเจ้าคณะอ าเภอปากช่อง, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๒๓สัมภาษณ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ, วัดจระเข้หิน เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๔สัมภาษณ์ พระครูอาทรกิตติยารักษ์, วัดตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอคง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๕สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมทัต, วัดซับตะคร้อ เจ้าคณะอ าเภอหนองบุญมาก, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ปทุมากร, วัดใหม่สระประทุม เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๗สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ, วัดหนองเข้  เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒๘สัมภาษณ์ พระจันทปทุมาภรณ์, วัดใหม่หนองบัวรี เจ้าคณะอ าเภอชุมพวง, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๙๓ 
  

 ๖) ประชุมสงฆ์ ประชุมชาวบ้าน สรรหาโดยประชาธิปไตย๒๒๙
 ร่วมตัดสินใจทั้งญาติโยม 

และพิจารณาในมุมกว้าง๒๓๐
 พระสังฆาธิการทุกรูป ควรหาความรู้พัฒนาอยู่เสมอ รักษาศีลให้ดี จะได้

พัฒนาพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าต่อไป๒๓๑
 ร่วมตัดสินใจทั้งพระทั้งโยม พิจารณาอย่างกว้างในทุก

ด้าน๒๓๒
 คัดเลือกให้พระสงฆ์ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการอย่างยุติธรรม  โปร่งใส เพ่ือเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกฎระเบียบของคณะสงฆ์ อย่างนี้ คือ ให้เจ้าอาวาสร่วมกับชาวบ้านคัดเลือกพระภิษุในวั ด
นั้นๆ ลงมติเห็นชอบทุกฝ่ายก็ท ารายงานส่งจังหวัดได้เลยไม่มีปัญหาใดๆ๒๓๓

 ดูกฎพระธรรมวินัย          
ดูกฎระเบียบของกฎหมาย ดูญาติโยมยอมรับหรือไม่๒๓๔

 ประชุมสงฆ์ ประชุมชาวบ้าน ให้สรรค์หาโดย
ประชาธิปไตย ธรรมาธิประไตย๒๓๕

 

 สรุปได้ว่า  การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการบริหาร
หรืออาจกล่าวได้ว่า การปกครอง คือการสร้างกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายใช้บังคับคนในสังคมให้ปฏิบัติ
ตามและเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎที่จัดตั้งขึ้น ถ้าใครท าผิดกฎ จะได้รับโทษตามที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่ได้อยู่รอดและ
ความสงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใช้พระวินัยหรือสิกขาบทซึ่งพระพุทธองค์
ทรงประชุมสงฆ์และร่วมกันพิจารณาบัญญัติขึ้น เป็นธรรมนูญการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ควบคุมความ
ประพฤติของพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันการปกครองของคณะสงฆ์ ไม่มี
ระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ ซึ่งมีระเบียบ แบบแผนข้อก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ฉะนั้น การปกครองคณะสงฆ์ที่ดีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพนั้น 
เบื้องต้น ต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอ านาจหน้าที่ จ าต้องมีทีมงานคอยสนองงานเจ้า
คณะ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดลักษณะงานไว้ ๔ ประการ คือ 
 ๑. ผู้สนองงานที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ จะต้องคอยสังเกตและศึกษาว่า ผู้บังคับบัญชา
ของตนชอบอย่างไรการสังเกตเป็นเรื่องส าคัญ ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านหรือเลขานุการได้ดีหรือไม่ ดูที่การ
สังเกต เช่นเมื่อร่างหนังสือเสนอไปแล้วมีการแก้ไข ผู้สนองงานที่ฉลาดจะสังเกตว่าท่านแก้ไขในเรื่องใด
ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร วรรคตอน เป็นต้น เลขานุการต้องเป็นคนช่างสังเกตและจดจ า 
เพราะต้องท าหน้าที่เป็นแม่บ้านหรือหัวหน้าส านักงานหนังสือเข้าออกอยู่ในความรับผิดชอบของ
เลขานุการ การจัดระบบงานเอกสาร ตู้ไหนเก็บเอกสารอะไร ต้องให้เป็นระบบระเบียบเมื่อเก็บแล้ว
เวลาที่ต้องการใช้ สามารถหาได้อย่างรวดเร็ว  

                                                 
๒๒๙สัมภาษณ์ พระครูสิริปุญญาภิรักษ์, วัดบ้านไร่ เจ้าคณะอ าเภอบัวใหญ่, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๓๐สัมภาษณ์ พระครูสุธรรมานุรักษ์, วัดกระโดน เจ้าคณะอ าเภอประทาย, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๓๑สัมภาษณ์ พระครูกิตติสารนิวิฐ, วัดบ้านเหลื่อม เจ้าคณะอ าเภอบ้านเหลื่อม, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๓๒สัมภาษณ์ พระครูญาณิสสรคุณ, วัดศาลาหนองขอน เจ้าคณะอ าเภอแก้งสนามนาง , ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๒๓๓สัมภาษณ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์, วัดโนนไทย เจ้าคณะอ าเภอโนนไทย, ๓ กันยายน ๒๕๕๘.  
๒๓๔สัมภาษณ์ พระครูอุดมเหมคุณ, วัดทองหลาง เจ้าคณะอ าเภอพระทองค า, ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูศรีภาวนาวิสุทธ์, วัดหนองหัวฟาน เจ้าคณะอ าเภอขามสะแกแสง , ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
 

 



๑๙๔ 
  

 ๒. เป็นส่วนที่ท าให้งานบริหารงานปกครองด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาเถร
สมาคมก าหนดไว้ว่า ต้องมีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ปีหนึ่งหลายครั้ง ฝ่ายเลขานุการมี
บทบาทส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้การประชุมได้ผล ตั้งแต่การแจ้งก าหนดประชุม จัดสถานที่ นัดผู้เกี่ยวข้อง
มาชี้แจง จัดท าวาระการประชุม สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อย่าให้
ประชุมมือเปล่าเด็ดขาด ถ้าจะประชุมเรื่องอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งในเรื่องนั้นๆ ว่า
อย่างไร ต้องน ามาแจกที่ประชุม มิฉะนั้นแล้วจะท าให้การพิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือค าสั่ง  ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอย่าง
ละเอียด    ถ้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ต้องถามไปที่กระทรวงการคลังก่อนว่า เรื่องนี้
กระทรวงการคลังมีมติว่าอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องงบประมาณ ต้องถามไปที่ส านักงบประมาณ ถ้าทุกฝ่าย
เห็นพ้องต้องกันว่า ควรเข้าที่ประชุม เลขาธิการ จึงจะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกว่า 
“ท างานหลังฉาก” 
 ๓. มีหน้าที่กรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ก่อนที่จะเสนอ      
เจ้าคณะ ต้องกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายค าแนะน าก่อนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเป็น
บันทึกเล็กๆ ไว้ที่ท้ายว่า ระเบียบเป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขานุการต้องรู้คือ กฎ ระเบียบ มติ
ทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องไปหาเรื่องที่เก่ียวข้องมาเสนองาน เลขานุการต้องเป็นหู
เป็นตาให้กับผู้บังคับบัญชา ในการปกครอง ฝ่ายการข่าวต้องมี เมื่อเกิดอธิกรณ์ อย่าให้ผู้บังคับบัญชา
บอกว่า “เรื่องนี้ ยังไม่ได้รับรายงาน” เลขานุการต้องเป็นผู้ประสาน 
 ๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและสิ่งที่
เลขานุการต้องท า คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะปัญหา ลงไปคลี่คลายปัญหา แขวงหรือต าบลต้องมีทีมที่จะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออ าเภอก็
ต้องมีทีมงานในเวลาเกิดปัญหาเกิดเรื่องต่างๆ ทุกฝ่ายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอย่าให้ถึง
สื่อมวลชน ที่คณะสงฆ์เกิดปัญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเข้าไปจัดการกับปัญหา เราควรจัดตั้ง
ทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ปัญหา อย่าให้ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นน้ าผึ้งหยดเดียว 
 ๔.๒.๖ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษานักธรรม 
การศึกษาเปรียญธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
  



๑๙๕ 
  

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          (n = ๓๔๘)  

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (รูป)  ร้อยละ 

๑. ต าแหน่ง   

 เจ้าอาวาส   ๑๗๑ ๔๙.๑๐ 

 รองเจ้าอาวาส    ๑๐๓ ๒๙.๖๐ 

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๗๔ ๒๑.๓๐ 

รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐๐ 

๒. อายุ   

 ๒๕-๓๐ ป ี    ๑๑๐ ๓๑.๖๐ 

 ๓๑-๔๐ ป ี  ๖๘ ๑๙.๕๐ 

 ๔๑-๕๐ ป ี    ๙๖ ๒๗.๖๐ 

 ๕๑ ปีขึ้นไป ๗๔ ๒๑.๓๐ 

รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐๐ 

๓. พรรษา    

      ๕ พรรษา    ๓๗ ๑๐.๖๐ 

 ๖-๑๐ พรรษา   ๒๖ ๗.๕๐ 

 ๑๑-๑๕ พรรษา  ๑๖๙ ๔๘.๖๐ 

 ๑๖-๒๐ พรรษา   ๓๗ ๑๐.๖๐ 

 ๒๑-๒๕ พรรษา   ๕๙ ๑๗.๐๐ 

 ๒๖ พรรษาขึ้นไป ๒๐ ๕.๗๐ 

รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐๐ 

๔. การศึกษาสามัญ       

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๑๔๙ ๔๒.๘๐ 

 ปริญญาตรี     ๑๖๘ ๔๘.๓๐ 

 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ๓๑ ๘.๙๐ 

รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐๐ 

 



๑๙๖ 
  

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (รูป)  ร้อยละ 

๕. การศึกษานักธรรม   

 นักธรรมตรี    ๑๐๑ ๒๙.๐๐ 

 นักธรรมโท  ๖๓ ๑๘.๑๐ 

 นักธรรมเอก    ๑๐๑ ๒๙.๐๐ 

 ไม่มีวุฒินักธรรม  ๘๓ ๒๓.๙๐ 

รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐๐ 

๖. การศึกษาเปรียญธรรม   

 ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓   ๗๙ ๒๒.๗๐ 

 ป.ธ.๔-ป.ธ.๖  ๖๔ ๑๘.๔๐ 

 ป.ธ.๗ -ป.ธ.๙   ๑๐ ๒.๙๐ 

 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๙๕ ๕๖.๐๐ 

รวม ๓๔๘ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา    
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาส มากที่สุด จ านวน ๑๗๑รูป คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๑๐  รองลงมาคือเป็นรองเจ้าวาส จ านวน ๑๐๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ และเป็นผู้ช่วยเจ้า
อาวาส จ านวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐ ตามล าดับ  
 อายุ พบว่าพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๒๕-๓๐ ปี มากท่ีสุด จ านวน ๑๑๐รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๐ รองลงมา
คือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๐ อายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป จ านวน ๗๔ รูป       
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐ และอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๖๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ตามล าดับ  
 พรรษา พบว่าพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๑๑-๑๕ พรรษา มากที่สุด จ านวน ๑๖๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐  
รองลงมาคือ ๒๑-๒๕ พรรษา จ านวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ ๕  พรรษาและ๑๖-๒๐ พรรษา
จ านวน ๓๗ รูป เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ และ ๒๖ พรรษา ขึ้นไป จ านวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๕.๗๐ ตามล าดับ 
 การศึกษาสามัญ พบว่า พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน ๑๖๘ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๓๐ รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๐ และสูงกว่าปริญญา
ตรี๓๑ จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๐ ตามล าดับ  



๑๙๗ 
  

 การศึกษานักธรรม พบว่า พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษานักธรรมเอกมากที่สุด จ านวน ๑๐๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๐๐ รองลงมาคือนักธรรมตรี จ านวน ๑๐๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ไม่มีวุฒินักธรรม จ านวน 
๘๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๐ และนักธรรมโทจ านวน ๖๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๐ ตามล าดับ 
 การศึกษาเปรียญธรรม  พบว่า พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มากที่สุด จ านวน ๑๙๕ 
จ านวน ๙๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ รองลงมาคือประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ จ านวน ๗๙ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๗๐ ป.ธ. ๔-๖ จ านวน ๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐  และป.ธ.๗-๙จ านวน ๑๐ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ ตามล าดับ  
 ๔.๒.๗  ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการทีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ   
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้านการควบคุม  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ - ๔.๗ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ  พระ

สังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

    (n = ๓๔๘)  
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ
ในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 

 S.D. แปลผล 

๑. ด้านการวางแผน ๔.๑๘ ๐.๘๖ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์การ ๔.๒๘ ๐.๘๒ มาก 
๓. ด้านการบริหารบุคคล ๔.๒๓ ๐.๘๓ มาก 
๔. ด้านการอ านวยการ ๔.๑๓ ๐.๘๖ มาก 
๕. ด้านการควบคุม  ๔.๑๗ ๐.๘๕ มาก 

รวม ๔.๑๙ ๐.๘๔ มาก 
   
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๑๙, S.D=๐.๘๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 









๑๙๘ 
  

ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ       
พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน  

     (n = ๓๔๘)  
ด้านการวางแผน . S.D. แปลผล 

๑. มีรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ตามกฎระเบียบของวัด ๔.๒๔ ๐.๘๙ มาก 
๒. มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองคณะสงฆ์ตาม
กฎระเบียบ ๔.๑๓ ๐.๘๗ มาก 

๓. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการของพระสังฆาธิการให้
มีความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้เกิด
ความเรียบร้อย ๔.๑๖ ๐.๙๑ มาก 

๔. มีการเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ทั้งระยะสั้นระยะ
ยาว ๔.๑๓ ๐.๘๔ มาก 
๕. มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละวัด ๔.๒๑ ๐.๗๙ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๘ ๐.๘๖ มาก 

  
      จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการวางแผน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (  =๔.๑๘, S.D=๐.๘๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบของวัด มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๒๔, 
S.D=๐.๘๙) รองลงมา คือ มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละวัด มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๒๑, S.D=๐.๗๙) และมีรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการของพระสังฆาธิการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย     
มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๑๖, S.D=๐.๙๑) 

 

 
  















๑๙๙ 
  

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ       
พระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการจัดการองค์กร   

     (n = ๓๔๘)  
ด้านการจัดการองค์กร . S.D. แปลผล 

๑. มีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้แก่พระสังฆาธิการ ๔.๔๒ ๐.๗๗ มาก 
๒. มีการฝึกอบรมด้านทักษะเฉพาะด้านให้แก่พระสังฆาธิ
การ ๔.๒๕ ๐.๘๒ มาก 

๓. มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อให้มีองค์
ความรู้ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ๔.๒๕ ๐.๘๐ มาก 

๔. มีการส่งพระสังฆาธิการไปฝึกภาคสนามเพ่ือให้เกิด
ทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ ๔.๓๒ ๐.๘๕ มาก 
๕. มีการประเมินผลความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิ
การแต่ละต าแหน่งทุกปี ๔.๑๗ ๐.๘๗ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม  ๔.๒๘  ๐.๘๒ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการจัดการองค์กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (  =๔.๒๘, S.D=๐.๘๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ให้แก่พระสังฆาธิการ มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๔๒, S.D=๐.๗๗) รองลงมา คือ มีการส่งพระสังฆาธิ
การไปฝึกภาคสนามเพ่ือให้เกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์  มีค่าเฉลี่ย            
( =๔.๓๒, S.D=๐.๘๕) และมีการฝึกอบรมด้านทักษะเฉพาะด้านให้แก่พระสังฆาธิการ มีค่าเฉลี่ย     
( =๔.๒๕, S.D=๐.๘๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  















๒๐๐ 
  

 ตารางที่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ  พระ
สังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารบุคคล  

     (n = ๓๔๘)  
ด้านการบริหารบุคคล . S.D. แปลผล 

๑. มีแผนการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ๔.๑๘ ๐.๘๖ มาก 
๒. มีการพัฒนาการจัดการองค์การด้านการปกครอง
คณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ๔.๓๓ ๐.๘๕ มาก 

๓. การจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะและเชี่ยวชาญเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาด้านการปกครองคณะสงฆ์ ๔.๒๗ ๐.๘๑ มาก 

๔. เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
การจัดท าแผนโครงการ ตรวจสอบ ก าหนดลักษณะของ
วัสดุอุปกรณ์ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ๔.๐๓ ๐.๘๗ มาก 
๕. มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจ น าไปปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ๔.๓๖ ๐.๗๕ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๒๓ ๐.๘๓ มาก 

   
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (  =๔.๒๓, S.D=๐.๘๓) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจ น าไปปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๓๖, 
S.D=๐.๗๕) รองลงมา คือ มีการพัฒนาการจัดการองค์การด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง  มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๓๓, S.D=๐.๘๕) และการจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะและ
เชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหน้าที่พัฒนาด้านการปกครองคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๒๗, S.D=๐.๘๑)  
 
 
 
 
 
  















๒๐๑ 
  

ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ  พระ
สังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการอ านวยการ   

     (n = ๓๔๘)  
ด้านการอ านวยการ . S.D. แปลผล 

๑. แผนพัฒนาเพ่ือก าหนดนโยบายและวิธีการปกครอง
คณะสงฆ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน ๔.๐๓ ๐.๘๘ มาก 
๒. องค์การหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพการปกครอง
คณะสงฆ์ ขาดความรู้และเทคนิคในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ๔.๒๔ ๐.๘๙ มาก 

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาต่อ
ระดับสูง รวมทั้งขาดการให้ความรู้ข่าวสาร กฎระเบียบ
และรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไม่ทั่วถึง ๔.๑๘ ๐.๘๔ มาก 

๔. พระสังฆาธิการมีโอกาสร่วมตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย กฎระเบียบในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ไม่เป็นระบบ ๔.๐๖ ๐.๘๕ มาก 
๕. มีเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการไม่เป็น
ระบบ 

 
๔.๑๔ 

 
๐.๘๔ 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๓ ๐.๘๖ มาก 

   
  จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการอ านวยการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (  =๔.๑๓, S.D=๐.๘๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ องค์การหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะ
สงฆ์ ขาดความรู้และเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย  ( =๔.๒๔, S.D=๐.๘๙) 
รองลงมา คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูง รวมทั้งขาดการให้ความรู้
ข่าวสาร กฎระเบียบและรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไม่ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย  ( =๔.๑๘, 
S.D=๐.๘๔) และมีเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการไม่เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๑๓, S.D=๐.๘๖)  
 
 
 
 















๒๐๒ 
  

ตารางท่ี ๔.๗  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ  พระ
สังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการควบคุม   

     (n = ๓๔๘)  
ด้านการควบคุม . S.D. แปลผล 

๑. มีการฝึกอบรมพระสงฆ์เพ่ือเตรียมการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ๔.๒๗ ๐.๗๗ มาก 
๒. มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนที่ชัดเจน ๔.๐๔ ๐.๘๕ มาก 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุมีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป
ที่มาใช้บริการ ๔.๒๗ ๐.๘๗ มาก 

๔. มีทุนการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรในจังหวัด
นครราชสีมาได้ศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งบาลี นักธรรม
และวิชาสามัญศึกษา   ๔.๒๑ ๐.๙๐ มาก 
๕. มีการคัดเลือกพระสงฆ์เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นพระสังฆาธิการอย่างยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไป
ตามข้ันตอนของกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ๔.๐๕ ๐.๘๖ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๗ ๐.๘๕ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการควบคุม  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย (  =๔.๑๗, S.D=๐.๘๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ย (  = ๔.๒๗, S.D=๐.๘๗) 
รองลงมา คือ มีการฝึกอบรมพระสงฆ์เพ่ือเตรียมการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการอย่าง
เสมอภาคและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๒๗, S.D=๐.๗๗) และมีทุนการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรใน
จังหวัดนครราชสีมาได้ศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งบาลี นักธรรมและวิชาสามัญศึกษา มีค่าเฉลี่ย                
(  = ๔.๒๑, S.D = ๐.๙๐)  
 
 
 
 
 
  















๒๐๓ 
  

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา 

 ๔.๓.๑ ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
และเพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑) ปัจจุบันกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้วางแบบไว้แล้ว คณะสงฆ์ก็
ปกครองไปอย่างนั้น คือ ในราชอาณาจักร มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุข๒๓๖ และได้มอบการ
ปกครองแบ่งออกเป็นเจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และ
เจ้าอาวาสเป็นต้น๒๓๗ ในระบบการปกครองสงฆ์นี้ มองดูโดยภาพรวมจัดว่าดีเยี่ยมอยู่แล้ว แต่พระสงฆ์
ก็มีศีลสังวรไม่เหมือนกัน ถือว่าเป็นจุดแข็งของการปกครองคณะสงฆ์๒๓๘  
 ๒) มีการปกครองตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ นั้นคือ การปกครองตามหลักที่พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้ จึงถือได้ว่า เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการส่วนหนึ่ง เป็นหลักการปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดใน
การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ ๒๓๙ 
 ๓) ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ยังคงเคารพศรัทธาในปฏิปทาของพระ
สังฆาธิการอย่างไม่เสื่อมคลาย และยังเชื่อว่าพระสงฆ์คือผู้น าด้านจิตใจ เป็นผู้น าชุมชนในการสร้าง
เสริมคุณความดีสมัครสมานสามัคคีปรองดอง คือจุดแข็งที่ส าคัญในการพัฒนาการปกครองสงฆ์ให้เป็น
ตัวอย่างแก่ชาวบ้าน๒๔๐  
 ๔) มียุทธศาสตร์ในการจัดการสร้างความโปร่งใสในการปกครองสงฆ์ ลดช่องว่างในการ
ปกครองสงฆ์เพ่ือความเข้าใจและเป็นไปในความสามัคคีของคณะสงฆ์๒๔๑  
 ๕) การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมามียุทธศาสตร์ในการจัดการโดย
ผู้บริหารวัดต้องน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากล่าวคือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ อาทิเช่น หลักอปริหานิยธรรม ๗ มาใช้ในการบูรณาการให้เกิดประโยชน์
สุขต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองได้อย่างเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน๒๔๒  
 ๖) การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   
มียุทธศาสตร์ในการจัดการโดยผู้บริหารใช้การรักษากฎระเบียบเป็นหลัก โดยมีผู้บริหารคณะสงฆ์เป็นผู้
บูรณาการจัดระบบในด้านศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล จนถึงเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่จะต้อง

                                                 
๒๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิภัชธรรมคุณ, เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริวัฒนพิศาล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปท่ี๑, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณธรรมโกศล , รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปที่ ๒, ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอนุพงษ์ อาภาธโร, เจ้าคณะต าบลล าเพียก, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์ดุรงฤทธิ์ มหาวีโร, เจ้าคณะต าบลโคกกระชาย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๒๐๔ 
  

สอดส่องดูแลลูกวัดของตนไม่ให้นอกรีดนอกรอย ไม่ให้มีความประพฤติมิชอบในวงการสงฆ์ที่เข้มงวด
ขึ้น๒๔๓  
 ๘) มียุทธศาสตร์ในการจัดการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการสร้างความรัก ความศรัทธาให้แก่ฆราวาส และบุคคลทั่วไป เพราะ
ในปัจจุบันเมื่อศึกษาสภาพการท างานแล้วจะเห็นได้ว่า คนเริ่มมีความแคลงใจในการด ารงตนของ
พระสงฆ์บางรูปที่มีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล จึงมีความเห็นว่า เอาจุดแข็งการท างานด้านความเชื่อ 
ความรัก ความศรัทธาที่มีต่อศาสนาพุทธเข้าแสดงความยึดเหนียวจิตใจของคนทั่วไป ให้เป็นเหมือนใน
อดีตที่ผ่านมา จึงจะพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์สู่อนาคตได้ ๒๔๔ 
 ๙) การปกครองคณะสงฆ์มียุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) มีการแบ่งสายงานปกครองให้ชัดเจน และ
มีคณะกรรมการสงฆ์ท่ีมีความรู้ในการพิจารณาภิกษุผู้กระท าความผิด ๒) มีการประชุมหรือการปรึกษา
คณะกรรมการสงฆ์ทั่วจังหวัดถึงแนวทางการวางแผน และแนวทางปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบ
เดียวกัน๒๔๕   
 ๑๐) การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความ
เจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่คณะหรือผู้บริหารบ้านเมืองที่ดี หมั่นประชุมเนื่องนิตย์ พร้อมเพรียงกัน
ประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควร ภิกษุใดเป็นหัวหน้านับถือด้วยดี ไม่หลงติดอยู่ในอ านาจวาสนา ยินดีใน
เสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผู้มีศีลธรรม นอกจากนั้น ผู้บริหารวัดสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การวางแผนปกครอง การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และการควบคุม
ทรัพยากรทั้งปวงได้โดยความเหมาะสม๒๔๖  
  สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา มียุทธศาสตร์ในการจัดการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาในด้าน
การสร้างความรัก ความศรัทธาให้แก่ฆราวาส และบุคคลทั่วไป เพราะในปัจจุบันเมื่อศึกษาสภาพการ
ท างานแล้วจะเห็นได้ว่า คนเริ่มมีความแคลงใจในการด ารงตนของพระสงฆ์บางรูปที่มีพฤติกรรมไม่
ชอบมาพากล จึงมีความเห็นว่า เอาจุดแข็งการท างานด้านความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาที่มีต่อ
ศาสนาพุทธเข้าแสดงความยึดเหนียวจิตใจของคนทั่วไป ให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จึงจะ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์สู่อนาคตได้ นอกจากนั้น การปกครองคณะสงฆ์ควรจะมียุทธศาสตร์ดังนี้ 
๑) ควรจะมีการแบ่งสายงานปกครองให้ชัดเจน และมีคณะกรรมการสงฆ์ที่มีความรู้ในการพิจารณา
ภิกษุผู้กระท าความผิด ๒) ควรจะมีการประชุมหรือการปรึกษาคณะกรรมการสงฆ์ทั่วจังหวัดถึงแนว
ทางการวางแผน และแนวทางปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบเดียวกัน ดังนั้น การบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ได้แก่ หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่คณะหรือผู้บริหาร
                                                 

๒๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวุฒิชัย จิตรเงิน , เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๒๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.อนุวัต กระสังข์ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๒๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิภัชธรรมคุณ, เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๒๐๕ 
  

บ้านเมืองที่ดี หมั่นประชุมเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควร ภิกษุใดเป็นหัวหน้า
นับถือด้วยดี ไม่หลงติดอยู่ในอ านาจวาสนา ยินดีในเสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผู้มีศีลธรรม 
นอกจากนั้น ผู้บริหารวัดสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการวางแผนปกครอง การจัดองค์การ การสั่งการ 
การติดต่อประสานงาน และการควบคุมทรัพยากรทั้งปวงได้โดยความเหมาะสม 
 ๒. จุดอ่อนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ 
  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
  ๑) จุดอ่อนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา คือ ขาดบุคลากรด้านการศึกษา เมื่อขึ้นมาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองแล้ว ก็จะต้องปกครอง
ไม่ราบรื่น เพราะขาดบุคลากรการศึกษาเล่าเรียน๒๔๗  
 ๒) ในการปกครองคณะสงฆ์ที่เน้นจุดอ่อน คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบ้านเมือง 
เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ พระสงฆ์ควรรู้การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้       
เมื่อพระน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการปกครอง จึงมองว่า พระสงฆ์ควรใช้ระบบเหล่านี้มา
ใช้เป็นต้น ดังนั้น ควรท าความเข้าใจให้ดีกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายก่อน เพ่ือจะได้ไม่เป็นข้อ
กล่าวหาของญาติโยมผู้สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือวัด๒๔๘  
 ๓) การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   
มีจุดอ่อนการท างาน คือ เป็นระบบอุปถัมภ์ คือ การอลุ่มอล่วยกันจนกลายเป็นความคุ้นเคย 
ความคุ้นเคยเช่นนี้ท าให้ระบบการพัฒนาการปกครองเป็นไปตามความนิยมเฉพาะการ เฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น แต่โดยภาพรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ท าได้ยากเพราะเป็นระบบ
เก่าแก่แต่โบราณสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้๒๔๙  
 ๔) ส่วนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา มีจุดอ่อนคือประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพแบบเดิมเริ่มจางหายไป ฐานะทาง
ครอบครัวมีรายได้น้อย ต้องออกไปท างานทุกวัน ส่วนการพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ก็ยังมีการขาดแคลน
บุคคลที่จะเข้ามารับภาระกิจต่อยอดสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้การพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ต้องรับผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการด ารงชีพเช่น ไตรจีวรขึ้นราคา 
อาหารบิณฑบาตได้น้อยลง การด าเนินการหาปัจจัยเข้าวัดมาท าการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดได้
น้อยลง และการหาเจ้าภาพให้รับเป็นภาระในเรื่องการรักษาพยาบาลบุคลากรสงฆ์ที่ท าหน้าที่รักษา
ดูแลงานปกครองน้อยลง โดยส่วนใหญ่พระสังฆาธิการจะต้องพยายามด าเนินการจัดการเท่าที่จะ
สามารถท าได้ด้วยก าลังสติปัญญาของตนเองเป็นประมาณ นอกจากนั้น ผู้ที่จะบวชถวายตัวในบวร
พระพุทธศาสนาก็น้อยลงทุกวัน๒๕๐  

                                                 
๒๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริวัฒนพิศาล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปท่ี๑, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  
๒๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณธรรมโกศล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปท่ี๒, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอนุพงษ์ อาภาธโร, เจ้าคณะต าบลล าเพียก, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๒๐๖ 
  

 ๕) ไม่มีการก าหนดแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาที่ชัดเจน๒๕๑   
 ๖) การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  
มีจุดอ่อนการท างาน คือ ความคุ้นเคยกันท าให้เกิดการล่าช้าในบางวัด บางต าบล บางอ าเภอ๒๕๒  
 ๗) จุดอ่อนการปกครองคณะสงฆ์ ๑) การตรวจสอบภิกษุที่เดินทางมาประกอบกิจต่างๆ 
นอกพ้ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติกรรมมิชอบ ไม่ถูกต้องตาม
หลักการศาสนา จะท าให้เกิดความเสื่อมศรัทธา และเสียระบบการปกครองในภาพรวมได้ ๒) ความไม่
เข้มแข็งของผู้มีอ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ มีการปล่อยปละ ละเลยให้ภิกษุบางรูปท าผิดวินัย
สงฆ์ ท าให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อวงการสงฆ์โดยรวม๒๕๓  
 ๘) ขาดการวางระบบในการปกครองอย่างชัดเจน และผู้มีอ านาจในการปกครองไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามอ านาจที่ได้รับมอบหมายของคณะสงฆ์ อันเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาการปกครอง๒๕๔   
 สรุปได้ว่า จุดอ่อนการท างานของการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ก็คือ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ โดยยังมีพระ
สังฆาธิการจ านวนน้อยมาก นอกจากนั้น พระสังฆาธิการที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตาม
เป้าหมายเนื่องมาจากสาเหตุท่านมีอายุ พรรษามาก สุขภาพร่างกายไม่อ านวย การด าเนินการ
พัฒนาการต่างๆ เป็นไปได้น้อย ไม่ครอบคลุมบริบทการปกครองในพ้ืนที่จริงในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้น 
ขาดการวางระบบในการปกครองอย่างชัดเจน และผู้มีอ านาจในการปกครองไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
อ านาจที่ ได้รับมอบหมายของคณะสงฆ์  อันเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาการปกครอง ดังนั้น                
การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา มีจุดอ่อนการท างาน คือ บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีจ านวนน้อยลง การให้พระสังฆาธิการมีความรู้การปกครองสงฆ์ควรจะขยายให้กว้าง
ขึ้น มาตรการติดตามและประเมินผล 
 ๓. การวัดศักยภาพของพระสังฆาธิการ 
  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑) เจ้าคณะทุกระดับ ได้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบก ากับดูแลพระภิกษุ 
สามเณร และดูแลการปกครองหมู่คณะให้อยู่ในกฎระเบียบ ไม่ประพฤติเสียหายแก่วงการสงฆ์ใน
จังหวัด๒๕๕  

                                                 
๒๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์ดุรงฤทธิ์ มหาวีโร, เจ้าคณะต าบลโคกกระชาย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวุฒิชัย จิตรเงิน , เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครราชสีมา, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ  อ.ดร.อนุวัต กระสังข์ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิภัชธรรมคุณ, เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระคพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๒๐๗ 
  

 ๒) การประเมินผลหรือการวัดผลการท างานของพระสังฆาธิการแต่ละปี แต่ละโครงการใน
ระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า ส าเร็จได้ด้วยดีเกือบทุกประการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ๒๕๖  
 ๓) การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมองโดย
ภาพรวมแล้ว พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ได้ท าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุก
ระยะการท างาน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาการปกครองสงฆ์เป็นไปตามกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว รวมถึงกฎหมายและสิ่งแวดล้อมใน
สภาพปัจจุบัน๒๕๗   
 ๔) การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมาวัดผลจากความ
ร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และวัดผลจากความ
ร่วมมือร่วมใจในการส่งข้อมูลที่ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุก
ระดับชั้นการปกครอง๒๕๘   
 ๕) การประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ควรจะมีการประเมินผลเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือน เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน โดยให้
บุคลากรท างานมีความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม อาจจะ
มีการจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ และมีการประเมินผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ก็
จะส่งผลดีมากขึ้น๒๕๙   
 ๖) เมื่อการปกครองคณะสงฆ์ มีรูปแบบเช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมือง ก็ควรจะมีการ
ประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อดีและข้อเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อไปในอนาคตได้๒๖๐  
 สรุปได้ว่า การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ได้ท าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกระยะการท างาน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เข้าไปด าเนินการ
แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาการปกครองสงฆ์เป็นไปตามกฎระเบียบที่มี
อยู่แล้ว รวมถึงกฎหมายและสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันนี้ นอกจากนั้น การประเมินผลการพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาก็ยังคงรูปแบบเดิมๆ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมาก แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องบุคคล การเงินงบประมาณ การขอวัสดุ
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้สอยในส านักงาน และวิธีการจัดการที่สั่งมาจากผู้ปกครองระดับสูงสั่งการลงมา
ตามล าดับชั้นปกครอง ถ้าการปกครองในระดับวัด ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ไม่มีกรณีการวิวาทกัน 
การทะเลาะกัน การกระท าความผิดศีลผิดธรรม ผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้น การปกครองคณะสงฆ์ก็

                                                 
๒๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสิริวัฒนพิศาล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปท่ี๑, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณธรรมโกศล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปท่ี๒, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอนุพงษ์ อาภาธโร, เจ้าคณะต าบลล าเพียก, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสมุห์ดุรงฤทธิ์ มหาวีโร, เจ้าคณะต าบลโคกกระชาย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๒๐๘ 
  

ถือว่ามีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เมื่อการปกครองคณะสงฆ์มี
รูปแบบเช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมือง ก็ควรจะมีการประเมินผลการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่ งแวดล้อม เพ่ือให้ทราบข้อมูลรายละเอียดทั้งข้อดี
และข้อเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อไปในอนาคตได้  
 ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ มีดังนี้คือ ๑) ด้านบุคลากร คือ มีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร คือ ภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ มีแนวทางแก้ปัญหาโดย ควรปรึกษากับการ
ปกครองส่วนจังหวัดและส่วนภูมิภาค เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการส่งบุคลากรจากส่วน
ภูมิภาคเข้าไปประจ าต าแหน่งที่ขาดแคลน และมีการส่งเสริมให้มีการอบรมเทคนิคการปกครอง      
กลยุทธ์การปกครอง เพ่ือให้บุคลากรเกิดความช านาญ รู้จักวิธีการปกครองสงฆ์แบบทันสมัย ๑) ด้าน
การเงิน การด าเนินงานต้องมีงบประมาณในการด าเนินงาน จึงจะสามารถท างานได้ ถ้าการเงินไม่ดี 
หรือไม่เพียงพอ การปกครองก็จะมีจุดอ่อน ไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรไม่ตั้งใจท างานเพราะขาด
แรงจูงใจในการกระตุ้น นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบด้านการเงินของวัดให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ แนวทางการพัฒนาในด้านการเงิน ควรมีการระดมทุนทรัพย์ จาก ๒ วิธีการ คือ ๑) การหารายได้ 
จากงานเทศกาลส าคัญๆ เพ่ือสะสมทุนทรัพย์ให้เพ่ิมพูน ๒) การลดรายจ่าย ตัดภาระค่าใช้จ่ายในส่วน
ที่ไม่จ าเป็นทิ้งไป เป็นการลดต้นทุน ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในส านักงาน เช่น
เคื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ โต๊ะตู้ ฯลฯ เป็นสิ่งของส าคัญในการท างานในแต่ละวัด ถ้าสิ่งของดังกล่าว
มีไม่เพียงพอ ทางวัดก็ควรจะด าเนินการหาเจ้าภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม เพ่ือสนับสนุน
การท างานให้เกิดผลดี อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญ ในการด าเนินการ ควรมีการ
เสนอรายงานของบประมาณจากรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ๔) ด้านวิธีการจัดการ ควรจะมีการฝึกฝน
อบรมพัฒนาพระสังฆาธิการบ่อยๆ ให้เกิดความรู้ ทักษะที่ช านาญ จัดหาวัสดุเครื่องใช้ส านักงานให้
พร้อม ดังนั้นทิศทางในการด าเนินการพัฒนา ควรจะต้องสนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย
การจัดการที่ดี พยายามเน้นการตอบสนองให้ตรงจุด ต้องหาเทคนิค และวิธีการที่จะท างานให้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ประสานงานที่ดี  
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา 
  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ผู้บริหารวัดคือพระสังฆาธิการในแต่ละวัด มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
ทั้งปวงในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการปรองดองซึ่งกันและ
กันในสังคมสงฆ์ มีการบูรณาการให้มีความสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือมี
การประยุกต์ใช้การปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๒๕๐๕ แก้ไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  ๒)                



๒๐๙ 
  

พ.ศ.๒๕๓๕๒๖๑ นอกจากนั้น ผู้บริหารวัดคือพระสังฆาธิการ ควรจะต้องด าเนินการปกครองคณะสงฆ์
ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคม โดยท าหน้าที่ก ากับดูแลการปกครองคณะสงฆ์แต่ละพ้ืนที่
ของเขตปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายของส่วนกลางก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด
นครราชสีมา ผู้บริหารวัดคือพระสังฆาธิการ ควรจะต้องด าเนินการบูรณการให้เหมาะสม คือ   
 ๑) การวางแผน ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหาร เพ่ือวางแผนเป้าหมายให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีก าหนด และติดตามผลได้ การวางแผนเชิงรุก คือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม ส่วนการวางแผนเชิงรับคือการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่
บุคลากรให้มีศึกษาวิจัยค้นคว้าตามความสามารถแต่ละบุคคลที่มีความสามารถมีสติปัญญา เพ่ือเป็น
การสร้างศาสนทายาท   
 ๒)  การจัดองค์การ พระสังฆาธิการควรจะมีการด าเนินการตามล าดับการปกครองคณะ
สงฆ์ คือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น      
ท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ เมื่อมีกรณีความขัดแย้งผลประโยชน์
หรือแนวคิดไม่ตรงกันก็เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการและกฎระเบียบที่มีอยู่ 
นอกจากนั้น โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานได้โชว์ฝีมือ ต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ก็ควรจะ
มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่ดูแลรักษากฎระเบียบอย่างถูกต้อง 
นอกจากนั้น นโยบายการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ควรจะส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากรด้วยการ
จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรมาบรรยายถวายความรู้เทคนิคใหม่ๆ   
 ๓) การบริหารงานบุคคล  พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีวิธีการสั่งการตามล าดับชั้นปกครอง 
ผู้ใหญ่สั่งลงมายังผู้น้อยเป็นต้น การสั่งการมีทั้งด้วยวาจา ด้วยหนังสือลายลักษณ์อักษร ถ้าพระสังฆา    
ธิการรูปใดกระท าความผิด เช่น ทุจริตคอร์รัปชั่น ยักยอกเงินของวัด ใช้จ่ายเงินของวัดผิดกฎระเบียบ
เป็นต้น ผู้ปกครองสงฆ์ก็จะตั้งคณะกรรมการข้ึนมาสอบสวนทั้งทางวินัย ทั้งมูลความผิด   
 ๔)  การอ านวยการ พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อย
ให้ดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ มีการประสานงานจัดประชุมอย่างต่ า ๒ ครั้ง และสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ   
 ๕) การควบคุม งานปกครองคณะสงฆ์จะมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นไปตามล าดับชั้น
การปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด ผู้ปกครองจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปี
แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนเป็นทางการถึงคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครอง
นั้นก็จะด าเนินการตรวจสอบ หากมีมูลความผิดจริง ก็แจ้งเป็นรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ เพ่ือ
พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือลงโทษผู้ตั้งใจกระท าผิดจริงต่อไป 
นอกจากนั้น การตรวจสอบการเงิน เช่น เมื่อมีงานประจ าปีหรืองานปิดทองลูกนิมิต ทางวัดจะต้องแจ้ง

                                                 
๒๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ  อ.ดร.อนุวัต กระสังข์ , อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ,        

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๒๑๐ 
  

ยอดรายได้ รายจ่ายให้ทางคณะกรรมการทราบ ตลอดจนรายงานประจ าเดือน ประจ าปี ส่งคณะ
ผู้ปกครองทราบตามล าดับชั้น 
 สรุปได้ว่า  แนวทางการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ๑) การวางแผน ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหาร เพ่ือวางแผนเป้าหมาย
ให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนด และติดตามผลได้ การวางแผนเชิงรุก ๒)  การจัดองค์การ พระสังฆา     
ธิการควรจะมีการด าเนินการตามล าดับการปกครองคณะสงฆ์ คือ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส        
เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดีใน
วัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ๓) การบริหารงานบุคคล  พระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม มีวิธีการสั่งการตามล าดับชั้น
ปกครอง ผู้ ใหญ่สั่งลงมายังผู้น้อยเป็นต้น ๔)  การอ านวยการ พระสังฆาธิการ ควรจะมีการ
ประสานงานติดต่อ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
เป็นต้น ท าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดีในวัด ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ๕) การควบคุม งานปกครอง
คณะสงฆ์จะมีการก ากับดูแลบุคลากรเป็นไปตามล าดับชั้นการปกครอง การตรวจสอบการเงินภายใน
รายการของวัด ผู้ปกครองจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีแจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่อง
ร้องเรียนเป็นทางการถึงคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะผู้ปกครองนั้นก็จะด าเนินการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๑๑ 
  

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ
ในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา พอประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อไปนี้ 
 

ด้านการ
วางแผน 

(P) 

 ด้านการจัด
องค์การ 

(O) 

 ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

(S) 

 ด้านอ านวยการ 
(D) 

 ด้านการควบคุม 
(C) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

 
ระยะสั้น 
ส่งเสริม

การศึกษา อบรม
และดูงาน 

 
ระยะกลาง 
จัดฝึกอบรม 
ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

 
ระยะยาว 

เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม

จริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 

ผู้ขับเคลื่อน 
 
 

ต าบล 
จัดอบรมพระ
สังฆาธิการ
สม่ าเสมอ 

 
อ าเภอ 

เน้นการฝึก
ภาคสนาม 

 
 

จังหวัด 
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ของพระสังฆาธิ

การ 
 

 
 

ทรัพยากรมนุษย ์
 
 

การสรรหา 
คัดเลือกพระภิกษุ
สามเณรทีม่ีความรู้

ดี ประพฤตดิ ี
 

แต่งต้ัง 
มอบหมายงานให้

ปฏิบัต ิ
 

 
พิจารณาความดี

ความชอบ 
เลื่อนขั้น เลื่อนวิทย

ฐานะให ้
 

 การด าเนินงาน 
 
 

อบรม 
จัดอบรมระยะสั้น 

สม่ าเสมอ 
หมั่นประชุมกัน 

 
ศึกษา 

จัดตั้งโรงเรียน
พระสังฆาธิการ 

ส่งเสริมการศึกษา 
 

พัฒนา 
ฝึกอบรมวิปสัสนา

กรรมฐาน 
มีคณะกรรมการ 

 

 
 
 

การตรวจสอบ 
 
 

ประเมินผล 
มีการรายงานผล
การด าเนินงานทุก

ปี 
 

ปรับปรุง 
มีการประชุม
วางแผนเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

ให้รางวัล 
ส่งเข้าประกวดวัด
พัฒนาตัวอย่าง 
และด้านอื่นๆ 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอธิบายในรายละเอียด ดังนี้  

 ๑) รูปแบบด้านการวางแผน ประกอบด้วย 
๑. แผนระยะสั้น (๑ ปี) คือ ส่งเสริมการศึกษาอบรมและดูแลงาน ส่งเสริมการศึกษา

เล่าเรียน น าไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของวัดพระสังฆาธิการต้องเข้าใจการปกครองคณะสงฆ์เข้าใจ
กฎ ระเบียบของตนเอง  



๒๑๒ 
  

๒. แผนระยะกลาง (๒-๔ ปี) คือ จัดให้พระสังฆาธิการเข้ารับการอบรม และศึกษา
งานต่อในระดับสูง รักษาตนให้อยู่ในพระธรรมวินัย ยึดหลักและระเบียบของบ้านเมือง ให้ความรู้ความ
เข้าใจสม่ าเสมอ การจัดการนั้นต้องมอบหมายให้พระสังฆาธิการเข้ารับการอบรม และระดับสูง
ยิ่งขึ้นไป  

๓. แผนระยะยาว (๕ ปี) คือ ควรเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ คือ  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม เป็นของวัตร
ปฏิบัติ จึงจะท าให้การท างานระยะยาว ถาวรมั่นคงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปได้ โดยความ
เรียบร้อยและดีงาม 
 ๒) รูปแบบด้านการจัดองค์การ ประกอบด้วย 

๑. ระดับต าบล คือ น าผู้มคีวามรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ มาฝึกอบรมให้พระสังฆาธิ
การได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอนให้พระสังฆาธิการมีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาพัฒนาท้องที่ของตนให้เจริญก้าวหน้า จัดอบรมให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอจน
สามารถใช้งานได ้

๒. ระดับอ าเภอ คือ ได้จัดส่งเสริมพระสังฆาธิการเข้าอบรมฝึกภาคสนามเพ่ือให้เกิด
ทักษะในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ จัดอบรมทักษะด้านจัดอบรมปริวาสกรรมให้
เฉพาะพระสังฆาธิการและจัดอบรมกิจกรรมต่างๆ   

๓. ระดับจังหวัด คือ ควรพิจารณาผลงาน ความรู้ความสามารถในการท างาน อุปนิสัย               

หลักสูตรที่น าเสนอ งานที่ท าอยู่ประจ า ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่ประเมินผล
ความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการแต่ละต าแหน่ง อย่างนี้ คืองานคณะสงฆ์ 
 ๓) รูปแบบด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

๑. การสรรหา/คัดเลือก คือ ได้เปิดโอกาสดีให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
การจัดท าแผน ตรวจสอบ ก าหนดลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุง รักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้ คือ ๑. ได้เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการร่วมจัดท าโครงการ 
๒. ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ๓. การจัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ให้เป็นหน้าที่ของ
เจ้าอาวาสและกรรมการวัดให้ดูแลร่วมด้วย 

๒. การแต่งตั้ง คือ มีนโยบายที่ชัดเจนสนับสนุนให้ท างานอย่างอิสระ ให้พระสังฆาธิ
การรู้หน้าที่ สนองงานอย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ ให้พระสังฆาธิการรับรู้นโยบาย 
สนองนโยบายงานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พระสังฆาธิการรับรู้หน้าที่ สนองงานที่มีอย่างมี
ประสิทธิผล และพัฒนาตนอยู่เสมอ 

๓. การพิจาณาความดีความชอบ คือ วิชาการความรู้ใส่ตนเอง ท างานอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ร่วมร่างแผนนโยบายร่วมกับระยะสั้น ท าตามงานที่ร่วมกันรับผิดชอบนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ร่วมวางแผนร่างนโยบายร่วมกับเป็นงานระยะสั้นท าตามงานที่ร่วมรับผิดชอบนั้นๆ       
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 ๔) รูปแบบด้านการอ านวยการ ประกอบดด้วย 
๑. การอบรม คือ ก าหนดนโยบายให้องค์กรส่วนอ าเภอ ส่วนต าบล มาให้ความรู้และ

ค าแนะน าในเหตุการณ์ของเทคโนโลยีปัจจุบัน  ให้ทางองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมารับถวาย
ความรู้พระสังฆาธิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

๒. การศึกษา คือ สนับสนุนทุนการศึกษา จัดหางบประมาณสนับสนุนและหาทุนให้
ศึกษาต่อในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ถ่ายทอดศูนย์เทคโนโลยีขยายผลไปสู่ต าบล วัด ที่มีศักยภาพ  ติดต่อ
ตามสายงานทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการท างาน  อาศัยการติดต่อตามสาย
งานผ่านทางกลุ่มเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต  เครือข่ายข้อมูลระบบสารสนเทศในรูปแบบการ
พัฒนาการปกครองสงฆ์ของพระสังฆาธิการ  

๓. การพัฒนา คือ ตัดสินใจท างานทันทีที่มีงานเร่งด่วน การควบคุมดูแลรักษาวัดให้
เรียบร้อย จัดให้มีระบบแน่นอนช่วยชี้ให้เห็นความเป็นระเบียบในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 ๕) รูปแบบด้านการควบคุม ประกอบด้วย 

๑. การประเมินผล คือ ก าหนดให้เจ้าอาวาสควรมีพรรษา ๕  นักธรรมเอก หรือมี
การศึกษาทางโลก ดูความรู้ความสามารถ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคิดกับญาติโยม ส่งไปอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อม พิจารณาความรู้ความสามารถ  

๒. การปรับปรุง คือ ควรจัดให้มีป้ายประกาศให้ผู้มาใช้บริการทางวัดและพระทุกรูป
ได้ทราบ ให้พระภิกษุอ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อ ให้บริการชาวบ้านเรื่องการเข้ามาติดต่อ
ประสานงานยืมของ  มีป้ายประกาศของวัดได้แล้วได้แจ้งให้ผู้มาใช้บริการทางวัด พระทุกรูปสามารถ
ตอบได้ทุกรูปทุกองค์   

๓. การให้รางวัล คือ สนับสนุนให้สอบธรรมศึกษาสนับสนุนครูด้วยธรรมในโรงเรียน
สนับสนุนให้ในบ้านรักษาศีล ให้ความสะดวกกับผู้มาใช้บริการทางวัดไม่ว่ายืมของหรือมาพักวัด อ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาขอใช้บริการกับทางวัด 
 
 



 
 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของ      
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การพัฒนา
ศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และ เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยหลัก และศึกษา
การวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยสนับสนุนใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน  (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นชั้นปฐม
ภูมิ แต่ละชั้นภูมิสุ่มด้วยวิธีอย่างง่าย   
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลโดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้บรรยายข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือตัวแปรต้น จากผลการวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 ๑. สภาพทั่วไปของการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครราชสีมา  
 สภาพทั่วไปมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการให้รอบรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรมอยู่เสมอ ได้แก่ การให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ อบรม ดูงานด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ เรียนบาลี และอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมฐาน เป็นต้น มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชน วัด เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการติอต่อสื่อสารกันผ่านไลน์
และเฟสบุ๊ค เป็นต้น  มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ท าคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ   
ท าความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในองค์กร
ปกครองท างานร่วมกัน ก าหนดพระผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลพระภายในปกครองให้ท าหน้าที่ของตน 
 ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา นั้นมีการดูแลไม่ทั่วถึงเพราะพระสังฆาธิ
การมีภาระหน้าที่มากจนเกินไป จึงมีปัญหาด้านการปกครองในเรื่องกฎระเบียบ วินัย ตามกฎหมาย
บ้านเมือง ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบ กติกา มติ ของคณะสงฆ์นั้น 
ด้านการบริหารบุคคล คือ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
บริหารไม่อยู่ในระบบ ไม่รู้หน้าที่และยอมรับบทบาทหน้าที่ในสายงาน บุคลากรที่มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีไม่ค่อยมี ด้านการอ านวยการ คือ ยังขาดความรู้เรื่องการท างานในระบบ ยุคไอที บางครั้ง
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การอ านวยการด้านต่างๆ ต่อสังคมมีน้อยมากและไม่เข้าใจด้านบริการต่อสังคมเท่าที่ควร ด้านการ
จัดการ คือ ยังไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมให้องค์การของสงฆ์ บ้างครั้งก็ไม่เป็นเอกภาพส่วนใหญ่
เกิดปัญหาในด้านการท างานล่าช้า ซึ่งปัญหายืดหยุ่นและปรับงานอย่างต่อเนื่อง อุปสรรคเกิดจากการ
เดินทางไม่สะดวก การประสานงานค่อนข้างล่าช้า แต่สามารถแก้ไขได้  โดยให้เจ้าคณะใช้สติปัญญา
ท างาน ด้านการวางแผน  ยังไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คือไม่มีแผนงานที่แน่นอน 
 ๒. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ 
 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษาหรือการบริหารหรืออาจ
กล่าวได้ว่า การปกครอง คือการสร้างกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายใช้บังคับคนในสังคมให้ปฏิบัติตามและ
เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
ที่จัดตั้งขึ้น ถ้าใครท าผิดกฎ จะได้รับโทษตามที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่ได้อยู่รอดและความ
สงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใช้พระวินัยหรือสิกขาบทซึ่งพระพุทธองค์ทรง
ประชุมสงฆ์และร่วมกันพิจารณาบัญญัติขึ้น เป็นธรรมนูญการปกครอง ทั้งนี้ เพ่ือใช้ควบคุ มความ
ประพฤติของพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันการปกครองของคณะสงฆ์ ไม่มี
ระบบที่มีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสังฆะ ซึ่งมีระเบียบ แบบแผนข้อก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ฉะนั้น การปกครองคณะสงฆ์ที่ดีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพนั้น 
เบื้องต้น ต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอ านาจหน้าที่  จ าต้องมีทีมงานคอยสนองงาน   
เจ้าคณะ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดลักษณะงานไว้ ๔ ประการ คือ 
 ๑. ผู้สนองงานที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ จะต้องคอยสังเกตและศึกษาว่า ผู้บังคับบัญชา
ของตนชอบอย่างไรการสังเกตเป็นเรื่องส าคัญ ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านหรือเลขานุการได้ดีหรือไม่ ดูที่การ
สังเกต เช่นเมื่อร่างหนังสือเสนอไปแล้วมีการแก้ไข ผู้สนองงานที่ฉลาดจะสังเกตว่าท่านแก้ไขในเรื่องใด
ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร วรรคตอน เป็นต้น เลขานุการต้องเป็นคนช่างสังเกตและจดจ า 
เพราะต้องท าหน้าที่เป็นแม่บ้านหรือหัวหน้าส านักงานหนังสือเข้าออกอยู่ในความรับผิดชอบของ
เลขานุการ การจัดระบบงานเอกสาร ตู้ไหนเก็บเอกสารอะไร ต้องให้เป็นระบบระเบียบเมื่อเก็บแล้ว
เวลาที่ต้องการใช้ สามารถหาได้อย่างรวดเร็ว  
 ๒. เป็นส่วนที่ท าให้งานบริหารงานปกครองด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาเถร
สมาคมก าหนดไว้ว่า ต้องมีการประชุมพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ปีหนึ่งหลายครั้ง ฝ่ายเลขานุการมี
บทบาทส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้การประชุมได้ผล ตั้งแต่การแจ้งก าหนดประชุม จัดสถานที่ นัดผู้เกี่ยวข้อง
มาชี้แจง จัดท าวาระการประชุม สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อย่าให้
ประชุมมือเปล่าเด็ดขาด ถ้าจะประชุมเรื่องอะไร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งในเรื่องนั้นๆ ว่า
อย่างไร ต้องน ามาแจกที่ประชุม มิฉะนั้นแล้วจะท าให้การพิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือค าสั่ง  ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอย่าง
ละเอียด ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ต้องถามไปที่กระทรวงการคลังก่อนว่า เรื่องนี้กระทรวงการคลัง
มีมติว่าอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องงบประมาณ ต้องถามไปที่ส านักงบประมาณ ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า 
ควรเข้าที่ประชุม เลขาธิการ จึงจะได้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกว่า “ท างานหลังฉาก” 
 ๓. มีหน้าที่กรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาว่า เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร ก่อนที่จะเสนอเจ้า
คณะต้องกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายค าแนะน าก่อนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเป็นบันทึก
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เล็กๆ ไว้ที่ท้ายว่า ระเบียบเป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขานุการต้องรู้คือ กฎ ระเบียบ มติ
ทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก แต่ก็ต้องไปหาเรื่องที่เก่ียวข้องมาเสนองาน เลขานุการต้องเป็นหู
เป็นตาให้กับผู้บังคับบัญชา ในการปกครอง ฝ่ายการข่าวต้องมี เมื่อเกิดอธิกรณ์ อย่าให้ผู้บังคับบัญชา
บอกว่า “เรื่องนี้ ยังไม่ได้รับรายงาน” เลขานุการต้องเป็นผู้ประสาน 
 ๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและสิ่งที่
เลขานุการต้องท า คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะปัญหา ลงไปคลี่คลายปัญหา แขวงหรือต าบลต้องมีทีมที่จะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออ าเภอก็
ต้องมีทีมงานในเวลาเกิดปัญหาเกิดเรื่องต่างๆ ทุกฝ่ายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอย่าให้ถึง
สื่อมวลชน ที่คณะสงฆ์เกิดปัญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเข้าไปจัดการกับปัญหา เราควรจัดตั้ง
ทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปแก้ปัญหา อย่าให้ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นน้ าผึ้งหยดเดียว 
             ๓. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า  
 ๑) ด้านการวางแผน มีการวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการ
ทุกระดับชั้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน เช่น ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน 
ว่าคณะสงฆ์จะท าอะไรกันบ้าง ท าเป็นโครงการ พอสิ้นสุดโครงการ ก็ต้องประเมินสัมฤทธิ์ผล ส่งเสริม
การศึกษาทั้งด้านปริยัติและปติเวท เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร     
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการพัฒนาแต่ละงานให้ชัดเจน โดยจัดท าแผนปฏิบัติแผนพัฒนา       
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน จึงได้ผู้วิจัยค้นพบว่า การวางแผน เป็นกลุ่มการ
พัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ มหาเถรสมาคมและรัฐควรร่วมกันก าหนด
นโยบายของคณะสงฆ ์
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ การวางแผนในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ทุก
ระดับชั้นเป็นทักษะในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ประชุมกันในการวางแผนให้เกิดศักยภาพ 
  ๓. ด้านพฤตินิสัย (Attributes) คือ สามารถฝึกอบรมคณะสงฆ์ให้รู้จักการวางแผน
และดูแลการปกครองให้ทั่วถึงกันอย่างเป็นระบบ 
 ๒) ด้านการจัดองค์การ จัดองค์กรตามความสามารถของบุคลากรให้มีคนท างานตาม
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน จัดองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงพระ
สังฆาธิการเป็นหลักจัดแบ่งตามความสามารถท่ีเป็นจริงมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลใน
องค์กรให้ชัดเจนแสดงสายการบังคับบังชาเป็นลายลักษณ์อักษรน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังสร้าง
วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กร และสื่อให้บุคคลภายนอก
ยอมรับในอัตลักษณ์ขององค์กร จัดองค์กรด้านการปกครองโดยมุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุน 
การศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบงาน จึงไดผู้้วิจัยค้นพบว่า การจัดองค์การ เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ จัดองค์กรโดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กติกาเดียวกัน 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ จัดองค์กรตามทักษะ ความรู้ของพระสังฆาธิการ 
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  ๓. ด้านพฤตินิสัย (Attributes) คือ จัดองค์กรให้รับผิดชอบงานตามความถนัดและ
ความสามารถ 
 ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมพระสังฆาธิการให้ได้ไปศึกษาดูงานในด้านที่สนใจ
หรือที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างให้พระสงฆ์มี
วิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชี ด้านระเบียบวินัย/มารยาทงานปกครองและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงาน
ปกครอง จึงไดผู้้วิจัยค้นพบว่า การบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการใน
ด้านต่างๆ และส่งเสริมการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม พัฒนาบุคคลให้ทันกับเหตุการณ์สมัยใหม่ 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ พัฒนางานบุคคลสร้างองค์ความรู้ ย่อมรับงานบริหาร
สมัยใหม่ ใสใจในเทคโนโลยี รู้เรื่องการส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต 
  ๓. ด้านพฤตินิสัย (Attributes) คือ ส่งเสริมพระสังฆาธิการให้ได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือ
เสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ๔) ด้านการอ านวยการ น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้าง
กติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจ และยอมรับในเรื่องของกฎระเบียบ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา มีการติดตามงานตลอดเวลา จัดบุคลากรที่ ถนัดในงานด้าน
การอ านวยการมาคอยประสานงานเมื่อมีภารกิจต้องท าร่วมกัน ตั้งกองอ านวยการในการประสานงาน
ทุกโครงการ จึงไดผู้้วิจัยค้นพบว่า การอ านวยการ เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ ระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์และของภาครัฐ
ไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ มีการติดตามผลการด าเนินงานตลอดเวลา 
  ๓. ด้านพฤตินิสัย (Attributes) คือ ตั้งกองอ านวยการในการประสานงานทุก
โครงการ 
 ๕) ด้านการควบคุม เป็นไปในลักษณะที่ปรึกษา ร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขทุกฝ่ายต้องมี
การเชื่อมสัมพันธ์กัน มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง มีเครื่องมือในการก ากับติดตามที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ แล้วน าผลการก ากับติดตามมาวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีแผน และเป็น
ระบบ มีคณะกรรมการในการดูแลแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้
ผู้วิจัยค้นพบว่า การควบคุม เป็นกลุ่มการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
  ๑. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ พิจารณาสรรหาพระสงฆ์ที่มีวุฒิภาวะสมควร
ต าแหน่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาเป็นผู้น าสงฆ์ให้เกิดศักยภาพ 
  ๒. ด้านทักษะ (Skills) คือ ประชุมสงฆ์ ประชุมชาวบ้าน ให้สรรค์หาโดย
ประชาธิปไตย ธรรมาธิประไตย 
  ๓. ด้านพฤตินิสัย (Attributes) คือ ดูศีลาจารวัตรอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน  
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๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญน่าสนใจ
และน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   

ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น พระ
สังฆาธิการต้องเข้าใจการปกครองคณะสงฆ์ เข้าใจกฎ ระเบียบ กติกา ข้อวัตรของพระของตน  การ
วางแผนรูปแบบการพัฒนาของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการปกครองสงฆ์ตามกฎระเบียบของวัดอย่างนี้๑ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มพัฒนาวัด 
(๒) กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (๓) กลุ่มอนุรักสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมระเพณีอันดีงาม ให้พระ
สังฆาธิการเรียนรู้กฎ ระเบียบ อ านาจ หน้าที่ ของผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการอย่างเข้าใจและถูกต้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุณี บุญพิทักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรม
การสอนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒” ผลการวิจัยพบว่า การ
เลือกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญมาก ผู้วิจัยต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ   
ใช้เกณฑ์ความยินดีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ การเดินทางที่สะดวกของนักวิจัย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน ประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของครู  
โดยการจัดเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในบรรยากาศที่ สบายไม่เครียด การ
ใช้บัตรค าช่วยให้เวลากระชับ ได้ข้อมูลมากตามที่ต้องการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามประเด็น
ความต้องการและใช้วิทยากรที่เชี่ยวชาญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นให้ลงปฏิบัติมากกว่า ฟังบรรยาย 
ส่งผลเชิงบวกต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างมาก การนัดพบกันหลังจากการอบรม เพ่ือน าเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการน าสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดผล  และ
สร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ที่เกิดจาก
การปฏิบัติในโรงเรียนของตนเองเป็นการขยายผลของความรู้ให้กว้าง และสร้างเครือข่ายของกลุ่มได้
อย่างดี วิธีการการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของนักวิจัยและคณะครูปฐมวัย  นักวิจัยต้องลดบทบาทของ
ตนเองในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน ไม่มีการเปรียบเทียบแข่งขัน 
หรือประกวดผลงาน สร้างให้บรรยากาศมีความเป็นพ่ีน้อง หรือเพ่ือนครูปฐมวัย ส่งผลให้เกิดความเป็น
ทีม และพบว่า การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เห็นผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นกิจกรรมที่ไม่ยาก 
ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ มีผลต่อก าลังใจและความมั่นใจ เกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ อยากสร้าง
ชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆ การทบทวนประสบการณ์หรือ การถอดบทเรียน (After Action Review) เป็น
วิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีผลต่อการสรุปความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยง คิดอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรม
ถอดบทเรียน (After Action Review) พบว่า ครูปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนมากขึ้น การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพ
ครูปฐมวัยที่ให้ครูปฐมวัยมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  บรรยากาศการจัดกิจกรรมทุกครั้งไม่เครียด 

http://202.28.199.19/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๒๑๙ 
  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย เนื้อหาและวิธีการตรงกับความต้องการ เหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบท มีผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ต้องการเรียนรู้ สามารถน าความรู้สู่
การปฏิบัติ และมีผลต่อการสร้าง เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักการสอนเด็กปฐมวัยของตน๑ 
 ๒. ด้านการจัดการองค์กร :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   

ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการจัดการองค์กร  โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น การขยายผลงานการด าเนินงานใน ๔ งานหลัก ๒ งานรอง มอบหมายด าเนินงาน
เพ่ิมความสามารถ  จัดอบรมในช่วงฤดูพรรษาจัดให้เข้าอยู่ในบริวาสกรรม  น าผู้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านนั้น ๆ มาฝึกอบรมให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  สอนให้พระ
สังฆาธิการมีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาท้องที่ของตนให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้อง
กับ ทวีศักดิ์ มโนสืบ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของบุคลากรมีความ
คิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่องค์การเรียนรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีศักยภาพในด้าน
พลวัตแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ ๑ ด้านการจัดการความรู้อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ 
๒ ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับที่ ๓ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับสูงเป็นอันดับที่ ๔ และด้านการเพ่ิมอ านาจแก่บุคคลอยู่ในระดับสูงเป็นอันดับสุดท้าย ส าหรับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศกัยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการพัฒนาไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล  พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานใน
มหาวิทยาลัยต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ที่แตก ต่างกัน แต่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและแผนกงานที่ต่างกัน  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการ เรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน๒              
 ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   

ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา  ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ควรหาวิชาการความรู้ใส่ตนเอง ท างานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ร่วมร่าง
แผนนโยบาย 

ร่วมกับระยะสั้น ท าตามงานที่ร่วมกันรับผิดชอบนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับ วิทย์ สุนทรนันท์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการ

                                                 
๑สุณี บุญพิทักษ์, “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒”, รายงานการวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๐), หน้า ๓. 

๒ทวีศักดิ์ มโนสืบ, “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ๒๕๕๐), หน้า  ๓. 
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๒๒๐ 
  

ฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด” ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ก าหนดเป้าประสงค์ในการฝึกงานที่ชัดเจนโดยมุ่งเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ
ผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและการก่อก าเนิดของเสีย ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน นิสิตได้
ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและ  พ่ีเลี้ยงในโรงงานเพ่ือเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการของนิสิตด้านทักษะ การวิจัย โดยอาศัยแนวปฏิบัติของเทคโนโลยี
สะอาด ซึ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แหล่งที่มาและสาเหตุของปัญหาอัน
น าไปสู่การพัฒนาค าตอบในการแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์หลักวิชาการ ทั้งนี้  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เครือข่ายกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมฝึกงานขึ้นเป็น
ปีที่ ๔ ได้รับความร่วมมือจากโรงงาน ๒๒ โรงงาน มีอาจารย์เข้าร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง ๒๖ คน และนิสิต
ฝึกงาน ๔๕ คน จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาเคมี สาขา
วัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมฝึกงาน 
นิสิตสามารถเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด ๕๖ ทางเลือก ศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายรวม 
๓๙.๒๗ ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีถึง ๒๖ ทางเลือกสามารถน าไปปรับปรุงการผลิตได้ทันที เป็นผลให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ๒๑.๑๘ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ศักยภาพของนิสิตในด้านการวิจัยยังได้รับ
การยอมรับเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากทุนวิจัยสนับสนุนโครงงานซีเนียร์โปรเจกต์ที่ เกิดจากการ
ฝึกงาน ที่มากถึง ๘ โครงงาน คิดเป็นเงินทุนวิจัยที่ได้รับรวม ๗๗๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของพัฒนาการ
นิสิตด้านอ่ืนๆ พบว่า นิสิตในโครงการมีพัฒนาการในด้านความรู้ความเข้าใจ การจับประเด็นปัญหา 
ความละเอียดรอบคอบในการเก็บข้อมูล การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในผลงานของนิสิตและยินดีเข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป โดยเปิดโอกาส
ให้อาจารย์ติดต่อเพ่ือพิจารณาหัวข้อวิจัยและยินดีให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  แสดงให้เห็นความ
เชื่อมั่นของศักยภาพในการวิจัยของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและความยั่งยืนของกิจกรรม
ฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด๓ 

๔. ด้านการอ านวยการ :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา    

ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ด้านการอ านวยการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น    ควรร่างนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ระยะสั้นท าตามนโยบายที่ร่วมกันร่าง จัดประชุม
ร่วมกันร่างแผนงาน ร่วมปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ  เรืองเดช เขจรศาสตร์ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์” ผลการวิจัยพบว่า 
วัดป่าอีสานมีพัฒนาการสืบทอดอุดมการณ์พุทธศาสนาแนววิปัสสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยที่พุทธ
ศาสนาได้แผ่ขยายสู่ดินแดนสุวรรณภูมิผ่านยุคสมัยถึงรัตนโกสินทร์มีการช่วงชิงพ้ืนที่ทางศาสนา
ระหว่างธรรมยุติและมหานิกาย ทั้งขัดแย้งระหว่างสงฆ์ฝ่ายบริหารและฝ่ายท้องถิ่น พระสงฆ์อีสาน
บางส่วนได้แปรเป็นพระป่าน าโดยพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ถูกมองว่าขัดขวางการพัฒนาแนวปริยัติ
                                                 

๓วิทย์ สุนทรนันท์, “การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด”, 
รายงานการวิจัย, (คณะวิศวกรรมศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๐. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


๒๒๑ 
  

และการจัดระเบียบสงฆ์ไทย กระทั่งประชุมกองทัพธรรมกรรมฐาน พระป่าได้ก าหนดคุณสมบัติพระ
กรรมฐาน ปรับเสนาสนะป่าให้เป็นวัดป่าอีสานนาอุดมการณ์วิปัสสนามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเผย
แผ่ค าสอนสู่ภูมิภาคต่างๆ จนเกิดการข้ามวัฒนธรรมทางศาสนา ศาสนิกวัดป่าอีสานมาจากพ้ืนฐานชีวิต
ต่างกันมีทั้งชาวบ้านทั่วไป ปัญญาชนและคนชั้นกลาง เป็นอนาคาริกที่พ านักในวัดป่าและฝึกตนเป็น
ครั้งคราว กลุ่มนักบวชเป็นฝ่ายหินยาน จะมีมหายานเป็นอาคันตุกะบ้างเข้าสู่วิถีวัดป่าเพ่ือเสริม
ประสบการณ์ และสืบทอดศาสนา กลุ่มมิใช่นักบวชทั้งบุรุษและสตรีมักอยู่ในวัยผู้ใหญ่ เข้าสู่วิถีวัดป่า
เพ่ือท าบุญเรียนรู้ธรรม และเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจส่วนศาสนิกต่างประเทศเข่าสู่วัดป่าเพ่ือแสวงหา
ความจริงของชีวิต และประสบการณ์ด้านศาสนาแก่นค าสอนของพระวัดป่าอีสานแสดงให้เห็นทุกข์
และวิถีทางก าจัดทุกข์ ประกอบด้วยหลักธรรมพ้ืนฐานได้แก่ ข้อวัตรอันเป็นบริบทของศีลและ
หลักธรรมเพ่ือบรรลุถึงความสว่างแห่งปัญญา ได้แก่ไตรสิกขาเป็นธรรมในครรลองของมรรคเพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นทางเจริญปัญญา และปฏิเสธไสยศาสตร์ ค าสอนมุ่งให้แต่ละคน
ได้รับผลปฏิบัติจากเทคนิคกรรมฐานในแบบต่างๆ โดยพิจารณาขันธ์ ๕ ด้วยไตรลักษณ์ เมื่อจิตเผชิญ
กับอารมณ์ภายนอกต้องใช้สติและสัมปชัญญะก ากับในทุกอิริยาบถอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นความ
เคลื่อนไหวในความสงบ 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้พุทธธรรมแนววัดป่าอีสานจึงเป็นการปฏิบัติทางจิต และพระวัด
ป่าอีสานเป็นผู้นาธุระแนววิปัสสนาสายหลักในสังคมไทย การพัฒนามนุษย์ของวัดป่าอีสานเป็น
กระบวนการขัดเกลาจิตใจให้พ้นพันธนาการของกิเลสภายใต้หลักว่าการเรียนรู้ธรรมมีอยู่ตลอดเวลาที่
รู้สึกตัว มีกายและจิตเป็นอุปกรณ์ฝึก และทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติ มีขั้นตอนพัฒนาได้แก่ 
ประการแรก การศึกษากิจกรรมธรรมเนียมของวัดป่าตามวิถีวัตรปฏิบัติ ประการที่สอง การปฏิบัติตน
ตามกิจกรรมธรรมเนียมวัตรนั้นๆ ประการที่สาม การฝึกพลังกายด้วยบทที่อดทนต่อชีวิตในการท า
กิจกรรมของวัด ประการที่สี่  การฝึกพลังจิตด้วยวิธีฝึกสมาธิในแบบต่างๆ ประการที่ห้า การทดสอบ
ศรัทธาจากผลการฝึกทางกายและทางจิต ประสานที่หก การตัดสินใจในการดาเนินตามวิถีของวัดป่าใน
สถานะต่างๆ และประการสุดท้าย การประยุกต์ใช้วิถีวัดป่าอีสานในการเผชิญกับภาวะเสี่ยงทางสังคม 

โดยสรุป การน าแนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และกระบวนการทางปัญญามาอธิบาย
วิถีพุทธในการท าวิจัยครั้งนี้ท าให้วิถีพุทธธรรมแนววัดป่าอีสานเป็นกระบวนการเน้นปัจเจกซึ่งผลิตซ้ า
ความเป็นเถรวาทขณะเดียวกันความคิดเกี่ยวกับอ านาจได้ย่ าว่า พุทธศาสนาเป็นกลไกแห่งอ านาจ
ภายนอกท่ีสนับสนุนความชอบธรรมในการปกครองในสังคมไทย และเป็นอ านาจภายในที่ให้รู้แจ้งตาม
เป็นจริงวิถีพุทธธรรมแนววัดป่าอีสานเป็นมิติทางสังคมด้านการพัฒนาจิตที่หน้าจะได้น าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายในระดับองค์กรพุทธศาสนาต่อไป๔ 
 ๕. ด้านการควบคุม :  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา    

 ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของ
พระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น   ควรพิจารณาสรรหาพระภิษุที่มีวุฒิภาวะสมควรแก่ต าแหน่ง เช่น เป็นเจ้าอาวาสมี
                                                 

 ๔เรืองเดช เขจรศาสตร์,“วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่าอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์” วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาไทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๗๐.    



๒๒๒ 
  

พรรษา ๕ นักธรรมเอก  หรือมีการศึกษาทางโลก ดูความรู้ความสามารถ ดูศีลาจารวัตร ร่วมคิดกับ
ญาติโยม ส่งไปอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม  ซึ่งสอดคล้องกับ จริน ศิริ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา : กรณีชุมชนเมืองกื้ด 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, ผลการศึกษาพบว่า ๑. ค้นพบวัฒนธรรมชุมชนเมืองกื้ดที่สามารถ
น ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพชุมชนได้ ๒ ประเภท คือ 

๑.๑ วัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มหรือ
องคก์รชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน และ 

๑.๒ วัฒนธรรมที่สามารถน ามาใช้ เป็นฐานในการพัฒนาให้ เป็นสิ่ งดึงดูดใจแก่
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชน 

๒. จากการค้นพบวัฒนธรรมชุมชนเมืองกื้ดที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนทั้ง ๒ ประเภท และน าวัฒนธรรมชุมชนที่ค้นพบมาเป็นฐานในการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านการท่องเที่ยวทั้ง ๒ ด้าน กล่าวคือ วัฒนธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มหรือ
องค์กรในชุมชน พบว่า มีวัฒนธรรมในชุมชนเมืองกื้ด ๒ กลุ่ม คือ (๑) วัฒนธรรมด้านความเชื่ออัน
ประกอบด้วน ความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเกี่ยวกับกรรมดี 
กรรมชั่ว ความเชื่อเก่ียวกับค าสาบานและความเชื่อเก่ียวกับชาติภาพ กับวัฒนธรรมทางบรรทัดฐานซึ่ง
ประกอบด้วย วิถีประชาชน จารีตประเพณี กฎหมายบ้านเมือง 

๓. ผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมขนและ
สมาชิกในชุมชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลให้ชาวบ้านมีความรักสามัคคีท าให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนเมืองก้ืด ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้น คือ การกระจายรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไปสู่สมาชิกชุมชนได้อย่างทั่วถึง๕  

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ด้านการปกครองควรมีการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยการมีโอกาสเข้า

ร่วมประชุมเพ่ือลงมติในการก าหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับภายในวัดร่วมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นงานด้านการปกครองและด้านอ่ืนๆ มีการจัดตั้งหัวหน้าฝ่ายปกครองขึ้นมาในแต่ละวัดเพ่ือ
ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณร บางรูปที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยและ
กฎระเบียบต่างๆ  

๒) เจ้าอาวาสควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางโลก และทางธรรม
รวมทั้งฝึกตนใหเ้ป็นผู้ที่มีความช านาญในการบริหารบทบาทตามกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๔ ด้าน 

                                                 

 ๕จริน ศิริ,“การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา  : 
กรณีชุมชนเมืองกื้ด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
วางแผนพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒๑.   



๒๒๓ 
  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรของเจ้าอาวาสทุกระดับ เพราะใน

การปฏิบัติกิจของสงฆ์จ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้จักการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ จึง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารให้เป็นตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้ประชาชน
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและไว้วางใจ ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรม
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดควรหาแนวทางหาวิธีการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในยุคปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๒) ควรมีการศึกษาถึงระดับความรู้ ความเข้าใจของชุมชนนั้น ในอ านาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสวัดเพ่ือจะได้เป็นข้อมูลต่อการให้ความรู้ความเข้าใจของชุมชนได้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้า
อาวาสที่จะต้องปฏิบัติให้พุทธศาสนาด ารงสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าในการพัฒนาองค์กรสงฆ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาต่อยุค

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ๒) ศึกษาการพัฒนาองค์กรสงฆ์และสังคมในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารของเจา้อาวาส 
 ๓) น าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเจ้าอาวาสให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสังคมและศาสนา  
 

 
 
 



บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาไทย  : 
ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑)  หนังสือ  : 
กรมการศาสนา. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กนก  แสนประเสริฐ. ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
กรมศาสนา. วัดพัฒนา ๔๔. กระทรวงศึกษาธิการ : กองพุทธศาสนสถาน, ๒๕๔๔.   
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
จิรประภา อัครบวร. คุณค่าคน คุณค่างาน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เต๋า ๒๐๐๐, ๒๕๕๒. 
ชาคริต ชาญชิตปรีชา. การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ . คณะวิทยาการจัดการ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๒. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. คณะรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ทองใบ สุดชารี ผศ.ดร.. ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๒. 
ธงชัย  สันติวงษ.์ องค์กรและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓. 
ธารพรรษ สัตยารักษ์. Human Resource Management หลักการและมุมมองมืออาชีพ. 

กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๘. 
นภดล เวชสวัสดิ์. บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ซีเอดย์เคชั่น, ๒๕๔๓. 
นงนุช วงษ์สุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. จันทบุรี : อนันตศิลป์. ๒๕๕๓. 
ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : 

สามเจริญพานิช, ๒๕๔๘. 
ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๔๙. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 



๒๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑. 

_______. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙. 
_______. พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙. 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). สุขภาพใจ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สยาม บริษัท เคล็ดไทย, 

๒๕๔๐. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๔๔.  
_______. พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ป๎ญญา, ๒๕๔๒. 
_______. พุทธบริษัท กับ พระธรรมวินัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ป๎ญญา, ๒๕๔๒. 
พุทธทาสภิกข.ุ การบริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, มปป.. 
พระธรรมปิฎก (ป. อ.ปยุตฺโต). วินัยเรื่องท่ีใหญ่กว่าที่คิด. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๙.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
_______. นิติศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙. 
_______. พุทธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

บริษัทสหธรรม จ ากัด, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ. กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๔๙. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปํฺโ . การคณะสงฆ์ และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร :    

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน). ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปีพระพุทธวรญาณ, ๒๕๕๔. 
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม. การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก . 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๓. 
พยอม วงศ์สารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐. 
พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี รศ.. หลักการจัดองค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. 

กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก.แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๔๑.  
มหามกุฎราชวิทยาลัย. ประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
 
 



๒๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มหาจุฬาฯ ในรอบศตวรรษ. จ านงค์ ทองประเสริฐ 
บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมี
บุคส์ พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

ลัทธิกาล  ศรีวะรมย์. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์. หน่วยที่ 
๑-๕. สาขาวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๓. 

วีระ อ าพันสุข. พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : เอราวัณการพิมพ์, 
๒๕๔๖. 

เศียร เศวต. ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชีวิต, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๓. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข (เล่ม ๓) หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก. 

พิมพ์ครั้งที่ ๒๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
_______. วินัยมุข เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๓๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ต านานปกครองคณะสงฆ์. พิมพ์ครั้งที่ ๖. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามมิตร, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุํฺโญ). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่อง การคณะสงฆ์และ

การพระศาสนาในทวี พลรัตน์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๐. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือวิชาการโครงการคนรักษ์วัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 

_______. กฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
๒๔๔๕. 

ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒. ระเบียบงานสารบัญ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based 
learning. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จ ากัด 
(มหาชน), ๒๕๔๘. 

สง่า หล่อส าราญ. ต านานพระพุทธสาวก. กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
สมิต อาชวนิจกุล. พัฒนาแนวทางก้าวหน้าแนวทางปรับปรุงตนเองสู่ความส าเร็จ .กรุงเทพมหานคร 

: นวสารินการพิมพ์, ๒๕๔๔. 



๒๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.  พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗. 
สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .  

ชัยนาท : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
สุลักษณ์ ศิวรักษ.์ การบริหารงานแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส่องสยาม จ ากัด, ๒๕๔๘. 
สุรพล สุยะพรหม. พื้นฐานทางการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
_______. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕. 
แสวง อุดมศรี. พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีวิภังค์ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท

ประยูรวงฆ์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
_______. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
เสนาะ  ติเยาว์. หลักการบริหาร (แก้ไขปรับปรุงใหม่). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
อ านาจ ธีระวนิช. การจัดการยุคใหม่ . ภาควิชาการจัดการ. คณะบริหารธุรกิจ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มาเธอร์ บอส แพคเก็จจิ้ง จ ากัด, ๒๕๕๓. 

(๒) บทความ 
พระครูพิศาลเขตคณารักษ์ ปรีชา สามัคคี และ วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล.  “การพัฒนารูปแบบการ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการวัดในนวสมัย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙): ๘๑-๙๒. 

(๓) งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
กรภัทร์ จารุกำเนิดกนก. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคม

สงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี”. รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต . คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔.   

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. “อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ”. รัฐประศาสน
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒.   

เกรียงศักดิ์ บุญญา. “การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้านอาชีวศึกษาตาม
สภาวะการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

 



๒๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

กฤษณา คิดดี. “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”. 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

จริน ศิริ. “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา : 
กรณีชุมชนเมืองกื้ด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการวางแผนพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
๒๕๔๙.   

ชาริณี ตรีวรัญํู. “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด
การศึกษาผ่านบทเรียน”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. 
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

โชติ บดีรัฐ. “การบริหารของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนา”. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔. 

ชัยยุทธ ชิโนกุล. “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้”. พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

ทวีศักดิ์ มโนสืบ. “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, ๒๕๕๐. 

นริศว์ ปรารมภ์. “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น
เรียนมัธยมศึกษา”. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 

นงลักษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐. 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”. พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
อุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ปรีชา กันธิยะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑. 

 



๒๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ. “การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริม

สุขภาพ”. รายงานการวิจัย. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๔๖. 

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”. ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่. บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๔. 

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง). “ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนากับภาวะ
ผู้น าตามแนวคิดของ สตีเฟ่น อาร์.”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา(พระพุทธศาสนา). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๕. 

พระอ านวย หมอกเมฆ. “กลยุทธ์การบริหารวัดในพระพุทธศาสนาส าหรับเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ในเขต
หนเหนือ ภาค ๔”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอุดมศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคกลาง, ๒๕๕๓. 

พระครูวิธูรชัยกิจ. “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่มีวัดเป็นฐานในจังหวัดชัยนาท”. ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๒. 

เรืองเดช เขจรศาสตร์ .“วิถี พุทธธรรมตามแนววัดปุาอีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๙.    

วิทย์ สุนทรนันท์. “การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยี
สะอาด”. รายงานการวิจัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สุภาพร มากแจ้ง. “การศึกษาสภาพการจัดการของคณะสงฆ์”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓. 

สุณี บุญพิทักษ์. “การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๒”. รายงานการวิจัย. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๐. 

อนุรักษ์ นวพรไพศาล. “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับอุดมศึกษา”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, ๒๕๕๑. 

อนุวัต กระสังข์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”, 
พุทธศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต .  สาขาว ิชาร ัฐประศาสนศาสตร ์.  บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

อาธาดา สุดเส้นผม. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของกรมธุรกิจพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๖.   



๒๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๔) ภาษาอังกฤษ 
Andrew J.Dubrin. Foundations of Organizational Behavior. Englewood Cliffs. New Jersey : 

Prentice-Hill Inc., 1984. 
The United National Educational. Scientific and Cultural Organization: UNESCO, 1982. 
Warren Bennis. Organization Development. Reading Mass: Addisonwesley Publising Co, 

1969. 
Fred Luthens. Organization Behavior. Singapore : McGraw-Hill International Editions, 1995. 
Price, Alan. Human Resource Management. In a Business Context, 2edition. London: 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓๓ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

 ๑. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. อ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓. อ.ดร.อนุวัต  กระสังข์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผลการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม 
A1 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เจ้าอาวาส 171 49.1 49.1 49.1 
รองเจ้าอาวาส 103 29.6 29.6 78.7 
ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส 

74 21.3 21.3 100.0 

     
Total 348 100.0 100.0  

 
B2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 25-30 ปี 110 31.6 31.6 31.6 
31-40 ปี 68 19.5 19.5 51.1 
41-50 ปี 96 27.6 27.6 78.7 
51 ปี ขึ้นไป 74 21.3 21.3 100.0 
Total 348 100.0 100.0  

 
 
 
 

C3 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid     5 พรรษา 37 10.6 10.6 10.6 

6-10 พรรษา 26 7.5 7.5 18.1 
11-15 พรรษา 169 48.6 48.6 66.7 
16-20 พรรษา 37 10.6 10.6 77.3 
21-25 พรรษา 59 17.0 17.0 94.3 
26 พรรษา ขึ้นไป 20 5.7 5.7 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
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D4 
  Frequenc

y 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ต่่ากว่าปริญญา

ตรี 
149 42.8 42.8 42.8 

ปริญญาตรี 168 48.3 48.3 91.1 
สูงกว่าปริญญา
ตรี 

31 8.9 8.9 100.0 

Total 348 100.0 100.0  
 

E5 
  Frequen

cy 
Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นักธรรมตรี 101 29.0 29.0 29.0 

นักธรรมโท 63 18.1 18.1 47.1 
นักธรรมเอก 101 29.0 29.0 76.1 
ไม่มีวุฒินักธรรม 83 23.9 23.9 100.0 
Total 348 100.0 100.0  

 
F6 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 3 79 22.7 22.7 22.7 
ป.ธ.4-6 64 18.4 18.4 41.1 
ป.ธ.7-9 10 2.9 2.9 44.0 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 195 56.0 56.0 100.0 
Total 348 100.0 100.0  
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation n 
AA1 4.2414 .89463 348 
AA2 4.1379 .87452 348 
AA3 4.1695 .91260 348 
AA4 4.1351 .84991 348 
AA5 4.2184 .79153 348 
BB1 4.4224 .77218 348 
BB2 4.2586 .82246 348 
BB3 4.2500 .80210 348 
BB4 4.3247 .85608 348 
BB5 4.1782 .87711 348 
CC1 4.1839 .86599 348 
CC2 4.3333 .85444 348 
CC3 4.2730 .81602 348 
CC4 4.0316 .87989 348 
CC5 4.3678 .75714 348 
DD1 4.0374 .88944 348 
DD2 4.2471 .89305 348 
DD3 4.1810 .84129 348 
DD4 4.0690 .85614 348 
DD5 4.1494 .84919 348 
EE1 4.2787 .77042 348 
EE2 4.0460 .85769 348 
EE3 4.2701 .87325 348 
EE4 4.2126 .90191 348 
EE5 4.0575 .86702 348 
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ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ 

จังหวัดนครราชสีมา 
*********** 

พระครูปลัดส่ารวย  สิริสาโร 
 

Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

FILED_01      32.8667        34.1885        .7455           .9074 
FILED_02      32.8333        34.4885        .7665           .9062 
FILED_03      33.0667        35.8575        .6594           .9124 
FILED_04      33.2000        32.9931        .7969           .9043 
FILED_05      33.0000        33.5862        .7648           .9063 
FILED_06      33.2333        33.4954        .8165           .9030 
FILED_07      33.1667        34.0057        .8048           .9039 
FILED_08      33.1333        38.0506        .5220           .9191 
FILED_09      33.2333        38.8057        .5142           .9194 
FILED_10      32.8667        37.9126        .5327           .9186 
FILED_11      31.8000        34.0966        .6707           .9019 
FILED_12      32.1000        34.0241        .5297           .9162 
FILED_13      31.9333        34.9609        .6636           .9020 
FILED_14      31.9667        33.8264        .8722           .8900 
FILED_15      31.9667        37.6195        .6217           .9055 
FILED_16      32.0333        33.8954        .7739           .8951 
FILED_17      31.7333        37.0299        .6438           .9040 
FILED_18      31.8333        34.4195        .6968           .8999 
FILED_19      31.9000        36.1621        .7033           .9006 
FILED_20      32.2333        34.1851        .7355           .8975 
FILED_21      29.2667        39.3747        .5706           .8445 
FILED_22      33.2433        38.8047        .5141           .9192 
FILED_23      32.8647        37.9426        .5127           .9176 
FILED_24      31.8022        34.0926        .6747           .9039 
FILED_25      32.1025        34.0231        .5247           .9168 
N of Cases =     30.0    N of Items = 25 
Cronbach’s Alpha =  .9624 
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รูปภาพสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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รายชื่อสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ในจังหวัดนครราชสีมา                                                                                          
เริ่ม ๑๙ – ๒๓ – ๒๖ – ๓๐ ส.ค. ๓ – ๑๖ ก.ย.๒๕๕๘ 

พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน จอ.วังน้อย วัดพะยอม ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา           
วันที่๑๙ ส.ค.๕๘ เวลา๑๒.๔๙น. โทร.๐๘๗๙๓๓๐๔๖๕ (ไอโอซี) 
๑.พระครูวิภัชธรรมคุณ (บุญ อคฺควณฺโณ ,อ่วมกระโทก)  จอ.ครบุรี  วัดจระเข้หิน ต.จระเข้หิน         
อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๕๐น. โทร.๐๖๑๔๑๔๖๕๔๙ 
๒.พระครูอาทรกิตติยารักษ์  (กิตติวุฑฺโฒ , สุวรรณฑา) จอ.คง วัดตะคร้อ ต.เมื องคง อ.คง                
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. 
๓.พระครูวรธรรมทัต (ธมฺมทินฺโน , ไกลกลางดอน) จอ.หนองบุญมาก วัดซับตะคร้อ ต.ไทยเจริญ       
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ๓๐๔๑๐วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๕๐น.   โทร.๐๘๑๓๘๙๒๔๕๘ 
๔.พระกิตติรามมุนี   (อคฺคจิตฺโต , สมพงษ์ประดิษฐ์) จอ.ปักธงชัย วัดโพธิ์นิมิตร  ต.สะแกราช           
อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๙น.    โทร.๐๘๙๕๘๐๑๐๘๓ 
๕.พระโสภณปริยัติวิธาน (รตนโชโต ,พรหมกลาง) จอ.เมือง วัดสะแก(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง    
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๑๘น. โทร.๐๘๑๐๖๘๘๘๙๙ 
๖.พระครูพิทักษ์ปทุมากร (ปญฺญาวโร , ธีระวัฒนา) จอ.โชคชัย วัดใหม่สระประทุม ต.โชคชัย          
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๔.๒๙น. โทร.๐๘๑๒๖๖๑๗๓๙ 
๗.พระมหาวิเชียร (กลฺยาโณ , ชุนรัมย์) จอ.เสิงสาง วัดหนองเข้ ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
๓๐๓๓๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๔.๔๕น. โทร.๐๘๕๗๖๓๑๑๖๓ 
๘.พระครูจันทปทุมาภรณ์  (จนฺทิโม , ข้าวเบา) จอ.ชุมพวง วัดใหม่หนองบัวรี ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง     
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๔.๕๕น. โทร.๐๘๗๒๕๕๗๓๑๐ 
๙.พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (อติชาโต ) จอ.บัวใหญ่ วัดบ้านไร่  ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่               
จ.นครราชสีมา  วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๕.๐๙น. โทร. 
๑๐.พระครูสุธรรมานุรักษ์ (รกฺขิตธมฺโม , สุวรรณดี) จอ.ประทาย วัดกระโดน ต.ประทาย อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๕.๒๐น. โทร.๐๘๑๕๗๙๔๙๕๘ 
๑๑.พระครูกิตติสารนิวิฐ (กิตฺติสาโร , เทศนอก) จอ.บ้านเหลื่อม วัดบ้านเหลื่อม ต.บ้านเหลื่อม         
อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ๓๐๓๕๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๕.๓๒น. โทร.๐๘๑๒๖๕๒๓๗๒ 
๑๒.พระครูญาณิสสาคุณ (ญาญิสฺสโร , ชากัน) จอ.แก้งสนามนาง วัดศาลาหนองขอน ต.บึงพะไล         
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ๓๐๔๔๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๕.๔๕น. โทร. 
๑๓.พระครูสิริภัทรประยุต (สิริภทฺโท , เชอรัมย์) รจอ.สูงเนิน วัดสว่างบูรพาราม ต.มะเกลือเก่า         
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๕.๕๙น. โทร. 
๑๔.พระครูวิบูลพัฒนาทร  (เขมทตฺโต , กล้าถูก) จอ.จักราช วัดบุ ต.หนองพลอง อ.จักราช                       
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๓๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๖.๑๑น. โทร.๐๘๗๒๕๓๐๒๗๔ 
๑๕.พระครูวรนายกธรรมาวุธ  (จิรปุญโญ , ประสงกุล) รจจ.นม วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร     
ต.ในเมืองอ.เมืองจ.นครราชสีมา๓๐๐๐๐วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๖.๓๙น.โทร๐๘๑๒๘๒๗๒๑๕. 
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๑๖.พระราชสีมาภรณ์  (กนฺตจารี , กงสันเทียะ) รจจ.นม.ร.๑ (รองอธิการบดี มจร.เขต นม วัดบึง  
(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๗.๔๕น. 
โทร๐๘๑๘๗๗๒๑๒๘ 
๑๗.พระราชวิมลโมลี  (ฐิตธมฺโม , ด้อมกลาง) จจ.นม วัดพายัพ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา๓๐๐๐๐ วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐น. โทร๐๘๑๗๙๐๕๑๔๔ 
๑๘.พระครูสิริชัยมงคล (สิริมงฺคโล  , เงืยบกระโทก) จต.ท่าเยี่ยม วัดหนองกระทุ่ม ต.ท่าเยี่ยม         
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐ วันที่ ๓๐ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๖.๑๕น. โทร.๐๘๑๙๗๗๕๐๕๔ 
๑๙.พระครูนวกรรมประสิทธิ์ (จิตฺตสํวโร  , แจ้งกระโทก) จต.พลับพลา วัดกุสวาย ต.พลับพลา         
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐ วันที่ ๓๐ ส.ค.๕๘  เวลา ๑๗.๐๐น. โทร.๐๘๔๔๑๖๘๘๒๖ 
๒๐.พระเมธีสุตาภรณ์ (อุปมงฺกโร,ยางนอก)รจอ.ปากช่อง(รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.เขตนม.)
วัดศีรีวันต์ต.ปากช่วงอ.ปากช่วงจ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๐๙.๐๙น. 
๒๑.พระครูสุวัฒนานุกูล ( ,นิลกิ้ง) จอ.วังน้ําเขียว วัดเขาภูหลวง ต.วังน้ําเขียว อ.วั งน้ําเขียว                      
จ.นครราชสีมา  วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๐๙.๓๓น. โทร.๐๘๑๙๙๙๕๕๒๑ 
๒๒.พระครูอนุวัตรชินวงศ์(มานะดี)จอ.โนนไทย วัดโนนไทย ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๐๙.๕๕น. โทร.๐๘๑๒๖๖๒๒๔๒ 
๒๓.พระครูอุดมเหมคุณ(ถานุตฺตโร,ไชยนาศรี)จอ.พระทองคํา วัดทองหลาง ต.พังเทียม อ.พระทองคํา 
จ.นครราชสีมา  วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๑๐.๑๓น. โทร.๐๘๑๘๗๗๑๓๕๖ 
๒๔.พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ฉลาดกลาง) จอ.ขามสะแกแสง วัดหนองหัวฟาน ต.โนนเมือง               
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา  วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๑๐.๒๕น. โทร.๐๘๙๒๘๖๔๙๒๐ 
๒๕.พระครูสุตธรรมวิสิฐ (เมตฺตจิตฺโต,คชสิทธิ์) รจอ.พิมาย วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐  วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๑๐.๕๕น. โทร.๐๘๑๗๙๐๙๓๕๒ 
๒๖.พระครูอุดมชัยสิริ (อนุตฺตโร,กุลสุวรรณ) รจอ.สีคิ้ว วัดชัยศรีคณาราม ต.หนองน้ําใส อ.สีคิ้ว               
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐  วันที่ ๓ ก.ย.๕๘  เวลา ๑๓.๑๒น. โทร.๐๘๗๒๓๙๐๑๐๗ 
๒๗.พระครูวิสารวรกิจ(วิสารโท ,วงศ์กลาง)จอ.โนนสูง วัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง                     
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐  วันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘  เวลา ๑๕.๕๐น. โทร.๐๘๑๙๗๗๑๒๖๙ 

สัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗๔ 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
----------------- 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน  
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดพะยอม  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๙ น. 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวิภัชธรรมคุณ  
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะอําเภอครบุรี   
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดจระเข้หิน  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๕๐ น. 

 



 

๒๗๕ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูอาทรกิตติยารักษ์   
ต าแหน่ง   : จอ.คง   
สถานที่สัมภาษณ์  : วัดตะคร้อ  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวรธรรมทัต  
ต าแหน่ง  : จอ.หนองบุญมาก  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดซับตะคร้อ  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๕๐ น. 



 

๒๗๖ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระกิตติรามมุนี  
ต าแหน่ง  : จอ.ปักธงชัย  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดโพธิ์นิมิตร  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๙ น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระโสภณปริยัติวิธาน  
ต าแหน่ง  : จอ.เมือง  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดสะแก พระอารามหลวง  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๘ น. 

 

 



 

๒๗๗ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูพิทักษ์ปทุมากร  
ต าแหน่ง  : จอ.โชคชัย  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดใหมส่ระประทุม  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๒๙ น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระมหาวิเชียร  
ต าแหน่ง  : จอ.เสิงสาง  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดหนองเข้  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๔๕ น. 



 

๒๗๘ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูจันทปมุมาภรณ์  
ต าแหน่ง  : จอ.ชุมพวง  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดใหม่หนองบัวรี  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๕๕ น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสิริปุญญาภิรักษ์  
ต าแหน่ง  : จอ.บัวใหญ่  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดบ้านไร่  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๙  น. 

 



 

๒๗๙ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสุธรรมานุรักษ์  
ต าแหน่ง  : จอ.ประทาย  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดกระโดน  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๒๐  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูกิตติสารนิวิฐ  
ต าแหน่ง  : จอ.บ้านเหลื่อม  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดบ้านเหลื่อม  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๒  น. 



 

๒๘๐ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูญาณิสสาคุณ  
ต าแหน่ง  : จอ.แก้งสนามนาง  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดศาลาหนองขอน   
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๕  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสิริภัทรประยุต 
ต าแหน่ง  : รจอ.สูงเนิน 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดสว่างบูรพาราม  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๕๙  น. 



 

๒๘๑ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวิบูลพัฒนาทร  
ต าแหน่ง  : จอ.จักราช  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดบุ  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๑๑  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวรนายกธรรมาวุธ  
ต าแหน่ง  : รจจ.นม.ร.๒  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๙  น. 



 

๒๘๒ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระราชสีมาภรณ์  
ต าแหน่ง  : รจจ.นม.ร.๑  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดบึง พระอารามหลวง  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๔๕  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระราชวิมลโมลี  
ต าแหน่ง  : จจ.นม.  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดพายัพ พระอารามหลวง  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐  น. 

 



 

๒๘๓ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสิริชัยมงคล  
ต าแหน่ง  : จต.ท่าเยี่ยม  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดหนองกระทุ้ม  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๑๕  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูนวกรรมประสิทธิ์   
ต าแหน่ง  : จต.พลับพลา  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดกุดสวาย  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐  น. 



 

๒๘๔ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระเมธีสุตาภรณ์   
ต าแหน่ง  : รจอ.ปากช่อง   
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดคีรีวันต์ 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสุวัฒนานุกุล  
ต าแหน่ง  : จอ.วังน้ําเขียว   
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดเขาภูหลวง   
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๓  น. 

 



 

๒๘๕ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูอนุวัตรชินวงศ์  
ต าแหน่ง  : จอ.โนนไทย  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดโนนไทย   
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๕๕  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูอุดมเหมคุณ   
ต าแหน่ง  : จอ.พระทองคํา   
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดทองหลาง  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๓  น. 

 

 



 

๒๘๖ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์   
ต าแหน่ง  : จอ.ขามสะแกแสง  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดหนองหัวฟาน  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๒๕  น 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสุตธรรมวิสิฐ   
ต าแหน่ง  : รจอ.พิมาย  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดวิปัสสนารังกาใหญ่   
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๕๕  น. 
 

 

 



 

๒๘๗ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูอุดมชัยสิริ  
ต าแหน่ง   : รจอ.สีคิ้ว   
สถานที่สัมภาษณ์  : วัดชัยศรีคณาราม  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๒  น. 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวิสารวรกิจ   
ต าแหน่ง  : จอ.โนนสูง   
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดหนองหว้า  
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่   ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๕๐  น. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

�า ผน      

 บบ      ณ  พื อ     จ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๘๙ 

แบบสัม�าษณ์เพ่ือ าร ิจัย 

เร่ือ  “รูปแบบ ารพัฒนาศั ย�าพขอ พระสั ฆาธิ ารใน ารป  รอ  ณะส ฆ์ 
จั ห ัดน รราชสีมา” 

 
   าชี้แจ   บบ      ณ ชุดนี้ จ ดท  ขึ้น พื อศึ     ื อง “ ูป บบ   พ ฒน ศ     พ
ของพ ะ  งฆ ธ    ใน   ป ค องคณะ งฆ จ งห  ดนค   ช ี  ” โด  ี  ตถุป ะ งค  ๑)  พื อศึ   
   พท   ไปของ   ป ค องคณะ งฆ ของพ ะ  งฆ ธ    ใน   ป ค องคณะ งฆ ในจ งห  ด
นค   ช ี   ๒)  พื อศึ   ทฤ ฎี หล  ธ       พปัญห   ละอุป   ค ูป บบ   พ ฒน ศ     พ
ของพ ะ  งฆ ธ    ใน   ป ค องคณะ งฆ จ งห  ดนค   ช ี   ๓)   พื อน    นอ ูป บบ   พ ฒน 
ศ     พของพ ะ  งฆ ธ    ใน   ป ค องคณะ งฆ จ งห  ดนค   ช ี     ซึ งท่ น ป็นบุคคลหนึ งที 
ได้  บ   ค ด ลือ ให้ ป็นผู้ให้ข้อ ูล ช งลึ  โป ดได้ให้ข้อ ูลต  ค   ค ด ห็นของท่ นอ ่ ง ท้จ  งให้
ค บถ้ นทุ ข้อค  ถ   ค  ตอบของท่ นผู้  จ  จะ     ไ ้ ป็นค   ล บ ละจะไ ่ ีผล  ะทบต่อ   
ปฏ บ ต ง นของท่ นห ือหน่  ง นที ท่ น  บผ ดชอบ  นื องจ  ผู้  จ  จะน  ค  ตอบของท่ นไปใช้
   ค  ะห ใน  พ    ท่ น ้น  บบ      ณ ผู้ให้ข้อ ูล บ่งออ  ป็น ๒ ตอน ด งนี้ 
 ตอนที  ๑  ข้อ ูล ่ นต  ผู้ให้      ณ  
 ตอนที  ๒ ป ะ ด็น      ณ ต    ตถุป ะ งค      จ    ื อง “ ูป บบ   พ ฒน 
ศ     พของพ ะ  งฆ ธ    ใน   ป ค องคณะ งฆ จ งห  ดนค   ช ี  ” 
 ผู้  จ  ห  ง ่ จะได้  บค     ตต อนุ ค  ะห จ  ท่ นใน         ณ ในค  ้งนี้ ป็นอ ่ ง
ดี  ละขอขอบคุณ   ณ โอ   นี้ 
 
 
 

(พ ะค ูปล ด              โ ) 
น   ตป  ญญ  อ  หล   ูต พุทธศ  ต ดุ ฎีบ ณฑ ต 

  ข   ช    จ ด    ช งพุทธ 
บ ณฑ ต  ท  ล   

 ห   ท  ล   ห จุฬ ลง  ณ  ช  ท  ล   
ปี   ศึ    ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 



 

๒๙๐ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลส่ นตั ผู้ให้สัม�าษณ์ 
 
ชื อผู้ให้      ณ  ...........................................................น    ุล/ฉ    ..............................................  
ต   หน่งหน้ ที /   ง นปัจจุบ น ............................................................................................... ............ 
 ถ นที       ณ  ..................................................... ............................................................................. 
  น  ดือน ปี ..................................................................................  ล  ......................... ....................... 

ตอนที่ ๒  แบบสัม�าษณ์เ ี่ย  ับรูปแบบ ารพัฒนาศั ย�าพขอ พระสั ฆาธิ ารใน าร
ป  รอ  ณะส ฆ์จั ห ัดน รราชสีมา 

 ๒.๑   าม ิดเห็นเ ี่ย  ับส�าพทั่ ไปและปัญหาอุปสรร รูปแบบ ารพัฒนา
ศั ย�าพขอ พระสั ฆาธิ ารใน ารป  รอ  ณะส ฆ์จั ห ัดน รราชสีมา   
  - ท่ นค ด ่    พท   ไป ปัญห  ละอุป   ค ูป บบ   พ ฒน ศ     พของพ ะ
  งฆ ธ    ใน   ป ค องคณะ งฆ จ งห  ดนค   ช ี   ใน ๕ ด้ น ๑.     ง ผน ๒.   จ ดองค     
๓.   บ  ห  ง นบุคคล  ๔.   อ  น      ๕.   ค บคุ   ต่ละด้ น ีปัญห  อุป   ค ละ น 
ท ง     ้ไขปัญห อ ่ งไ  ? 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



 

๒๙๑ 

 ๒.๒ รูปแบบ ารพัฒนาศั ย�าพขอ พระสั ฆาธิ ารใน ารป  รอ  ณะส ฆ์จั ห ัด
น รราชสีมา ทั้  ๕ ด้าน 
 ๑) ด้าน าร า แผน 
  ๑.๑ ท่ น ี ูป บบ   พ ฒน    ป ค องคณะ งฆ ของพ ะ  งฆ ธ    ให้ ีค    ู้
ค    ข้ ใจด้ น   ป ค องคณะ งฆ ต   ฎ ะ บี บของ  ด อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................ 
  ๑.๒ ท่ น ี ูป บบ   พ ฒน ศ     พของพ ะ  งฆ ธ    ให้ ีค    ู้ค    ข้ ใจ
ด้ น   ป ค องคณะ งฆ ต   ฎ ะ บี บ อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๑.๓ ท่ น ี ูป บบ   พ ฒน    จ ด   ของพ ะ  งฆ ธ    ให้ ีค    ู้ค    ข้ ใจ
ด้ น   ป ค องคณะ งฆ ให้   ดค     ี บ ้อ  อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 

๒๙๒ 

  ๑.๔ ท่ น ี    ปิดโอ   ให้พ ะ  งฆ ธ     ี ่ น ่  ใน   พ ฒน ศ     พ   
ป ค องคณะ งฆ ท ้ง ะ ะ  ้น ะ ะ    อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๑.๕ ท่ น ี     ้ไขปัญห อุป   คใน   พ ฒน ศ     พ   ป ค องคณะ งฆ ให้
 ป็นไปต   ฎ ะ บี บของ ต่ละ  ด อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
   
 ๒) ด้าน ารจัดอ  ์ าร 
  ๒.๑ ท่ น ี   ฝึ อบ  ค    ู้ค        ถ ฉพ ะด้ น   ป ค องคณะ งฆ ให้  ่
พ ะ  งฆ ธ     อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๓ 

  ๒.๒ ท่ น ี   ฝึ อบ  ด้ นท   ะ ฉพ ะด้ นให้  ่พ ะ  งฆ ธ     อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ....................... 
  ๒.๓ ท่ น ี    ่ง     ให้พ ะ  งฆ ธ    ได้ศึ   ต่อให้ ีองค ค    ู้ด้ น   
ป ค องคณะ งฆ  อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๒.๔ ท่ น ี    ่งพ ะ  งฆ ธ    ไปฝึ   ค น   พื อให้   ดท   ะใน   พ ฒน 
ศ     พ   ป ค องคณะ งฆ  อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๒.๕ ท่ น ี   ป ะ   นผลค    ู้ค        ถของพ ะ  งฆ ธ     ต่ละต   หน่ง 
อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ............................... 
   



 

๒๙๔ 

 ๓) ด้าน ารบริหาร านบุ  ล 
  ๓.๑ ท่ น ี ผน   พ ฒน    ป ค องคณะ งฆ ของพ ะ  งฆ ธ    ท ้ง ะ ะ  ้น ละ
 ะ ะ    อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓.๒ ท่ น ี   พ ฒน    จ ด   องค    ด้ น      ป ค องคณะ งฆ ให้
 อดคล้อง  บ    ปลี  น ปลง อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
  ๓.๓ ท่ น  ี  จ ดห พ ะ  งฆ ธ    ที  ีท   ะ ละ ชี   ช ญ พื อปฏ บ ต หน้ ที พ ฒน 
ด้ น   ป ค องคณะ งฆ  อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๕ 

  ๓.๔ ท่ นได้ ปิดโอ   ให้พ ะ  งฆ ธ     ี ่ น ่  ต ด  นใจใน   จ ดท   ผน
โค ง    ต  จ อบ    หนดล   ณะของ   ดุอุป  ณ  จ ดห  ค บคุ   จ จ่   ซ่อ  ซ  ป  บป ุง 
บ   ุง        ดุอุป  ณ  อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓.๕ ท่ น ีนโ บ   ละ  ธี   ป ค องคณะ งฆ ที ท  ให้   ดค    ข้ ใจ น  ไป
ปฏ บ ต  ละจะ   ดผล     ็จต    ตถุป ะ งค ที    หนดไ ้ อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๔) ด้าน ารอ าน ย าร 
  ๔.๑ ท่ น  ีผนพ ฒน  พื อ   หนดนโ บ   ละ  ธี   ป ค องคณะ งฆ ท ้ง ะ ะ  ้น
 ละ ะ ะ    อ ่ งไ บ้ ง  
 ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๖ 

  ๔.๒ ท่ น ีองค    หล  ที ท  หน้ ที พ ฒน ศ     พ   ป ค องคณะ งฆ พ ้อ ให้
ค    ู้ ละ ทคน คใน   บ  ห  จ ด   อ ่ ง ป็น ะบบ อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๔.๓ ท่ น ี    ่ง      ละ น บ นุน   ฝึ อบ      ศึ   ต่อ ะด บ ูง อ ่ งไ 
บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .......................... 
 
  ๔.๔ ท่ น ีโอ    ่  ต ด  นใจใน      หนดนโ บ    ฎ ะ บี บใน ูป บบ   
พ ฒน    ป ค องคณะ งฆ ไ ่ ป็น ะบบอ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๗ 

  ๔.๕ ท่ น ี ค ือข่   ะบบข้อ ูล    น ทศใน ูป บบ   พ ฒน    ป ค องคณะ
 งฆ ของพ ะ  งฆ ธ     อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๕) ด้าน าร  บ ุม 
  ๕.๑ ท่ น ี   ฝึ บ  พ ะ งฆ  พื อ ต ี      ต่งต ้งให้ด   งต   หน่ง ป็นพ ะ
  งฆ ธ    อ ่ ง   อ  ค ละท   ถึง อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
  ๕.๒ ท่ น ี    ่ง       จ       พ ฒน ด้ นค      พ นธ  ะห ่ งบ้ น   ด  ละ
โ ง  ี น อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 

๒๙๘ 

  ๕.๓ ท่ น ่ง      ละ น บ นุนให้พ ะ    ุ ีค    ู้ค    ข้ ใจ  ะบ น   อ  น  
ค    ะด    ่บุคคลท   ไปที   ใช้บ       ด  อ ่ งไ บ้ ง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๕.๔ ท่ น ีทุน   ศึ   ให้พ ะ    ุ     ณ ในจ งห  ดนค   ช ี  ได้ศึ   ต่อใน
 ะด บ ูง ท ้งบ ลี น  ธ    ละ  ช     ญศึ     อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
  ๕.๕ ท่ น ี   ค ด ลือ พ ะ งฆ  พื อ ต่งต ้งให้ด   งต   หน่ง ป็นพ ะ  งฆ ธ    
อ ่ ง ุต ธ    โป ่งใ  ละ ป็นไปต  ข ้นตอนของ ฎ ะ บี บของคณะ งฆ  อ ่ งไ บ้ ง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๒.๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ............................... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๐๒ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ 

จังหวัดนครราชสีมา 
******************* 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามบุคคลากร/พระสังฆาธิการ 
  ๑. แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา” ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้
ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปใช้
วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
 ๒. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ๓ ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยหวังว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่าง
ดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

............................................. 
(พระครูปลัดส ารวย  สิริสาโร) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓๐๓ 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน    หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

 ๑. ต าแหน่ง 
  เจ้าอาวาส    รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
 

               ๒. อาย ุ
             ๒๕-๓๐ ปี     ๓๑-๔๐ ปี      ๔๑-๕๐ ปี  
       ๕๑ ปีขึ้นไป  
 
 ๓. พรรษา 
    ๕ พรรษา    ๖-๑๐ พรรษา  ๑๑-๑๕ พรรษา 
    ๑๖-๒๐ พรรษา         ๒๑-๒๕ พรรษา  ๒๖ พรรษาขึ้นไป 
 

 ๔. การศึกษาสามัญ         
           ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป 
 

  ๕. การศึกษานักธรรม 
                นักธรรมตรี      นักธรรมโท        นักธรรมเอก  
      ไม่มีวุฒินักธรรม  
    
              ๖. การศึกษาเปรียญธรรม 
             ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓   ป.ธ.๔-ป.ธ.๖           
      ป.ธ.๗ -ป.ธ.๙             ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๐๔ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
  ๕ หมายถึงมีการปฏิบัติมากที่สุด 
 ๔ หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
 ๓ หมายถึงมีการปฏิบัติในปานกลาง 
 ๒ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อย 
 ๑ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อยที่สุด การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุม 

ที ่
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ

สงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับการปฏิบตัิงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑. ด้านการวางแผน      

๑ 
มีการประชุมกันในการวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพระ
สังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน 

     

๒ มีการวางแผนในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้น      

๓ 
สามารถฝึกอบรมคณะสงฆ์ให้รู้จักการวางแผนและดูแลการปกครองให้
ทั่วถึงกันอย่างเป็นระบบ 

     

๔ มีการก าหนดนโยบายการปฎิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน      

๕ 
มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปกครองคณะ
สงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละวัด 

     

 ๒. ด้านการจัดการองค์กร      

๖ 
มีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการปกครองคณะสงฆ์
ให้แก่พระสังฆาธิการ 

     

๗ มีการฝึกอบรมด้านทักษะเฉพาะด้านให้แก่พระสังฆาธิการ      
 

๘ 
มีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้ศึกษาต่อให้มีองค์ความรู้ด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ 

     

๙ 
มีการส่งพระสังฆาธิการไปฝึกภาคสนามเพ่ือให้เกิดทักษะในการพัฒนา
ศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ 

 
 

    

๑๐ มีการประเมินผลความรู้ความสามารถของพระสังฆาธิการแต่ละ
ต าแหน่งทุกปี 

     
 
 

 
 
 
 



 
๓๐๕ 

ที ่
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ

สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
ระดับการปฏิบตัิงาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๓. ด้านการบริหารบุคคล      
๑๑ มีแผนการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 
     

๑๒ มีการพัฒนาการจัดการองค์การด้านการการปกครองคณะสงฆ์ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

     

 ๑๓ การจัดหาพระสังฆาธิการที่มีทักษะและเชี่ยวชาญเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
พัฒนาด้านการปกครองคณะสงฆ์ 

     

๑๔ เปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดท าแผน
โครงการ ตรวจสอบ ก าหนดลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ จัดหา ควบคุม 
แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

     

๑๕ มีนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ท าให้เกิดความเข้าใจ น าไป
ปฏิบัติและจะเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

     

 ๔. ด้านการอ านวยการ      
๑๖ แผนพัฒนาเพ่ือก าหนดนโยบายและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 
     

๑๗ องค์การหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพการปกครองคณะสงฆ์ ขาด
ความรู้และเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

     

๑๘ การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การศึกษาต่อระดับสูง รวมทั้ง
ขาดการให้ความรู้ข่าวสาร กฎระเบียบและรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ไม่ทั่วถึง 

     

๑๙ พระสั งฆาธิการมี โอกาสร่วมตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 
กฎระเบียบในรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไม่เป็นระบบ 

     

 ๒๐ มีเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการไม่เป็นระบบ 

     

 ๕. ด้านการควบคุม      
๒๑  มีการฝึกบรมพระสงฆ์เพ่ือเตรียมการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นพระ

สังฆาธิการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
     

๒๒ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด 
และโรงเรียนที่ชัดเจน 

     

๒๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
อ านวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ 

     

 
 
 



 
๓๐๖ 

ที ่
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะ

สงฆ์จังหวัดนครราชสีมา 
ระดับการปฏิบตัิงาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๔ มีทุนการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรในจังหวัดนครราชสีมาได้ศึกษาต่อ
ในระดับสูง ทั้งบาลี นักธรรมและวิชาสามัญศึกษา   

     

๒๕ มีการคัดเลือกพระสงฆ์เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นพระสังฆาธิการ
อย่างยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบของคณะ
สงฆ ์

     

 
ตอนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง  โปรดให้ข้อมูลในแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
   
ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็น
อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

............................................. 
(พระครูปลัดส ารวย  สิริสาโร) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์การสนทนากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐๘ 

รายชื่อขอหนังสอืเชิญผูเ้ชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเฉพาะ (โฟกัสกุ๊ป)                      
ในจังหวัดนครราชสีมา 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิภัชธรรมคุณ, เจ้าคณะอ าเภอครบุรี, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูพิทักษ์ปทุมากร, เจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙, เจ้าคณะอ าเภอเสิงสาง, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสิริวัฒนพิศาล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปที่ ๑, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูสุวรรณธรรมโกศล, รองเจ้าคณะอ าเภอครบุรี รูปที่ ๒, ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดอนุพงษ์ อาภาธโร, เจ้าคณะต าบลล าเพียก, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระสมุห์ดุรงฤทธิ์  มหาวีโร, เจ้าคณะต าบลโคกกระชาย เขต๑, ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ  นายวุฒิชัย จิตเงิน, เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด
นครราชสีมา,    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 

สถานท่ีจัดประชุมการสนทนากลุ่ม                                                                                          
วัดจระเข้หิน ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา                                                                     

วันจนัทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐น. 
 
 

 
 



 

๓๐๙ 

 
 



 

๓๑๐ 

 
 
 
 



 

๓๑๑ 

 
 
 



 

๓๑๒ 

 
 
 

 



 

๓๑๓ 

 
 
 
 



 

๓๑๔ 

 
 
 
 



 

๓๑๕ 

 
 
 



 

๓๑๖ 

 
 
 
 



 

๓๑๗ 

 
 
 
 



 

๓๑๘ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๒๐ 

 
ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 ณ วัดจระเข้หิน ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา                                                                     
วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๑๓.๓๐น.  

************* 

      
 

 
 



 

๓๒๑ 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

๓๒๒ 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๓๒๔ 

ขนาดประชากร 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน (e)  

± 1%  ± 2%  ± 3%  ± 4%  ± 5%  ± 10%  
500  ∗ ∗ ∗ ∗ 222  83  

1,000  ∗ ∗ ∗ 385  286  91  
1,500  ∗ ∗ 638  441  316  94  
2,000  ∗ ∗ 714  476  333  95  
2,500  ∗ 1,250  769  500  345  96  
3,000  ∗ 1,364  811  517  353  97  
3,500  ∗ 1,458  843  530  359  97  
4,000  ∗ 1,538  870  541  364  98  
4,500  ∗ 1,607  891  549  367  98  
5,000  ∗ 1,667  909  556  370  98  
6,000  ∗ 1,765  938  566  375  98  
7,000  ∗ 1,842  959  574  378  99  
8,000  ∗ 1,905  976  580  381  99  
9,000  ∗ 1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  

∞ 10,000  2,500  1,111  625  400  100  

∗หมายถึงขนาดตวัอยา่งไม่เหมาะสมที่จะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติจึงไม่สามารถใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอยา่งได้ 
 

ที่มา : (Yamane, 1973 อ้างในจักรกฤษณ์ส าราญใจ, 2544) 
 

 
 
 
 

 



 

๓๒๕ 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 
   
ชื่อ  :  พระครูปลัดส ารวย  สิริสาโร  (ช่างกระโทก) อายุ ๕๕ พรรษา ๓๕ 
                        เลขที่ ๔ รหัสนิสิต ๕๖๐๑๕๐๔๐๐๕   
                        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เกิด  :  วันศุกร์ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๕ ปีฉลู 

                 สถานที่เกิด  :  ๑๓๓ หมู่ที่  ๗ บ้านสระพานหนึ่ง ต าบลบ้านครัว  อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
                  การศึกษา         :  พ.ศ.๒๕๑๓ ได้ศึกษาประถมปีที่ ๑ ที่โรงเรียนวัดต าหนัก ต าบลสาลิกา                                                          

   อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก                                                                                                                        
 : พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ศึกษาต่อประถมปีที่ ๑-๒ ที่โรงเรียนวัดม่วงน้อย ต าบลบ้านครัว 

                                         อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                                                                                                                    
                                       : พ.ศ.๒๕๑๘ จบการศึกษาประถมปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวัดม่วงน้อย ต าบลบ้านครัว 

                       อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                                                                                                                        
                     : พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๕ ไดย้้ายไปจากท่าลาน จังหวัดสระบุรี มาอยู่ที่บ้านบ่อลิง-บ้าน 
                       หนองโบสถ์- บ้าน หินลับ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                            

                                       : พ.ศ.๒๕๒๕ ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ.วัดดอนเกตุ              
   ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           
 : พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา (วัดป่าจิตตวิเวกา  

                                         ราม) ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา                                                                                                                                                                                                          
 : พ.ศ.๒๕๒๗ ไปศึกษาหลักธรรมที่สวนโมกข์ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                  

                                       : พ.ศ.๒๕๒๗ อบรมพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ ที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์                        
                                         ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
                                       : พ.ศ.๒๕๒๘–๒๙–๓๐ สอบได้นักธรรมชั้น ตรี–โท–เอก สังกัดวัดพลับพลา                      
                                         สนามสอบวัดปรางน้อย ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                               

 : พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วัดพลับพลา อ าเภอโชคชัย                
   จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                            

                                       : พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดพลับพลา อ าเภอโชคชัย                
   จังหวัดนครราชสีมา                                                                                               
 : พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนพลับพลา อ าเภอโชคชัย                
   จังหวัดนครราชสีมา 

        



 

๓๒๖ 

 

                                       : พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโบสถ์  
                                         ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                      

 : พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง           
                                         จังหวัดนครราสีมา                                                                            
                                       : พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์  รุ่นที่ ๑๒ วัดคีรีวงค์  
                                         จังหวัดนครสวรรค์                    

                     : พ.ศ.๒๕๔๑ ไดล้าออกจากรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโบสถ์                   
                       ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                       
                     : พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะต าบลบ้านครัว วัดหนองถ่านใต้  
                       อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

                                       : พ.ศ.๒๕๔๒ จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโชคชัย 
                                         สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                         

 : พ.ศ.๒๕๔๓ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโชคชัย 
                                         สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                      

 : พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดหนองถ่านใต้              
                                         ต าบลบ้านครัว อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 : พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม  
                                        วัดหนองถ่านใต้ ต าบลบ้านครัว อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                                                                                                                                                                                                                                 

 : พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่๑๕-๑๖ ที่พุทธมณฑล  
                    จังหวัดนครปฐม                                                                                 

: พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองถ่านใต้           
                    ต าบลบ้านครัว (หนองบัว) อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                                         
                  : พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองถ่านใต้ ต าบลบ้านครัว(หนองบัว)   

                      อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                                                                                                    
                     : พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมชั้นเทพ                        
                       ของพระเทพวราลังการ วัดประชาบ ารุง อ าเภอเมืองมหาสารคาม                         
                       จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                   
                     : พ.ศ.๒๕๕๑ ไดล้าออกจากเจ้าอาวาส วัดหนองถ่านใต้ อ าเภอบ้านหมอ                
                       จังหวัดสระบุรี เพ่ือมาศึกษาต่อปริญญาตรี ทีม่จร.วังน้อย                                       
                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                                                                    
                     : พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นที่ปรึกษาเจ้าอาวาส วัดมณฑลประสิทธิ์ อ าเภอวังน้อย          
                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                                                                                                                                            



 

๓๒๗ 

 

                     : พ.ศ.๒๕๕๕ รับปริญญาตรี.(พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.)รุ่นที่๓ มจร.วังน้อย      
                       คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
                       วิทยาลัย รับรุ่นที่ ๕๗/๒๕๕๔  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ปีมะโรง                                                                                                                                    

                                       : พ.ศ.๒๕๕๔ ศึกษาต่อปริญญาโท.(พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(พธ.ม.)รุ่นที่๓            
                       มจร.วังน้อย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา 
                       จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ปีเถาะ                                                                                   

                                      : พ.ศ.๒๕๕๖ รับปริญญาโท.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) คณะสังคมศาสตร์       
                                        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                        รับรุ่นที่ ๒๓/๒๕๕๕  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ปีมะเส็ง 
                     : พ.ศ.๒๕๕๖ ศึกษาต่อปริญญาเอก.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.)รุ่นที่๓          
                                        มจร.วังน้อย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
                                        ลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มเรียน วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

                    : พ.ศ.๒๕๖๐ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์(พธ.ด.)วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐                                                
ห้องประชุมชลบุรี (B๕๐๘-๕๐๙) ชั้น๕ อาคารเรียนรวมโซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                   : พ.ศ.๒๕๖๐ รับปริญญาเอก.พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.)รุ่นที่๓ มจร.วังน้อย                
                     คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช   
                     วิทยาลัย รับรุ่นที่๑๒/๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที ่๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ปีระกา 
 
อุปสมบท       :  วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ปีจอ 
สังกัด          :  วัดดอนเกตุ ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
หน้าที ่         :  ครูสอนพระปริยัติธรรม และ นิสิต มจร.วังน้อย 
ที่อยู่ปัจจุบัน   :  วัดมณฑลประสิทธิ์ เลขที่ ๒๕ หมู่ที ่๔ ต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย                    
                     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐                                                                            
                  :  วัดจระเข้หิน ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐                                                                          
                     (บ้านหินลับ เลขท่ี ๘๙ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอครบุรี  
                      จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐) 
โทร              :  ๐๘-๑๗๘๐-๗๙๘๖ - ๐๘-๖๐๖๙-๒๖๖๖ - ไลน์ ๐๘-๔๕๓๙-๐๘๙๙                                       
E-mail         :  Samruai2505@hotmail.co.th 
 

  


